
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Wetenschappelijk onderzoeker: Europees 
project rond korte keten en 

burgerparticipatie in voedselsystemen (M/V)  
 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/021/L&M 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 2 - 9820 Merelbeke 

 
Context 
Algemeen 

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire 

onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame 

landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.  

Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en 
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van het ILVO als maatschappelijk 

relevant expertisecentrum. 

En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal! 

We stellen meer dan 650 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers. 

Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is 

tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek. 

 

Deze vacature wordt opgesteld binnen de context van ons Eigen vermogen. 

 

Specifiek 
 

Als onderzoeker kom je terecht in een gemotiveerd onderzoeksteam binnen Landbouw en 

Maatschappij, op ILVO. Je zal meewerken aan het Europees Horizon 2020 project ‘Food Shift’¸ dat 

begonnen is op 1/01/2020 en eindigt op 31/12/2023. In het kader van dit project, dat zich richt op 

innovatie, transitie en burgerparticipatie in regionale voedselsystemen zal je instaan voor het 

uitvoeren van onderzoek en het in dialoog gaan met betrokken stakeholders. Daarnaast zal je ook 

actief meewerken aan de ontwikkeling van een onderzoekslijn rond korte keten. Hier zal je 

aansluiting vinden bij andere onderzoeks- en co-creatie projecten op het ILVO zoals het onderzoek 

rond de veerkracht van de korte keten, onderzoek naar nieuwe verdienmodellen en een structureel 

samenwerkingsverband met en zestal korte keten bedrijven. Ook is er de mogelijkheid om te 

werken naar het publiceren van resultaten in academische tijdschriften, deelname aan 

internationale congressen en het verder uitbouwen van jouw onderzoeksnetwerk. 

 

Onderwerp en aanpak van het onderzoek  

Duurzame voedselsystemen zijn van cruciaal belang voor voedselzekerheid, de aanpak van 

armoede en het opnieuw in balans brengen ecologische kosten en productiekosten. In veel gevallen 

hebben voedselsystemen hun connectie met de menselijke en natuurlijke omgeving verloren en 



 
 

worden ze geconfronteerd met een reeks ecologische, sociale en economische uitdagingen. Veel 

van deze uitdagingen vereisen een lokaal verankerde,  maatschappelijk gedragen en geïntegreerde 

aanpak. Voedselsystemen worden dan ook steeds meer onderdeel van lokale/regionale stedelijke 

strategieën en beleidslijnen. Hierbij ontstaat lokaal voedselbeleid waarin naast stedelijke actoren 

ook diverse stakeholders uit beleid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven worden 

betrokken. Burgerparticipatie kan een cruciale rol spelen in het verder versterken van het draagvlak 

en de effectiviteit van dit voedselbeleid en de innovaties die ze probeert te realiseren.  

 

In het project FOODSHIFT wordt vertrokken van de meerwaarde van lokale voedselstrategieën 

door zowel in te zetten op het ondersteunen en versnellen van innovaties in het voedselsysteem 

alsook het faciliteren van burger-gedreven voedselsystemen. In eerste instantie worden in negen 

Europese steden multi-stakeholder innovatie-netwerken uitgebouwd waarin een veelheid aan 

innovaties worden versterkt, opgeschaald en gecombineerd. Naast het meer algemeen aansturen 

van deze negen steden, en hen begeleiden in het verhogen van burgerparticipatie speelt ILVO ook 

een actieve rol in het mee uitbouwen van een reeks innovaties in de stad Oostende. Je zal intensief 

met de stad Oostende samenwerken in het realiseren van de uitbouw van het landbouwpark de 

Tuinen Van Stene, het opzetten van een eerste Voedselstrategie voor Oostende, het aanpakken van 

het armoedevraagstuk en voedselrechtvaardigheid en het uitbouwen van een betere afstemming 

tussen korte keten producten en de horeca. In het kader van het project zijn een reeks project- en 

kennis uitwisselingsmomenten gepland die doorgaan in het buitenland (geplande halfjaarlijkse 

meetings nog in Wroclav, Avignon, Barcelona, Brasov, Berlijn, Athene en Oostende). Vanaf eind 2021 

zullen de 9 participerende steden in een ruimer netwerk van 27 Europese steden verder kennis en 

expertise uitwisselen.  

 

In de onderzoekslijn korte keten zal je meedraaien in een team van een 4-tal ILVO medewerkers 

die actief een onderzoek- en expertise cel uitbouwen rond korte keten onderzoek in Vlaanderen. 

Hierbij wordt bestaand onderzoek rond korte keten op ILVO samengebracht en worden nieuwe 

projectvoorstellen rond korte keten-onderzoek uitgewerkt.  Zo kan je mee vorm geven aan de visie 

en missie van deze onderzoekslijn en  een rol spelen in het organiseren van vormingsactiviteiten 

voor landbouwers, studiedagen, workshops en deelname aan het communiceren van 

wetenschappelijke resultaten in het maatschappelijke debat.  

 

Functiecontext en werkomgeving 

Het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO) staat voor interdisciplinair, 

onafhankelijk onderzoek dat gespecialiseerd is in landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. 

ILVO is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid dat focust 

op fundamenteel beleidsondersteunend en praktijk georiënteerd onderzoek. De eenheid 

Landbouw en Maatschappij (L&M) wil op wetenschappelijke basis maatschappelijke keuzes 

verklaren en verduidelijken gelinkt aan een duurzame toekomst voor de Vlaamse landbouw en 

platteland. L&M is een gedreven, dynamisch team met expertise in verschillende disciplines zoals 

agronomie, sociologie, landbouweconomie, politieke wetenschappen, geografie en ecologie. Deze 

waaier aan expertises laat ons toe gebruik te maken van verschillende theoretische en 

methodologische kaders waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken gebruikt worden.  

 

Binnen L&M streven we op die manier naar een holistische aanpak die verschillende disciplines op 

een systemische manier integreert. Daarom worden systeemdenken en co-creatieve benaderingen 

toegepast om de verschillende componenten in ons voedselsysteem en hun onderlinge relaties te 



                                                                                                                         
 
beschrijven en analyseren. We zetten daartoe vaak nog een stap verder richting transdisciplinair 

onderzoek, waarvan het Project Food SHIFT een belangrijk voorbeeld is.  

 

Voor de functie beschreven in deze vacature zal het belangrijk zijn om deze systemische aanpak 

toe te passen. Ervaring met theoretische en praktijkgerichte kaders rond systeemdenken, 

burgerparticipatie en affiniteit met innovaties in voedselsystemen zijn daarbij een absoluut 

pluspunt. Daarnaast is ook ervaring met het faciliteren van workshops en stakeholderprocessen 

een belangrijke vaardigheid in dit project.  

 

We verwachten dat je flexibel kunt samenwerken in een projectstructuur met meerder partners 

en doelgericht kunt werken naar het behalen van de beoogde taken.  

 

Wat verwachten we? 
 Je hebt een universitair diploma (Master) in de bio-ingenieurswetenschappen, sociologie, 

sociale geografie, politieke wetenschappen, economische wetenschappen of 
gelijkwaardige opleidingen met duidelijke affiniteit of interesse voor landbouw en 
platteland.  
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een 
gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/). 

 Je hebt affiniteit met landbouw en voeding of bent sterk geïnteresseerd in deze sector. 
 Je hebt onderzoekservaring en bij voorkeur ervaring met het publiceren van 

wetenschappelijk werk.  
 

Pluspunten 

 Kennis van en/of ervaring met burgerparticipatie binnen landbouw en voedingscontext 
 Kennis van en/of ervaring met faciliteringstechnieken voor kennisuitwisseling, 

groepsdiscussie en afstemmen van waardenkaders 
 

Persoonsgebonden competenties 

 Je hebt een gedrevenheid om bij te dragen aan de kennis over de verduurzaming van 
voedselsystemen  om maatschappelijke debatten te ondersteunen.  

 Je hebt een sterke interesse in alle aspecten van wetenschappelijk onderzoeken 
(dataverzameling, dataverwerking, wetenschappelijke communicatie).  

 Je hebt sterke interesse in het mee helpen uitbouwen van een onderzoekscel rond korte 
keten.  

 Je kan vlot communiceren: zowel met mensen uit de ondernemerswereld zoals 
landbouwers als met onderzoekers.  

 Je bent sociaal vaardig en schrikt er niet voor terug om het woord te nemen in groep en 
discussies te leiden.  

 Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en Engels. 
 Je bent zelfstandig en besluitvaardig. Je bent sterk in zelforganisatie en snel in het 

aanleren van nieuwe competenties. 
 

Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (Momenteel financiering tot 31/12/2023, 

evaluatie na 6 maand en met de mogelijkheid tot een verlenging via andere projectmiddelen) aan 

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/


 
 

met een competitief salaris o.b.v. je diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 

of A166 (afhankelijk van je diploma). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-

vlaanderen/het-salaris een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld 

en je eindejaartoelage.  Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke 

anciënniteit.   

Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar 

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 extralegaal, 

privéregeling) op jaarbasis. 

Streefdatum werving: 1/09/2020  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. dinsdag 21 juli 2020. Wie niet 

online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via personeel@ilvo.vlaanderen.be 

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview 

in op 30/07/2020 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te 

bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op uw CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk:  

Dr Maarten Crivits  - 09 272 23 73 – maarten.crivits@ilvo.vlaanderen.be 

Dr Elke Rogge – 09 272 23 64 – elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be. 
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