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Stage/werkervaringsplek 
Stage of werkervaringsplek op maat om kennis en liefde voor de Nederlandse 
natuur te vergroten door middel van webteksten en gamificatie. 

De Stichting voor Duurzame Ontwikkeling (FSD) helpt graag bij het faciliteren van jouw ideale stage 
of werkervaringsplek. Ga bij ons aan de slag om de Nederlandse natuur op de agenda te zetten en 
meer bewustwording te creëren over de Nederlandse natuur. Bij Nature Today ga je werken met 
natuurdata van verschillende natuurorganisaties, creatief meedenken over communicatie en quizzen 
of jouw talent voor taal inzetten om verhalen over de natuur te maken. 
 

Nature Today & app 
 
Al 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 
resultaten uit bestaande ecologische monitoringprogramma’s; ecologische kennis bij 
natuurorganisaties en ICT-technologieën voor analyse, voorspelling en (live) visualisatie van 
gebeurtenissen in de natuur. Sinds 2020 bundelt Nature Today de kennis en gegevens van zo veel 
mogelijk partnerorganisaties in een app om de natuur in de directe omgeving zichtbaar te maken. 
Deze app en de gegenereerde output is continu in ontwikkeling. Daarbij kunnen we een kritische blik 
en frisse gedachten over het communiceren van deze natuurinformatie goed gebruiken! 
 

Vereiste kennis en vaardigheden 

▪ Ambitie en drive om te leren en de wereld te verbeteren. 
▪ Interesse in natuurinformatie en communicatie met het brede publiek. 
▪ Proactieve werkhouding en de vaardigheden om zelfstandig te werken. 
▪ Taal: Nederlands. 

Wat wij bieden 

▪ De mogelijkheid om actief bij te dragen aan natuurcommunicatie.  
▪ Inzicht in de organisaties en natuurdata binnen de Nederlandse natuurwereld. 
▪ Werkervaring op de werkvloer van een ambitieuze stichting met de verantwoordelijkheid en 

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

Logistiek 

De lengte van de stage en dagen in de week zijn bespreekbaar, maar de voorkeur gaat uit naar een 
periode van ten minste drie maanden. De stage vindt plaats op ons kantoor in Wageningen; er kan 
deels thuisgewerkt worden. 

Meer informatie & sollicitatie 

▪ Bekijk Naturetoday.com en download de app om een beeld te krijgen van wat we doen. 
▪ Mail voor vragen en om te solliciteren naar hidde.hofhuis@fsd.nl. 
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