ERWIN FIJT
Circular Young Professional
Gepassioneerd systeemdenker met een intrinsieke motivatie om
bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Erg in
mijn element als het gaat om het aanpakken van complexe
duurzaamheidsvraagstukken en het vervullen van een
verbindende rol.

E R VA R I N G

TROTS OP

Junior projectleider energietransitie – Gemeente Den Haag
Mei 2019 – heden
Bij de gemeente Den Haag ben ik binnen het team energietransitie
verantwoordelijk voor het project ‘van kookgas af’. Doel van dit project is dat
bewoners, als onderdeel van de energietransitie, een aantrekkelijk aanbod
krijgen om hun kookgasleiding af te sluiten en over te stappen op een duurzame
kookmethode.

Het een jaar lang dragen van de
verantwoordelijkheid voor het draaiende
houden van studievereniging STORM
op een wijze die erg dicht bij mij staat;
vol enthousiasme voor het geheel en
met oog voor het individu.

Masterscriptie – TU Delft
Sep 2016 – feb 2017
Voor mijn scriptieonderzoek heb ik in kaart gebracht voor welke uitdagingen de
metropoolregio Amsterdam staat in hun ambitie om een circulaire metropoolregio
te worden. Hierin lag de focus op de energiesector, voedselsector,
transportsector, watersector en de bouwsector.

De band waarin ik zing, waarmee we
ervoor hebben kunnen zorgen dat grote
groepen mensen mooie avonden
hebben beleefd.

Student Consultant – Neste
Sep 2016 – feb 2017
Met een team van 6 studenten ben ik verantwoordelijk geweest voor het
analyseren van de duurzaamheidsprestaties van het productieproces van
NEXBTL, een biobrandstof van Neste, en het uitbrengen van een adviesrapport
om de duurzaamheidsprestaties van het productieproces te verbeteren. Het
advies behelsde duurzamere alternatieven voor verschillende onderdelen van het
productieproces, waarvan de impact in kaart was gebracht. De resultaten zijn
gepresenteerd op het hoofdkantoor in Helsinki.
Stagiair Duurzaam beleggen – VBDO
Sep 2014 – dec 2014
Bij de VBDO heb ik aan twee benchmarkonderzoeken betreffende duurzaam
beleggen door pensioenfondsen en verzekeraars, en een rapport over het
raadplegen van deelnemers door pensioenfondsen geschreven. Mijn
voornaamste was verantwoordelijkheid om de duurzaamheidsprestaties van
pensioenfondsen en verzekeraars te beoordelen. Deze rapporten vervullen een
belangrijke rol in het aanjagen van verduurzaming in de financiële sector.
Lid werkgroep ‘Duurzaamheid’ – D66 Utrecht
Sep 2013 – jan 2015
Als lid van de werkgroep ‘Duurzaamheid’, en de subgroep ‘Duurzame economie’,
bracht ik tezamen met de werkgroep advies uit naar D66 Utrecht als het
duurzaamheid betrof. Daarnaast bezocht ik verscheidene buurtinitiatieven en
bewonersbijeenkomsten.
Commissaris Extern – Studievereniging STORM
Okt 2011 – okt 2012
Een jaar lang ben ik onderdeel geweest van het bestuur van de studievereniging
van Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In deze periode ben ik
verantwoordelijk geweest voor het draaiende houden van de vereniging van ruim
300 personen. Mijn functiespecifieke verantwoordelijkheden waren de acquisitie
van nieuwe sponsoren, het onderhouden van goede contacten met deze
sponsoren en promotie.

OPLEIDING
MSc Industrial Ecology
2015-2018 TU Delft; Universiteit Leiden
Enkele gevolgde vakken:
- Renewable energy systems
- Closed loop supply chains
- Design of sustainable technological
systems
BSc Milieu-maatschappijwetenschappen
2010-2014 Universiteit Utrecht
Enkele gevolgde vakken:
- Business sustainability and innovation
- Milieu, gedrag en communicatie
- Life cycle assessment

TRAINING
•
•

LEAN Sigma Green Belt
Insights

Verwacht 2019
• Feedback geven
• Storytelling
• Effectief communiceren
• Presenteren met impact

Erwin is een onafhankelijk werker en denker die functioneert als echte teamspeler. Gedurende zijn stageperiode heeft hij aangetoond veel
kennis te hebben op gebied van duurzaamheid en pakt alle opdrachten met veel toewijding aan.
Frank Wagemans – Projectmanager Duurzaam Beleggen (VBDO)
Erwin was altijd erg goed voorbereid en nam een pro-actieve houding aan in het nemen van beslissingen. Daarnaast is Erwin erg
gepassioneerd over het in de praktijk brengen van de circulaire economie.
Dr. Dries Hegger – Assistent Professor Environmental Governance (Universiteit Utrecht)

