Vacature project coördinator voor het actieonderzoek
‘Scholen als Energie Ambassade in de wijk’
Wil je een rol spelen in de energietransitie, en je richten op duurzaamheid, gedragsverandering én techniek? Hou je van
actiegericht onderzoek in de praktijk? Dan is dit perfect voor jou! Voor komend jaar is Stichting Technotrend op zoek naar
een project coördinator die aan de slag wil met het lokale netwerk van bedrijven en particulieren rondom scholen in
Amsterdam en Utrecht. In verband met zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een vervanger, die mogelijk kan blijven
meedraaien in projecten bij onze stichting.
Sinds 1 maart 2018 doet Stichting Technotrend actieonderzoek naar de rol van scholen in de energietransitie door scholen
een rol te geven als energieambassade in de wijk. Het doel is de rol van scholen in de energietransitie te onderzoeken en
een win-win situatie creëren: enerzijds het opleiden van een toekomstbestendige generatie en anderzijds het versnellen
van de energietransitie. In 2019 wordt rondom 5 scholen actieonderzoek gedaan door een groep medewerkers. Jij zal dit
onderzoek coördineren én zelf een deel van de uitvoering op je nemen. Taken zullen onder andere bestaan uit: een
onderzoeksplan maken, verschillende stakeholders spreken en interviewen en samen met de stakeholders een oplossing
bedenken.
Periode

Januari t/m mei 2019

Profiel
- HBO of WO opgeleid
- Fulltime functie of 2 parttime medewerkers, die elk 2 à 3 dagen beschikbaar zijn;
- Vloeiend Nederlands in woord en schrift;
- Affiniteit met exploratief onderzoek in een real life omgeving over sociale innovatie, duurzaamheid en educatie;
- Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
- Ervaring met interviewen van stakeholders.
Werkzaamheden en taken
- Uitvoeren van actiegericht onderzoek in nauwe samenwerking met de directeur van onze stichting, en met
professionele begeleiding van Madelon Eelderink van 7Senses.
- Nauwe samenwerking in het actieonderzoek met Thomas Hoppe, universitair docent en onderzoeker TU Delft op het
gebied van energie en systeem innovaties.
- Coördinatie van kwantitatief onderzoek over gedrag en gedragsverandering, opgezet door Gerdien de Vries,
universitair docent en onderzoeker TU Delft.
- Samenwerking met anderen vormgeven en daarin het vermogen hebben en het leuk vinden om snel te kunnen
schakelen tussen diverse stakeholders; van basisschool directeuren, tot mensen uit het bedrijfsleven, studenten en
vrijwilligers. Telkens denkend aan de meerwaarde van het project voor deze stakeholder.
- Contacten leggen met de netwerken rondom de scholen, die betrokken worden in het actieonderzoek.
- Begeleiden en motiveren van studenten en medewerkers
- Plannen en organiseren
Stichting Technotrend, Energy Challenges en het actieonderzoek ‘Scholen als Energie Ambassade in de wijk’
Stichting Technotrend is een stichting die zich richt op duurzame ontwikkeling door techniekeducatie. Er zijn doorlopende
leerlijnen op het gebied van duurzaamheid en techniek, waarin met name de onderwerpen (zwerf)afval en energie

belangrijke thema’s zijn. Vier jaar geleden is Stichting Technotrend begonnen om het programma ‘Energy Challenges’ naar
de regio Utrecht te halen.
Energy Challenges is een duurzaamheidswedstrijd voor scholen. Jongeren worden uitgedaagd om een spetterende
campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op school. Energy Challenges in Amsterdam en Utrecht
wordt uitgevoerd door Stichting Technotrend. Het is een van meerdere (educatie-)projecten op het gebied van
duurzaamheid en techniek die de stichting van lokaal tot landelijk niveau organiseert.
Het project ‘Scholen als Energie Ambassade in de wijk’ is als een actieonderzoek opgezet rondom het
onderwijsprogramma Energy Challenges. In de eerste experimentenronde (jan – jun 2018) vond het actieonderzoek plaats
op 3 scholen. In de tweede experimentenronde (jan – jun 2019) zal het plaatsvinden op 5 scholen in de stad Utrecht en
Amsterdam. Veel werkzaamheden zullen plaatsvinden op het kantoor in hartje Utrecht (5 min. fietsen van Utrecht
Centraal) maar met regelmaat ga je voor interviews en het ontplooien van initiatieven naar de wijken.
Testimonial
Mijntje de Caluwé, huidige project coördinator: “Het is een superleuk en leerzaam project om aan te werken als je
interesse hebt in bottom-up initiatieven in de energietransitie. Het is de bedoeling om met een aantal cases in de praktijk
te kijken hoe we in dit project positieve impact kunnen creëren in de energietransitie. Hierbij wordt wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar systeem innovatie en gedragsverandering. Met het project heb je de kans om op wetenschappelijk
niveau mee te denken, maar ook om met behulp van actieonderzoek díe dingen aan te pakken die verandering kunnen
teweeg brengen in de wijk. Een unieke combinatie van strategisch/coördinerend en praktisch/uitvoerend werk.”
Interesse?
Neem contact op met onze directeur Patrick van der Hofstad via patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl - Tel. 06
1027 2823 of met project coördinator Mijntje de Caluwé mijntje.decaluwe@stichtingtechnotrend.nl – Tel. 030 302 1636

In samenwerking met o.a:

