
 
Onderzoeksopdracht Green Marketers 

Hoe zorg je ervoor dat mensen overstappen op groene energie? Hoe kunnen duurzame initiatieven hun 

boodschap beter verspreiden? Zoek jij graag het antwoord op dit soort vragen? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Projectomschrijving 

Energiecoöperaties zijn overtuigd van het idee dat je gezamenlijk energie opwekt en de winst binnen de regio 

houdt. Het lukt de coöperaties alleen niet altijd even goed om dit principe duidelijk te maken aan mensen in de 

regio. De coöperaties bieden stroom voor dezelfde prijs als andere aanbieders. De eventuele winst wordt 

geïnvesteerd in duurzaamheidsinitiatieven in de regio. Toch stappen mensen maar moeizaam over naar de 

lokale energiecoöperaties. 

Onderzoek 

Jij gaat op zoek naar antwoorden. Wat beweegt of weerhoudt mensen om over te stappen op stroom van een 

lokale energiecoöperatie? Voordat je start, stemmen we de opdracht af samen met jou en de begeleider vanuit 

de faculteit. 

Jij bent 

- Een student bedrijfskunde, marketing, commerciële economie, communicatie, psychologie (hbo/wo-

niveau). 

- Fan van duurzaamheid 

Over ons 

Green Marketers richt zich op marketing voor duurzaamheid. Wij helpen duurzame initiatieven om zichzelf 

beter op de kaart te zetten. Zo maken we de wereld een stukje duurzamer. Jouw hulp kunnen we daarbij goed 

gebruiken. 

Samenwerking met Our New Economy 

Our New Economy (ONE) wil de transitie naar een Duurzame Economie versnellen en onderzoek, onderwijs en 

praktijk rondom het thema Nieuwe Economie verbinden. Tijdens het proces levert ONE ondersteuning, 

bijvoorbeeld door een keer mee te denken en door middel van het verstrekken van toegang tot onze 

materialen. Daarnaast vragen we je om na je afstudeeropdracht een publicatie te schrijven die ONE helpt te 

verspreiden. Zo creëren we meer aandacht voor jouw onderzoeksresultaten en voor de Nieuwe Economie. 

Voor meer over Our New Economy zie www.ourneweconomy.nl.  

Enthousiast? 

Mail je CV en motivatiebrief naar info@green-marketers.com. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

http://www.ourneweconomy.nl/
mailto:info@green-marketers.com

