
                                                                                                                        

 
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Doctoraatsbursaal: de kosten van variatie 
tussen vleesvarkens  

 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/031/D68 L&M 

Plaats van tewerkstelling  Scheldeweg 68 - 9090 Melle 

 
Ben je gepassioneerd door economische aspecten van de 
varkenshouderij? Wil je samen met de sector manieren zoeken om de 
rendabiliteit van varkensbedrijven te verhogen, specifiek door in te 
spelen op uniformiteit? Heb je zin in een opleiding tot wetenschapper 
die met zijn voeten in de praktijk staat? 
 
De vacature in het kort 
 
Functiebeschrijving 

 
We zijn op zoek naar een doctoraatsonderzoeker die, (1) in nauwe interactie met stakeholders, 
op zoek gaat naar economisch interessante strategieën die inspelen op de uniformiteit van een 
toom vleesvarkens, en (2) opgedane inzichten bundelt in een webtool waarmee individuele 
varkenshouders aan de slag kunnen om gepaste beslissingen te nemen.  

Je zal voornamelijk meewerken aan het VLAIO-LA traject UNIPIG. 

Het hoofddoel van dit project is om aan individuele varkenshouders een webtool aan te bieden 

met verschillende wetenschappelijk onderbouwde opties om de ecologische en economische 

effecten van heterogeniteit binnen een vleesvarkensronde te verminderen. Hiervoor worden 

factoren en strategieën (waaronder precisielandbouw-technieken) in kaart gebracht die de 

uniformiteit binnen een toom vleesvarkens beïnvloeden. Voor de verschillende strategieën wordt 

het economische, ecologische en sociale effect bepaald. Opgedane inzichten worden gebundeld in 

een bedrijfsspecifieke beslissingsondersteunende webtool. Centraal in het onderzoek staat de 

nauwe interactie met stakeholders uit de praktijk. Het project wil bijdragen aan een duurzamere 

varkensproductie. 

Specifiek 

Als doctoraatsstudent werk je samen met een team collega’s met technische en economische 

achtergrond en een nog te kiezen universitaire promotor.  

 

Je taak bestaat erin om: 

 Een methode te ontwikkelen om uniformiteit van een toom vleesvarkens in de praktijk te 

meten. 



 
 

 Te analyseren hoe factoren en strategieën die hierop inspelen, de bedrijfsrendabiliteit, 

ecologische en sociale bedrijfsprestaties beïnvloeden. 

 Een webtool te maken die bedrijfsspecifieke beslissingen ondersteunt inzake uniformiteit. 

 Nauw samen te werken met stakeholders om 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. 

 

Je komt terecht bij de eenheden Dier, en Landbouw en Maatschappij van het ILVO, twee 

multidisciplinaire onderzoeksgroepen. We verrichten maatschappelijk relevant wetenschappelijk 

onderzoek in het kader van duurzame dierlijke productie vanuit een technisch en socio-

economisch perspectief. 

Hier herken jij jezelf in 
 Je hebt een masterdiploma in de richting bio-ingenieurswetenschappen, economie, 

toegepaste economische wetenschappen, diergeneeskunde of een masterdiploma met 
grote affiniteit voor landbouw en economie of gelijkwaardig. Kandidaten uit het laatste 
jaar van de studies moeten bij aanvang van het mandaat over het geschikte diploma 
beschikken. 
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een 
gelijkwaardigheidserkenning te beschikken.  Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen 
(NARIC-Vlaanderen - NARIC-Vlaanderen). 

 Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een doctoraat  Vereisten 
en reglement doctoraatsbeurzen ILVO - ILVO Vlaanderen 

 Je hebt affiniteit met of een sterke interesse in landbouw, varkenshouderij en economische 
aspecten.  

 Je bent geïnteresseerd in programmeringstechnieken om een webtool te ontwikkelen. 
 Je hebt een rijbewijs B 
 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands 

en Engels. 
 
Persoonsgebonden competenties 

 Je bent in staat om nauw samen te werken met andere onderzoekers en stakeholders uit 

de praktijk. 

 Je bent een teamspeler en je ontwikkelt graag nieuwe vaardigheden 

https://naricvlaanderen.be/
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/vereisten-en-reglement-doctoraatsbeurzen-ilvo
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/vereisten-en-reglement-doctoraatsbeurzen-ilvo


                                                                                                                        

 
 

 
Wat bieden we? 
 

We bieden je een 4-jarige PhD beurs gefinancierd door het Eigen Vermogen ILVO, in nauwe 

samenwerking met een Universiteit. 

 

 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) 

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

verantwoordelijkheid en dit in een dynamische omgeving met aantrekkelijke 

werkomstandigheden. Bezoek onze website: https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs  

Streefdatum werving: in samenspraak 

Hoe solliciteren? 
De sollicitatieperiode wordt afgesloten na het vinden van een geschikte kandidaat Je solliciteert 

online via Jobs - ILVO Vlaanderen. Wie niet online kan solliciteren kan het sollicitatieformulier 

opvragen via personeel@ilvo.vlaanderen.be 
De volgende documenten worden opgeladen als 1 pdf-file: 

o Motivatiebrief  

o CV 

o Kopie van diploma  

o Overzicht van je studieresultaten 

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

Gelieve een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres te vermelden op 

uw CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk:  

Sam Millet, senior onderzoeker, 09 272 26 15, sam.millet@ilvo.vlaanderen.be 

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. 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs

