Wetenschappelijk medewerker/doctoraatsbursaal: Economische
veerkracht en toekomstig potentieel van korte ketenbedrijven
Deze vacature wordt uitgeschreven in samenwerking met Steunpunt Korte Keten. We zoeken een
enthousiaste medewerker met een sterk bedrijfseconomisch profiel. Je staat in voor het uitvoeren van
verschillende onderzoeksgerelateerde taken, Voor deze vacature zijn twee mogelijkheden, je wordt
tewerkgesteld via een doctoraatsbeurs gedurende vier jaar waarbij je ook werkt aan een
doctoraatsmanuscript of je wordt wetenschappelijk medewerker gedurende twee jaar. Dit wordt besproken
tijdens het sollicitatiegesprek. De tewerkstellingsplaats is ILVO – Burg. Van Gansberghelaan 115/2, Merelbeke,
maar er kunnen ook onderzoeksactiviteiten plaatsvinden bij de andere projectpartners.
Functiebeschrijving
We zoeken een enthousiaste medewerker met een sterk bedrijfseconomisch profiel om de duurzaamheid
van korte keten in Vlaanderen in beeld te brengen met een nadruk op bedrijfseconomische rendabiliteit. In
voorgaand onderzoek werd immers aangetoond dat er barrières zijn voor starters en ondernemers in de
sector van korte keten zoals tijdsinvestering, investeringskosten, complexe wetgeving en de nood aan kennis
en ervaring om een korte ketencultuur uit te bouwen. In het huidige onderzoekstraject zal naast een gedegen
analyse van de bestaande situatie ook sterk worden ingezet op het communiceren en activeren van
wetenschappelijke kennis o.a. door het opzetten van een reeks masterclasses voor landbouwers. Dit project
zal tevens sterk participatief opgezet worden en loopt in samenwerking met het Steunpunt Korte Keten waar
de kandidaat ook één maal per week op locatie zal werken.
Vanuit de observatie dat veel landbouwers nog kennis ontbreken om de stap naar korte keten te zetten of
om hun huidige korte keten werking op te schalen, willen we deze kennisvragen detecteren en
beantwoorden. Hoe kunnen korte keten initiatieven worden verzekerd van een economische duurzaamheid?
Welke bedrijfseconomische en sociale factoren zijn belangrijk om een overweging te maken om al dan niet
te starten met korte keten? We zien verschillende bedrijfseconomische strategieën bestaan in de Vlaamse
landbouw zoals intensifiëring en diversifiëring. Wanneer landbouwbedrijven willen diversifiëren speelt korte
keten vaak een belangrijke rol. Thuisverwerking, thuisverkoop via een hoevewinkel of afzet via lokale markt
of horeca zijn enkele voorbeelden van deze mogelijkheden. Dit fenomeen vindt plaats doorheen de
verschillende sectoren van de landbouw zoals vleesvee, zuivel, varkenshouderij en groenten en fruit, maar
schept ook nieuwe mogelijkheden tot sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden. Redenen om voor
thuisverkoop en –verwerking te kiezen zijn vaak contact met de consument en duurzaamheid.
Functiecontext
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, geografie en ecologie. Deze
verscheidenheid aan expertise laat ons toe om onderzoek te benaderen door gebruik te maken van
verschillende theoretische en methodologische kaders waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve
technieken gebruikt worden.

Binnen de eenheid L&M werken meerdere onderzoekers rond korte keten, stadslandbouw, bedrijfsbeheer en
multi-actorprocessen. Recent werden ook een tweetal Europese projecten goedgekeurd die sterk gefocust
zijn op peri-urbane gebieden, food hubs en korte keten in een stedelijke context. Zowel Gent als Oostende
worden in deze projecten als case studies gebruikt binnen een Europees netwerk van steden. Als onderzoeker
kom je terecht in een team van gedreven onderzoekers die naast een doorgedreven theoretische kennis ook
een heel nauwe link met de praktijk hebben.
Je vaktechnische en algemene competenties













Je hebt bedrijfseconomische basiskennis en bent vertrouwd met bedrijfseconomische analyses.
Je hebt affiniteit met de landbouw of bent sterk geïnteresseerd in deze sector.
Kennis van en/of ervaring met sociaaleconomisch onderzoek binnen de landbouw is een pluspunt.
Je hebt een gedrevenheid om bij te dragen aan de kennis over korte ketenbedrijven om
maatschappelijke debatten te ondersteunen.
Je hebt een sterke interesse in alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek (dataverzameling,
dataverwerking, wetenschappelijke communicatie).
Je hebt een sterke interesse in het uitbouwen van een reeks masterclasses waarin wetenschappelijk
materiaal moet worden vertaald naar een educatieve setting.
Je kan vlot communiceren: zowel met mensen uit de sector 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.
Je bezit een rijbewijs B.
Frans is een sterk pluspunt voor o.a. samenwerking met de zusterorganisatie Diversiferm van
Steunpunt Korte Keten.

Je competentie profiel






Je hebt een universitair diploma (Master) in de handelswetenschappen, toegepaste economische
wetenschappen, sociaal-economische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen (optie
landbouweconomie), of gelijkwaardige opleidingen, met tenminste de vermelding 'onderscheiding'.
Studenten in het laatste jaar van deze opleidingen kunnen eveneens solliciteren. Eventuele
aanwerving gebeurt dan uiteraard onder voorbehoud van het behalen van het diploma en kan pas
starten hierna.
Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een PhD
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Werken-bij-ILVO/Vereisten-en-reglementdoctoraatsbeurzen-ILVO.aspx#.W5kit_ZuJaQ

Ons aanbod
Een doctoraatsbursaal:



Een PhD beurs binnen ILVO voor 4 jaar met als start tewerkstelling 15/09/2019.
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 2.240,55€(bruto 2.577.42€) voor de eerste 2 jaar.
Voor de laatste 2 jaar is dat 2.323,66€netto (bruto 2.673,02€).

Ofwel als wetenschappelijk medewerker:


We bieden je een voltijds contract van twee jaar 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. Start tewerkstelling op 15/09/2019.
Bijkomend voor beide opties: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets –
openbaar vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 facultatief) op
jaarbasis.
Wijze van kandidaatstelling
Deze vacature loopt af op 31 augustus 2019. Om te solliciteren mail je een motivatiebrief met CV naar:
annick.florin@ilvo.vlaanderen.be. De gesprekken zullen doorgaan op 5 of 6 september 2019.
Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
Tot 02/08/2019: Marianne Hubeau, marianne.hubeau@ilvo.vlaanderen.be
Vanaf 19/08/2019: Fleur Marchand, fleur.marchand@ilvo.vlaanderen.be
Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:
Caroline Buyst, HR-specialist, 09 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

