Solliciteer nu voor deze super leuke stageplek!
Periode in overleg

Inventarisatie vraag biologische kruidenteelt
Vanuit de biologische wetgeving zijn biologische boeren verplicht gebruik te maken van biologisch uitgangsmateriaal
(zaden of pootgoed). Het systeem dat we hiervoor in Nederland hebben opgezet heet ‘Nationale Annex biologisch
uitgangsmateriaal’. Dit is een lijst met gewassen waarvoor het aanbod aan biologisch zaad en plantgoed voldoende is
en geen ontheffing meer wordt verleend van genoemde verplichting. Jaarlijks wordt deze lijst vastgesteld onder leiding
van Bionext, de keten- en belangenorganisatie van de biologische sector voor zowel boeren en handelsbedrijven als
winkels. Om te faciliteren dat boeren uitgangsmateriaal kunnen vinden, is er een database voor biologisch
uitgangsmateriaal opgezet: www.biodatabase.nl.
Nog niet voor alle gewassen is voldoende biologisch uitgangsmateriaal beschikbaar. Daarom kunnen boeren soms
ontheffing krijgen om gangbaar uitgangsmateriaal te mogen gebruiken. Om de ontwikkeling en beschikbaarheid van
biologisch uitgangsmateriaal te stimuleren, pakt Bionext elk jaar een paar knelpunten op. Dit jaar willen we kijken naar
uitgangsmateriaal voor kruiden. In de praktijk blijkt dat het aanbod aan biologische kruiden vaak onvoldoende is om
aan de vraag te voldoen. Om meer zicht te krijgen op de vraag willen we graag in beeld krijgen welke
(markt)partijen in Nederland biologische kruiden produceren, welke zaden ze daarvoor gebruiken en aan wie ze hun
kruiden verkopen. Via informatie uit de Skal-database, internetsearch en bedrijfsbezoeken moet het mogelijk zijn het
antwoord op deze vragen te krijgen.
Hiervoor zoeken we een stagiair(e) die zelfstandig kan werken en het leuk vindt om in de biologische kruidensector te
duiken.

Wat wij je zoal bieden
o
o
o
o
o

Stagevergoeding van €300 per maand
Een fijne werkplek vlak naast het bos (lunchwandeling!)
De lekkerste koffie van Ede
Gedreven collega’s met hart voor biologisch en lekker eten
Onkosten die je maakt tijdens de stage worden vergoed

Over Bionext
Stichting Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame 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 EdeWageningen (2 minuten lopen). Met een kleine groep bevlogen medewerkers 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. En organiseren we
consumentencampagnes, zoals De Grootste Zaadbank van Nederland en Bio lekker voor je.

Interesse?
Contactpersoon bij Bionext is Maaike Raaijmakers, raaijmakers@bionext.nl / 030-2339985.
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