
 
 
 
 
Vacature Projectmedewerker Werkstudent 
Platform Duurzame Huisvesting 
         

 

Platform Duurzame Huisvesting  
Secretariaat: 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Postbus 8242 
3503 RE Utrecht 

  

 

Locatie: Utrecht 

Salaris: €15 per uur (ook mogelijk als ZZP’er, dan is een hoger uurtarief bespreekbaar)  

Uren: Gemiddeld 4-8 uur per maand  

 

Wie zijn wij?  
Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele 

vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector 

gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Doel van het 

Platform is de grootschalige transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed te versnellen. De 

vastgoedsector kan en moet een leidende rol spelen in deze versnelling. Dit levert een 

bijdrage aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en 

leefomgeving. 

 

Waar zijn we naar op zoek?  
Voor onze werkzaamheden zijn we op zoek naar een student, die geïnteresseerd is in de 

verduurzaming van de utiliteitsbouw. Hierbij moet je denken aan onderwerpen zoals CO2 

reductie, circulair bouwen en gezond binnenklimaat. Deze functie bij Platform Duurzame 

Huisvesting geeft jou de gelegenheid om relevante werkervaring op te doen, nauw 

betrokken te zijn bij de uitvoering van het Klimaatakkoord (tafel Gebouwde Omgeving) 

en het uitbreiden van jouw netwerk binnen de verduurzaming van de bouwsector.  

 

Wat zijn je werkzaamheden? 
• Een paar keer per jaar komt het bestuur van de stichting bij elkaar. Bij deze 

bijeenkomsten ben jij aanwezig en ondersteun je de bestuursleden in praktische 

zaken, zoals het uitwerken van de notulen en het bijhouden van een actielijst.  

• Vier keer per jaar komen we bijeen met de partners van het Platform tijdens een 

stuurgroepbijeenkomst. Bij deze bijeenkomsten ondersteun je het Platform in de 

praktische zaken, zoals het uitwerken van de notulen en het bijhouden van een 

actielijst. 

• In overleg met de secretaris van het Platform kunnen je werkzaamheden 

veranderen en/of uitgebreid worden.  

 

Wie ben jij?  
• Interesse in duurzaamheid, de bouwsector en nationaal beleid  

• Master opleiding in de richting van Circulaire Economie, Architectuur, Sociale 

geografie, Planologie of een vergelijkbare master opleiding, relevant voor de 

vacature  

• Woonachtig in de omgeving van Utrecht  

• Intentie om de vacature voor minimaal één jaar te vervullen  

• Nauwkeurig en gestructureerd  

• Verantwoordelijk  

• Flexibel  

 

Interesse? Stuur voor zondag 7 november je CV en korte motivatiebrief naar 

communicatie@platformduurzamehuisvesting.nl. Als je vragen hebt over de vacature kun 

je contact opnemen met Janna Hollema – 06 11 46 80 49.  
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