
Na je studie 
Landschapsarchitectuur en 
Ruimtelijke Planning

“In mijn werk 
betrekken we belang-

hebbenden bij het 
ontwerpproces, zodat het 

uiteindelijke ontwerp breed 
gedragen wordt.”

Jolanda de Jong,
landschapsontwerper



Jouw toekomstperspectief na de aansluitende 
masteropleiding Landscape Architecture and Planning
Gemiddeld vinden onze afgestudeerden binnen drie maanden een baan. Daarvan heeft 
70% al een baan op het moment van afstuderen.

Bart Steman | Duurzaamheidsadviseur
Na het afronden van zijn studie ging Bart aan de slag als 
duurzaamheidsadviseur bij Royal HaskoningDHV. “Ik kreeg deze 
kans omdat ik hier al stage liep. Tijdens mijn studie ontwikkelde 
ik een brede interesse in diverse duurzaamheidsthema’s, zoals 
energietransitie en circulaire economie. Dit bedrijf was dus een goede 
match. Binnen Royal HaskoningDHV verkende ik in het begin eerst 
waar mijn interesses en kwaliteiten liggen door mee te werken aan een 
breed scala aan projecten. Zo stelde ik grondstoffenatlassen voor provincies op en was ik 
als adviseur betrokken bij enkele zonne-energieprojecten.” 
Lees het hele verhaal van Bart op wur.nl/blp/beroepen

Jolanda de Jong | Landschapsontwerper
Jolanda werkt als landschapsontwerper bij Urban Synergy, een 
ontwerpbureau voor Stedenbouw en Landschap. “Ik wist bij mijn 
afstuderen al dat ik graag bij een ontwerpbureau wilde werken. De 
kracht van de ontwerper om zaken te verhelderen, ruimtelijk bij elkaar 
te brengen en er een samenhangend verhaal van te maken vind ik 
heel mooi. Ik werk bij Urban Synergy voornamelijk aan landschappelijke 
inpassingsstudies, zoals de ruimtelijke inpassing van een zonneveld of een snelfietsroute. 
Het waarborgen van ruimtelijke kwaliteit staat in mijn projecten vrijwel altijd centraal.” 
Lees het hele verhaal van Jolanda op wur.nl/blp/beroepen

Meer weten over deze studie? Ga naar wur.nl/blp

 Ontwerpbureau | 31%
 Adviesbureau | 25%
 Overheidsorganisaties | 18%
 Anders | 13%
 Onderzoek en onderwijs | 6%
 Niet-overheidsorganisaties | 5%
 Middelbaar onderwijs | 2%

Foto voorkant: Het ZonneWijzerspel, KuiperCompagnons en Urban Synergy i.o.v. het Gelders Energieakkoord (Tafel Ruimte).

Figuur toekomstperspectief: Gegevens afkomstig uit de career survey van 2019.
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