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Adviesbureau TRAJECT Adviseurs & Managers zoekt nieuwe medewerkers (regio Zevenaar & Amsterdam) 

 
‘Wij leggen altijd de lat hoog’ 
 
Circulariteit en duurzaamheid. Het zijn begrippen die tegenwoordig actueel zijn. Adviesbureau 
TRAJECT Adviseurs & Managers (TRAJECT) is zo’n bedrijf dat innovatieve, gezonde en duurzame 
grenzen verlegt. TRAJECT bedenkt complete concepten, waarbij niet de wettelijke kaders als 
uitgangspunt worden genomen. Er wordt gezocht naar gezonde integrale oplossingen zodat het 
gebouw zodanig wordt verbeterd dat de organisatie meer ruimte krijgt voor resultaat en waar het 
prettig werken is.  
TRAJECT vinden we in Zevenaar en binnenkort ook in de regio Amsterdam. TRAJECT is opgericht in 
1994 en levert adviezen voor ‘gezonde gebouwen’ aan overheden, bedrijfsleven, onderwijs, zorg, 
woningbouw en utiliteitsbouw. Omdat de directie woonachtig is in de achterhoek, staat hier ook 
het hoofdkantoor. Maar eigenlijk werkt TRAJECT met name voor instituties, instellingen en 
bedrijven in de Randstad.  
 
361˚ Gezond Gebouw 
Bij TRAJECT vormt een gezonde werk- en leefomgeving de basis. Om dat te kunnen bereiken heeft 
het adviesbureau de filosofie ‘361˚ Gezond Gebouw’ ontwikkeld. Waar circulair bouwen steeds 
vaker de standaard wordt, gaat TRAJECT met 361˚ Gezond Gebouw een stap verder. Mensen zijn 
het uitgangspunt en er wordt gekeken naar waar echt behoefte aan is. Op deze manier zorgen wij 
voor duurzame en innovatieve gebouwen. Een gebouw dat de organisatie ruimte geeft voor 
resultaat, daar is maatwerk voor nodig. Ook als het proces verandert, groeit, krimpt of 
transformeert, moet het gebouw een ‘thuis’ zijn voor iedereen.  
 
Grote uitdagende projecten 
De oplossingen die TRAJECT levert zijn een proces van maatwerk. Gebouwen blijven continue 
presteren voor gebruikers en eigenaren. Enkele voorbeelden van opdrachtgevers op een rijtje: 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Center Parcs Europe, Commerz Real, Shell, Radboudumc 
en Universiteit Utrecht.  
ABN AMRO is al sinds 2007 opdrachtgever en heeft de grootste drie kantoorgebouwen in 
Nederland laten certificeren als duurzaam vastgoed. Daarnaast wordt er aan het Gustav 
Mahlerplein in Amsterdam een circulair paviljoen ontwikkeld onder leiding en advies van 
TRAJECT.  
In samenwerking met STIP Hilversum ontwikkelt TRAJECT de Sterrenschool in Hilversum. Het 
moet een van de duurzaamste scholen van Nederland worden. Er wordt onderzoek verricht naar 
de haalbaarheid van duurzame installatieconcepten en de toepassing van duurzame materialen. 
Samen met New Horizon kijk TRAJECT naar welke grondstoffen er uit slooppanden gehaald 
kunnen worden, zodat sloopafval weer een waarde krijgt. Verder wordt energieverbruik tastbaar 
en gaan de leerlingen zelf energie opwekken.  
TRAJECT is als energie- en installatieadviseur nauw betrokken bij de nieuwbouw van 
Woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem, met als doel Nul op de Meter. Als het straks klaar is, 
is het gebouw van de Drie Gasthuizen Group niet alleen energieneutraal, maar heeft het mede 
dankzij de inzet en betrokkenheid van TRAJECT als eerste woonzorgcentrum van Nederland 
BREEAM Very Good.   
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