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Inleiding 

In oktober 2016 is het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) van start gegaan. Nu 

projecten en initiatieven rondom klimaat, water en bodemdaling een grote vlucht hebben genomen, 

wordt op een structurele en programmatische wijze gewerkt aan het verbinden, versterken en 

ontwikkelen van kennis. Het programma sluit uitstekend aan op de in de landelijke politiek 

uitgesproken ambitie om tot een Nationaal Programma Bodemdaling te komen. Het onderwerp is 

actueel, volop in het nieuws en maatschappelijk relevant. Het NKB wordt gefinancierd door het 

Platform Slappe Bodem, STOWA, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincie 

Zuid-Holland en breed ondersteund door kennisinstellingen, universiteiten en het KCAF. 

 

Stagiair 

Werken met stagiaires is voor het NKB en de partners een mooie kans om de verbinding aan te gaan 

met het onderwijs en dan met name hogescholen en universiteiten. Onze ervaringen met de inzet 

van stagiaires zijn ronduit positief. Ook nu zoeken we weer een student die in de vorm van een stage 

– minimaal 8 weken en minimaal 4 dagen per week (andere verhoudingen zijn mogelijk) – een 

bijdrage kan leveren aan: 

• Kennisontsluiting 

We werken momenteel aan een infographic waarmee kennis over bodemdaling voor gemeenten 

en onderwijs toegankelijk wordt gemaakt. Die infographic vertelt het verhaal van bodemdaling: 

de landschappelijke historie, oorzaak, waar doen de problemen zich voor (stad en land), 

oplossingsrichtingen, onderzoek, etc. Vanuit deze infographic willen we linken naar beleid, 

onderzoeken en rapporten, filmpjes, websites, etc. Het resultaat is een schat aan bronnen die 

van grote waarde zijn voor onze gebruikers! 

• Beleidsanalyse 

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben in toenemende mate hun eigen 

bodemdalingsbeleid of zijn dit aan het ontwikkelen. Wij willen graag een overzicht hebben van 

dit beleid om het vervolgens te analyseren: Roeien de overheden dezelfde richting op? Waar 

zitten de verschillen in urgentie en aanpak? En welke kennis hebben ze hierbij nodig? Met deze 

kennis kan het NKB het werkprogramma weer aanscherpen. 

 

De student kan, ook in coronatijd, werken bij Sterk Consulting gevestigd te Leiden (een van de 

trekkers en uitvoerders van het NKB). De opdracht biedt de kans te reizen naar gemeenten, 

waterschappen en provincies om projectleiders en beleidsmedewerkers te spreken; goed voor het 

netwerk! Startperiode: vanaf nu tot eind september (i.v.m. op te leveren resultaat eind 2020). 

 

Voorwaarden en contact 

De student wordt begeleid door Robert van Cleef, mede-eigenaar van Sterk Consulting, en krijgt een 

stagevergoeding van 400 euro per maand. Daarnaast is er ondersteuning vanuit de andere twee 

coördinatoren van het NKB. 

 

Wanneer je interesse heb in deze stage, kun je contact opnemen met  

Robert van Cleef: 06-43048381, r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl 

 


