
Wat is Natuurinvest?  
Inverde-opleidingen is een onderdeel van 
Natuurinvest, het eigen vermogen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 
Natuurinvest investeert, in opdracht van het 
ANB, in projecten die de beleving van de natuur 
vergroten!
 

Natuurinvest staat voor: 

• Inverde-opleidingen

• Ecopedia –  
het online kennisplatform  
www.ecopedia.be

• Verhuur van bijzondere natuurlocaties

• Houtverkopen: meer info in de kompasnaald 
Houtverkopen

Vragen?
Agentschap voor Natuur en Bos 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

T  02 553 81 02 

 
Inverde 

T  02 658 24 94  

E  info@inverde.be 

 

 

 

Uw contact bij ANB

Meer info? 

WWW.INVERDE.BE/OPLEIDINGEN-OP-VRAAG 
WWW.NATUURINVEST.BE

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Evenepoel,  
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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WIST JE DAT?
1 Inverde werkt nauw samen met het 

Agentschap voor Natuur en Bos maar ook 
andere overheden of agentschappen nemen 
deel aan Inverde-opleidingen.

2 Inverde heeft het Qfor-label en is daardoor 
een erkend opleidingsverstrekker van de 
Vlaamse overheid. Dat betekent dat je als 
particulier recht hebt op opleidingscheques 
en als organisatie kan genieten van de kmo-
portefeuille.

3 Er is een trimestriële cursuskrant met een 
overzicht van alle opleidingen in open aanbod. 
Aan te vragen via www.inverde.be.  

4 Abonneer je via inverde.be op de elektronische 
nieuwsbrief met een overzicht van het 
open en/of professionele aanbod. Verschijnt 
maandelijks in je mailbox.

5 Inverde organiseert jaarlijks gemiddeld 500 
opleidingen op maat voor professionele 
groenbeheerders, waarvan een 150-tal dagen 
voor openbare besturen.
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Opleidingen  
in groenbeheer 

             JE WIL 

• efficiënter werken door beter getraind personeel en 
beter onderhoud van machines en werktuigen

• betere veiligheid op de werkvloer en dus minder 
ongevallen

• langere levensduur van machines en werktuigen

• snel op de hoogte zijn van alle technische 
beheersaspecten, recente onderzoeksresultaten of 
nieuwe groenwetgeving 

• een gemotiveerd team dankzij opleidingen op maat

             INVERDE BIEDT 

• meer dan 200 opleidingen over het beheer en beleid 
van bos, natuur en openbaar groen.  
In open inschrijving of op maat van je organisatie

• voor alle niveaus: voor de opleidingen is geen 
voorkennis vereist, tenzij expliciet anders vermeld

• duur van de opleiding varieert per materie: van een halve 
dag tot 2 jaar. Aantal cursisten: varieert van 6 tot 25. 

• focus op praktijkgerichte kennis gegeven door 
gespecialiseerde lesgevers thuis in de wereld van 
openbare besturen

• voor iedereen: jaarlijks ontvangt Inverde duizenden cursisten, 
zowel professionals, eigenaars, vrijwilligers als studenten
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Inverde organiseert 
opleidingen over bos-, 
groen- en natuurbeheer. 
Van heel praktijkgerichte 
opleidingen tot theoretische 
cursussen. Iedereen kan 
deelnemen, particulier of 
professional.
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ANB GEEFT RICHTING

Inverde wil via opleidingen meebouwen aan 

een duurzaam, efficiënt en veilig beheer van de 

groene ruimte.



(HPG*) : volg opleidingen Harmonisch Park- en Groenbeheer 
tegen sterk verminderd tarief. 
> ontdek alle opleidingen op inverde.be
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DAAROM IS INVERDE MARKTLEIDER 
 

Kwaliteitsgarantie: maak kennis met ervaren lesgevers 
die vertrouwd zijn met openbare besturen of 
natuurverenigingen. 

 
Op maat van je medewerkers. Cursisten gaan naar 
huis met meteen toepasbare kennis en tips. 

Neutraliteit: Inverde draagt het kwaliteitslabel van de 
Vlaamse overheid. 

Trends, technieken, cursussen in het buitenland 
worden opgevolgd om hier ook te organiseren. 

Veiligheid en ergonomie voert Inverde hoog in het vaandel. 

Kwaliteit. Daarom volgen we opleidingen bij 

Inverde. De lesgevers zijn echte vakmensen 

met zowel theoretische als praktische kennis. 

Ook hun website is verzorgd en up-to-date. 

Of Ecopedia. Een ongelooflijke bron van 

informatie en filmpjes die onze medewerkers 

nog altijd raadplegen.

1. Veilig werken met een kettingzaag  

  (of een bosmaaier)

2. Hagen en heesters snoeien 

3. Reductie van bestrijdingsmiddelen (HPG*) 

4. Veilig werken langs wegen 

5. Begraafplaatsen natuurlijk omvormen (HPG*)

6. Bomen en struiken herkennen 

7. Vogelkersbestrijding 

8. Haagvlechten

9. Creatief met wilgen

10. Bloemenweide: aanleg en beheer

DIT ZIJN DE 10 POPULAIRSTE OPLEIDINGEN BIJ  
LOKALE BESTUREN

Koenraad Du Chau, provincie Oost-Vlaanderen

Waardeer de kennis en ervaring van je medewerkers. 
Laat hen - eventueel na het volgen van een opleiding 
- een proef afleggen. Geslaagde deelnemers 
ontvangen een brevet.

Flexibiliteit: zelf een opleidingsvoorstel? Of een 
privécursus? Een gastlezing? Laat het ons weten en 
we bekijken samen de mogelijkheden.

Hoe een opleiding volgen?

Peter Hoebeke, controleur groendienst van de stad Gent

Sandra Tournaye, technische dienst van de gemeente Bonheiden

1. INDIVIDUEEL > INSCHRIJVEN IN OPEN AANBOD 
 

Kies uit het open opleidingsaanbod op  
www.inverde.be/opleidingen. 

 
Opleiding kan meerdere keren per jaar plaatsvinden.

Op diverse plaatsen in Vlaanderen. 

Samen met cursisten uit verschillende organisaties  
of lokale overheden. 

Inschrijven via www.inverde.be of bel naar 02 658 24 94.

2. ALS GROEP > INSCHRIJVEN IN OPEN AANBOD OF  
IN COMPANY-OPLEIDING 
 
Ook meerdere leden van je organisatie kunnen zich 
inschrijven voor het open aanbod. Heb je een heel 
team of wil je een opleiding op maat van je organisatie? 
Dan is een in company-opleiding aan te raden. 
 

Neem contact op met de planningsverantwoordelijke 
van Inverde op  02 658 24 45 en omschrijf je  
opleidingsvraag. 

 
Inverde peilt naar de verwachtingen en de doelstellingen. 
Hierna werken we een voorstel op maat uit voor je 
team. Indien nodig komt de lesgever ter plaatse. 

Na akkoord plannen we samen een datum en een 
locatie in. De lesgever brengt het nodige materiaal 
mee om zijn opleiding optimaal te geven. 

Nadien volgt een persoonlijk bewijs van deelname 
voor elke cursist. 

Evaluatie en follow-up: na de opleiding volgt een 
mondelinge terugkoppeling met de planningsverant-
woordelijke over de opleiding. De deelnemers kunnen  

   een (online) evaluatieformulier invullen.

Onze groenmedewerkers werken dagelijks met 

grasmaaier, haagschaar en bladblazer. Om 

die machines zo efficiënt en veilig mogelijk 

te gebruiken en te onderhouden, volgen alle 

nieuwkomers een opleiding bij Inverde.

“De grote troef van Inverde is de expertise en 

degelijkheid van hun docenten. Die staan met 

beide voeten in de praktijk. Ze combineren 

theorie met heel hands-onpraktijktips. En 

achteraf kregen we een evaluatie van elke 

deelnemer. Zo wisten we zeker dat ons 

personeel kwalitatief en veilig is opgeleid over 

de technieken van kettingzagen.”




