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Masterclass adviseur biodiversiteit en bedrijven 
Stageopdracht – administratief 
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De stage - opdracht 
 

Jan Van den Berghe 



Adviseur worden is … 
een stage – opdracht maken 

 

• Een bedrijf 

Voldoende groen met meer dan alleen maar 
beplantingen (minimaal 30 are groen is wenselijk) 

Toegang tot het terrein mogelijk 

Liefst weinig specifiek 

Bereidheid van het bedrijf tot medewerking 
(gesprek, de minimis, Biodiva, eindadviezen) 

 



Adviseur worden is … 
een stage – opdracht maken 

 

• Alleen of samen? 

Liefst alleen 

Grote bedrijven kunnen met twee (meerdere 
hectare groene ruimte) 

Meerdere bedrijven op eenzelfde industrieterrein 
kunnen samen 

 



Adviseur worden is … 
een stage – opdracht maken 

 

• Wat houdt de stage – opdracht in? 

Maak een mini – beheerplan 

Neem een Biodiva af 

 



Adviseur worden is … 
een stage – opdracht maken 

 

• Praktisch 
Kies eigen bedrijf tegen 15 maart of maak gebruik van 
onze beperkte lijst 

Ondersteuning: 
 mails aan rik.puls@spk.be of jan.vandenberghe@spk.be 

 bezoekdagen op 6 en 21 juni  

 meegaan naar het bedrijf kan voor specifieke vragen 

De opdracht moet klaar zijn tegen 15 juli 
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Adviseur worden is … 
een stage – opdracht maken 

 

• Meer info 

Liefst alleen 

Grote bedrijven kunnen met twee (meerdere 
hectare groene ruimte) 

Meerdere bedrijven op eenzelfde industrieterrein 
kunnen samen 

 



Stageopdracht - administratief 

De-minimissteun 

 

Opmaak beheerplan / inrichtingsplan wordt gezien als 
steun die als de-minimissteun geoormerkt is. 

 

Financiële waarde = 2000 euro 

 

Bedrijven mogen per 3 belastingsjaren niet meer dan 
200.000 euro de-minimissteun ontvangen! 

 

 De-minimisverklaring 

 



Stageopdracht - administratief 

De-minimissteun 

 

Sjabloon in mapje: 

Door bedrijf verder aan te vullen + onderteken (3-
voud) 

 SPK moet een origineel exemplaar ontvangen! 

 

 

SPK maakt toekenningsbrief op. 

 



Stageopdracht - administratief 

Stageovereenkomst 

 

Overeenkomst tussen 

• organisator opleiding (SPK vzw) 

• de cursist 

• het bedrijf 

 

Verwachtingen en ‘verplichtingen’ van de drie partijen.  



Stageopdracht - administratief 

Stageovereenkomst 

 

In mapje: 

 Stageovereenkomst in drievoud (reeds ondertekend 
door SPK vzw) 

Verder invullen en ondertekenen (cursist + bedrijf) 

 SPK moet een origineel exemplaar ontvangen 




