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Werkstudent Nutrient Platform 
 
Heb je een interesse in duurzaamheid, milieu en circulariteit? Vind je het leuk om uit te leggen wat 
nieuw beleid betekent voor bepaalde ontwikkelingen? Haal je energie uit het samen werken met 

verschillende organisaties? Ben je gestructureerd en kan je zelfstandig werken? Heb je oog voor 
innovaties bij bedrijven en gevoel voor maatschappelijke trends? Dan is deze bijbaan misschien 
wel iets voor jou! 
 

 
Organisatie  
 

Het Nutrient Platform is een cross-sectorale netwerkorganisatie die zich inzet voor het sluiten van 
nutriëntenkringlopen en specifiek het stimuleren van een markt voor herwonnen nutriënten. De 
leden van het NP bestaan uit bedrijven, kennisinstellingen en ministeries uit verscheidene sectoren 
waaronder watersector, voedselverwerkende industrie, kunstmestindustrie, mestverwerking en 
slibverwerking. 
 

Organisatiestructuur 
 
De uitvoering van de activiteiten wordt verzorgd door een secretariaat, bestaande uit een 
secretaris en een project officer. Het secretariaat wordt aangestuurd door de stuurgroep waarin 
alle sectoren uit het platform en verschillende type organisaties zijn vertegenwoordigd. Op dit 
moment is het platform op zoek naar een werkstudent om het secretariaat te ondersteunen.  

 

Profiel 
 
We zijn op zoek naar een werkstudent met interesse in nutriëntenkringlopen die uitstekende 
communicatie- en organisatorische vaardigheden heeft om ons te ondersteunen bij uiteenlopende 
opdrachten zoals: 
 
Bijwonen (ook voorbereiden en rapporteren) van vergaderingen, assisteren in het voorbereiden en 

organiseren van ledenbijeenkomsten, het schrijven van documenten zoals updates/newsflashes en 
nieuwsbrieven voor de leden en geïnteresseerden van het Nutrient Platform, het volgen van nieuws 
op het gebied van Europese wetgeving omtrent nutriëntenkringlopen en het inzichtelijk maken van 
de ontwikkelingen vanuit Nederlands beleid. 
 
Wat we zoeken: 

Een achtergrond in een relevant vakgebied  

Uitstekende schrijf- en spreekvaardigheden in het Nederlands. 
Goede sociale vaardigheden, milieubewustzijn / organisatiegevoeligheid en representativiteit. 
Een stressbestendige en flexibele werkhouding met een juiste dosis nieuwsgierigheid. 
Een teamspeler die energie krijgt van samenwerken. 
Gestructureerd kunnen werken en plannen 
Bij voorkeur: affiniteit met Europese samenwerking/wetgeving op het gebied van nutriënten. 

 
Aanbod 
Acht tot 16 uur per week, flexibel in te delen in overleg.  
Een uitdagende en innovatieve leeromgeving waarin initiatief wordt gewaardeerd! 
Plek op gezellig kantoor in Den Haag 
 
Lijkt het je leuk om het Nutrient Platform te ondersteunen, stuur je  motivatiebrief en CV in één 

document naar info@nutrientplatform.org.  
 

Neem voor vragen contact op Renske Verhulst - r.verhulst@nutrientplatform.org 
 


