Cursusgroepen Bos en Natuur 1 augustus 2020 – 31 december 2020
Toelichting:
− Per werknemer geldt een maximale subsidie € 2.820 per kalenderjaar.
− Een cursus over wet- en regelgeving die van toepassing is bij het uitvoeren van taken en werkzaamheden, maar niet verplicht is of niet verband houdt
met certificering (zie daarvoor groep “certificering”) wordt vergoed conform het percentage van de groep waar de cursus inhoudelijk bij hoort.

Groep
Wettelijke cursussen

Percentage
vergoeding
0%

Vaktechnisch
(reguliere taken in bos en natuur)

75%

Automatisering A

50%

Automatisering B

50%

Automatisering C

50%

Voorbeeld

Omschrijving

BOA
Vaarbewijs

Cursussen die verplicht zijn voor het bedienen
van een machine of voertuig of het uitvoeren
van een handeling.
Cursussen die de vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden (ook in het gebruik van
machines, gereedschappen en werktuigen)
vergroten

Beheer en onderhoud van bos, natuur, landschap, park, terrein
en/of onderdelen zoals flora en fauna, wegen en paden,
waterlopen, opstallen en gebouwen.
Houtoogst
Faunabeheer
Natuurontwikkeling
Waterbeheer
Groene wet- en regelgeving
Word
Office
Excel
Windows
GIS en GPS
Houtmeten t.b.v. de houtoogst
Overige softwarepakketten, bijvoorbeeld CRM, HRM,
salarisadministratie, boekhouden

Cursusgroepen Bos en Natuur, cursusseizoen 2018/2019 vanaf 1 augustus 2018

Cursussen die de werknemer wegwijs maken
in het gebruik van elementaire
Officeprogramma’s en het gebruik van de pc.
Cursussen m.b.t. softwarepakketten die nodig
zijn voor het uitvoeren van reguliere taken in
bos en natuurbeheer
Overige softwarepakketten niet noodzakelijk
voor uitvoeren reguliere (kern) taken in bos- en
natuurbeheer.

Groep
Techniek
Techniek en onderhoud
gereedschappen en machines

Percentage
vergoeding
50%

Management

50%

Marketing

50%

Arbeidsomstandigheden

75%

P&O

75%

Certificering

50%

Voorbeeld

Omschrijving

Motorzaag / bosmaaier / lassen / elektriciteit

Cursussen die de werknemer een vaardigheid
bijbrengen op het gebied van onderhoud van
machines, gereedschappen, werktuigen en
bedrijfsuitrusting.
cursussen bedoeld om doelmatigheid van de
bedrijfsvoering te verbeteren en de (sociale)
vaardigheden en competenties van
medewerkers te ontwikkelen.

Bedrijfskunde
Coachen*
Leidinggeven / Managementvaardigheden
Time management
Werken met vrijwilligers
Interne communicatie
Onderhandelen
Assertiviteit
Projectmanagement (inclusief aanbesteden, uitbesteden,
bestekken maken)
Basiscursus excursietechnieken
Mediatraining
Natuur en Kinderen
Verzorgen van lezingen en presentaties
Communicatie medewerker
Gastheerschap / klantgerichtheid
Reddingsactie in bomen
Veilig werken
Ergonomie
Hoogwerkers inzetten
Zorgplicht en aansprakelijkheid
Voeren van functioneringsgesprekken
Arbeidsrecht
Cursus personeelvertegenwoordiger of OR
Persoonlijke ontwikkeling
Boomveiigheidscontroleur
VTA
VCA
Gedragscode Flora en Faunawet

cursussen die de commerciële vaardigheden
(inclusief het “verkopen” van de organisatie)
van medewerkers vergroten

cursussen die bijdragen aan verbetering van
arbeidsomstandigheden en die niet wettelijk
verplicht zijn of certificeringsplichtig zijn.

Cursussen die het sociaal beleid van een
bedrijf vormgeven en verder
professionaliseren.

Cursussen noodzakelijk voor het verkrijgen
van een officiële erkenning als bedrijf of
persoon van kwaliteit van uitvoering, veiligheid
of productkwaliteit
Algemeen vormend
Cursussen die geen direct verband hebben
0%
met de onderneming waar gewerkt wordt,
maar wel bijdragen aan de algemene
ontwikkeling van de werknemer.
Talen
Vreemde talen
Cursussen die de taalvaardigheid van
50%
Nederlands
medewerkers vergroten.
*
Een coachingstraject wordt niet gezien als een cursus en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Enkel cursussen waarin men leert hoe te
coachen worden vergoed.

Cursusgroepen Bos en Natuur, cursusseizoen 2020 vanaf 1 januari 2020

