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De Natuurverdubbelaars – De waarde van
natuurinclusieve landbouw
Bij de Natuurverdubbelaars werken we aan het realiseren van een positieve
impact op biodiversiteit. Dit doen we door het ondernemen van projecten op het
snijvlak van ecologie en economie. Als dynamisch projectbureau zijn we constant
op zoek naar het vinden van nieuwe mogelijkheden in het werkveld van
biodiversiteit en natuurlijk kapitaal.
Over de stageopdracht

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Onderzoek door het PBL heeft
uitgewezen dat in Nederland nog slecht 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit
over is. Het verhogen van biodiversiteit is van essentiële waarde is voor de
Nederlandse natuur. Bovendien kunnen deze biodiversiteitsverhogende
maatregelen ook een positief effect realiseren voor een diverse groep aan
baathouders: voor bijvoorbeeld provincies, gemeentes, waterschappen, inwoners,
verzekeraars of andere belanghebbenden.
Het realiseren van een positief effect of biodiversiteit is een centraal punt in de
natuurinclusieve landbouw: een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van
een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Het realiseren van deze natuurinclusieve
maatregelen kan echter voor de boer leiden tot directe of indirecte kosten. Zij zijn
echter niet per se degenen die direct voordeel hebben van het toepassen van
dergelijke maatregelen. De baathouders, daarentegen, hebben vaak wel voordeel
van de maatregel, maar zijn zelf niet in staat deze te realiseren. Hieruit ontstaat de
vraag: hoe kunnen deze partijen elkaar vinden?

In opdracht van een provincie en een waterschap brengen we de
maatschappelijke waarde die boeren leveren door het toepassen van
natuurinclusieve maatregelen op het bedrijf in kaart. Vervolgens gaan we in
gesprek met stakeholders in het gebied om te achterhalen op welke manieren
baathouders en kostendragers bijeengebracht kunnen worden. We zijn op zoek
naar een stagiair die net als wij enthousiast wordt van het creëren van
mogelijkheden voor het waarderen van natuur en on op deze projecten wil
bijstaan.
Naar wie zijn we op zoek?

•

•
•
•
•

Je bent een masterstudent, hebt recentelijk je bachelor- of masterdiploma
behaald, of zit in het laatste jaar van je bachelor.
o Mogelijke relevante studies zijn: (milieu)economie, milieubeleid,
milieuwetenschappen, agrarische economie, environmental resource
management of andere soortgelijke studies
Je bent geïnteresseerd in het berekenen van de waarde van natuur en
leggen van verbanden tussen stakeholders
Je bent analytisch ingesteld, proactief en vaardig in het integraal benaderen
van een probleem
Je bent gemotiveerd om wetenschappelijke kennis om te zetten naar
inzichten in de praktijk
Je spreekt vloeiend Nederlands

Ben jij gemotiveerd om te onderzoeken hoe we het tij van biodiversiteitsverlies
kunnen keren? Dan zou jij de kandidaat kunnen zijn die wij zoeken! We bieden
een stageplek aan voor ten minste 3 dagen per week, vanaf februari/maart voor
een periode van minimaal 3 maanden (startdatum in overleg).
Wat kan je verwachten?

•
•

•
•
•
•

Vaardigheden ontwikkelen op het gebied van natuurlijk kapitaal en het
verwaarden en vermarkten van ecosysteemdiensten
Ontwikkelen van professionele vaardigheden, zoals het werken en contact
houden met opdrachtgevers uit het werkveld en het toepassen van
wetenschappelijke inzichten op casussen uit de praktijk
Ondersteuning en begeleiding van ons diverse team
Een hecht team dat gedreven is om te werken voor een duurzame en
groene toekomst
Een informele sfeer met ruimte voor vragen en ontwikkeling
Stage- en reiskostenvergoeding, en een heerlijke vegetarische lunch

Word jij onze volgende stagiair? Stuur dan je cv en een korte motivatiebrief naar
merlissa@natuurverdubbelaars.nl

