
Buurtcoöperatie De Eester zoekt een projectleider Duurzaamheid  

Buurtcoöperatie De Eester is een vereniging van actieve buurtbewoners. Ze stimuleert en ondersteunt 
initiatieven vanuit de buurt en faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners. Door middel van 
verschillende initiatieven – bijvoorbeeld de BuurtBel, weggeefkraam, buurtmaaltijden, eten met een 
idee, activiteiten voor ouderen en kinderen, toekomstagenda 2025 en verhuur ruimtes - brengen wij 
mensen met elkaar in contact en vergroten daardoor de samenhang in de buurt, zodat het hier voor 
iedereen nog prettiger wonen, werken en leven is.  
 
Buurtcoöperatie Eester staat aan de wieg van buurtruimte ‘De Eester’ dat vijf jaar geleden is geopend. 
Alle activiteiten die in en door de Eester geïnitieerd worden zijn bedoeld voor bewoners in het Oostelijk 
Havengebied (OHG) in alle leeftijdsgroepen. Steeds meer mensen sluiten zich aan en het borrelt en 
bruist van de nieuwe initiatieven en waardevolle verbindingen tussen mensen. De Eester is het 
centrale aanlooppunt waar allerlei vragen en verzoeken binnenkomen van bezoekers, per telefoon of 
per email.  
 
Voor Buurtcoöperatie De Eester is duurzaamheid één van de belangrijke thema’s. In de afgelopen 5 
jaar is er een duidelijk zichtbare praktijk opgebouwd, ondersteund door de projectleider dan wel 
buurtondersteuner duurzaamheid. “Onze Aad” gaat eind november met pensioen en daarom zoeken 
we een opvolger (m/v), die vanaf 1 november gaat meedraaien en aan wie hij zijn netwerk en kennis 
kan overdragen.  

Taken 

• contact leggen en onderhouden met bewoners over duurzame wensen, ideeën, plannen en 

initiatieven 

• ondersteunen, stimuleren, mede-organiseren of opzetten van initiatieven 

• informatie verzamelen, doorgeven en toegankelijk maken voor bewoners 

• deelnemen aan de Energiecommissie 

• opbouwen en onderhouden van netwerken in de wijk, in de gemeente-stadsdeel Oost, met 

duurzame organisaties in Amsterdam e.o. en landelijk  

• jaarplan maken, verantwoording schrijven, overleg met stadsdeel en gemeente i.s.m. de 

coördinator   

• publiciteit m.b.t duurzaamheid in het OHG verzorgen 

• bijdragen aan praktische taken in De Eester  

Wij zoeken  

• een buurtbewoner met affiniteit met duurzaamheid 

• een buurtbewoner met een visie op duurzaamheid in het Oostelijk Havengebied en de rol van 
bewoners hierbij 

• een verbinder van mensen en ideeën 

• een netwerker die goede contacten kan leggen met een verschillende belanghebbenden 

• een buurtbewoner met goede sociale en communicatieve vaardigheden; iemand met respect 
voor andere opvattingen 

• een buurtbewoner die zichtbaar en aanwezig is in de buurt 

• een enthousiaste buurtbewoner met organisatievermogen 

• een buurtbewoner die digitaal vaardig is en ervaring heeft met social media 

• een buurtbewoner die bereid is om zich vrijwillig een aantal uur per week in te zetten voor de 
Buurtcoöperatie de Eester 

Wij bieden 

• een kennismakingsperiode om de buurtcoöperatie goed te leren kennen 

• een warme en positieve werksfeer in een informele organisatie 

• een overeenkomst voor een jaar voor ongeveer 10 uur per week op basis van Zzp van 

maximaal €45,00 per uur, excl. Btw of payrollconstructie 

• een interessante werkomgeving, met veel vrijheid en ruimte, veel kansen voor je eigen 

ontplooiing  

• de mogelijkheid om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van je eigen buurt 



Ben je de buurtbewoner die wij zoeken? We horen graag van je. Stuur je motivatie en CV voor 12 

oktober 2020 naar duurzaam@buurtcooperatieohg.nl , t.a.v. Jos van der Lans. 

Wil je meer weten, neem dan ook contact op met Aad Verkleij, duurzaam@buurtcooperatieohg.nl , 

dan belt hij je terug.   
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