Stagiair(e) belangenbehartiging
Periode in overleg
Ben jij op zoek naar een stage op gebied van belangenbehartiging en biologische landbouw? Op 23 september
presenteert het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit haar Actieplan voor de groei van biologische
productie en consumptie in Nederland. Dit actieplan zal het startsein geven om, voor het eerst in meer dan een
decennium, de biologische landbouw te stimuleren. Bionext heeft hier namens haar drie leden (Biohuis,
BioNederland en de Biowinkelvereniging) actief aan bijgedragen. Daarmee wordt de manier waarop biologische
landbouw kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven nog actueler. Op thema’s als klimaat, biodiversiteit, water,
stikstof, bodemkwaliteit en dierenwelzijn zijn de maatschappelijke opgaven enorm. Door onbekendheid met de
biologische landbouw wordt op veel van deze thema’s niet aan biologische landbouw gedacht, en daar moet wat ons
betreft wat aan worden gedaan.
Zo staat in het regeerakkoord iets over landschapsgrond. Het platteland loopt al decennia leger en leger en heeft
tegelijkertijd te maken met een forse schaalvergroting. Tegelijkertijd heeft Nederland een gigantisch stikstofprobleem
en moeten we onze natuurkwaliteit verbeteren en beschermen. Er binnenkort wordt een start gemaakt met een
convenant dierwaardige veehouderij, waarbij de biologische sector voorsorteert op een voorbeeldrol. Zijn er
ontwikkelingen op gebied van gentech in Europa waar we gevrijwaard van willen blijven. Staan tuin- en
akkerbouwers en bollentelers onder druk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen. Wordt van
het Ministerie verwacht dat ze met uitwerkingen komen van kritische prestatie indicatoren voor kringlooplandbouw.
En moet in al deze (en meer) discussies ook nog verwacht dat het verdienmodel van de boer wordt verbeterd. In
deze stage kies je in overleg met ons een (deel)onderwerp om je tanden in te zetten. En gaan we kijken welke
kansen biologisch daarvoor biedt? En welke randvoorwaarden zouden we daarbij moeten stellen?
Met deze opdracht mag je aan de slag met een echte uitdaging van de biologische sector. Je krijgt de kans om mee
te kijken én bij te dragen aan een sector die aan de vooravond staat van een grote ontwikkeling. En die daarbij de
grote uitdagingen van de samenleving niet uit de weg gaat. Samen met Bionext ga je met deze opdracht op zoek
naar manieren om de biologische belofte waar te blijven maken en aan te laten sluiten bij het maatschappelijk debat.
Wat wij je zoal bieden
•
Veel gelegenheid tot het opbouwen van een netwerk in de wereld van biologische landbouw en voeding
•
Stagevergoeding van €300 per maand
•
Een fijne werkplek vlak naast het bos (lunchwandeling!)
•
Gedreven collega’s met hart voor biologisch en een betere wereld
•
Onkosten die je maakt tijdens de stage worden vergoed
Over Bionext
Bionext is dé Nederlandse belangenbehartiger en ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. Wij
verbinden de biologische keten van boer tot consument. Ons kantoor zit in het World food Centre te Ede, naast
station Ede-Wageningen (2 minuten lopen). Met een groep bevlogen medewerkers (+- 25) zorgen we voor de
belangenbehartiging van de biologische ketens op de gebieden wetgeving, onderzoek, publiciteit en
marktontwikkeling. Verder voert Bionext een groot aantal projecten uit voor de verdere verduurzaming van
biologisch. Onze leden zijn Het Biohuis (boeren), BioNederland (handel & verwerking) en Biowinkelvereniging
Interesse?
Contactpersoon bij Bionext is Laurens Nuijten, nuijten@bionext.nl / 06-50746366.
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