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’ Waarom heb je gekozen voor deze 
HBo-opleiding?
Mijn interesse ligt bij milieu en duurzaamheid. 
De opleiding Milieukunde biedt een brede basis 
waarbij uiteenlopende milieuthema’s worden be-
handeld; duurzaamheid is daar een (steeds groter 
wordend) onderdeel van. Doordat je kennismaakt met 
verschillende milieuthema’s, kom je erachter welke 
thema’s jou interesseren. Vervolgens bepaal je in 
welke richting je je wilt gaan ontwikkelen.

( Bij wat voor soort bedrijven kun je met 
jouw opleiding terecht?
Na het afronden van de opleiding Milieukunde kun 
je gaan werken bij overheden (zoals gemeenten en 
provincies), (milieu)adviesbureaus en industriële 
bedrijven. 

) Wat doe jij voor werk?
Ik ben werkzaam bij de afdeling Health, Safety en 
Environment; een breed opgezette afdeling waar 
veel van de milieuthema’s uit mijn studietijd voorbij 
komen. Mijn werkzaamheden bestaan onder meer uit 
het opstellen van vergunningaanvragen en milieu-
jaarverslagen, en ik doe onderzoek naar energie-
besparing. Daarnaast werk ik mee aan projecten op 
het gebied van duurzaamheid.

* Welke vaardigheden en eigenschappen heb 
je voor deze functie nodig?
Binnen de advieswereld moet je goed kunnen com-
municeren, overtuigend en helder kunnen schrijven 
en klantgericht handelen. Er wordt ook een grote 
mate van zelfstandigheid verwacht. Je denkt als ad-
viseur mee met de klant en je werkt veel samen met 
je collega’s.

+ Waarom heb je voor dit bedrijf gekozen?
Ik kwam met Tauw in aanraking toen ik hier stage 
liep. De collegialiteit en de werksfeer spraken mij 
aan. Daarnaast zijn er heel uiteenlopende projecten 
waar je aan mee kunt werken. Ook biedt Tauw veel 
mogelijkheden om door te groeien, bijvoorbeeld 
door het volgen van cursussen.




