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Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw is een vereniging van bosbeheerders actief in 20 gemeenten in 
het Waasland, het Meetjesland en het noorden van Gent. In gans Vlaanderen zijn 10 Bosgroepen 
gebiedsdekkend actief (www.bosgroepen.be). De missie van De Bosgroepen is het ondersteunen van 
boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bossen. Centraal in de werkzaamheden staan respect 
voor de boseigenaar en vrijwilligheid. De Bosgroepen willen bovendien garant staan voor 
kwaliteitsvolle adviesverlening en ondersteuning met betrekking tot bosbeheer. De provincie Oost-
Vlaanderen zorgt voor de erkenning en subsidiëring van de drie Bosgroepen in Oost-Vlaanderen. 
 

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord is op zoek naar een 
Projectcoördinator plattelandsproject  

‘Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland’  
(voltijds contract tot 15/7/24) 

 
Over het Plattelandsproject 
De jongste jaren heeft de klimaatverandering een heel zichtbare impact op onze bossen. Droogte 
verzwakt de bomen, waardoor die vatbaarder worden voor plagen zoals de letterzetter of andere 
schorskevers en schimmelaantastingen.  
Het Waasland wordt gekenmerkt door sterk versnipperde, homogene naaldbossen op zandige 
bodems, welke op grote schaal afsterven. Deze homogene naaldbossen hebben het lastig door de 
zandgrond die geen vocht vasthoudt. Het zijn ook bossen met slechts één boomsoort, waar 
biodiversiteit en natuurlijke verjonging ontbreken. Bosomvorming van de ingestorte en afstervende 
bossen in het Waasland is dus dringend nodig. 
 
De globale doelstellingen van dit plattelandsproject zijn: 
1. Op grote schaal aangetaste of sterk verzwakte bosbestanden in het Waasland omvormen tot 

klimaatrobuuste en veerkrachtige bosbestanden. Dit door actieve bosomvorming met als doel 
een biodivers, hoofdzakelijk inheems bos te laten ontwikkelen dat opgewassen is tegen de 
klimaatverandering en de dreiging door invasieve exoten. Het streefdoel is 50 hectare over 2,5 
jaar. 

2. Het verhaal van de bosomvorming en de noodzaak ervan actief bekend maken, zowel onder de 
bosbezitters als bij het ruime publiek. Via deze weg een gedragenheid in de regio creëren die de 
bosomvorming activeert en ondersteunt. 
 

De looptijd van het project is van 1 januari 2022 tot 30 juni 2024.  
 
Jouw takenpakket 
Jij bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van dit project, en werkt hieraan samen 
met onze communicatie-collega en de vaste Bosgroepmedewerker in de regio Waasland. 
Jouw taken bestaan onder meer uit (niet limitatief) :  

- Overleg met de partners en copromotoren van dit project zijnde de provincie Oost-
Vlaanderen en de gemeenten Stekene, Waasmunster, St.-Gillis-Waas, Beveren, Wachtebeke 
en Moerbeke. 

- Uitwerken van een gezamenlijke, actieve aanpak van de bosomvorming op grotere schaal via 
boscomplexwerking. Vier gebieden worden tijdens dit project opgestart en de eigenaars van 
de bossen worden aangeschreven om hen te mobiliseren en begeleiden.  
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- Intensieve maatbegeleiding van de particuliere boseigenaars gedurende het 

omvormingstraject van hun bos (vergunningen, subsidies, uitbesteding en opvolging werken). 
- Ondersteuning bij de nazorg van de jonge aanplantingen  
- Ondersteuning en mede-uitvoering van de communicatiestrategie die wordt uitgewerkt in het 

kader van dit project 
- Inhoudelijke en administratieve rapportage over dit project aan de financierende overheden 
- …. 

 
Jouw profiel 

• Je hebt een open, vriendelijke en pragmatische ingesteldheid  
• Je bent een vlotte communicator, mondeling en schriftelijk, en je kan mensen 

enthousiasmeren 
• Je bent klantgericht, loyaal en bereid van je eigen standpunt af te wijken om te komen tot een 

consensus. Je kan goed samenwerken. 
• Je organiseert zorgvuldig en werkt planmatig, doelgericht en zelfstandig. Je neemt initiatief, 

je bent flexibel en weet van aanpakken. Nieuwe ideeën schrikken je niet af. 
• Je beschikt minstens over een gedegen basiskennis inzake bosbeheer en boswetgeving 
• Je kan vlot met de PC werken (Office-pakket, GIS-toepassingen) 
• Je bent bereid om occasioneel 's avonds of in het weekend te werken (mits compensatie) 
• Je beschikt over een rijbewijs B en kunt beschikken over een (eigen) wagen 

 
Jouw diploma 
• Je hebt een diploma van het Hoger Onderwijs (Bachelor of Master of gelijkwaardig) in een richting 

die je affiniteit met bosbeheer aantoont 
• Enkele jaren relevante werkervaring/ervaring in projectwerking zijn pluspunten 
• Houder zijn van het getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (Inverde) is een 

pluspunt. 
 
Wij bieden jou 
• Een boeiende job in een flexibele werkomgeving met mogelijkheid tot telewerk 
• Onmiddellijke indiensttreding en een voltijds contract tot 15 juli 2024 
• Verloning volgens barema B1c van paritair comité 329.101 (tewerkstelling bij vzw), incl. 

vakantiegeld en eindejaarspremie  
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 
• Gedeeltelijke vergoeding woon-werkverkeer 
• Standplaats in het centrum van Gent – vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Regelmatig 

verplaatsingen binnen het werkingsgebied met de eigen wagen (met kilometervergoeding) 
• Aanleg van een werfreserve bestaande uit de geslaagde kandidaten (er kan voor een aanwerving 

voor een vergelijkbare functie in de toekomst geput worden uit deze werfreserve) 
 
Geïnteresseerd? 
Richt je motivatiebrief samen met je curriculum vitae en een kopie van je hoogste relevante diploma, 
uiterlijk op zondag 20 februari 2022 aan Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, t.a.v. Sylvie Mussche 
via aanwervingenbosgroep@oost-vlaanderen.be. 
Meer informatie over de functie bij Sylvie Mussche (coördinator) op 09 267 78 60 of via bovenstaand 
mailadres. 
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief.  
De geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een schriftelijke proef in Gent op 
maandagavond 7 maart 2022 om 19 uur.  
Wie geslaagd is voor deze schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een interview op donderdag 17 
maart 2022 (overdag) in Gent. Hou deze data alvast vrij. 
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