
Naturalis Society  
Samen richting geven  
aan een duurzame  
toekomst



Mariene zoölogie
Coelacanth

Evolutie
Darwinvinken Etnobotanie

Cadé apothekers herbarium

Paleoecologie
Schedelkapje Homo erectus

Biodiversiteit en klimaat
Jaguar

Biotechnologie
Stier Herman

Paleontologie
T. rex

Ecologie en voedsel
Oudste tomaat

Geologie
Diepenveen meteoriet

Ornithologie
Dodo

Houtanatomie
Houtcollectie

Entomologie
Apollovlinders

 Biodiversiteitsinformatica
Orang-oetan Aram

Aan één van deze onderzoeksdomeinen 
kunt u zich verbinden.

Naturalis SocietyMeer info op www.naturalis.nl/society



Mondiale natuurvraagstukken
Dagelijks zijn onderzoekers van Naturalis bezig met 
mondiale biodiversiteitsvraagstukken. Bestuiving van 
planten is daar één van. Wereldwijd nemen dieren tachtig 
procent van de bestuiving van onze voedselgewassen 
voor hun rekening. Zonder die dieren staat de wereldwijde 
voedselproductie onder druk. Maar de huidige kennis over 
soorten en hoe bestuivers leven is ontoereikend. Voor 
dergelijke uitdagingen wil Naturalis als internationaal 
centrum voor biodiversiteit oplossingen bieden.

Evolutie als basis
Menselijke invloeden zoals klimaatverandering en 
verstedelijking maken het noodzakelijk om veranderingen 
vanuit evolutionair perspectief te kunnen verklaren 
en voorspellen. Met 37 miljoen objecten beschikken 
we over een ‘bibliotheek van de biodiversiteit’. Dankzij 
hedendaagse technieken tillen Naturalis-onderzoekers  
de evolutietheorie van Darwin naar een steeds hoger 
niveau. Zij zijn evolutie-specialisten, met zicht op 
verleden, heden én toekomst.

Autoriteit in biodiversiteit
Naturalis is dé autoriteit op het gebied van biodiversiteit. 
Onze kennis dragen we met passie uit. Met het museum 
bereiken we het brede publiek. Scholen vinden bij 
Naturalis waardevolle educatieve programma’s. Zo maken 
we kinderen ‘natuursgierig’. Bovendien leiden we jonge 
mensen op in modern biodiversiteitsonderzoek.  
Om ons bij dit werk te helpen, zoeken wij founders 
voor Naturalis Society, een exclusief netwerk van 
ondernemende mensen.

Wij hechten veel waarde aan de 
natuur en het behoud van biodiversiteit. 
Voor een duurzame toekomst. Als u die 
overtuiging deelt, vindt u in Naturalis  
een inspirerende organisatie. 
  
Naturalis Society biedt u de kans  
om mede te bepalen hoe ons 
onderzoek wordt ingezet voor het 
voortbestaan van mens en planeet.



Naturalis Society
Naturalis Biodiversity Center is een internationaal gerenommeerd 
wetenschappelijk instituut met als missie: ‘het ontdekken van de natuur 
voor onze toekomst’. Met Naturalis Society zoeken wij verbinding met 
mensen met een breed maatschappelijk netwerk en jarenlange ervaring 
in uiteenlopende vakgebieden, die onze ambitie delen om de wereld 
duurzaam door te geven aan volgende generaties. Herkent u zich in 
dit profiel, dan bent u een potentiële founder van Naturalis Society. 
Gezamenlijk bouwen we de excellentie van Naturalis verder uit. Collectie, 
onderzoek, museum en onderwijs; op al deze vlakken willen we het 
verschil maken voor onze maatschappij en de natuur.

Zo draagt u bij
Als founder bepaalt u mede de koers van Naturalis. Samen met 
gelijkgestemde ondernemende mensen uit uiteenlopende disciplines 
bent u onze ambassadeur en adviseert u de directie bij beleidskeuzes. 
Hiermee geeft u handen en voeten aan de ambities van ons instituut. Onze 
topwetenschappers inspireren u met hun laatste onderzoeksresultaten 
en samen met uw mede-founders besluit u daarna welke projecten 
Naturalis Society gaat financieren. Vanuit deze synergie speelt u een 
zinvolle rol in actuele natuurvraagstukken. “Ik ben benieuwd 

welke van onze 
domeinen u het 
meest aanspreekt, 
welke projecten 
volgens u 
het meest 
veelbelovend 
zijn en hoe u ons 
kunt helpen met 
fondsenwerving.”

  Edwin van Huis, directeur  
  Naturalis Biodiversity Center



Wat wij u bieden
We hebben een aantal aansprekende domeinen uit ons 
gevarieerde vakgebied gedefinieerd, elk gekarakteriseerd 
door een iconisch collectiestuk. De domeinen zijn de 
onderzoeksrichtingen waarin wij excelleren. We bieden 
u de kans om het domein uit te kiezen dat het best bij u 
past. Daar wordt u founder van. U bouwt een persoonlijke 
relatie op met onze meest vooraanstaande onderzoeker  
en de collectiebeheerder van het domein. Zij nemen 
u mee in de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 
Daarnaast krijgt u toegang tot onze collectie en bijzondere 
bijeenkomsten, iets wat buiten het bereik ligt van het 
algemeen publiek.

Wat wij u vragen
Als founder vragen we aan u een jaarlijkse financiële 
bijdrage van 35 duizend euro, bestemd voor projecten 
op het gebied van onderzoek, collectie, museum en 
educatie. U zet uw netwerk en relaties in om ons werk te 
ondersteunen en ambassadeur te zijn voor biodiversiteit. 
U neemt twee keer per jaar deel aan inspirerende 
bijeenkomsten met mede-founders om met elkaar 
investeringsmogelijkheden te bespreken en advies uit 
te brengen. U bepaalt zelf hoe het geld wordt besteed. 
Naturalis Society biedt hiermee concrete betrokkenheid 
bij wetenschappelijk onderzoek, gericht op een gezonde 
toekomst voor mens en natuur.

Premium pakket voor founders
• Jaarlijks een exclusieve presentatie door de onderzoeker 

van uw domein in zijn/haar eigen onderzoeksomgeving.
• Een keer per jaar een rondleiding door de directie langs 

besloten wetenschappelijke collecties van Naturalis.
• De kans om eens in de vijf jaar deel te nemen aan een 

wetenschappelijke expeditie, zowel in Nederland als 
daarbuiten.

• Een speciale ‘hard hat’-tour door de nieuwbouw van het 
museum.

• Een besloten preview van het nieuwe museum, evenals 
een uitnodiging voor de (Koninklijke) opening.

• Een uitnodiging voor de opening van nieuwe tijdelijke 
exposities en evenementen.

• Een uitnodiging voor het bijwonen van seminars en 
symposia die gerelateerd zijn aan uw domein.



Heeft u interesse om founder van Naturalis Society te worden? 
Of heeft u vragen over dit onderwerp? 

Neem dan contact op met Edwin van Huis,  
algemeen directeur Naturalis Biodiversity Center  

edwin.vanhuis@naturalis.nl, telefoon 071 - 751 92 58

Naturalis. Je blijft je verwonderen.

Founder van  
Naturalis Society   
De natuur ontdekken voor 
onze toekomst
• Actief en betrokken 
• Ambassadeur en adviseur 
• Persoonlijke relatie met onderzoek 
• Exclusief netwerk
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