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 Werk-student 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 projectbureau werken we in de voorhoede binnen de transitie 
naar natuurinclusieve landbouw en aan het herstel van biodiversiteit in het landelijk 
gebied. 

Naar wie zijn wij op zoek? 

Binnen het werkveld ‘landelijk gebied’ doen we verschillende projecten naar het 
verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw, waaronder momenteel een project naar 
het economisch potentieel van alternatieve akkerbouwgewassen en hun industriële 
verwerking en bedrijfsanalyses in de transitie naar natuurinclusieve melkveehouderij. In 
deze projecten hebben we zowel aandacht voor biodiversiteit en ecologie, alsook voor 
toekomstperspectief voor boeren en verdienmodellen voor een toekomstbestendige 
agrarische sector. We analyseren hierbij zowel het economisch potentieel van teelten op 
het boerenbedrijf als verwerking verder in de keten vanuit een integrale blik. We zijn op 
zoek naar een student die ons op flexibele basis kan ondersteunen in deze projecten. De 
werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van desk-research, bijwonen en voorbereiden 
van bijeenkomsten en het meewerken aan het schrijven van rapportages. 

Naar wie zijn we op zoek? 

• Je bent een WO student in het laatste jaar van je bachelor of in het eerste jaar van 
een twee-jarige master 

o Relevante studies zijn onder meer: Milieu- of Landbouweconomie, 
Bedrijfskunde, Future Planet Studies, Milieuwetenschappen 

• Je hebt affiniteit met de landbouwsector  
• Je bent analytisch ingesteld, assertief, proactief en vaardig in het integraal 

benaderen van een probleem 
• Je bent gemotiveerd om theoretische kennis om te zetten naar inzichten in de 

praktijk 
• Je spreekt vloeiend Nederlands 

 

 



 

 

 

 

 

Ben jij gemotiveerd om te onderzoeken hoe we de transitie naar natuurinclusieve 
landbouw kunnen versnellen? Dan zou jij de kandidaat kunnen zijn die wij zoeken! We 
bieden een flexibele aanstelling aan voor 2 tot 5 dagen per week, vanaf 1 februari voor een 
periode van minimaal 6 maanden (startdatum in overleg). 

Wat kan je verwachten? 

• Een flexibele aanstelling met de mogelijkheid om professionele vaardigheden op te 
doen en wetenschappelijke inzichten op casussen uit de praktijk toe te passen 

• Fijne werkplek in hartje Amsterdam met informele werksfeer binnen een gezellig 
team 

• Een hecht team dat gedreven is om te werken voor een duurzame en groene 
toekomst  

• Marktconform salaris en dagelijks een heerlijke vegetarische lunch  

 
Reageren kan door je motivatiebrief en cv op te sturen naar 
daan@natuurverdubbelaars.nl 

 


