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VACATURE 

INITIATOR DUURZAAMHEID - TEAM RESTAURATIE,  

DIENSTVERBAND 12 MAANDEN (40 UUR P/W) 

AANJAGER, ADVISEREND, U I T V O E R E N D  

 

 
‘Hendrick de Keyser’ is hét nationale goede doel voor het behoud en 
beheer  van monumenten. Dit wordt gedaan door panden te verwerven, te restaureren, 
te verhuren en voorlichting te geven aan bezoekers. De omvang van onze collectie met 
430 woonhuizen gebouwd tussen 1495 en 1980, verspreid over Nederland is uniek. De 
bouwkunst, architectuur en interieurs zijn buitengewoon en veelal origineel. Ieder 
gebouw herbergt bijzondere details aan exterieur en of interieur en ‘vertelt’ de 
Nederlandse woon- en bouwgeschiedenis. Eenmaal verworven panden blijven voor 
altijd in ons bezit en hiermee spelen wij een belangrijke rol in  het erfgoedbeheer van 
het verleden, heden en de toekomst.     
          
 
Voor het Team restauratie zijn wij op zoek naar een initiator duurzaamheid. Het 

betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie tot 

een vaste aanstelling.  

Je helpt en ondersteunt Team Restauratie met verduurzaming van de panden. 

Je zult aan een diversiteit van opdrachten werken variërend van kleine 

opdrachten, tot grote restauraties. De opgave behelst het zoeken naar 

mogelijkheden tot verduurzaming binnen de cultuurhistorische 

randvoorwaarden. Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie voor advies 

op het gebied van verduurzaming. 

 

Wij kijken uit naar een nieuwe collega die ons team op het kantoor aan de 

Herengracht in Amsterdam komt versterken en net als ons de passie en het 

vakmanschap voor het behoud en verduurzaming  van monumenten wil delen 

met heel Nederland. 

 
Doel: 

- Het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk door het nemen 

van duurzame maatregelen, binnen de mogelijkheden die het sterke 

cultuurhistorisch karakter van de panden van de Vereniging biedt. 

- Het vinden en uitvoeren van technische innovatie-oplossingen, waarbij de 

beperkte mogelijkheden en de bijzondere kwaliteit van onze panden wordt 

benut of juist versterkt. 

- De panden in bouwkundig en cultuurhistorisch opzicht in goede staat brengen, 

in teamverband met architecten, projectleiders en tekenaars. 

- Behoud van het pand en versterking van de bijzondere architectonische of 
bouwhistorische kenmerken zijn leidend bij de restauratie- en 
verduurzamingswerkzaamheden. Dit gebeurt met een goed oog voor het 
praktisch toekomstig gebruik.  
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De initiator duurzaamheid is verantwoordelijk voor: 

-   Het zoeken naar geschikte installatietechnische oplossingen voor het verminderen 
van het gebruik van fossiele brandstoffen bij onze panden; 

-   Het ontwikkelen van bruikbare toepassingen van beschikbare duurzame 
installaties in onze panden; 

-   Het desgewenst laten ontwikkelen van specifieke installaties (onderdelen) op het 
gebied van duurzaamheid voor toepassing in onze panden; 

-   Het – samen met team restauratie en team onderhoud – ontwikkelen van 
toepasbare isolatiemaatregelen in panden van de Vereniging, met goed oog voor 
de historische en architectonische kwaliteit van onze panden; 

-   Het opstellen van richtlijnen voor de architecten en opzichters voor de toepassing 
van duurzaamheidsmaatregelen bij onderhoud of restauraties en het bevorderen 
van het gebruik daarvan; 

-   Het adviseren, waar nodig, van architecten en begeleiden van opzichters bij de 
toepassing van duurzaamheidsmaatregelen; 

-   Het adviseren bij het vervaardigen van alle noodzakelijke tekeningen, documenten 
en beschrijvingen ten behoeve van de vergunningen en subsidies; 

-   De archivering (per pand) van zowel de elektronische als de papieren versie van 
de relevante documenten; 

-     Het kennisnemen en toepassen van relevante subsidiemogelijkheden voor 
duurzaamheidsinvesteringen; 

-   In voorkomende gevallen, de noodzakelijke werkzaamheden voor de gehele 
organisatie. 
 

 
Functie- eisen: 

- Opleiding installatietechniek of bouwtechniek bij voorkeur met renovatie als 

aandachtspunt; 

- Opleiding minimaal HBO niveau of HBO denk- en werkniveau; 

- Minimaal 3-4 jaar werkervaring; 

- Ervaring met onderhouds- en restauratiewerk is een pré; 

- Oog voor historische kwaliteiten van de panden van de Vereniging; 

- Kennis omtrent de actuele ontwikkelingen op gebied van verduurzaming bij 

monumentale en historische gebouwen is een vereiste, evenals het bijhouden 

van deze kennis; 

- Oog voor de gebruiksvriendelijkheid van maatregelen binnen de panden; 
- Kennis van programma’s zoals Microsoft office pakket en Adobe Creatieve 

Cloud; 
- Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden; 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een 

vereiste; 
- In staat tot het maken van een eigen tijdsplanning en het houden daaraan;  

- Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken; 

- In bezit van Rijbewijs B; 
- Op een loyale, betrokken wijze inzetten voor de organisatie waarvan men 

deel uitmaakt;  
- Afspraken nakomen. Aanspreekbaar zijn op het eigen handelen. 
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Wij bieden: 
- Afwisselend, inspirerend en uitdagend werk aan spraakmakende panden;  
- Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig optreden; 
- Collegiale en prettige werksfeer;  
- Een enthousiast en op samenwerking gericht team van collega’s; 
- Standplaats Amsterdam; 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- Afhankelijk van ervaring een salaris functiegroep H volgens architecten 

CAO bij een fulltime aanstelling. 
- Het contract is in eerste instantie voor een periode van één jaar. 
- Je bent per direct of snel beschikbaar voor 40 uur per week. 

 
 

Meer weten: 
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met Ann-Katrin 
Adolph, teamleider Architecten a.adolph@hendrickdekeyser.nl of 020-5210653 
 

 
 

Reageren: 
Sollicitaties, in de vorm van een motivatiebrief en CV, kunnen tot en met 15 juni 2021 
gestuurd worden naar a.adolph@hendrickdekeyser.nl   
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