
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

 

Data analist bodem 
 
Vacaturenummer  

 
EV/2021/001/P109 

Plaats van tewerkstelling  Burgemeester Van Gansberghelaan 109 - 9820 Merelbeke 

 
Hou je van werken met data en modellen? Wil je bijdragen aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen? Vind je het boeiend om mee op zoek gaan hoe we de 
inspanningen van landbouwers om koolstof in de bodem op te slaan kunnen registreren 
en het effect doorrekenen? Dan is deze vacature iets voor jou. 
 
De vacature in het kort 
 
De expert die wij zoeken werkt graag met data en modellen en weet modellen te kalibreren, te 
valideren, gevoeligheidsanalyses uit te voeren en onzekerheden te bepalen. Hij/zij zal inhoudelijk 
meewerken aan de opbouw van een applicatie voor het doorrekenen van koolstofopslag in de 
bodem en zal hiervoor samenwerken met zowel onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere 
actoren die hiervan gebruik zullen maken, als ook IT’ers die deze applicatie zullen bouwen. Hij/zij 
beheerst de technieken om data te structureren, beheren en extraheren uit databanken, bijt zich 
graag vast in het analyseren van data en het optimaliseren van inputparameters van modellen. 
Hij/zij kan zich snel een beeld vormen van een onderzoeksproject, denkt actief mee na over het 
verbeteren van de aanpak om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, draagt 
verantwoordelijkheid en werkt graag samen met een diverse groep van experten zowel binnen als 
buiten de organisatie. 

Deze vacature betreft een functie binnen het Eigen Vermogen van het ILVO en kadert in het 
onderzoek omtrent duurzaam bodembeheer en meer specifiek koolstofopslag in de bodem. Door 
koolstof op te slaan in de bodem kunnen landbouwers netto koolstof onttrekken aan de atmosfeer 
en dragen landbouwers zo bij aan het tegengaan van een veranderend klimaat. De expert die we 
zoeken zal data en modellen (zoals RothC) op punt stellen om door te rekenen wat de impact is 
van bodembeheer en andere landbouwpraktijken op koolstofopslag. Hij/zij zal meewerken aan de 
ontwikkeling van methoden en applicaties die gebruikt kunnen worden door het beleid,  
landbouwers en door organisaties/bedrijven die koolstofcertificaten willen uitreiken. Het werk 
kadert onder meer in het Europese samenwerkingsprogramma over bodem (www.ejpsoil.eu; 
www.ejpsoilvlaanderen.be), het LIFE CarbonCountsproject (ism het Departement Landbouw & 
Visserij en DG CLIMA) en Klimrek (www.klimrekproject.be) .  

 
Wat doe je als Data analist bij ILVO? Hoe ziet jouw takkenpakket eruit? 

Je komt terecht in een gemotiveerd onderzoeksteam over bodem binnen de eenheid Plant en je 

zal ook nauw samenwerken met andere enthousiaste wetenschappers werkzaam in diverse 

domeinen en gespecialiseerd in plantmodellen en hydrologische modellen, levenscyclusanalyses, 

socio-economisch onderzoek en databeheer. Daarnaast zal je ook samenwerken met specialisten 

van het Departement Landbouw & Visserij die instaan voor de uitbouw van het 

perceelsregistratiesysteem en het bodempaspoort.  
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Zo ziet je takenpakket er uit: 

✓ Je optimaliseert modellen die koolstofopbouw in de bodem simuleren. Je kalibreert en 
valideert deze, voert gevoeligheidsanalyses uit en berekent onzekerheden. Dit gaat in eerste 
instantie over het RothC model, maar op langere termijn zijn er mogelijkheden om andere 
modellen te gebruiken en deze te koppelen aan bv. gewasmodellen en/of remote sensing 
data; 

✓ Je verbetert model inputparameters, analyseert data en doet voorstellen om datacollectie 
te verbeteren; 

✓ Je beheert bestaande databanken over (meta)data van Europese lange 
termijnexperimenten ontwikkeld door ILVO voor de Europese onderzoeksgemeenschap 
van EJP SOIL; 

✓ Je denkt actief mee na over het ontwerp van een gebruiksvriendelijke rekenmodule en 
applicatie voor het simuleren van koolstofopslag;  

✓ Je communiceert jouw resultaten helder naar collega-onderzoekers, beleidsmedewerkers, 
internationale organisaties en andere stakeholders; dit houdt in, onder meer, het schrijven 
van rapporten en wetenschappelijke publicaties;  

✓ Je neemt deel aan de voorbereiding van nieuwe projectaanvragen en gaat actief op zoek 
naar nieuwe projectopportuniteiten. 

 

 
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 collega’s bij de eenheid Plant. kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten. 

Hier herken jij jezelf in 
✓ Je hebt een masterdiploma In de richting van (bio-)ingenieurswetenschappen, 

wetenschappen, informatica, datawetenschappen, of gelijkwaardig.  
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 ervaring met de verschillende facetten van modelleren; 
✓ Je hebt ervaring met R en/of Python; 
✓ Je hebt ervaring met het analyseren van complexe data en (basis) statistiek; 
✓ Je hebt interesse in bodem en de klimaatproblematiek; 
✓ Je hebt een vlotte pen en hebt ervaring met rapportering en het mondeling toelichten 

van onderzoeksresultaten 
 

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


                                                                                                                         
 

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je kan op een duidelijke manier communiceren met projectpartners en collega’s;  
✓ Je hebt een kritische en analytische geest en kan vlot informatie integreren; 
✓ Je houdt ervan om multidisciplinair, doelgericht en in team samen te werken, maar je 

kan evenzeer zelfstandig werken; 
✓ Je kan strategisch denken, neemt initiatief en werkt proactief 

 

Pluspunten 

✓ Je hebt een goede mondelinge en geschreven kennis van het Nederlands en/of het 

Engels; 
✓ Je hebt voeling met het landbouwonderzoek en hebt kennis van bodemprocessen; 
✓ Je hebt ervaring met het ontwerpen en/of bouwen van IT applicaties; 
✓ Een doctoraatsdiploma is geen vereiste, maar kan een pluspunt zijn wanneer er tijdens 

het doctoraatsonderzoek nuttige competenties en kennis werd opgebouwd; 
✓ Ervaring met GIS  

 
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.   

Je krijgt een gevarieerde, uitdagende en maatschappelijk relevante job en dit in een dynamische 

omgeving met aantrekkelijke werkomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Hybride 

werken is mogelijk indien de functie het toelaat. 

Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar 

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen gebaseerd op prestaties vorig 

jaar (privéregeling). Tussen kerst en nieuwjaar krijg je bijkomend verlof. 

Streefdatum werving: 01/03/2022 

 
Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 01/02/2022 . 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 

09/02/2022  (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te bereiken 

bent en je e-mailadres te vermelden op je CV. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Greet Ruysschaert, Senior onderzoeker- 09 272 26 98 – 
greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be 

Arbeidsvoorwaarden: Edith Bauwens, HR-specialist, 09 272 25 63, 
edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be. 
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ILVO’s Own Capital is looking for a  

 

Soil Data Analyst 
 
Vacancy number   

 
EV/2021/001/P109 

Place of work  Burgemeester Van Gansberghelaan 109 - 9820 Merelbeke 

 
Do you like working with data and models? Do you want to contribute to achieving the climate 

objectives? Do you find it fascinating to help find out how we can register the efforts of farmers 

to store carbon in the soil and calculate the effect? Then this job is for you. 

 
The vacancy in brief 
 
The expert we are looking for enjoys working with data and models and knows how to calibrate 

models, validate them, perform sensitivity analyses and determine uncertainties. He/she will 

collaborate on the construction of an application for calculating carbon storage in the soil and 

will work together with researchers, policy makers and other actors who will use this application, 

as well as IT people who will build it. He/she masters the techniques to structure, manage and 

extract data from databases, likes to get stuck in analyzing data and optimizing input parameters 

of models. He/she can quickly form an image of a research project, actively thinks about improving 

the approach to achieve the proposed objectives, bears responsibility and enjoys working with a 

diverse group of experts both within and outside the organization. 

This position, funded by ILVO's Own Capital, falls under the scope of research into sustainable soil 

management and, more specifically, carbon storage in the soil. By storing carbon in the soil, 

farmers can extract net carbon from the atmosphere and thus contribute to combating a 

changing climate. The expert we are looking for will develop data and models (such as RothC) to 

calculate the impact of soil management and other agricultural practices on carbon storage. You 

will contribute to the development of methods and applications that can be used by policy makers, 

farmers and by organizations/companies that want to issue carbon certificates. The work is part 

of the European Cooperation Programme on Soil (www.ejpsoil.eu; www.ejpsoilvlaanderen.be), the 

LIFE CarbonCounts project (in collaboration with the Flemish Department of Agriculture & 

Fisheries and DG CLIMA) and Klimrek (www.klimrekproject.be).  

 

What do you do as a Data Analyst at ILVO? What is your job description? 

You will be part of a motivated research team about soil within the Plant Sciences Unit and you 

will also work closely together with other enthusiastic scientists working in various fields with 

specialities in plant models and hydrological models, life cycle analyses, socio-economic research 

and data management. You will also work together with specialists from the Flemish Department 

of Agriculture & Fisheries who are responsible for the development of the parcel registration 

system and the soil passport.  

Your tasks: 

file:///C:/Users/gruysschaert/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EJQ6UWAJ/www.ejpsoil.eu
file:///C:/Users/gruysschaert/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EJQ6UWAJ/www.ejpsoilvlaanderen.be
file:///C:/Users/gruysschaert/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EJQ6UWAJ/www.klimrekproject.be


                                                                                                                         
 

✓ You optimize models that simulate carbon accumulation in the soil. You calibrate and 
validate these, perform sensitivity analyses and calculate uncertainties. In the beginning 
this concerns the RothC model, but in the longer term there are possibilities to use other 
models and to link these to e.g. crop models and/or remote sensing data; 

✓ You improve model input parameters, analyze data and make proposals to improve data 
collection; 

✓ You manage existing databases on (meta)data of European long term experiments 
developed by ILVO for the European research community of EJP SOIL; 

✓ You actively contribute to the design of a user-friendly calculation module and application 
for the simulation of carbon storage;  

✓ You communicate your results clearly to fellow researchers, policy makers, international 
organizations and other stakeholders; this includes, among others, writing reports and 
scientific publications;  

✓ You participate in the preparation of new project applications and actively seek new 
project opportunities.  

 
Our organization 
 

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

research institution of the Flemish government with a focus on supporting research on 

sustainable agriculture, horticulture, fisheries and food.  

Based on 5 important values: Positivity, Proactivity, Professionalism, Working Together and Being 
an Example, we are steadily building on the development of ILVO as a socially relevant center of 

expertise. The ILVO work culture is based on open communication and mutual trust. 

And ... you too may have an important role to play in this wonderful story! 

We employ more than 700 people, about half of them researchers. About 35% of the staff works 

for the Flemish Government; the remaining personnel is employed by ILVO’s Own Capital on the 

basis of project and contract research. 

Your colleagues at the Plant Sciences unit are already looking forward to meeting you! 

 
You recognize yourself here: 

✓ You have a Master's degree in a field like (bio-)engineering sciences, sciences, 
computer science, data science, or equivalent.  

✓ If your degree comes from outside Belgium, we ask that you obtain equivalence 
recognition.  You can apply for this at NARIC Flanders (NARIC-Vlaanderen). 

✓ You have experience with the different facets of modeling; 
✓ You have experience with R and/or Python; 
✓ You have experience with analyzing complex data and (basic) statistics; 
✓ You have an interest in soil and climate issues; 
✓ You are a good writer with experience in reporting and verbally explaination of 

research results. 

Personal skills 

✓ You can communicate in a clear manner with project partners and colleagues;  

✓ You have a critical and analytical mind and can integrate information easily; 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/en


 
 

✓ You like to work in a multidisciplinary, goal-oriented way within a team and you can work 

independently just as well; 

✓ You think strategically, take initiative and work proactively. 

 

Ideally, you…  

✓ Have good oral and written knowledge of Dutch and/or English; 
✓ Are familiar with agricultural research and have knowledge of soil processes; 
✓ Have experience in designing and/or building IT applications; 
✓ Have experience with GIS; 
✓ Have a PhD. Although this is not a requirement, but can be helpful if you have built 

useful skills and knowledge during your doctorate. 

 
What do we offer? 
We offer you a full-time, unlimited contract with a competitive salary based on your degree.  Your 

wage is based on the Flemish government salary scale A165 or A166 (depending on your degree). 

You can calculate your gross and net monthly salary, vacation allowance and end-of-year bonus 

via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris.  Relevant experience can be 

taken into account as monetary seniority.   

You get a varied, challenging and socially relevant job in a dynamic environment with attractive 

working conditions and development opportunities. Hybrid (tele)work is possible according to the 

nature of the work. 

You also get hospitalization and a group life/pension insurance, commuting allowance (bicycle - 

public transport), meal vouchers (maaltijdcheques) (7€/day) and a total of 35 vacation days based 

on last year's performance (ILVO’s Own Capital is a private employer). The week between Christmas 

and New Year is also offered as paid leave. 

Target hire date: March 1 2022 

 
How to apply? 
Please apply online via Jobs - ILVO Vlaanderen by 01/02/2022  at the latest. If you can’t apply 

online, please contact personeel@ilvo.vlaanderen.be. 

Suitable candidates (based on cv screening) will be invited for an interview 09/02/2022 (date 
subject to change). Please include a phone number where you can be reached during the day 
and note your email address on your cv. 
 

Need more details? 
Job content: Greet Ruysschaert, senior researcher - 09 272 26 98 – 
greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be 

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