Assignment student EnTranCe Energy Transition Community
Tevredenheidsonderzoek bij toeristen als leidraad in de implementatie van de
Sustainable Development Goals (United Nations)
Suitable for students of: Multiple choices are possible
Ο
Ο
Ο
X
X
X
X
X

MBO
BuitenWerkPlaats Built Environment (2nd yr, 1 block)
Vastgoedlab V&M (3rd yr)
Bachelor graduation assignment (4th yr)
Bachelor internship (limited possibility in daily guidance)
Research assignment in curriculum year 4
Honours research assignment
Master thesis

Study Program: Facility Management, Toegepaste Psychologie, Communicatie, Commerciële
Economie.
Period:
Language
Client:
Internal client:

februari 2018 – juni 2018
Nederlands
Gemeente Ameland
Aagje van Meerwijk

Background (facts, situation sketch and parent/organization goals)
Ameland wil grootschalig gaan verduurzamen. De gemeente heeft de ambitie om vijftien tot
twintig jaar voorop te lopen in de energie transitie. Dat betekent dat de energievraag in enkele
jaren volledig zal moeten worden ingevuld met duurzame energie als groen gas, wind-, en zonneenergie. Naast de verduurzaming van het aanbod van energie, zal ook de vraag naar energie
moeten verminderen. (www.duurzaamameland.nl)
In 2017 zijn reizigers van en naar het eiland intensief ondervraagt over de beleving van het
eiland. Deze enquetes zijn onderdeel van een groot comparatief project dat op meerdere
waddeneilanden liep. Gevraagd is zowel toeristen als bewoners naar hun natuurbeleving,
mobiliteit, gebruik van fietspaden, etc etc
Problem (description of the undesirable situation)
Eerder vergelijkend onderzoek (juni 2015) richtte zich op de houding van toeristen op de
verduurzaming van het eiland. De gegevens van 2017 zijn voor een deel geanalyseerd door een
externe partij – in de comparatieve setting. De Gemeente Ameland zou de data graag ook
koppelen aan de eigen duurzaamheidsvraagstukken. In hoeverre zijn toeristen tevreden over de
huidige situatie? Waar liggen verbeterkansen?
Toeristen zijn de levensader van de Amelander economie
De setting van de ‘Sustainable Development Goals’ kunnen een leidraad bieden in het advies aan
de Gemeente over de integrale verduurzamingsopties die vanuit voornoemde data naar voren
komen.

Objective (description of the desired situation)
Advies aan de Gemeente in hoeverre klanttevredenheid simultaan met verduurzaming
gestimuleerd kan worden.

Result deliverable/product (what is ready if the project is finished) with list of part results
Advies o.b.v. onderzoek in rapport
Competence level
3

Connected to Change Agency ETC (if suitable)
Multiple choices are possible
Ο Sustainable Building
Ο Sustainable Mobility
X Local Communities
Interested or further information
For detailed information on this assignment contact
Aagje van Meerwijk (EnTranCe) a.j.h.van.meerwijk@pl.hanze.nl 050-5952348

How to respond to the vacancy
Send a motivation letter and CV to EnTranCe, Energy Transition Community, etc@org.hanze.nl
Attn. Mrs. Jacqueline Joosse, Office Manager EnTranCe. Note: If the job does not fit directly with
your specific interest, please contact via etc@org.hanze.nl or 050-5954708
Website: http://en-tran-ce.org/for-students/assignments/

