
 

Stage bij Squarewise: Wijkkompas biedt houvast 

voor de Aardgasvrije Wijkaanpak 

 

Werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dat is waar Squarewise zich voor inzet. Om 

nog meer positieve verandering te realiseren zijn wij op zoek naar een stagiair die ons gaat helpen bij het 

project ‘Wijkkompas’. Wil jij impact maken bij een organisatie met een maatschappelijke missie? Lees dan 

snel verder! 

 

 

Over Squarewise 
Bij Squarewise zijn we intrinsiek gedreven om bij te dragen 

aan de versnelling van de transitie naar een duurzame en 

inclusieve samenleving. We werken aan projecten die 

baanbrekend zijn, zodat ze anderen inspireren dat het 

anders kan 

 

We zijn momenteel actief op de thema’s wijktransitie, 

circulariteit, smart cities, landbouwtransitie en regeneratief 

bouwen. Daarvoor creëren we duurzame visies, verbinden 

we de juiste partijen in nieuwe samenwerkingsverbanden, 

experimenteren we om het onbekende te verkennen, en we 

zijn een voorbeeld waardoor we laten zien dat het mogelijk 

is.  

 

 

Over de opdracht bij het Wijkkompas 
Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord uit te voeren 

moeten zo’n 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen 

aardgasvrij worden gemaakt. Hierbij wordt steeds vaker 

gekozen voor een wijkaanpak: een integraal proces waarbij 

meerdere stakeholders gezamenlijk werken aan het 

aardgasvrij maken van een wijk, meestal met de gemeente 

als regisseur. 

 

Het Wijkkompas is een instrument dat is ontwikkeld om houvast te bieden in dit proces. Het is ontstaan 

binnen Stroomversnelling, in samenwerking met 15 partners uit de werkveld, en wordt ontwikkeld door 

een klein, gedreven team dat opereert binnen de netwerken van Stroomversnelling en transitiebureau 

Squarewise. We werken vanuit een maatschappelijke missie: de transitie naar aardgasvrije wijken en 

gebouwen versnellen. 

 

Het Wijkkompas biedt inzicht in alle stappen van de wijkaanpak en in de factoren en belangen die daarbij 

een rol spelen. Ook biedt het inspiratie door voorbeelden van verduurzaming te laten zien, afkomstig 

uit heel Nederland. Het Wijkkompas is sinds een half jaar toegankelijk voor deelnemers en de eerste 

launching customers gebruiken het instrument. Ondertussen ontwikkelen wij onze diensten verder door 

en werken we aan een nieuwe organisatievorm. 

 

 

Type stageplek 
tijdelijk, 5 maanden 

 

Opleidingsniveau  

WO 

 

Locatie  
Amsterdam, afhankelijk van COVID-

ontwikkelingen deels thuis werkend 

 

Tijd per week  
3-5 dagen, afhankelijk van  jouw 

beschikbaarheid  

 

Type baan  
stage met stagevergoeding 

 

Vacature verloopt op  
29 januari 2021, 17:00uur 

 



 

Over jouw rol 
Voor de doorontwikkeling van het Wijkkompas zoeken wij een stagiair die ons kan helpen met het 

vertalen van een aantal gedefinieerde behoeften naar nieuwe functionaliteiten op de website, namelijk: 

1. binnen een wijk verschillende deelprojecten naast elkaar laten plaatsvinden, ook wel ‘de 

stapsgewijze aanpak’;  

2. het Wijkkompas nog beter van toegevoegde waarde maken voor álle stakeholders in de 

wijkaanpak. 

 

Daarnaast ondersteun je het Wijkkompas-team bij het verzamelen, bundelen en verwerken van relevante 

inhoud voor de website www.wijkkompas.nl. Je focust daarbij op het in- en aanvullen van de nog niet 

volledig gevulde ̀ sporen’. Je brengt de kennis en informatie van deze sporen naar een nog hoger niveau, 

o.a. door de volgende activiteiten uit te voeren: 

• Desk research om tools & voorbeelddocumenten te zoeken en beoordelen; 

• Interviews afnemen met (ervarings)experts; 

• De informatie uit desk research en interviews omzetten naar teksten schrijven voor op de 

website. 

 

Wie zoeken we? 
Ons uitgangspunt is dat diversiteit en onderlinge verschillen nodig zijn om met elkaar een duurzame 

en inclusieve wereld te realiseren. Kom jij ons team versterken?  

 

• Je bent impact-gedreven, met een wil om bij te dragen aan het realiseren van duurzame 

transities; 

• Je hebt affiniteit met het vertalen van behoeften naar concepten en digitale oplossingen en met 

design thinking; 

• Je werkt zelfstandig en nauwkeurig; 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend; 

• Je bent (eventueel naast je afstudeeronderzoek) drie tot vijf dagen per week beschikbaar 

gedurende vijf maanden, idealiter van februari t/m juni 2021; 

• Je bent een masterstudent. 

 

Wij begeleiden je niet met je afstudeeronderzoek, maar je mag al het verworven materiaal gebruiken als 

data voor je afstudeerscriptie. 

 

 

Wat bieden wij jou? 
• Je voert je werkzaamheden uit binnen het Wijkkompas-team, en wordt tegelijkertijd onderdeel 

van het Squarewise-team. Je wordt begeleid door Vincent Oberdorf, Ontwikkelaar bij het 

Wijkkompas en Transitiemaker bij Squarewise. 

• Een vergoeding van €500 per maand (op basis van 40 uur, met recht op vakantiedagen); 

• Een werkplek bij ons op kantoor in Amsterdam (afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de 

COVID-19 epidemie. Je gebruikt je eigen laptop); 

• Een begeleider en een praktijkcasus; 

• Deelname aan alle werkoverleggen van Wijkkompas; 

• Deelname aan alle interne team-overleggen en -activiteiten van Squarewise. 

 

 

 

  

http://www.wijkkompas.nl/


 

Geïnteresseerd? 
Wil jij meewerken aan het ondersteunen van aardgasvrije wijken? En ben jij nieuwsgierig om te leren 

over het inzetten van slim ontwerp voor het realiseren van duurzaamheidsimpact? Solliciteer dan via dit 

formulier (CV en motivatie mogen tekstueel, in een videoboodschap of in een andere vorm die bij jou 

past, maar let op de datalimiet!). Hiervoor is een Gmail-account noodzakelijk. Vanwege de 

vakantieperiode is er helaas geen gelegenheid voor het stellen van vragen. 

 

Let op: we werken met een geanonimiseerde sollicitatieprocedure. Lees de instructies in het formulier goed. 

 

 

Leestips 
Wil je beter begrijpen waar we kennis van hebben en wat we verder allemaal doen? Lees dan een 

aantal van de blogs van Squarewise en de praktijkverhalen van Wijkkompas. Hierbij een aantal tips:  

 

• Als sociale onderneming sturen we niet op geld, maar op impact. Lees over deze impact, onze 

collega’s en onze opdrachten in onze allereerste impactrapportage.  

• Net als andere sociale ondernemingen werken wij aan de hand van een Theory of Change (ToC). 

In onze ToC beschrijven we welke verandering wij nastreven en hoe we die willen realiseren.   

• Een blog over het belang van energie coöperaties. Opiniestuk van Leonie: Trek de 

portemonnee voor goede energie coöperaties  

• Een blog over een huidige opdracht in Utrecht: Uitvraag RWU ‘Watt levert mijn dak op? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUHS7J9kHWB5KFPvXiCl30zpX2LY6sirSlJv5wIm-a1rpx0w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUHS7J9kHWB5KFPvXiCl30zpX2LY6sirSlJv5wIm-a1rpx0w/viewform?usp=sf_link
https://www.squarewise.com/publicaties/
https://wijkkompas.nl/uit-de-praktijk
https://www.squarewise.com/wp-content/uploads/2020/07/Squarewise-Impactrapportage-2019-1.pdf
https://www.squarewise.com/wp-content/uploads/2019/07/12.-Theory-of-Change-Squarewise.pdf
https://www.squarewise.com/participatie-van-belang-trek-dan-de-portemonnee-voor-goede-energie-cooperaties/
https://www.squarewise.com/participatie-van-belang-trek-dan-de-portemonnee-voor-goede-energie-cooperaties/
https://www.squarewise.com/uitvraag-rwu-watt-levert-mijn-dak-op/

