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FUNCTIES BINNEN HET PROGRAMMA BIODIVERSISCAPE 

 

Wil je een voortrekkersrol spelen bij het behoud van de biodiversiteit op de federale 
domeinen van de NMBS, Infrabel, Regie der Gebouwen en de Defensie? Kom dan meewerken 
aan BiodiversiScape! Jouw expertise is nodig om de terreinen, infrastructuur en het 
aankoopbeleid/proces van de federale overheid biodiversiteitvriendelijker te maken. 

 

Je wordt bijvoorbeeld gevraagd om waterputten aan te leggen, bossen, weiden of 
gediversifieerde hagen in landbouwgebieden of stedelijke gebieden te (her)planten, 
doorgangen aan te leggen of een omgeving te creëren die gunstig is voor wilde fauna, om 
daken/gevels/parkings en de directe omgeving van infrastructuur te vergroenen, om de 
renovatie of de constructie van gebouwen mee te begeleiden door de voorkeur te geven aan 
materialen die meer rekening houden met de biodiversiteit… 

Om deze maatregelen uit te voeren, werk je samen met vier federale partnerorganisaties: 
Regie der Gebouwen, Defensie, Infrabel en NMBS. Jouw rol bestaat erin technische 
specificaties te ontwikkelen en andere actoren (particuliere projectontwikkelaars, beheerders 
van niet-federale domeinen) te wijzen op de voordelen en mogelijkheden die de integratie 
van biodiversiteit in hun activiteiten biedt.  Tijdens dit proces begeleid je ook de 
veranderingen en organiseer je de communicatie over de opgedane ervaringen en het effect 
of de effecten daarvan op de biodiversiteit.  

Samen met het hele team toon je zo aan dat de federale overheid een voorbeeldfunctie kan 
vervullen bij het behoud van de biodiversiteit, zoals:  

- versterken van het groenblauwe netwerk,  

- uitvoeren van de nationale strategie op het gebied van bestuivers,  

- aanmoedigen van biodiversiteitvriendelijke productie- en consumptiepatronen en het 
bestrijden van ingevoerde ontbossing,  

- bevorderen van beter waterbeheer en bestrijden van niet-doorlatende bodems 

- bevorderen van ecologisch bouwen en stimuleren van het concept circulaire economie 
bij de constructie en renovatie van gebouwen,  

- ... 

 

Je werkt binnen de Dienst Multilaterale en Strategische Zaken van het Directoraat-generaal 
Leefmilieu, in nauwe samenwerking met de coördinator van BiodiversiScape, waarbij volop 
wordt ingezet op teamwork en uitwisseling van kennis.  

 

Ontdek de specifieke profielen hieronder: 
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• Expert in ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsverzorging, gespecialiseerd in 
biodiversiteitbeheer, met als technische expertise de ontwikkeling van 
biodiversiteitvriendelijke inrichting van gronden van de federale domeinen. 

• Expert in constructie/renovatie van duurzame gebouwen, gespecialiseerd in 
biodiversiteitbeheer, met als expertise het ontwikkelen van concepten voor de integratie van 
biodiversiteit in bouw- en/of renovatieprojecten op de federale domeinen. 

• Expert in milieuraadgeving over duurzame aankoop & processen, gespecialiseerd in 
biodiversiteitbeheer, met als technische expertise het begeleiden van federale 
partnerorganisaties bij het integreren van biodiversiteit in hun aankoopbeleid & -processen. 

• Facilitator/communicator gespecialiseerd in change management 

 

Voorbeelden van taken voor de expertenfuncties:  

- Identificeren en conceptualiseren van biodiversiteit-bevorderende maatregelen; 
- Samenwerken met de federale partnerorganisaties om deze maatregelen af te 

stemmen op hun gebouwen; 
- Organiseren van opdrachten voor dienstverleningen en werken, analyseren en 

controleren van de offertes van studiebureaus en/of aannemers overeenkomstig de 
wet inzake overheidsopdrachten;  

- Organiseren van wetenschappelijke en technische expertises: kritisch analyseren, 
plannen en uitvoeren van beoordelingen van de biodiversiteitstoestand, technische 
voorschriften en/of voorgestelde richtlijnen; 

- Plannen/budgetteren en monitoren van de uitvoering van de werken en het 
onderhoud ervan op de locaties samen met de verschillende belanghebbenden bij het 
project (federale partnerorganisaties, particuliere sector, gemeenten, gewesten ...)   

- Opvolgen en permanent evalueren van het effect van technische voorschriften en/of 
richtlijnen op de biodiversiteit; aanpassing/validering ervan; 

- Valideren/verzamelen van de resultaten (verslagen, presentatiedossiers, technische 
en normatieve documenten) en deze voorleggen aan derden (particuliere 
projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale domeinen ...) en aan andere 
overheidsinstanties;  

- Begeleiden en opleiden van praktijkdeskundigen van de vier federale 
partnerorganisaties in biodiversiteitsbevorderende maatregelen.  

 

Voorbeelden van taken voor de functie van facilitator/communicator:  

- Oprichten en voorzitten van het adviescomité, bestaande uit 
projectvertegenwoordigers, deskundigen en vertegenwoordigers van externe 
openbare en particuliere organisaties; 

- Ontwikkelen van overeenkomsten en/of publiek-private partnerschappen met lokale 
overheden en actoren om steun en eventuele cofinanciering te verkrijgen;  

- Bewustmaken van de federale partnerorganisaties van de belangen van het 
BiodiversiScape-project, identificeren van hun interne behoeften en ondersteunen 
van de verandering; 
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- Faciliteren van de externe en interne communicatie binnen de vier federale 
partnerorganisaties, in nauwe samenwerking met de communicatieafdelingen, over 
biodiversiteit-bevorderende inrichtingswerkzaamheden op de locaties; 

- Voortdurend communiceren/promoten van de resultaten van het programma bij 
betrokken actoren en sectoren;  

- Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met lokale actoren en andere 
publieke/particuliere actoren binnen de vastgoedsector (vastgoedbedrijven, 
investeringsbanken, particuliere projectontwikkelaars, beheerders van niet-federale 
domeinen ...)  ;  

 

 


