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Scholingsconsulent Bosschap  

Het Bosschap wil de sector bos en natuur verder professionaliseren. Een veilig en professioneel 
werkklimaat voor werknemers en ondernemers in de sector bos en natuur is hierbij één van de 
uitgangspunten. Opleiden, scholen en ontwikkelen van werknemers en ondernemers staat hierin 
centraal. Om de bedrijven en organisaties in de sector bos en natuur te ondersteunen is per 1 januari 
2010 Hans Schilders als scholingsconsulent aangesteld. De consulent informeert en adviseert de 
bedrijven en organisaties in de sector onafhankelijk en kosteloos. U kunt hierbij denken aan:  

 informatie over het aanbod aan cursussen en trainingen in de sector; 

 advies over opleidingen en cursussen in de sector bos en natuur; 

 ondersteuning bij het inventariseren van de scholings- en ontwikkelingsbehoefte van u en uw  
 medewerkers; 

 scholing op maat voor uw bedrijf eventueel samen met andere bedrijven in de sector; 

 informatie en advies over een opleidingsplan; 

 informatie over en ondersteuning bij de aanvraag van mogelijke subsidies. 
 

Als ondernemer blijft u zich telkens ontwikkelen. Werknemers moeten zich ook kunnen ontwikkelen 
om van waarde te blijven voor uw bedrijf. Terug naar de schoolbanken is daarvoor niet nodig. Vele 
cursussen laten zich prima combineren met werk. Indien gewenst kunnen cursussen en trainingen op 
maat in de regio of in uw bedrijf worden georganiseerd op een tijdstip dat het u schikt en verzorgd 
worden door een deskundige die de taal van de sector spreekt. Scholing en ontwikkeling is om de 
volgende redenen interessant: 

 veilig en professioneel werkklimaat voor ondernemer (werkgever) en werknemer; 

 vergroten vakmanschap; 

 goed gemotiveerd personeel; 

 efficiëntere bedrijfsvoering; 

 kostenbesparing; 

 goed imago bedrijf en sector; 

 goede loopbaanperspectieven; 

 innovatie. 
 
De scholingsconsulent helpt u graag op weg! 
 
Wilt u een onafhankelijk en kosteloos advies dan kunt u contact opnemen met  
Hans Schilders, 06-51426714 of hschilders@aequor.nl . 
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