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Titel opdracht 
Inclusieve natuur   
 
Opdrachtgever 

Wiebo Lamain 
 
Opdrachtomschrijving  
Veel wijken (en met name armere wijken) hebben weinig groen, veel mensen (en met 
name armere mensen) hebben geen tuin, veel kinderen (en met name armere 
kinderen) eten nauwelijks verse groente. Mensen staan in veel gevallen ver van de 
natuur, mensen met een lage sociaal economische status in nog sterkere mate. 
Vanuit het oogpunt van het verbeteren van de natuur en het milieu, is het wenselijk 
dat burgers meer natuurinclusief worden. Dat kan bijvoorbeeld door tegels in de tuin 
om te wisselen voor planten, door nestkastjes voor vogels op te hangen, door te 
stoppen met verdelgingsmiddelen, door een voedselbos aan te leggen en zo zijn er 
onmetelijk veel manieren. Niet alleen voor de natuur is dat positief, het kan ook voor 
burgers positief zijn, omdat ze bijvoorbeeld gezonder leren eten, zich meer kunnen 
ontspannen of hun sociale netwerk uitbreiden door samen in en met de natuur bezig 
te zijn. Dat alles kan vervolgens een positieve invloed op de wijk hebben. 
In een wijk in Assen werkt Vaart Welzijn samen met het lectoraat Duurzaam Gedrag 
aan het vergroten van de natuurinclusiviteit. De focus ligt daarbij op burgers met een 
lage sociaal economische status.  
 
In dit project ontwikkel je een manier om de natuurinclusiviteit te vergroten. Je hebt 
grote vrijheid in de aanpak en uitwerking en in de keuze van het specifieke 
onderwerp. Er is één harde voorwaarde: je doet het samen met inwoners uit de wijk 
en die inwoners zijn leidend.  
 
Wat vragen wij van studenten? 

• Flexibele werkhouding 
• Enthousiasme 
• Leergierigheid 
• Initiatief 
• Analytisch vermogen 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en): 
Sociaal werk (past bijzonder goed bij het profiel Welzijn en Samenleving) 
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Soort opdracht  
Afstudeeropdracht voor meerderde studenten van de genoemde opleiding  
 
Periode  
Semester 2, februari 2023 - juli 2023 
 
Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties 
samenwerkt aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

• Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
• Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 

Wat bieden we? 

• Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

• Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
• Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders of 

experts.  

  
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 
Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
 T: (050) 595 4708 

 E: iwpentrance@org.hanze.nl 
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