
Stageopdracht 

Royal HaskoningDHV is een van de grootste ingenieurs- en adviesbureaus van 
Nederland die ook internationaal opereert. Biodiversiteit is opgenomen als 
strategisch thema 2025 en we willen dan ook koploper worden als het gaat om het 
toepassen/stimuleren van biodiversiteit bij al onze adviezen en projecten. 

In Nederland wordt heel veel (ecologische) data verzameld. Meestal wordt die data 
voor maar één of enkele doeleinden gebruikt terwijl talloze mogelijkheden zijn om 
verschillende datasets te koppelen en op andere manieren in te zetten. Om de 
biodiversiteit te verbeteren in een bepaald gebied is het noodzakelijk om een idee te 
hebben van de huidige situatie. Een uitgebreide inventarisatie waar nieuwe data 
verzameld moet worden kost veel tijd, geld en energie waar in de projectplanning en 
-budget vaak geen ruimte voor is. Daarom zijn wij op zoek naar een innovatieve 
methode om op basis van bestaande data met wellicht een snel veldbezoek een 
betrouwbare biodiversiteitsindicatie te kunnen maken.  

Hierin zijn wij natuurlijk niet de enige, er zijn al een aantal methodes, tools en 
analyses die pogen om een betrouwbare biodiversiteitsindicatie te geven. Het 
analyseren, uitpluizen en vergelijken van deze bestaande methodes zal het startpunt 
van deze stage zijn. Door de bevindingen van deze eerste analyse samen te voegen 
en uit te breiden met eigen ideeën werk je toe naar een efficiente methode die 
generiek bruikbaar is om een biodiversiteitsindicatie te creëren.  

Natuurlijk hoef je dit niet allemaal alleen te doen. Je maakt deel uit van een een 
leuke en hechte adviesgroep biodiversiteit en natuurlijke systemen waar >40 
gemotiveerde collega’s met een passie voor natuur, biodiversiteit en ecologie die 
bereid zijn om je te helpen en mee te denken. Uiteraard wordt je begeleid door een 
junior en een senior ecoloog om te komen tot de opzet van deze tool. Daarnaast 
heeft onze adviesgroep een uitgebreid netwerk bij verschillende organisaties zoals; 
provincies, gemeentes, waterschappen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat waar 
ook gebruik van gemaakt kan worden.  

Stagevormen 

Er zijn meerdere stagevormen mogelijk: 

• HBO/WO (4-6 maanden) 
• HBO/WO afstudeerstage 
• Een andere vorm is uiteraard ook bespreekbaar 

Functie-eisen 

• Je volgt een HBO of WO opleiding op het gebied van biologie, ecologie of een 
vergelijkbare opleiding. 

• Je hebt affiniteit met biodiversiteit en data-analyses  
• Je hebt een sterk analytisch vermogen 
• Je bent geinteresseerd in tooling en hebt wellicht al wat programmeerervaring 
• Je hebt goede communicatievaardigheden 
• Je hebt de potentie en ambitie om adviseur te worden  



Het aanbod 

Royal HaskoningDHV staat in de top 5 van advies- en ingenieursbureaus in 
Nederland. Daarom is stagelopen of een afstudeeronderzoek doen bij Royal 
HaskoningDHV een goed begin van een succesvolle carrière, bij ons of ergens 
anders. Als je bij ons stage komt lopen, word je tijdelijk medewerker en leer je de 
organisatie van binnenuit kennen. Tijdens je stage werk je samen met mensen die, 
net als jij, verder denken waar anderen ophouden. Jouw inzichten en kennis zijn zeer 
welkom bij het zoeken naar de meest ideale oplossing voor een klantvraag. 

Wij hebben een inspirerende werkomgeving binnen een professioneel en succesvol 
bureau. Kenmerkend voor onze bedrijfscultuur zijn de vrijheid en 
verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te ontwikkelen. Ook streven wij naar een 
goede balans tussen privé en werk. Uiteraard bieden wij een passende 
stagevergoeding. 

Wij bieden je een omgeving waarin je samenwerkt met zeer gemotiveerde collega’s 
die tot de top van de Nederlandse markt behoren. Bij ons kun je je (technische) skills 
en algemene adviesvaardigheden in hoog tempo verder ontwikkelen. 
Voor meer informatie, neem contact op met Boris Everwijn (Boris.Everwijn 
@rhdhv.com / 06 830 230 50) of stuur meteen jouw cv met motivatie. 
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