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Stage  
Promoot de natuur en de vele natuuractiviteiten in Nederland om meer 
mensen te betrekken bij de natuur in hun directe omgeving  

De Stichting voor Duurzame Ontwikkeling (FSD) is op zoek naar een stagiair(e) die mee wil 
denken over en werken aan communiceren over de natuur. Je werkt aan de verhalen over dieren 
en planten, campagnes voor de app en het promoten van natuuractiviteiten en de inspirerende 
natuur. 

De stage is bedoeld als mbo- of hbo-stage. 

Nature Today & app 
Sinds 2008 werkt Nature Today samen met tal van natuurorganisaties en kennisinstellingen om 
de actuele ontwikkelingen in de natuur in Nederland zichtbaar te maken. Nature Today heeft als 
doel om de samenleving te informeren over actuele gebeurtenissen in de natuur door gebruik te 
maken van de kennis en gegevens van tientallen partnerorganisaties.  

Met verhalen en nieuwe manieren van communicatie willen we meer mensen betrekken bij de 
natuur in de directe omgeving. Sinds 2020 heeft Nature Today ook een app waarmee we nog 
meer informatie over de natuur delen. De app en de verhalen over de natuur zijn continu in 
ontwikkeling. Hier kan je als creatieve student met interesse in de Nederlandse natuur aan 
bijdragen.  

Taken stagiair(e): 

Redactie 
Bij deze stage draai je mee met het team van Nature Today. Hier publiceren wij verhalen over de 
natuur en werken wij aan de app om de natuur nog meer tot leven te brengen. Je gaat aan de 
slag met het schrijven van korte verhaaltjes over de natuur. Zo leer je korte wervende verhalen te 
schrijven voor 200.000 maandelijkse bezoekers! Ook kan je aan de slag met het verbeteren van 
de app. Daarbij werk je met ons in de backend van de app. Hier pas je push-notificaties aan voor 
onze gebruikers, herschrijven we de teksten over planten en dieren en vervangen we foto’s.   

Campagnes en de app 
Denk mee, en doe mee met (het voorbereiden van) campagnes over de natuur en de Nature 
Today-app. Samen bepalen we welke werkzaamheden de meeste aandacht krijgen aan de hand 
van campagnes en interesse en ervaring van jou als student. Om onze gebruikers in beweging te 
brengen hebben we honderden activiteiten in de kalender. Je denkt met ons mee hoe wij onze 
berichten en de app kunnen verbeteren en meer mensen in actie krijgen voor de natuur. Goede 
ideeën kan je hopelijk ook meteen uitwerken in de praktijk. 

 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/home
https://naturetoday.nl/#/


Vereiste kennis en vaardigheden 

▪ Ambitie en drive om te leren en de wereld te verbeteren. 
▪ Interesse in het schrijven en bewerken van tekstberichten. 
▪ Interesse in het publiceren en beheren van content. 
▪ Kennis over Nederlandse dieren en planten 
▪ Goede kennis van Word en Excel. 
▪ Proactieve werkhouding en de vaardigheden om zelfstandig te werken. 
▪ Taal: Nederlands. 
▪ Opleidingsniveau: mbo of hbo. 

Wat wij bieden: 

▪ Praktische ervaring met natuurcommunicatie voor een groot publiek. 
▪ De mogelijkheid om mee te doen met campagnes over de natuur 
▪ Werkervaring op de werkvloer van een ambitieuze stichting met verantwoordelijkheid en 

ruimte om je eigen doelen en activiteiten vorm te geven. 
▪ Inzicht in de organisaties binnen de Nederlandse natuurwereld. 
▪ Stagevergoeding van 250 euro per maand gebaseerd op een 40-urige werkweek. 
▪ Het goede gevoel van een bijdrage leveren aan de Nederlandse natuur. 

Logistiek 
De startdatum is in overleg en kan op korte termijn. De stageperiode en dagen in de week zijn 
bespreekbaar maar de voorkeur gaat uit naar ten minste drie maanden. De stage vindt plaats in 
Wageningen. 

Meer informatie & sollicitatie 

▪ Ga naar de appstore voor de app of naar naturetoday.com voor meer informatie. 
▪ Mail voor meer vragen over deze stage naar hidde.hofhuis@fsd.nl. 
▪ Ben je geïnteresseerd in deze stage, stuur dan een korte motivatie en CV naar 

hidde.hofhuis@fsd.nl. 
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