
Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen 
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Heeft u kennis van ecologie, een vlotte pen en affiniteit met het bedrijfsleven? Of wilt u vanuit uw ecologische  
basiskennis samenwerken met het bedrijfsleven? Benieuwd hoe u bedrijven stimuleert om concreet te werken aan  
biodiversiteit? Dan is deze gratis opleiding iets voor u!

Het bedrijfsleven en natuur zijn al lang geen tegenpolen meer. Steeds meer bedrijven hechten belang aan natuur en  
biodiversiteit. Omdat natuur verkoopt en het bedrijfsimago versterkt. Omdat een natuurrijke of groene omgeving rust-
gevend en inspirerend kan zijn. En omdat natuur ook strategisch interessant blijkt voor een bedrijf. Denk aan goedkoper 
groenbeheer of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maar biodiversiteit is geen ‘core business’ voor bedrijven. Een professionele ondersteuning is dan ook geen overbodige 
luxe. Wij bieden u een opleiding Biodiversiteit en Bedrijven die voorziet in deze behoefte. U heeft de keuze uit een vijf-
daagse masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven of de drie kennisdagen Biodiversiteit en Bedrijven.

Is deze opleiding iets voor u?
We zoeken geïnteresseerde mensen die bedrijven willen helpen om hun terreinen biodivers in te richten. We denken 
daarbij aan medewerkers van natuurorganisaties, regionale landschappen of overheden, consultants of andere geïnteres-
seerden die werken rond bedrijventerreinen en de vergroening ervan. Maar ook aan landschapsarchitecten voor wie de 
Masterclass een mooie aanvulling vormt en zelfs een commerciële meerwaarde kan bieden.

Naargelang uw ervaring, professionele achtergrond en interesse, kunt u kiezen voor

• de vijfdaagse masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven, inclusief een stageopdracht; 
 
OF

• één of twee kennisdagen Biodiversiteit en Bedrijven en/of een terreinbezoek. 

Opleiding Biodiversiteit en Bedrijven

http://inverde.be/cursus/3102
http://inverde.be/cursus/3187


Masterclass
U beschikt over ecologische kennis, een vlot taalgebruik en u heeft affiniteit met het bedrijfsleven. Daarmee wilt u bedrijven - al 
dan niet vanuit een commerciële insteek -  stap voor stap helpen om hun terrein biodivers in te richten en biodiversiteit te  
verankeren in hun milieumanagementsystemen. Alleen had u daartoe graag uw natuurtechnische vaardigheden en  
overtuigingskracht verder aangescherpt. Het kriebelt ook om een eerste praktijkervaring op te doen.

Na afloop:

• weet u hoe u een bedrijf kunt benaderen om te werken aan biodiversiteit;

• kunt u kansen voor natuur inschatten en beoordelen;

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

Kennisdag(en) en/of een terreinbezoek
Professioneel werkt u regelmatig samen met bedrijven of werkt u aan biodiversiteit. U vraagt zich af hoe een bedrijf bewegen om 
met biodiversiteit aan de slag te gaan. Hoe kunnen bedrijven biodiversiteit het beste opnemen in milieumanagementsystemen? 
U bent ook benieuwd naar hoe toonaangevende bedrijven hun terreinen biodivers inrichten en het beheer ervan aanpakken. 
Daartoe wilt u graag uw kennis vergroten over één of meerdere aspecten, zonder de ambitie om zelf als technisch adviseur met 
bedrijven aan de slag te gaan. U zou graag één of twee kennisdagen volgen en/of een bedrijf bezoeken dat al werkt aan bio- 
diversiteit. 

Kwalitatieve opleiding
Een ervaren en multidisciplinair team van specialisten in ecologie en natuur op bedrijventerreinen, wetgeving, marketing, duur-
zaamheidsrapportering, enz. staat garant voor een hoogkwalitatieve opleiding.

De opleiding levert geen formeel certificaat op, maar u krijgt wel een bewijs van deelname. Wie de vijfdaagse masterclass door-
loopt, krijgt ook een stageopdracht die door een jury wordt beoordeeld. Bovendien worden de contactgegevens van de adviseurs 
Biodiversiteit en Bedrijven vermeld op de 2B Connect-website. 
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www.2b-connect.nl  l  www.2b-connect.be

De opleiding praktisch
De eerste vijfdaagse masterclass Biodiversiteit en Bedrijven start in het voorjaar van 2017 in Turnhout (april – juni 2017). 
2B Connect voorziet ook een tweede vijfdaagse masterclass Biodiversiteit en Bedrijven die plaatsvindt in Bergen op Zoom 
(voorjaar 2018). De kennisdagen worden georganiseerd in ‘s-Hertogenbosch of in Eindhoven (mei – juni 2017). Er zal ook 
een reeks kennisdagen in Gent of Antwerpen plaatsvinden (2018). Via www.2b-connect.eu vindt u binnenkort meer info 
over de opleidingen in 2018.

Vijfdaagse masterclass Adviseur Biodiversiteit en Bedrijven

• Locatie: Strategische Projectenorganisatie Kempen, Turnhout, België.

• Lesdagen: 

• donderdag 20 april 2017 – Inleiding biodiversiteit en bedrijven

• donderdag 4 mei 2017 – Bedrijven: werking en drijfveren

• donderdag 1 juni 2017 – Communicatie en marketing

• donderdag 8 juni 2017 – Ecologie en beheerplanning

• donderdag 22 juni 2017 – Biodiversiteit internaliseren en opvolgen

• De cursisten zullen ook buiten de lesuren enige voorbereidingstijd moeten voorzien. 
 
Kennisdag(en) en terreinbezoek Biodiversiteit en Bedrijven

• Locatie: Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch of High Tech Campus Eindhoven, Nederland.

• Lesdagen: 

• dinsdag 9 mei 2017 – Inleiding biodiversiteit en bedrijven

• dinsdag 23 mei 2017 – Bedrijven: werking en drijfveren, marketing

• dinsdag 13 juni 2017 – Terreinbezoek Heineken (Amsterdam) of Shell (Moerdijk)
 
Docenten

• Jan Van den Berghe, projectmanager, Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK)

• Robbert Snepp, onderzoeker Business & Biodiversity, Alterra

• Rollin Verlinde, lesgever ecologie, Natuurinvest

• Patrick De Bodt, learning consultant, Natuurinvest

• Louis Verbruggen, consultant MVO, LV Consult  

2B Connect en de opleiding Biodiversiteit en Bedrijven
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 opleiding 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 de kennisdagen, het terreinbezoek of de volledige masterclass Adviseur 
Biodiversiteit en Bedrijven? Schrijf u dan in via http://www.2b-connect.eu/masterclass. 

Let op: u ontvangt achteraf een bevestiging van definitieve inschrijving met praktische informatie.

Wilt u intussen graag al meer informatie over deze opleiding, dan kunt u terecht bij de Strategische Projectenorganisatie 
Kempen (SPK). Contactpersoon: Jan Van den Berghe (+32 499 53 32 54). 

 

www.2b-connect.eu
http://inverde.be/cursus/3102
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