
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

 

Wetenschappelijk onderzoeker 
verdienmodellen 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/007/L&M 

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

 
Ben jij gepassioneerd door verdienmodellen in de landbouw? Wil je mee 
op zoek naar manieren waarop landbouwers hun verdienmodel kunnen 
verbeteren? Wil je graag werken ten dienste van de landbouwsector in 
een wetenschappelijke omgeving? Dan is deze functie iets voor jou! 
 
De vacature in het kort 
 
Je werkt in hoofdzaak mee aan het project ‘VerdienWijzer’. De VerdienWijzer is een 
online tool in ontwikkeling, waarmee de landbouwer aan de hand van eenvoudige 
selectiecriteria kan nagaan welke aanpassing aan zijn verdienmodel het best aansluit bij 
zijn bedrijf, zijn motivatie als ondernemer en vooral zijn (beoogde) klanten. Het is een 
soort receptenboek met deelactiviteiten op landbouwbedrijven, waarbij per deelactiviteit 
wordt aangegeven welke waarde hiermee kan worden geleverd aan de klant, wat 
randvoorwaarden zijn om met de deelactiviteit aan de slag te gaan, en welke kosten en 
baten hiermee gepaard gaan.  
 
Je draagt bij aan de verdere uitbouw van de VerdienWijzer en aan de implementatie 
ervan in de sector. Via interviews en literatuurstudie verzamel je de nodige informatie 
om in te bouwen in de tool, je incorporeert de info in de tool en verzorgt mee de uitrol 
van de tool via presentaties en workshops. 
 
Je kan ook ingeschakeld worden in andere projecten, Vlaams en internationaal, om 
onderzoek te verrichten over mogelijke verdienmodellen in de agrovoedingssector.   
 
 

Specifiek 

Als wetenschappelijk onderzoeker verdienmodellen werk je nauw samen met een team 

collega’s en partners uit de sector. 

Je taak bestaat er o.a. in om: 

 Bestaande verdienmodellen in de landbouw en agrovoedingssector te analyseren; 



 
 

 Interviews te doen met partners en bedrijven in de sector (zowel in de landbouw als 

verderop in de keten); 

 Een webtool uit te bouwen op basis van de onderzoeksresultaten en deze te verifiëren en 

valideren met partners uit de sector; 

 Workshops en presentaties te geven, o.a. in functie van de uitrol van de VerdienWijzer; 

 Marktontwikkelingen te identificeren en op te volgen; 

 Het marktpotentieel van innovaties uit te zoeken; 

 Rendabiliteitsanalyses te maken/Economische haalbaarheid te analyseren. 

 
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 hebt een masterdiploma in de richting Bio-ingenieurswetenschappen , 

Biowetenschappen, Economische wetenschappen, Handelswetenschappen of gelijkwaardig 
door ervaring.  
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we om een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen.  Dit kan je dan aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

 Je hebt kennis van of interesse in landbouw en economie 
 Je hebt kennis van of interesse in verdienmodellen in de landbouwsector 

Pluspunten 

 Je hebt kennis van of interesse in programmeringstechnieken voor het bouwen van 

webtools 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent sociaal vaardig en schrikt er niet voor terug om het woord te nemen in groep 
 Je kan vlot communiceren met onderzoekers, landbouwers en het algemene publiek 
 Je kan goed in teamverband werken 

 

Wat bieden we? 
 

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar aan met een competitief salaris 

o.b.v. je diploma.  Je zal aangeworven worden in de salarisschaal A165 of A166 (afhankelijk van je 

https://naricvlaanderen.be/


                                                                                                                         
 
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 gebaseerd op prestaties vorig 

jaar (privéregeling). 

Streefdatum werving: 1/05/2021  

 
Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. 19 maart 2021. 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 de week van 22/03/2021 (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: Jef Van Meensel, Senior Onderzoeker  - 09 272 23 59 - 
jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden: Edith Bauwens, HR-specialist - 09 272 25 63 - 
edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be. 
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