
   
 

 
 
Vacature stagiair Duurzaam Verdienen 
 
Over Wij.land 

Wij.land zet zich in voor een gezond en veerkrachtig landschap, met name de Vechtstreek 
en het Groene Hart. De stichting begeleidt een lerend netwerk van ca. 100 boeren 
(veehouders in het Westelijk Veenweidegebied) die experimenteren met oplossingen voor 
verduurzaming van de veehouderij en versterking van de biodiversiteit en landschap. Om 
dat voor elkaar te krijgen is er ook nauwe samenwerking met ondernemers en 
natuurorganisaties. 

Het kernteam van Wij.land bestaat uit een hecht samenwerkend team van momenteel 12 
personen. Ben jij op zoek naar een stage en lijkt het je leuk om deze ervaring op te doen bij 
Wij.land? Zou je het leuk vinden om een nieuw instrument te gaan testen, en ben je 
nieuwgierig naar het in kaart brengen van ecosysteemdiensten op het boerenbedrijf? Dan 
hebben wij een leuke stage-opdracht voor jou! 

 

Over de stage-opdracht 

Wij.land werkt met het 4 Returns Framework van Commonland. Op basis van deze 4 
returns (inspiratie, sociale, natuurlijke en economische waarde) hebben wij de Wij.land 
Wijzer gemaakt. Dit is een instrument waarop in 24 thema’s de prestaties van boeren op 
het gebied van regeneratieve landbouw gemeten kunnen worden. Met deze Wij.land 
Wijzer kan ook een regeneratieve index worden berekend of een nulmeting worden 
uitgevoerd als startpunt voor een transitietraject naar regeneratieve landbouw.  

De stage-opdracht beslaat het verder ontwikkelen van de Wij.land Wijzer. Dit zouden we 
graag willen doen door het prototype te testen bij een aantal boeren in ons netwerk. Met 
de testresultaten kunnen we de methode verder ontwikkelen en aanpassen aan de 
behoeften van de boeren en potentiële afnemers van biodiversiteitsprestaties. 

Een aantal onderzoeksvragen die tijdens de stage centraal kunnen staan zijn: 
- Hoe scoren de boeren nu op de Wij.land Wijzer (nulmeting)?  
- Kunnen boeren ook hun regeneratieve 'ambitie' plotten op de Wij.land Wijzer? Ligt 

de lat voor sommige thema's te hoog, of juist te laag?  
- Hoe ervaren boeren het invullen van de Wij.land Wijzer? Is het intuïtief of vereist 

het veel uitleg? Is het eenduidig of erg afhankelijk van interpretatie? Welke 
thema’s en maatregelen zijn inspirerend? Welke minder? 

 
Wie zoeken we? 

• Je bent HBO- of WO-student met een opleiding in natuurmanagement, 
duurzaamheid of aanverwant. 

• Je hebt affiniteit met het boerenbestaan en natuur. 
• Je hebt interesse in ecosysteemdiensten en in kaart brengen daarvan. 
• Je hebt analytische en sociale vaardigheden. 
• Je hebt enige ervaring in data-analyse en dataverwerking met behulp van Excel. 

 
 
 



   
 

 
Wat bieden we? 

• Een stage van 3 tot 5 maanden. 
• Een passende stagevergoeding en reiskostenvergoeding. 
• Flexibele werklocatie; zowel thuis als ook (waar mogelijk) gebruik van kantoor.  
• Een plek waar je frisse blik zeer wordt gewaardeerd. 
• Kans om je te ontwikkelen op en veel te leren over een thema dat volop in de 

belangstelling staat: landbouw en natuur en de verbinding daartussen. 
• Bijdragen aan een instrument met grote waarde voor de organisatie (je onderzoek 

verdwijnt niet in de la!). 
• Samenwerking met een bevlogen team van doeners die echte verandering in het 

landschap tot stand brengen. 

 

Reageren of meer weten? 

Stuur uiterlijk 2 mei je motivatie en CV naar Jan Maarten Dros via duurzaam-
verdienen@wij.land of bel 06 21 83 66 57 voor meer informatie. Op 6 mei zijn we van plan 
om gesprekken te houden op ons kantoor in Aboude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


