
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Doctoraatsbursaal: Participatieve agent-
gebaseerde modellering van het 

voedingssysteem in verandering richting 
circulaire economie  

 
Vacaturenummer  

 
EV/2020/041/L&M 

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

 
Ben je gepassioneerd door circulaire economie en duurzaamheid in het 
agro-voedingssysteem? Ben je geïnteresseerd in agent-gebaseerde 
modellering en kennis co-creatie samen met stakeholders? Wil je 
inzichten leveren die agro-voedingssystemen leiden naar verandering? 
Wil je meewerken aan zowel Europese als Vlaamse 
onderzoeksprojecten? 
 
De vacature in het kort 
 
De eenheid Landbouw en Maatschappij van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 

Voedingsonderzoek (ILVO) is op zoek naar een doctoraatsonderzoeker die, in nauwe interactie met 

stakeholders, agent-gebaseerde modellen ontwikkelt om te analyseren hoe voedingssystemen 

kunnen veranderen op weg naar een circulaire economie. 

 
Je zal voornamelijk werken op het Europese H2020-project RUSTICA (ID-101000527: 2021-2024). 

 

Rustica zet in op de technische validatie, demonstratie en toepassing van productietechnieken om 

groente- en fruitafval uit het agro-voedingssysteem om te zetten naar bio-gebaseerde meststoffen 

en bodemverbeteraars. Het doel hiervan is om regionale nutriëntenkringlopen te sluiten. Een 

transdisciplinaire multi-actor aanpak moet verschillende waardeketens tot stand brengen in 4 

regio’s van de Europese Unie en 1 regio in Latijns-Amerika. De belangrijkste taken van de eenheid 

Landbouw en Maatschappij binnen het project omvatten het organiseren van de multi-actor 

aanpak, het ontwikkelen van een agent-gebaseerd model om inzicht te verwerven in de 

haalbaarheid van verschillende waardeketenconfiguraties en beïnvloedende factoren, en het 

ontwikkelen van businessmodellen gebaseerd op de verkregen projectinzichten.  

 

Je zal ook op andere lopende projecten worden ingezet. Foodlever is een Europees project dat 

inzichten wil creëren in hefbomen voor duurzame lokale en mondiale voedingssystemen. Ook hier 

zal een agent-gebaseerd model worden ontwikkeld voor het analyseren van verschillende 

scenario’s en mechanismen richting duurzaamheid. Het model moet ook toelaten om het effect in 



 
 

te schatten van het gedrag van zowel producenten als consumenten op het bekomen van meer 

duurzame systemen. Soy2Grow is een Vlaams project dat wil onderzoeken hoe sojaproductie in 

Vlaanderen kan worden gestimuleerd. Soja wordt tot op heden in hoofdzaak geïmporteerd, o.a. 

uit Zuid-Amerika. De belangrijkste taak in dit project is het ontwikkelen van een agent-gebaseerd 

model dat de stakeholders helpt om het potentieel te begrijpen van waardeketens gebaseerd op 

soja geteeld in Vlaanderen.  

 

 

Specifiek 

Als Doctoraatstudent werk je samen met een team collega’s binnen de verschillende projecten en 

een nog te kiezen universitaire promotor. 

 

Je taak bestaat erin om: 

 Agent-gebaseerde modellen te ontwikkelen in nauwe interactie met stakeholders om de 

haalbaarheid van systeemveranderingen in de richting van meer circulariteit te analyseren. 

 Te analyseren hoe inzichten uit de agent-gebaseerde modellering kunnen bijdragen aan 

kennis co-creatie om actoren in de waardeketen te stimuleren om acties te ondernemen. 

 Data en resultaten uit onderzoek van projectpartners in het agent-gebaseerde model te 

integreren. 

 Workshops te organiseren om het agent-gebaseerde model en de verkregen resultaten te 

valideren en verifiëren. 

 Wetenschappelijke artikels te schrijven en bij te dragen aan de projectrapportering. 

 Onderzoeksresultaten te presenteren tijdens conferenties, symposia, enz. 

  

Onze organisatie 
 

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. We werken samen binnen een opengesprekscultuur en vanuit 
vertrouwen in elkaar. 

 

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

We stellen meer dan 670 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. 

 

De voorliggende vacante betrekking voor werving van een titel situeert zich bij de eenheid 

Landbouw en Maatschappij.  

Wat verwachten we? 
 Je behaalde onlangs een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen, economie, 

toegepaste economische wetenschappen, sociologie of een masterdiploma met grote 
affiniteit voor duurzame voedselproductie en –consumptie, of een vergelijkbaar niveau.  
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/). 

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


                                                                                                                         
 

 Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat 
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-
reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ; 

 Je hebt een theoretische en praktische achtergrond in de agent-gebaseerde modellering of 
een sterke interesse in het leren van agent-gebaseerde modellering in een korte tijd.  

 Je bent in staat om je code in R of NetLogo te ontwikkelen of je bent in staat om snel een 
relevante coderingstaal op te pikken. 

 Je bent geïnteresseerd om rond landbouw en voedsel te werken in een internationale en 
multiculturele omgeving. 

 Je beschikt over organisatorische skills om workshops te organiseren. 
 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent een teamspeler en je ontwikkelt graag nieuwe vaardigheden. 
 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het 

Nederlands en Engels. 
 

Wat bieden we? 
 

We bieden je een 4-jarige PhD beurs gefinancierd door het Eigen Vermogen van het ILVO. 

 De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie 
verlengbaar tot 4 jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij aan uw 
sociale zekerheid (bv. pensioen).  

 Het netto beursbedrag bedraagt 2.323,91 netto (2.673,31 bruto) voor de eerste 2 jaar. Voor 

de laatste 2 jaar is dat 2.431,29 netto (2.796,83 bruto). 

 We bieden extra voordelen op het gebied van de ziektekostenverzekering, het dekken van 

transportkosten, enz. 

 Je wordt lid van de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO, een jonge en 

multidisciplinaire onderzoeksgroep met meer dan 50 onderzoekers. We verrichten 

maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek in het kader van duurzame 

landbouw, visserij en voeding vanuit een socio-economisch perspectief. 

 Een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job. Je krijgt een job met 

verantwoordelijkheid en dit in een dynamische omgeving met aantrekkelijke 

werkomstandigheden.  

Streefdatum werving: 1/01/2021  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. maandag 30 november 2020. 

Wie niet online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier opvragen via 

personeel@ilvo.vlaanderen.be. 

De volgende documenten moeten als één pdf-bestand worden bijgevoegd: 

o Motivatiebrief 

o CV 

o Een kopie van het vereiste diploma 

o Een overzicht van je studieresultaten 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures?fuzzy=ilvo&order_publicationdate=desc
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be


 
 

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

in de 2de week van december. Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en 

uw e-mailadres te vermelden op uw CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Jef Van Meensel, senior onderzoeker-09 272 23 59- jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be 

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

  

mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be


                                                                                                                         
 

The own capital of ILVO is looking for a 

PhD researcher: Participatory agent-based 
modelling of food system changes towards 

a circular economy  
 
Vacancy number  

 
EV/2020/041/L&M 

Place of employment  Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 2 - 9820 Merelbeke 

Are you passionate about circular economy and sustainability in the 
agro-food system? Are you interested in computational agent-based 
modelling and knowledge co-creation with different stakeholders? Do 
you want to deliver insights that guide agro-food systems towards 
change? Are you interested in contributing to both European and 
Flemish projects? 

Job description 
 
The Social Sciences Unit of the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food 
(ILVO) is looking for a PhD candidate who will develop, in close interaction with stakeholders, 
agent-based models to analyse mechanisms and influencing factors of food system changes 
towards a circular economy. 

You will be employed primarily on the European H2020 project RUSTICA (ID-101000527: 2021-2024). 

RUSTICA aims to foster the technical validation, demonstration and implementation of bio-based 

fertiliser and soil improvement production techniques based on waste from the fruit and vegetable 

agro-food system, in order to close regional nutrient cycles. A transdisciplinary multi-actor 

approach is used to establish multi-valorisation configurations in 4 regions across the European 

Union and 1 region in Latin America. The main tasks of the Social Sciences Unit of ILVO within the 

project consist of organising the multi-actor approach, developing an agent-based model to gain 

insights in the feasibility of different value chain configurations and influencing factors, and 

contributing to the development of business models based on the obtained project insights. 

 

You will also be employed on other ongoing projects. Foodlever is a European project aiming to 

investigate leverage points for sustainable local and global food systems. In this project, an agent-

based model will be developed for analysing different scenarios and mechanisms, including 

potential behavioural changes from producers to consumers, as leveraging points of food system 

changes in order to reach higher levels of sustainability. Soy2Grow is a Flemish project aiming to 

investigate how to break big global loops of the soy value chain by incentivizing more soy 

production in Flanders, where the soy import market is dominant. The main task in this project is 



 
 

to develop an agent-based model helping stakeholders to understand the potential of value chains 

based on soy grown in Flanders.   

 

Specific 

 

As a PhD researcher, your tasks within this project involve: 

 Develop agent-based models in close interaction with stakeholders to analyse the 

feasibility of system changes towards more circularity.  

 Analyse how the agent-based modelling insights can contribute to knowledge co-creation 

in order to facilitate actors in the value chain to take action. 

 Integrate data and results from project partners’ activities into the agent-based model. 

 Organize workshops to validate and verify the agent-based model and obtained results. 

 Write scientific articles and contribute to the project reporting. 

 Present research results in conferences, symposia, and so on. 

 
Our organization 
 

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) is a multidisciplinary research 

institute of the Flemish government, with a focus on supporting sustainable agriculture, 

horticulture, fisheries and food research. 

Drawing on the 5 important ILVO values - Positivity, Proactivity, Professionalism, Working Together 
and Being an Example, we are steadily growing ILVO as a socially relevant center of expertise. We 

work together within a culture of open, honest discussion and mutual trust. 

And ... now you might be able to play a role in this wonderful story! 

We employ more than 670 people, about half of which are researchers. Approximately 35% of the 

personnel works for the Flemish government; the rest is employed by ILVO's Own Capital funding 

based on project and contract research. 

Your Profile 
 You recently obtained a Master degree in Bio-Science Engineering, Economics, Business 

Engineering, Applied Economics, Sociology, or a Master’s degree with great affinity with 

sustainable food production and consumption,  or similar level. 

 You meet the generic conditions to carry out a PhD 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-

reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ.  

Candidate Skills  

 Theoretical and practical background of agent-based modelling development or strong 

interest in learning agent-based modelling in a short time. 

 You are able to develop your code in R and NetLogo or you are able to pick up a relevant 

coding language quickly.  

 Interested to work in an international and multicultural environment around agriculture 

and food. 

 Organizational skills for workshops organizations.   

 Team player and passion for learning new skills. 

https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ


                                                                                                                         
 

 Fluent in writing and speaking in English and is willing to learn Dutch within a short time. 

Our offer 
 

We offer you a 4 year PhD position with the following conditions:  

 

 The doctoral scholarship is initially granted for 1 year and can be extended to 4 years, 

after a favorable evaluation. The scholarship is free of personal income tax, but does 

contribute to your social security (e.g. pension). 

 The grant amount is 2,323.91 net (2,673.31 gross) for the first 2 years. For the final 2 years 

the amount is 2,431.29 net (2.796.86 gross). 

 We offer additional benefits in terms of health insurance, covering transportation costs, 

and so on. 

 You will join the Social Sciences Unit of ILVO, a young, multidisciplinary research group 

with over 50 researchers. We conduct socially relevant scientific research within the 

context of sustainable agriculture, fisheries and food from a socioeconomic perspective. 

 A varied, challenging and socially relevant job. You obtain a job with responsibility and 

this within a dynamic environment with attractive working conditions 

Foreseen start of the PhD position: January 1st, 2021 

How to apply? 
 
You can apply online via ‘werken voor Vlaanderen’ and this at the latest until Monday, the 30nd of 
November 2020. If you cannot apply online, you can request the application form via 
personeel@ilvo.vlaanderen.be. 
 
The following documents should be attached as one pdf-file: 

o Motivation letter  

o CV 

o A transcript of the required degree  

o An overview of your study results 

 
Candidates found fit (based on CV screening) will be invited for a selection interview during the 
second week of December. Please include a telephone number and e-mail address where you can 
be reached during the day.. 

 
For more info please contact 
 

Job content: Jef Van Meensel, Senior researcher-09 272 23 59-jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be  

Employment conditions: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- 

caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be 

 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures?fuzzy=ilvo&order_publicationdate=desc
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

