
Green Office Utrecht zoekt een 
Living Lab Officer 

6 uur per week, vrijwilligersvergoeding 
Wanneer: Zo snel mogelijk

Green Office 
De Green Office Utrecht (GOU) is het platform voor studenten en werknemers van de 
Universiteit Utrecht, waar duurzame ideeën worden gevormd, plannen samenkomen en 
projecten worden gelanceerd. De GOU werkt op het moment aan de volgende vijf thema’s: 
Food, Green Campus, Mobility, Circularity and Visibility. Dit allemaal met het doel om de 
universiteit duurzamer te maken. Daarnaast verhogen we het bewustzijn over duurzame 
oplossingen en ambities van de UU onder studenten en personeel. Ten slotte ondersteunen 
we verschillende projecten.

Living Lab 
GOU verzamelt onderwerpen van verschillende faculteiten en departementen van de 
universiteit. Een lijst met deze onderwerpen, de ‘Living Lab List’, wordt gedeeld met docenten 
van verschillende cursussen en/of scriptieprogramma’s. Studenten doen vervolgens 
onderzoek naar de betreffende onderwerpen. De resultaten daarvan worden weer terug 
gecommuniceerd naar GOU, die vervolgens aan het werk gaat met de implementatie, in 
samenwerking met medewerkers. Een eventuele follow-up van het afgeronde onderzoek 
wordt later door middel van een evaluatie in overweging genomen. Begin juni wordt het 
Living Lab Symposium georganiseerd, waar de meest veelbelovende onderzoeken 
gepresenteerd worden. Het Living Lab team bestaat uit een Living Lab Coördinator en een 
Living Lab Officer.

Taken 
 Het evalueren van afgeronde Living Lab-projecten en het verkennen van de 

mogelijkheden tot implementatie in samenwerking met studenten, docenten en 
medewerkers.

 In kaart brengen van vervolgvragen voorkomend uit afgeronde Living Lab-projecten
 Ondersteuning bij de organisatie van het Living Lab Symposium.

Functieomschrijving (6 uur per week, vrijwilligersvergoeding) 
Het GOU team bestaat uit 8 studentmedewerkers, een manager, een assistent manager en 
een communicatiemedewerker. De Living Lab Coördinator is een van de 
studentmedewerkers, waar je als Living Lab Officer nauw mee samenwerkt. Als Living Lab 
Officer breng je in kaart of, en zo ja in hoeverre, er de mogelijkheid bestaat voor 
vervolgonderzoek (follow-up) of implementatie van afgeronde Living Lab projecten. In de 
volgende fase zet jij het follow-up- of implementatieproces in gang.



Wie ben jij? 

 Representatief
 Enthousiast over onderzoek en gemotiveerd dit geïmplementeerd te krijgen
 Affiniteit met duurzaamheid
 Student aan Universiteit Utrecht of minder dan een jaar geleden afgestudeerd
 Praat makkelijk met andere studenten, maar ook met medewerkers van de UU
 Beheerst vloeiend Nederlands en Engels

Wat bieden wij? 

 Relevante werkervaring op het gebied van duurzaamheid
 Netwerk van studenten, docenten en medewerkers binnen de universiteit
 Doorgroeimogelijkheden binnen de Green Office
 Vrijwilligersvergoeding van 120 euro per maand




