
ONTWIKKELTRAJECT
DUURZAAMHEID

Zet een stap in jouw carrière en 
naar een duurzamer Nederland

HUB DOOR



WELKOM BIJ 
HUBSUB. 

Bij HUBSUB staat HAPPINESS van onze 
community op één. Wij noemen dat 
HUBHAPPINESS. Wij geloven dat als onze 
collega’s gelukkig zijn, succes een logisch 
gevolg is. Onze professionals vormen de 
HUB in HUBSUB. Ze delen kennis en (werk)
ervaringen en komen regelmatig samen op 
pop-upkantoren. Dat maakt onze hubbers 
écht verbonden. Bij de SUB gaat het om het 
individu. Want elke HUBBER krijgt een eigen 
opdracht die op een eigen manier uitgevoerd 
kan worden.
 
Via ons netwerk op het gebied van VTH 
(vergunningverlening, toezicht, handhaving), 
hebben wij ondervonden dat er steeds meer 
uitdagingen zijn gericht op duurzaamheid. 
Een duurzame samenleving is namelijk 
belangrijker dan ooit. Daarom bieden we bij 
HUBSUB samen met de Bestuursacademie 
een uniek ontwikkeltraject aan voor zij-
instromers binnen de overheid. Zo kan 
iedereen met relevante kennis en ervaring 
alles leren over duurzaamheid en zich 
doorontwikkelen naar een adviserende of 
beleidsmatige functie op het gebied van 
duurzaamheid. Hierdoor kun jij dagelijks een 
positieve maatschappelijke impact maken.



  HET PROGRAMMA
Zet jij de stap naar duurzaamheid binnen de overheid? Met het 6-tot-8- 
maanden durende ontwikkeltraject van HUBSUB kun jij studeren, werken en 
leren tegelijkertijd. Het ontwikkeltraject bestaat uit 5 modules, aangeboden 
door de Bestuursacademie, die naadloos aansluiten bij de dagelijkse praktijk.  
Daarnaast zorgt HUBSUB voor een passende opdracht, waar je de opgedane 
kennis direct kunt inzetten.

MODULE ENERGIETRANSITIE
Duur: 6-8 weken 
• Je bent bekend met de wet- en regelgeving 

op het gebied van energietransitie, zoals het 
Klimaatakkoord.

• Je weet wat de consequenties van de 
energietransitie zijn voor jouw organisatie en je 
hebt zicht op de kansen die de transitie biedt.

• Je vormt samenwerkingen met partners en 
andere betrokkenen om zo de krachten te 
bundelen.

MODULE KLIMAATWET
Duur: 6-8 weken 
• Je bent op de hoogte van de doelstellingen die 

in de Klimaatwet zijn vastgelegd.
• Je weet welke gevolgen de Klimaatwet heeft 

voor beleid op het gebied van onder meer 
energie-, bouw- en omgevingsontwikkeling.

• Je kunt beleid ontwikkelen en adviseren over 
de Klimaatwet.

MODULE OMGEVINGSWET (E-LEARNING)
Duur: 6-8 weken 
• Je bent op de hoogte van het nieuwe stelsel 

voor het omgevingsrecht.
• Je kent de relatie met andere wetten, zoals 

de Algemene wet bestuursrecht en de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen.

• Je weet hoe de 6 kerninstrumenten 
ingezet moeten worden.

• Je kan een beleids- en 
uitvoeringsparticipatie 
opstellen.

MODULE PARTICIPATIE ONDER DE 
OMGEVINGSWET 
Duur: 6-8 weken 
• Je hebt een beeld bij de rol van participatie 

binnen de Omgevingswet.
• Je kunt concrete plannen ontwerpen voor de 

samenwerking met burgers en bedrijven.
• Je past het geleerde toe in je eigen 

werkomgeving. 

MODULE SAMENWERKEN IN KETENS EN 
NETWERKEN
Duur: 6-8 weken 
• Je hebt een visie op ketensamenwerking .
• Je doet aan stakeholder- en krachtenanalyse. 
• Je hebt inzicht in je eigen netwerk.

CERTIFICAAT
Zodra de modules succesvol zijn afgerond 
ontvang je een hbo-certificaat. 



Bij HUBSUB weten we dat werken meer is dan doelen behalen.  Dat jij gelukkig 
bent is het allerbelangrijkste. Daarom krijg je naast een passende opdracht en 
het ontwikkeltraject, jouw persoonlijke talentmanager. Je komt regelmatig 
samen met andere HUBBERS op een pop-uplocatie en je krijgt flexibele 
arbeidsvoorwaarden.

ZO ZIET HET ONTWIKKELTRAJECT ERUIT
 HUBSUB zorgt voor een passende  
 opdracht, waar je de opgedane kennis  
 direct kunt inzetten.

 Naast je opdracht ben je 6 tot 8 maanden  
 gemiddeld 20% van je week   
 bezig met jouw ontwikkelprogramma in  
 de vorm van opleidingsdagen,   
 praktijkpdrachten en coachings-   
 gesprekken.

 Eens in de drie weken kom je naar het  
 HUBSUB kantoor in Eindhoven voor  
 een training. De lessen worden verzorgd  
 door docenten die zelf met beide benen  
 in de praktijk staan.

 Na afronding van dit traject ben je  
 een duurzaamheidsprofessional.   
 Hiermee kun je bij verschillende   
 publieke opdrachtgevers van HUBSUB  
 opdrachten uitvoeren met betrekking  
 tot de duurzaamheidsdoelstellingen. 

DIT KRIJG JE VAN HUBSUB
• Je werkt 32 of 36 uur per week, zo is er ruimte 

voor meer dan alleen werk.
• Een volledig gefaciliteerde opleiding vanuit de 

Bestuursacademie.
• Een salaris tussen de €3.000 en €4.500 bruto 

per maand bij een 36-urige werkweek.
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen.
• Pop-uplocaties om kennis te delen met andere 

HUBBERS.
• Coaching vanuit jouw persoonlijke 

talentmanager. 
 
 
 
 

EXTRA: FLEXIBELE ARBEIDSVOORWAARDEN
Wat jou gelukkig maakt, weet jij het beste zelf. 
Daarom krijg je flexibele arbeidsvoorwaarden. Dit 
betekent dat je 6% van je salaris mag besteden 
aan dingen die jij belangrijk vindt. Heb je liever 
een Iphone dan een Android? Prima. Liever meer 
vrije tijd dan extra geld? Snappen we. Bij ons 
werk jij op jouw manier.

  DIT KUN JE VERWACHTEN

• Je hebt een duurzame mindset en 
bent vastberaden anderen daarin 
mee te nemen. 

• Je hebt ervaring opgedaan in een 
publieke organisatie en/of werkt 
vanuit een adviesbureau in een 
politiek sensitieve omgeving. 

• Je beschikt over (basis) kennis van 
het Ruimtelijke Domein of VTH. 

• Je hebt een afgeronde hbo- of 
wo-opleiding. 

DIT MAAKT JOU UNIEK
Wij geloven dat iedereen een uniek 
talent heeft, de 9,5. Iets waarin 
je uitblinkt of wat je juist wilt 
ontwikkelen. Het maakt daarom niet 
uit dat je nog geen ervaring hebt 
als adviseur of beleidsmedewerker 
duurzaamheid. Wij zorgen ervoor dat 
jij met het ontwikkeltraject en de juiste 
opdrachtgever in jouw kracht wordt 
gezet.

BEN JIJ 
DIT?
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Om jou een goed beeld te geven over hoe jij straks aan de slag gaat als 
duurzaamheidsprofessional hebben we onderstaand twee functies 
omschreven.

  ZO MAAK JIJ IMPACT

BELEIDSMEDEWERKER 
DUURZAAMHEID 

• Brainstormen 
duurzaamheidsstrategie;

• Opstellen van het 
duurzaamheidsbeleid;

• Duurzaamheidsprogramma 
opstellen;

• Uitvoeringsplan vormgeven;

• Contact/samenwerken met 
verschillende stakeholders;

• Actief op strategisch- als 
operationeel vlak;

• Klankbord intern.

ADVISEUR
DUURZAAMHEID 

• Uitvoeren van het 
duurzaamheidsbeleid;

• Verwachtingen stakeholders in 
kaart brengen en door vertalen naar 
concrete plannen en projecten;

• Duurzaamheidsvraagstukken 
oppakken;

• Het geven van advies, voorlichting 
en ondersteuning;

• Fungeert als vraagbak;

• Opbouwen van relaties.



MEER 
WETEN?
Wil je meer informatie over het 
ontwikkeltraject of zie je het al helemaal 
zitten als duurzaamheidsprofessional bij 
HUBSUB? Neem contact op met Bo van 
Dijck of Tim Kwinten, dan bespreken ze 
samen met jou de mogelijkheden.

bo.vandijck@hubsub.nl
06 501 882 99

tim.kwinten@hubsub.nl
06 114 058 48

mailto:bo.vandijck%40hubsub.nl?subject=Ontwikkeltraject%20duurzaamheid
mailto:tim.kwinten%40hubsub.nl?subject=Ontwikkeltraject%20duurzaamheid

