
Daan Martens

Beleidsmedewerker, Directie Mededinging 
en Consumenten, Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat

Het werk dat ik doe verandert heel snel. 
Op dit moment zijn we heel druk met de 
mogelijke gevolgen van de Brexit, maar 
over een jaar staan er ongetwijfeld weer 
heel andere zaken op de agenda. 

Stefanie Stubbé

Sanitatie Expert, PT Haskoning

Ik help bij het ontwikkelen, 
testen en implementeren van het 
trainingsprogramma ten behoeve van het 
nationale sanitatieplan in Indonesie.

Nicolette van der Zwaag

Adviseur duurzame leefomgeving, Tauw

Mijn werk is heel gevarieerd; zo geef ik 
duurzaamheidssessies, geef ik advies over 
circulaire economie, bereken ik de milieu 
impact van materialen en bekijk ik hoe ik 
opdrachtgevers kan helpen hun werk te 
verduurzamen.

Pytsje Bakker 

Business Manager Energy and Process 
Industry, Havenbedrijf Rotterdam

Tijdens het VWO waren mijn favoriete 
vakken economie, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Ik denk dat Wageningen 
één van mijn beste keuzes ooit is geweest. 
Het bracht me waar ik nu sta en daar ben 
ik heel erg trots op.

Joppe Out

Ondernemer, GreenHome

Tijdens mijn studie BEB ontstond mijn 
interesse in duurzaamheid, o.a. door een 
vak als milieueconomie. De combinatie 
van ‘profit’ & ‘purpose’ is voor mij leidend 
binnen mijn huidige bedrijf. 

Diederik de Jonge 

Junior Energy Trader,
Energiehandelsbedrijf Northpool B.V.

De markt wordt nog steeds gedomineerd 
door fossiele bronnen, echter met de 
energietransitie bepalen wind en zon 
(voornamelijk in Duitsland) in steeds 
grotere mate de markt. Mijn ambitie is om 
de kennis van het handelen in energie om te 
zetten in een positieve impact op het milieu.
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Inge Koster 

Financieringsspecialist Food & Agri, 
Rabobank

Uiteindelijk kon ik zelf een uniek 
vakkenpakket samenstellen dat gericht 
was op wat ik leuk vond en waar ik tevens 
een goede baankans mee zou hebben.

Jorieke Vaanhold

Econoom bij de directie Energie van de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

Ik wilde na mijn studie een baan waar 
ik inhoudelijk uitgedaagd zou worden 
en waar een maatschappelijk doel wordt 
nagestreefd. In Wageningen leg je een 
mooie basis om interdisciplinair te kunnen 
werken en uitdagingen vanuit meerdere 
perspectieven te bekijken. 

Léon van de Pol 

Beleidsmedewerker (unit direct payments), 
Europese Commissie, Directoraat-generaal 
voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Ik koos destijds voor Economie en Beleid 
omdat het een brede oriëntatie heeft en de 
klassen relatief klein zijn waardoor je meer 
persoonlijk contact hebt met docenten. 

Jeroen Dijsselbloem 

Oud-minister van Financiën en oud-
voorzitter van de Eurogroep

In Wageningen leerde ik mijn gedachten 
op papier zetten, maar ook hoe ik moet 
analyseren en beargumenteren. Ook 
onderscheidt Wageningen zich dankzij het 
internationale karakter. We gingen allemaal
verder weg voor stage of onderzoek.

Jocelyn van Berkel 

Team Milieurekeningen, Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS)

Tijdens mijn studie leerde ik de effecten 
van milieubeleid op de economie en de 
effecten van economische activiteiten op 
het milieu te analyseren met kwantitatieve 
methoden. Deze methoden en kennis pas 
ik nog steeds toe tijdens mijn werk.

Wil je meer weten 
over deze alumni?

Ga naar: www.wur.nl/beb

Willem Huibers

Docent economie, Groene Hart Lyceum

De bacheloropleiding Economie en 
Beleid heeft mij gevormd tot een leraar 
economie die zich niet alleen focust op 
economische groei. Ik leer mijn leerlingen 
ook om kritisch te zijn op bijvoorbeeld 
milieuaspecten van economisch beleid.


