Biodiversiteittraining voor lokale overheden

Plannen voor

de Natuur

Gemeenten zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de uitvoering van het
biodiversiteitsbeleid. Biodiversiteit biedt volop kansen voor duurzame lokale ontwikkeling.
Een groene, natuurlijke omgeving met een verscheidenheid aan planten en dieren
draagt bij aan een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven. Bovendien levert het een keur aan natuurlijke “diensten” die gunstig zijn voor
de lokale economie zoals het tegengaan van overstromingen en erosie, de bestuiving
van voedselgewassen en plaagbestrijding. Alle reden dus om in te zetten op lokale
biodiversiteit.
Beleidsmedewerkers en planners op het gebied van ruimtelijke ordening spelen een
sleutelrol. Door biodiversiteit vanaf de ontwerpfase mee te nemen in inrichtingsplannen
worden kansen optimaal benut. Omdat het thema biodiversiteit tot voor kort niet tot hun
werkterrein werd gerekend beschikken zowel beleidsmedewerkers als ruimtelijke planners
doorgaans echter niet of nauwelijks over de hiervoor benodigde kennis en vaardigheden.

De interactieve training PLANNEN VOOR DE NATUUR biedt cursisten de juiste
kennis, vaardigheden en informatie om biodiversiteit een structureel onderdeel
te laten zijn bij ruimtelijke beleidsplanning en uitvoering.

Doelgroep
PLANNEN VOOR DE NATUUR is een praktische cursus voor medewerkers
van lokale overheden, in het bijzonder beleidsmedewerkers ruimtelijke
ordening en ruimtelijke planners. Ook andere geïnteresseerden in dit
onderwerp kunnen hun voordeel doen met deze training.

www.biodiversityskills.eu

Plannen voor

Doelstelling

de Natuur

Na de training is de cursist in staat om:
• kansen voor biodiversiteit binnen lokale
plannen en projecten te herkennen
• deze kansen om te zetten in concrete ideeën en
projectvoorstellen
• het belang van biodiversiteit en
ecosysteemdiensten helder uit te leggen aan
verschillende doelgroepen

Structuur
De training bestaat uit de volgende elementen:
• Zelfstudie: een aantrekkelijk PLANNEN VOOR DE NATUUR
handboek geïllustreerd met diverse praktijkvoorbeelden.
• Lesmateriaal: instructies voor de trainer, dictaten en
PowerPoint-presentaties voor gebruik tijdens de training.
• Excursie: instructies voor het organiseren van een excursie met
een duidelijke koppeling naar de lessen en de werkgroepen.
• Oefening: met duidelijke instructies voor de trainer en materiaal
om een succesvolle workshop te geven.
• Website: biedt naast alle hiervoor genoemde trainingselementen
tevens meer informatie en relevante middelen en materialen.

Gebruik
De training kan als zelfstudie worden gebruikt. Vanwege de geplande
excursies en werkgroepen is het echter het efficiëntst om de training in
groepsvorm te organiseren voor een afdeling of groep belangstellende
medewerkers. Een gemeente kan een trainer uit eigen gelederen aanwijzen
of een trainer inhuren, die gebruik maakt van de aangeboden materialen en
instructies.

De training PLANNEN VOOR DE NATUUR is tot stand gekomen met steun
van de Europese Unie en is ontwikkeld door partners in het Europese project
‘Skills for Local Biodiversity’.

Het trainingspakket kan gratis
worden gedownload vanaf
www.biodiversityskills.eu

