
 

ONDERZOEKER ACHTERUITGANG BIOMASSA VAN INSECTEN (32-40 UUR PER WEEK) 
 
Dit ga je doen 
Ben je recent afgestudeerd als ecoloog? En wil je je in een promotietraject verder ontwikkelen als 
onderzoeker? Lees dan gauw verder over deze mooie baan als Onderzoeker Achteruitgang Biomassa van 
Insecten. 
 
Stichting Bargerveen ondersteunt natuurbeheer en -beleid bij het oplossen van vraagstukken uit het 
natuurbeheer met toegepast ecologisch onderzoek en advies. Hiervoor wordt de ecosysteem- en 
landschapsbenadering gebruikt als basis, met bijzondere aandacht voor fauna. Wetenschappelijke 
kwaliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt, net als kennis van de beheerpraktijk. De wisselwerking 
tussen wetenschap en beheer levert veel vernieuwende inzichten op en is bewezen effectief en efficiënt 
bij het oplossen van beheervraagstukken.  
 
Stichting Bargerveen heeft van de VBNE  de opdracht gekregen om het vijfjarige OBN-project Oorzaken 
Achteruitgang Biomassa van Insecten uit te voeren. Wij bieden jou als “Assistent In Opleiding” de 
mogelijkheid om op dit uitdagende en maatschappelijk zeer relevante onderwerp te promoveren aan de 
Radboud Universiteit, onder begeleiding van professoren Henk Siepel en Dirk Maes en onder leiding van 
Joost Vogels. 
 
Je kunt in deze functie binnen en buiten aan de slag. Jouw werkzaamheden zijn: 
 

 Uitwerken van het onderzoeksvoorstel; 
 Opzetten, voorbereiden en uitvoeren van veldexperimenten; 
 Verwerken en analyseren van de verzamelde data; 
 Opstellen van (tussen)rapportages; 
 Opstellen van een eindraport; 
 Publiceren van peer-reviewed artikelen in engelstalige wetenschappelijke tijdschriften; 
 Publicatie in nederlandstalige tijdschriften; 
 Presenteren van de resultaten tijdens symposia.  

 
Dit ben jij 
Je herkent jezelf in het volgende profiel: 
 

 WO-opleiding ecologie, bij voorkeur met specialisatie in ecologische stoichiometrie of 
ecotoxicologie; 

 Goede schrijfvaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Ervaring met het uitvoeren van experimenten; 
 Ervaring met statistische analyse van data; 
 Bereid om (ook in eigen tijd) te studeren en te publiceren; 
 Teamspeler; Organisatietalent; Eigen initiatief; 
 Uitstekende contactuele eigenschappen; 
 Rijbewijs B; 
 Uiteraard ben je gepassioneerd natuurliefhebber. 



 

 
Hier ga je werken 
Bij de Stichting Bargerveen werken momenteel 26 mensen. De organisatie is gehuisvest in de 
NatuurPlaza op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor de universiteit verzorgen we 
onderwijs, in cursussen en bij de begeleiding van stagiaires. Veel van onze medewerkers promoveren 
aan de Radboud Universiteit of doen gezamenlijk onderzoek met afdelingen van de universiteit. 
Daarnaast wordt binnen projecten veel samengewerkt met andere onderzoeksorganisaties en 
terreinbeheerders.  
 
Dit krijg je 
Het volgende word je geboden: 
 

 Een tijdelijk dienstverband van 3 jaar voor 32-40 uur/week, met de intentie tot vast 
dienstverband bij goed functioneren; 

 Brutosalaris vanaf €2.765 per maand exclusief vakantiegeld, bij een dienstverband van 40 
uur/week; 

 Premievrije pensioenregeling (geen eigen bijdrage); 
 Ruimte voor vakinhoudelijke ontwikkeling en promotietraject; 
 Fijne collega’s en informele werksfeer met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid; 

 
De sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 18 september 2022. Neem voor meer informatie 
contact op met Joost Vogels via 06-47280685 (vanaf 15 augustus). Stuur je brief en CV aan Monique 
Derksen via mailadres: m.derksen@science.ru.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Detachering is niet aan de 
orde.  
 
 


