Assignment student EnTranCe Energy Transition Community

Kennis disseminatie project Duurzaam Ameland
Suitable for students of: Multiple choices are possible
Ο MBO
Ο BuitenWerkPlaats Built Environment (2nd yr, 1 block)
Ο Vastgoedlab V&M (3rd yr)
X Bachelor graduation assignment (4th yr)
Ο Bachelor internship (NOTE: limited possibility in daily guidance)
Ο Research assignment in curriculum year…….
Ο Honours research assignment
Ο Master thesis
Study Program: Human Technology, IPD, Toegepaste Psychologie, Communicatie, International
Communication, Communication & Media Design, HBO-ICT.
Period:
Language
Client:
Internal client:

februari 2018 – juni 2018
Nederlands
Waddencampus
Aagje van Meerwijk

Background (facts, situation sketch and parent/organization goals)
Ameland wil grootschalig gaan verduurzamen. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om
vijftien tot twintig jaar voorop te lopen in de energie transitie. Dat betekent dat de energievraag
in slechts enkele jaren volledig zal moeten worden ingevuld met duurzame energie als groen gas,
wind-, en zonne-energie. Naast de verduurzaming van het aanbod van energie, zal ook de vraag
naar energie moeten verminderen.
Binnen het project duurzaam Ameland zijn de afgelopen jaren vele onderzoeken verricht.
Thema’s lopen uiteen: uitgebreide stakeholderanalyses, vraagstukken rondom
burgerparticipatie, duurzaam ondernemerschap, toerisme, biomassastromen, warmtepompen,
natuur en natuurbeleving, waterhuishouding, duurzame verlichting.
Problem (description of the undesirable situation)
De Waddencampus is opgericht om deze onderzoeken te bundelen en nieuwe onderzoeken te
faciliteren. Eerder onderzoek van studenten wees uit dat het essentieel is om deze kennis op een
juiste manier te ontsluiten. Dit is echter tot nu toe nog niet gebeurd. Twee problemen staan
centraal:
- Kwaliteit van de onderzoeken is niet gegarandeerd wanneer het studententheses betreft
- Platform en processen zijn niet voldoende ingeregeld.

Objective (description of the desired situation)
Deze opdracht faciliteert niet alleen de interne dialoog tussen studenten (student community),
maar zal ook als opstart dienen voor een breder traject waarin kennisontsluiting met meerdere
partners vormgegeven kan worden.
Kennisontsluiting in een openbaar én afgesloten systeem (website) waar thesis op thema te
doorzoeken zijn. Wellicht met hashtags.

Result deliverable/product (what is ready if the project is finished) with list of part results
Website? Andere communicatieproducten zoals een heldere procesomschrijving, communicatievorm, advies over disseminatie methodieken ook welkom

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/

