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Titel opdracht 

Kennisbank verduurzamen woningen 

 
Opdrachtgever 

Energieteam De Hunze & Van Starkenborgh 

 
Lectoraat 

Communications, Behaviour & The Sustainable Society 

 
Andere betrokken lectoraten 

- 

 
Probleemstelling 

In eerder onderzoek van het lectoraat in de wijk De Hunze & Van Starkenborgh hebben 
onderzoekers samen met bewoners nagedacht over welke mogelijkheden er zijn om 
woningen in de wijk te verduurzamen. Eén van de conclusies van het onderzoek was dat de 
meeste bewoners van De Hunze/Van Starkenborgh een voorkeur hebben om individueel hun 
woning te verduurzamen, en niet collectief met bijvoorbeeld een warmtenet. De favoriete 
techniek om de woning te verduurzamen is de installatie van een hybride warmtepomp, 
waarmee de woning zowel elektrisch als (bij erg lage temperaturen) met gas wordt 
verwarmd. Deze oplossing wordt de komende tijd verder verkend. 

De bewoners willen bij het aardgasvrij maken van de woning graag onderling kennis en 
ervaringen uitwisselen, en wellicht ook gezamenlijk offertes aanvragen voor de 
werkzaamheden aan hun huis. Ze zien daarbij een rol voor het Energieteam om dat te 
bevorderen. Een concrete suggestie van de bewoners was om een online kennisbank te 
ontwikkelen waarop zij informatie kunnen uitwisselen. De kennisbank moet helpen om 
bestaande kennis beschikbaar te maken en om de bewoners een plek te bieden waar zij 
concrete informatie kunnen vinden over hoe zij kunnen verduurzamen.  
 

Opdrachtomschrijving  

De opdracht is om deze kennisbank te ontwikkelen. Niet alleen moet de website goed 
functioneren, er moet ook goed nagedacht worden over toegankelijkheid, privacy van 
geüploade data en het onderhouden van het systeem. De uitdaging is om een vindbare plek 
te ontwerpen die bewoners verder helpt om hun huizen te verduurzamen.  

 
Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  

SCMI (HBO-ICT, Communication & Multimedia Design) 
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Soort opdracht  

Bachelor – afstudeeropdracht 

 

Periode  

Semester 2, februari – juli 2023 

 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt 
aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 
Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
− Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders 

of experts. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
T: (050) 595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 


