
Draag bij aan een van de grootste transities in de bouw 

Vacature (afstudeer)stage 
verder ontwikkelen afwegingskader 
circulair beheer en onderhoud 
Context 
De bouw is verantwoordelijk voor 50% van de 
grondstofconsumptie, voor 40% van de CO2-
uitstoot en voor 35% van het watergebruik. Door 
de huidige woningnood staat de bouwsector onder 
enorme druk om meer te gaan bouwen. Deze 
opgave zal bij een normale gang van zake een 
enorme impact hebben op het milieu. Een manier 
de bouwopgave met minimale druk uit te voeren 
in door het integreren van circulaire bouwprincipes. 
Binnen circulaire bouw worden producten en 
materialen bekeken over de gehele levensduur 
en fungeren bouwwerken als tijdelijke opslag van 
materialen. Een essentiële schakel om circulariteit 
in de bouw te kunnen realiseren door het uitvoeren 
van circulair beheer en onderhoud. Dit complexe 
onderwerp staat nog in de kinderschoenen en 
vereist verder onderzoek/uitwerking. 
 
Opdracht 
Een groot onderdeel van de reis naar circulariteit is 
het keuzes maken betreft potentiële oplossingen. 
Wij hebben hier een start voor gemaakt door een 
afwegingskader voor circulaire oplossingen in 
beheer en onderhoud te creëren. Echter is dit model 
nog niet operationeel gemaakt. Wij willen daarom 
graag zien wat wij moeten veranderen om het 
model te gebruiken en inzicht verkrijgen in wanneer 
wij het model kunnen begrijpen.  

Jouw taak is daarom om: 
 ■ Begrip te krijgen over wat er nodig is om circulair 

beheer en onderhoud te implementeren 
 ■ Zien hoe het model hieraan bijdraagt en hoe het 

mogelijk aangevuld moet worden 
 ■ Onderzoeken hoe wij dit model kunnen 

toepassen in onze adviesvraagstukken 
 
Bedrijf 
Wij, stichting iCircl, zijn een organisatie die zich 
inzet voor de transitie naar circulair bouwen in 
de Provincie Zuid-Holland. Wij doen dit op twee 
manieren: 1) door het Cirkelstadnetwerk in  
Zuid-Holland te onderhouden als verbinder en 
2) door de “transitiereis” te begeleiden als adviseurs. 

Door dit op deze manier te doen, zijn wij altijd op de 
hoogte over de nieuwste initiatieven die ontstaan in 
de regio maar ook in de rest van Nederland.  
Deze initiatieven proberen wij dan altijd te 
verbinden in de desbetreffende reis. Een van deze 
reizen is de reis naar circulair beheer en onderhoud 
voor overheidsinstanties als het Rijksvastgoed 
Bedrijf maar ook het Facilitair bedrijf van 
Vlaanderen. 

Wat wij bieden: 
 ■ Een stagevergoeding van € 300 per maand. 
 ■ Meedraaien met een pilotproject waar je verschil 

kunt maken door innovatief onderzoek. 
 ■ Een plek in een jong en dynamisch bedrijf waar 

je een balans tussen veel verantwoordelijkheid 
en begeleiding kunt ervaren. 

 ■ Veel kennis en expertise van toonaangevende 
bedrijven in circulaire bouw en gebieds-
ontwikkeling verkrijgen. 

 ■ Meedraaien met netwerkevenementen die 
15 keer per jaar door ons worden georganiseerd 
over circulaire bouw en gebiedsontwikkeling. 

 
Wie zoeken we? 
Wij zoeken een (afstudeer)stagiair die zich full time 
voor 20 weken wil focussen op dit onderwerp en 
over het volgende beschikt: 

 ■ Studierichting Technische Bedrijfskunde, 
Bouwtechnische Bedrijfskunde, Bouwkunde, 
Civiele techniek of een andere studie die hieraan 
gelinkt is. 

 ■ Affiniteit met circulaire economie en/of 
duurzame (gebieds)ontwikkeling. 

 ■ Een proactieve houding. We zijn een start-up die 
nog volop in ontwikkeling is. 

 ■ Kennis over (circulair) beheer en onderhoud. 

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie naar 
Yaël Ben Basat: yael@icircl.nl  

Bij vragen kun je haar bellen: 06 - 83 99 70 52 
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