
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

 

Wetenschappelijk onderzoeker economie 
melkvee 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/008/L&M 

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

 
Ben je gepassioneerd door economische aspecten van de 
melkveehouderij? Wil je samen met de sector een online tool 
ontwikkelen die melkveebedrijven toelaat om gepaste keuzes te maken 
om hun rendabiliteit te verhogen? Wil je graag werken ten dienste van 
de melkveesector in een wetenschappelijke omgeving? Dan is deze 
functie iets voor jou! 
 
De vacature in het kort 
Je werkt in hoofdzaak mee aan het project ‘Routeplanner Melkvee 2.0: een succesvolle strategische 

beslissingstool vraagt om opschaling’. De Routeplanner Melkvee is een beslissingsondersteunende 

tool die bedrijfsspecifiek inzichten geeft in keuzes die voor een melkveebedrijf leiden tot betere 

economische bedrijfsprestaties. De tool geeft aan welke keuzes economisch gezien interessant zijn 

en ook waarom deze keuzes interessant zijn. Is uitbreiden wenselijk? Of net om minder koeien te 

houden? Is het economisch interessant om grond te pachten? Of is maïsaankoop een optie? 

Derogatie? Mestverwerking? Etc. De tool geeft niet alleen aan welke keuzes economisch 

aangewezen zijn, maar ook in hoeverre deze keuzes aangewezen blijven wanneer de 

omstandigheden veranderen (melkprijs, melkproductie per koe etc.). De Routeplanner Melkvee 

ondersteunt de interactie tussen erfbetreder/adviseur en melkveehouder en werd momenteel 

reeds gebruikt voor beslissingsondersteuning op een 100-tal bedrijven. De tool is opgebouwd 

gebruik makend van de wiskundige techniek lineaire programmering.  

Je bouwt de Routeplanner Melkvee verder uit en werkt mee aan de verdere implementatie ervan 

in de sector. Op basis van gebruikerservaringen werk je aan de inhoudelijke verfijning van de tool, 

je zorgt ervoor dat de tool gebruiksvriendelijker wordt, o.a. door een automatische koppeling met 

bestaande databanken en inbouw in bestaande adviseringsinitiatieven en je werkt mee aan de 

valorisatie van de tool. 

Specifiek 

Als wetenschappelijk onderzoeker werk je nauw samen met andere onderzoekers binnen ILVO, 

projectpartners en stakeholders uit de praktijk.  

 

 



 
 

Je taak bestaat er o.a. in om: 

 Samen met de betrokkenen aanpassingen aan de Routeplanner Melkvee te identificeren, 

zowel inhoudelijk als qua gebruiksvriendelijkheid; 

 Na te gaan hoe deze aanpassingen kunnen worden ingebouwd in de tool;  

 De aanpassingen in te bouwen gebruik makend van de programmeertaal R en het R pakket 

Shiny; 

 Samen met de betrokkenen gedane aanpassingen te verifiëren en valideren; 

 Mee te werken aan de inpassing van de Routeplanner Melkvee in initiatieven van 

adviserende instanties; 

 Mee te werken aan de implementatie van de tool in de praktijk via het geven van 

presentaties op studiedagen, trainingssessies voor erfbetreders/adviseurs, infosessies in 

scholen (landbouwers en adviseurs van morgen) etc.; 

 De nodige projectrapportering te verzorgen, artikels voor de vakpers te schrijven, 

wetenschappelijke publicaties te schrijven.  

 
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 affiniteit met of sterke interesse in de melkveehouderij en economische aspecten 
ervan; 

 Je bent vertrouwd met of hebt interesse in de programmeertaal R; 
 A.d.h.v. dialoog met stakeholders kan je informatie betr. bedrijfsprocessen en hun link 

met bedrijfsprestaties omzetten in een wiskundig rekenmodel;  
 Je kan de essentie op een begrijpbare manier uitleggen;  

 
 

https://naricvlaanderen.be/


                                                                                                                         
 

Pluspunten 

 Je bent vertrouwd met de wiskundige techniek lineaire programmering; 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent nauwkeurig en beschikt over een sterk analytisch vermogen  
 Je kan goed in teamverband werken  
 Je kan vlot communiceren met onderzoekers, landbouwers en het algemene publiek 

 

Wat bieden we? 
 

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan 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 gebaseerd op prestaties vorig 

jaar (privéregeling). 

Streefdatum werving: 1/04/2021  

 
Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via werken voor Vlaanderen  en dit uiterlijk t.e.m. 5 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 8/03/2021 (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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