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Madaster, het kadaster voor materialen, is het wereldwijde online platform dat het circulair gebruik van 
materialen en producten in de gebouwde omgeving faciliteert. Madaster groeit hard, zowel nationaal als 
internationaal. Na de start in Nederland zijn we in een aantal jaar uitgerold naar Duitsland, Noorwegen, 
Zwitserland en België. And there is more to come!  
 
In dit online platform worden gebouwen geregistreerd inclusief de materialen en producten die zich erin 
bevinden. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen en constructies maakt 
hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval. Ieder gebouw wordt een depot van 
materialen. Madaster werkt in een circulair ecosysteem samen met toonaangevende partijen uit de 
bouwketen. Van aannemers tot slopers, en van ontwikkelaars tot producenten.  

Jouw rol 
Je maakt kennis met en verdiept je in de gebruikers van ons platform, zoals aannemers, architecten, 
ontwikkelaars of producenten. Jij wordt expert van het Madaster platform om gebruikers te begeleiden in het 
succesvol toepassen van Madaster. Daarnaast verdiep je je in inhoudelijke thema’s rondom de circulaire 
bouweconomie. Beide thema’s komen bij elkaar doordat je betrokken bent bij en nadenkt over de 
ontwikkeling van het Madaster platform. Wat ga je doen? 

- Je verdiept je in de werking van het Madaster platform.  
- Je begeleidt en ondersteunt bestaande en nieuwe gebruikers bij het gebruik van het platform. 
- Je denkt mee over de ontwikkeling van het platform door ervaringen en behoeftes van gebruikers en 

ontwikkelingen in de markt te doorgronden en te vertalen naar platformfunctionaliteit. 
- Je verdiept je in inhoudelijk relevante thema’s en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit in 

de bouw- en vastgoedsector. 
- Je vertegenwoordigt Madaster op beurzen, bijeenkomsten en congressen. 

Wie ben jij? 
- Je studeert aan een HBO of WO opleiding gerelateerd aan bouw, vastgoed of civiele techniek.  
- Je hebt basale kennis en affiniteit met BIM. 
- Analytisch sterk en begrijpt snel verbanden in een netwerk. 
- Zelfstandig, proactief en doortastend. 
- Communicatief vaardig. Plezier in presenteren is een pré. 
- Je wil circulaire impact maken.  

Waarom werken bij Madaster? 
- Pak de kans om werkervaring op te doen bij een organisatie die de bouwsector leidt naar een 

circulaire economie door samen te werken met leiders uit de sector. 
- Circulaire impact zit in het DNA van onze organisatie. We are driven by a mission. 
- Een uitdagende en ambitieuze werkomgeving waarin jij je dagelijks bezig kunt houden met thema’s 

als circulariteit, innovatie en digitalisering. 
- Een snelgroeiende en flexibele organisatie. Je werkt daarnaast samen met onze collega’s verspreid 

over Europa.   
 

Interesse? 
Stuur je CV met motivatie naar info@madaster.nl. We kijken uit naar jouw sollicitatie! 
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