
Medewerker 
Landschapseducatie

1 FUNCTIECONTEXT
Als Regionaal Landschap werken we aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten, het behoud van 

het streekeigen karakter en het creëren van een draagvlak voor de biodiversiteits- en klimaatuitdagingen. Dit 

doen we samen met de provincie West-Vlaanderen, de 17 aangesloten gemeenten, de middenveldorganisaties 

en de inwoners zelf.

We zetten daarnaast ook in op landschappelijke beeld- en ecologische kwaliteit, de leefbaarheid en de 

belevingswaarde van het landschap en leveren via landschapseducatie en -recreatie ook een bijdrage tot het 

versterken van de Westhoekidentiteit en -fierheid. Dit alles doen we door het brede publiek te betrekken bij 

concrete acties en door sectoren te verenigen in gebiedsprojecten. Als Regionaal Landschap bieden we een 

platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen. 

Het Regionaal Landschap Westhoek is gevestigd in Provinciehuis de Potyze te Ieper. 

Het Regionaal Landschap Westhoek is gevestigd in 

Provinciehuis Potyze te Ieper.

FUNCTIE OMSCHRIJVING

LANDSCHAP BIODIVERSITEIT RECREATIE ERFGOED LANDBOUW



2 IDENTIFICATIEGEGEVENS

3 POSITIONERING IN HET ORGANOGRAM

functietitel

Plaats in het organogram

niveau

Graad

Leiding krijgen van

Leiding geven aan

Medewerker Landschapseducatie

Maakt deel uit van het team  

Deskundige

B1 (Provinciale graden)

De algemeen coördinator van het Regionaal Landschap Westhoek 

Dit is geen leidinggevende functie

4 DOEL VAN DE FUNCTIE
Als medewerker landschapseducatie organiseer en coördineer je activiteiten, workshops en webinars voor 

verschillende doelgroepen en het brede publiek rond de thema’s biodiversiteit, water, klimaat, duurzame 

ontwikkeling, landbouw, erfgoed … Daarnaast sta jij in voor het mee uitbouwen van een netwerk van 

partnerschappen op vlak van sensibilisering en draagvlakverbreding rond het landschap en zijn uitdagingen. 

Je komt terecht in een discipline-overschrijdende functie waarbij overleg, sensibilisatie, communicatie , 

educatie en het creëren van een dynamiek van essentieel belang zijn



5 KERNRESULTAATSGEBIEDEN / COMPETENTIES

Het plannen, organiseren en opvolgen van activiteiten, workshops …...
Uitwerken van de acties zodat de doelstellingen, taken, opdrachten en timing worden gehaald.

Opbouwen en onderhouden van een duurzaam partnerschap tussen provincie, gemeenten en andere 
relevante regionale actoren met het oog op organisatie en samenwerking zodat de doelstellingen 
optimaal kunnen gerealiseerd worden.

• Je hebt interesse in landschap en landschapskwaliteit in de ruime zin en meer specifiek in biodiversiteit, 

natuur, landbouw en/of erfgoed. 

• Je hebt zin om je schouders onder onze evenementen te zetten en mogelijke obstakels schrikken jou niet 

af. Je bewaakt de voortgang van activiteiten en volgt die van dichtbij mee op, en je neemt een proactieve 

houding op bij het uitwerken en organiseren van activiteiten. 

• Je ontwikkelt mee een educatieve belevingsvolle programmatie voor jong en oud en dit samen met de 

andere medewerkers van ons team.

• Je durft een stap verder gaan en staat ook mee in voor de ontwikkeling en inbedding van nieuwe en 

innoverende draagvlakverbredende activiteiten of producten.

• Je komt, indien nodig, met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen binnen 

je functie. Je treft daarbij op een proactieve manier maatregelen zodat je een antwoord kan bieden op 

toekomstige uitdagingen. 

• Je kent je eigen kwaliteiten en uitdagingen en doet inspanningen om verder te groeien in je functie. Je 

neemt steeds verantwoordelijkheid voor je eigen activiteiten of producten.

• Je leert uit eigen ervaring, kennis van anderen en raadpleegt diverse bronnen om je kennis te verruimen. 

• Je hebt kennis van regiospecifieke kenmerken en bent bereid je verder te verdiepen. 

• Je kijkt over de grenzen van de veel gebruikte methoden/bronnen/elementen heen bij het aanpakken van 

een situatie.

• Je organiseert en werkt activiteiten uit van A tot Z, en dit in samenwerking met de partners van het Regionaal 

Landschap. Zo vergroot je o.a. het draagvlak voor landschapskwaliteit in al zijn facetten (biodiversiteit, erfgoed, 

landbouw …) in onze regio. 

• Je fungeert als aanspreekpunt voor lokale partners.

• Je bouwt een relevant netwerk uit en kan dit onderhouden. Je bouwt vertrouwensrelaties op binnen en buiten de 

organisatie met diverse betrokken partijen. Je doorziet daarbij de belangen en posities van anderen en kan daar 

gepast mee omgaan. Je weet een goede balans te vinden tussen empathie, diplomatie en overtuigingskracht.

• Je zorgt mee voor een brede bekendmaking en communicatie van de activiteiten en producten van ons Regionaal 

Landschap bij scholen en andere doelgroepen. Je versterkt mee de naambekendheid van ons Regionaal Landschap 

als partner bij initiatieven en legt hierbij de nodige creativiteit aan de dag. Je werkt hierbij nauw samen met onze 

communicatiemedewerker.

• Je ziet trends en verbanden en kan deze vlot vertalen naar onze evenementenkalender. 

• Je past heldere tweerichtingscommunicatie toe tegenover de verschillende doelgroepen. Daarbij stem je de 

communicatiestijl af op de specifieke relatie met de doelgroep (bv. formeel, informeel, meer of minder interactief). 

• Je kan zowel partners als ons doelpubliek overtuigen door de inhoud die je brengt én door deze op een goeie 

manier aan de man te brengen. Daarbij toon je steeds begrip voor de mening en standpunten van anderen. 

• Je geeft mee vorm aan de socialemediakanalen van onze organisatie en werkt de strategie rond deze digitale 

communicatiemiddelen mee uit in samenwerking met onze communicatiemedewerker. 



5 KERNRESULTAATSGEBIEDEN / COMPETENTIES

Het mee uitstippelen en ontwikkelen van een activiteiten- en productenprogramma met het oog 
op de integratie van de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de relevante thema’s.
• Je capteert signalen op de werkvloer, bij partners en in de regio en zorgt er mee voor dat het 

RLW een blijvende, actieve rol kan spelen bij tal van activiteiten zoals Dag van het park,  Dag 

van de Trage Weg, Open Monumentendag …

• Je ziet opportuniteiten en kan deze vertalen in haalbare voorstellen. Je kan veranderingen 

initiëren en ondersteunen en gaat stapsgewijs en goed doordacht te werk. Je neemt hierbij 

initiatief om de verschillende partners te informeren, planning op te maken en hebt voldoende 

aandacht voor het financiële aspect (onderzoeken haalbaarheid van ideeën en voorstellen).

• Je ontwikkelt mee nieuwe (innoverende) initiatieven richting het brede publiek ten einde hen te 

informeren en te sensibiliseren.

• Je werkt mee nieuwe communicatie-initiatieven uit omtrent landschaps- en natuureducatie en 

streekidentiteit en ziet het belang van degelijke sensibilisatie rond verschillende thema’s in.  

• Je stemt het educatieve netwerk van de organisatie mee af op diverse niveaus (lokaal, 

provinciaal, Vlaams en Europees) en houdt het up-to-date. Je stimuleert de samenwerking 

binnen een groep van mensen (collega’s, externen …) en overlegt en maakt afspraken met de 

betrokken partners. 

• Je draagt bij aan en streeft naar een gedragen gezamenlijk resultaat. Je neemt hierbij een 

flexibele houding aan om je doelen en planning aan te passen aan specifieke omstandigheden 

en belangrijke ontwikkelingen. Je kan je makkelijk aanpassen aan evoluties en veranderende 

eisen binnen de functiecontext. 



6 PROFIEL
• Je wil als medewerker van het Regionaal Landschap Westhoek graag mensen centraal in hun landschap 

zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan de 

dag ervoor.

• Je hebt interesse en/of ervaring in de thema’s biodiversiteit, natuur, water, klimaat(doelstellingen), 

erfgoed … 

• Organiseren zit in je genen. Je hebt kaas gegeten van het organiseren van evenementen en/of de 

coördinatie ervan. Je hebt een sterke hands-on-mentaliteit en kan je partners mee op de kar trekken.

• Je bent creatief en kan die creativiteit ook omzetten naar praktisch haalbare voorstellen.

• Je kan vlot communiceren en overtuigen.

• Je bent een goede planner. Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.

• Je hebt ook nog wat ervaring met participatieve ontwikkelingstrajecten?

• Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel …

• Je hebt kennis van de verschillende, courante socialemediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Twitter …)

• Je beschikt over minstens een bachelordiploma.

• Je hebt minstens een rijbewijs B

7 WERKVOORWAARDEN
• Voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in de graad B1 (salarisschaal Provincie).  

Minimum aanvangssalaris 2.771,17 euro (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de 

huidige index). 

• Als bijkomende voordelen geniet je van een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, 

hospitalisatieverzekering, tegemoetkoming woon-werkverkeer en een groepsverzekering.

• Een flexibele werkregeling met glijdende uren.

• Occasioneel thuiswerk mogelijk.
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