
Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen 
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Combineert u ecologische kennis en een vlotte babbel met voeling met het bedrijfsleven? Of wil u vanuit uw ecologische 
basiskennis net de brug met het bedrijfsleven leren maken? Benieuwd hoe u bedrijven kan aanzetten om concreet te 
werken aan biodiversiteit? Dan is deze Masterclass iets voor u!

De Masterclass ‘Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven’ is een unieke opleiding voor die ‘witte raven’, mensen die bedrijven 
willen ondersteunen bij het werken aan biodiversiteit en bereid zijn om specifieke vaardigheden en kennis aan te leren. 

Het bedrijfsleven en natuur zijn al lang geen tegenpolen meer. Almaar meer bedrijven hechten belang aan natuur en  
biodiversiteit. Omdat natuur verkoopt en het bedrijfsimago versterkt. Omdat natuur een rustgevende werkplek vormt. 
En omdat natuur ook strategisch interessant blijkt voor een bedrijf. Denk maar aan goedkoper groenbeheer of 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maar biodiversiteit is geen ‘core business’ voor bedrijven. Een professionele ondersteuning is dan ook geen overbodige 
luxe. De Masterclass ‘Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven’ komt die nood tegemoet.

Volgt u de volledige Masterclass, dan:

•	 	weet	u	na	afloop	hoe	u	een	bedrijf	kan	benaderen	om	te	werken	aan	biodiversiteit;

•	 	kan	u	kansen	voor	natuur	beoordelen	en	uitwerken;

•	  weet u hoe u die plannen tot uitvoering brengt, ook op langere termijn.

Iets voor u?
We zoeken geïnteresseerden die bedrijven willen helpen om hun terrein biodivers in te richten. Medewerkers van natuur-
organisaties,	regionale	landschappen	of	overheden,	landschapsarchitecten,	groenondernemers,	consultants	of	geïnteres-
seerden	uit	koepelorganisaties	die	werken	rond	bedrijventerreinen	en	de	vergroening	ervan.	

Ecologische	basiskennis	is	vereist,	een	vlotte	babbel	en	voeling	met	het	bedrijfsleven	zijn	een	plus.

Masterclass ‘Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven’
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Wat mag u verwachten?
in het voorjaar van 2017 en 2018 zullen drie Masterclasses ‘Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven’ worden georganiseerd.  
De lessen vinden plaats in drie verschillende regio’s binnen het grensgebied België-nederland, namelijk regio Turnhout, 
regio gent-Terneuzen en regio Maastricht-Lommel.

Het Masterclassprogramma, dat vijf lesdagen duurt, omvat onder meer de volgende thema’ s:

•	  Biodiversiteit bij bedrijven: een kaderschets.

•	  kennis over het spel van actoren en argumenten.

•	  Het gesprek kunnen starten: hoe contacteert u een bedrijf?

•	  Het beoordelen van de ecologische kansrijkdom van een bedrijf.

•	  De opmaak van een mini–beheerplan voor een bedrijf.

•	  Werken aan het internaliseren van biodiversiteit in het bedrijfsmanagement.

•	  Een stageopdracht waarin u de verworven kennis verwerkt.

Deze	Masterclass	is	modulair	opgebouwd.	Heeft	u	één	van	deze	thema’s	al	voldoende	onder	de	knie	of	wilt	u	zich	
toespitsen	op	één	aspect?	Dan	kunt	u	voor	één	of	meerdere	modules	kiezen.	Wil	u	graag	een	bedrijf	van	begin	tot	eind	
begeleiden bij het werken aan biodiversiteit, dan raden we u aan om de volledige Masterclass te volgen. 

Een	ervaren	en	multidisciplinair	team	van	specialisten	in	ecologie	en	natuur	op	bedrijventerreinen,	wetgeving,	marketing,	
duurzaamheidsrapportering,	…		staat	garant	voor	een	hoogkwalitatieve	opleiding.

De	Masterclass	levert	geen	formeel	certificaat	op,	maar	u	krijgt	wel	een	bewijs	van	deelname.	Wie	de	volledige	Master-
class doorloopt, krijgt ook een stageopdracht. Bovendien worden de contactgegevens van deze Adviseurs ‘Biodiversiteit en 
Bedrijven’ vermeld op de 2B Connect-website.

2B Connect en de Masterclass
2B	Connect	is	een	Interreg	V–project	Vlaanderen	–	Nederland.	Daarbij	verleent	Europa	financiële	steun	om	de	verbinding	
tussen biodiversiteit en bedrijven te versterken (www.2b-connect.eu). De projectpartners (overheden, ngO’ s en bedrijven 
uit Vlaanderen en het zuiden van nederland) werken heel concreet samen aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Ook de Masterclass ‘Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven’ wordt georganiseerd binnen het 2B Connect-project. Dankzij de 
steun	van	Interreg	Vlaanderen	-	Nederland	en	de	vele	partners	in	het	project	kunnen	we	deze	opleiding	gratis	aanbieden.	

Interesse?
Bent	u	geïnteresseerd	in	het	volgen	van	één	of	meerdere	modules	of	van	de	volledige	Masterclass	‘Adviseur	Biodiversiteit	
en	Bedrijven’?	Meld	u	dan	aan	via	deze	website:	http://www.2b-connect.be/masterclass	

Opgelet:	deze	aanmelding	telt	nog	NIET	als	inschrijving.	We	houden	u	wel	op	de	hoogte	van	de	inhoud	en	praktische	
organisatie	van	de	Masterclass.	U	krijgt	een	melding	wanneer	u	zich	effectief	kan	inschrijven.

Wil	u	graag	nu	al	meer	informatie	over	deze	Masterclass,	neem	dan	gerust	contact	op	met	info@2b-connect.eu.	

 


