
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

Doctoraatsbursaal 
Valorisatie reststroom microalgen  

 
Vacaturenummer  

 
EV/2022/031/D68 

Plaats van tewerkstelling  Scheldeweg 68 - 9090 Melle 

 
Heb je een passie voor voederproeven en pluimvee en heb je interesse 
in bio-based toepassingen in de landbouw? Wil je graag meewerken 
binnen een Europees multi-partner onderzoeksproject met grote 
maatschappelijke relevantie? Hou je van een afwisselende job waarbij 
je zowel in de diepte als resultaatgericht kan werken? Dan ben jij de 
collega die we zoeken! 
 
De vacature in het kort 
ILVO zoekt een doctoraatsstudent voor het onderwerk ‘Valorisatie van reststromen van 

microalgen door gebruik in kippenvoeding’. 

Verschillende microalgen produceren mycosporine aminozuren (MAAs) als natuurlijk 

beschermingsmolecule tegen UV straling. Deze MAAs hebben een groot valorisatie potentieel in 

zonnecrèmes, farmaceutische producten, anti-kanker producten, … Ook in industriële 

toepassingen, zoals anti-verweringsmiddel in  verpakkingsmateriaal en coatings, hebben de MAAs 

veel potentieel. Via genome editing kunnen we de productie van de MAAs in microalgen 

verhogen. Na extractie van de microalgen blijft er een reststroom over die kan gevaloriseerd 

worden in kippenvoer. Deze reststroom wordt gecatalogeerd als GMO-reststroom, wat een extra 

uitdaging impliceert. In dit doctoraatsonderzoek willen we de mogelijkheden voor het gebruik 

van de reststroom in kippenvoer onderzoeken. Wat is de optimale formulatie? Wat is het effect 

op de ei-kwaliteit? Wat is de meerwaarde ten opzichte van de al bestaande kippenvoer 

additieven die nu al op de markt zijn? Welke maatregelen zijn nodig voor een veilig en 

toegelaten gebruik van deze nevenstromen? 

Het doctoraatsproject is een onderdeel van een groter Europees project (GeneBEcon) met 

internationale partners uit verschillende EU landen. In het GeneBEcon project zal het potentieel 

van genome editing worden onderzocht in het kader van een duurzame (blauwe) bio-economie. 

Alle socio-economische en regulatorische aspecten van genome editing zullen worden 

geïdentificeerd. Een case studie rond microalgen zal worden uitgewerkt om hiervoor de 

wetenschappelijke onderbouwing te bieden en de praktische haalbaarheid te toetsen. 

CRISPR/Cas microalgen met een verhoogde productie aan MAAs zullen gecreëerd worden voor 

bio-based industriële toepassingen en de valorisatie van de reststroom. In het kader van 

circulaire economie en ‘zero-waste’ is het essentieel om ook de reststromen van microalgen 

hoogwaardig te valoriseren, o.a. via dierenvoeder (= dit doctoraatsonderzoek).  

  



 
 

Het overkoepelende doel van het GeneBEcon project is om argumenten en handvaten aan te 

reiken aan Europese beleidsmakers om beter inzicht te krijgen in de voordelen en risico’s van 

CRISPR/Cas en andere New Genomic Techniques. 

Specifiek 

Wat doe je als doctoraatsbursaal bij ILVO?  

Als doctorandus sta je in voor zelfstandig wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van je 

promotoren. Zo zal je gevraagd worden om:  

✓ de opkweek van microalgen in bioreactoren op te volgen 

✓ microalgen biomassa (nevenstroom) te bereiden voor gebruik in dierenvoeder 

✓ dierproeven uit te voeren en te verwerken op het ILVO-proefbedrijf en in het labo 

✓ de voederwaarde van voedermiddelen te bepalen om te voorzien in de nutritionele 

behoeften van pluimvee, rekening houdende met de effecten op de opneembaarheid, de 

gezondheid en de dierprestaties (groei en productie), en dit volgens de meest recente 

inzichten in (verterings)fysiologie. 

✓ Essentiële behandelingstesten uit te voeren en te evalueren voor het regulatorisch 

aanvaard gebruik CRISPR algen biomassa  

✓ bij te dragen aan een trans-disciplinair en systeem-breed inzicht voor de risk-benefit 

analyse van genome editing 

✓ publicaties en rapporten te schrijven en presentaties te geven over je resultaten met als 

einddoel een doctoraat. Er is mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, zowel 

vaktechnisch als over persoonlijke competenties 

✓ vergaderingen met de andere GeneBEcon partners en internationale congressen bij te 

wonen. Dit kan soms een korte buitenlandse verplaatsing inhouden. 

✓ Het onderhouden van de contacten met de Deense partner DTI. Hiervoor zal periodiek een 

werkbezoek gebracht worden aan de Deense partner DTI om daar experimenten uit te 

voeren en op te volgen. 

✓ je projectvoorstel uit te werken voor het verkrijgen van extra funding 

 

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 700 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 situeert zich bij de eenheid Dier.  

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


                                                                                                                         
 

Hier herken jij jezelf in 
✓ Je hebt een masterdiploma in de richting Ingenieurswetenschappen, Bio-

ingenieurswetenschappen, biochemie, biomedische wetenschappen of gelijkwaardig. 

Kandidaten uit het laatste jaar van de studies worden ook aangemoedigd om te solliciteren. 

✓ Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan vragen we je een 
gelijkwaardigheidserkenning te behalen.  Dit kan je dan 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 noties van fysicochemische karakterisatie van voedermiddelen en nutritionele 

veevoedingsaspecten 

✓ Je spreekt en schrijft vlot in het Engels 

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je bent analytisch ingesteld  

✓ Je werkt graag in de diepte, maar toch resultaatgericht 

✓ Je kan wetenschappelijke resultaten vlot en begrijpbaar communiceren met verschillende 

doelgroepen en binnen een groot (internationaal) team 

✓ Je kan onafhankelijk werken, maar bent eveneens een teamspeler 

✓ Je houdt van multidisciplinair onderzoek 

 

Pluspunten 

✓ Je hebt ervaring met werken met microalgen en/of bioreactoren 

✓ Je hebt ervaring met werken met dieren 

✓ Je hebt affiniteit met pluimveehouderij of bent sterk geïnteresseerd in deze sector 

✓ Je beschikt over een attest proefdierkunde 

✓ Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 
Wat bieden we? 
We bieden je een 3-jarige PhD beurs gefinancierd door het Eigen Vermogen ILVO.  Bedoeling is 

om extra funding aan te vragen voor een 4de jaar. 

✓ De doctoraatsbeurs wordt initieel verleend voor 1 jaar en is mits gunstige evaluatie 

verlengbaar tot 3 (of 4) jaar. De beurs is vrij van personenbelasting, maar draagt wel bij 

aan uw sociale zekerheid (bv. pensioen).  

✓ Het netto beursbedrag bij ILVO 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). Deze bedragen kunnen 

afwijken van de beursbedragen bij de Universiteiten. 

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

verantwoordelijkheid en dit in een dynamische omgeving met aantrekkelijke 

werkomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Streefdatum werving:  1/09/2022   

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


 
 

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 5/07/2022 . 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 

op  14 juli 2022  (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te 

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

ILVO wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt 

geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, 

leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. ILVO voorziet redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde 

aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in 

de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. 

Meer info nodig? 
Inhoudelijk: Evelyne Delezie, senior onderzoeker – 09 272 26 20 – 
evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be / Johan Robbens, senior onderzoeker – 059 56 98 50 – 
johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be 

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

  

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
file:///C:/Users/fmarchand/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JI8VU8XF/personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be
mailto:johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be


                                                                                                                         
 

ILVO’s Own Capital is looking for a  

Doctoral fellow in 
Valorization of microalgae by-products  

 
Vacancy number   

 
EV/2022/031/D68 

Place of work Scheldeweg 68 - 9090 Melle 

 
Do you have a passion for feed testing and poultry and an interest in 
bio-based applications in agriculture? Would you like to work within a 
European multi-partner research project with great social relevance? 
Do you like a varied job in which you can work both in depth and result-
oriented? Then you are the colleague we are looking for! 
 
The vacancy in brief 
ILVO is looking for a PhD student for a project on 'Valorization of microalgae by-products for use 

in chicken feed'. 

Various microalgae produce mycosporine amino acids (MAAs) as natural protective molecules 

against UV radiation. These MAAs have great valorization potential in sunscreens, pharmaceuticals, 

anti-cancer products, etc. They also have great potential in industrial applications, such as anti-

rejection agents in packaging materials and coatings. Through genome editing, we can increase 

the production of the MAAs in microalgae. After extraction of the microalgae, by-products are left 

over that can be valorized in chicken feed. This residual stream is categorized as a GMO residual 

stream, which implies an additional challenge. In this PhD research we want to investigate the 

possibilities of using the residual stream in chicken feed. What is the optimal formulation? What 

is the effect on egg quality? What is the added value compared to the already existing chicken 

feed additives on the market? What measures are needed for a safe and permitted use of these 

by-products? 

The PhD project is part of a larger European project (GeneBEcon) with international partners from 

different EU countries. The GeneBEcon project will investigate the potential of genome editing in 

the context of a sustainable (blue) bioeconomy. All socio-economic and regulatory aspects of 

genome editing will be identified. A case study on microalgae will be developed to provide the 

scientific basis and to test the practical feasibility. CRISPR/Cas microalgae with increased 

production of MAAs will be created for bio-based industrial applications and valorization of the 

residual stream. In the context of circular economy and 'zero-waste', it is essential to also valorize 

the residual streams of microalgae to a high quality, including through animal feed (= this doctoral 

study).  

The overarching goal of the GeneBEcon project is to provide arguments and tools to European 

policy makers to better understand the benefits and risks of CRISPR/Cas and other New Genomic 

Techniques. 

What do you do as a Doctoral Fellow at ILVO?  



 
 

As a PhD student, you are responsible for independent scientific research under the supervision 
of your supervisors. For example, you will be asked to:  
 

✓ follow up the cultivation of microalgae in bioreactors 
✓ prepare microalgae biomass (by-product) for use in animal feed 
✓ carry out and process animal experiments at the ILVO experimental farm and in the lab 
✓ Determine the nutritional value of feed materials to meet the nutritional needs of 

poultry, taking into account the effects on absorption, health and animal performance 
(growth and production), and this according to the latest insights in (digestive) 
physiology. 

✓ To perform and evaluate essential treatment tests for the regulatory accepted use 
CRISPR algae biomass  

✓ Contribute to a trans-disciplinary and system-wide understanding for the risk-benefit 
analysis of genome editing 

✓ write publications and reports and give presentations on your results with the ultimate 
goal of a PhD. There is opportunity for training, both professional and on personal 
competences 

✓ attend meetings with the other GeneBEcon partners and international conferences. This 
may sometimes include a short trip abroad. 

✓ Maintain contacts with the Danish partner DTI. This will involve periodic working visits to 
the Danish partner DTI to conduct and follow up on experiments there. 

✓ Develop your project proposal in order to obtain additional funding 

 
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 Animal Sciences unit are already looking forward to meeting you! 

You recognize yourself here: 

✓ You have a Master's degree in Engineering, Bioengineering, Biochemistry, Biomedical 
Sciences or equivalent. Candidates from the final year of studies are also encouraged to 
apply. 

✓ If you hold a foreign degree then we will ask you to obtain equivalency recognition.  You 

can apply for this at NARIC Flanders (NARIC-Vlaanderen). 

✓ You meet the generic conditions for carrying out a doctorate Doctoral grants: 

requirements and regulations - ILVO Vlaanderen 
✓ You have notions of physicochemical characterization of feed materials and nutritional 

aspects of animal feed. 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/en
https://www.naricvlaanderen.be/
https://ilvo.vlaanderen.be/en/doctoral-grants-requirements-and-regulations
https://ilvo.vlaanderen.be/en/doctoral-grants-requirements-and-regulations


                                                                                                                         
 

✓ You speak and write fluently in English. 

Personal competencies 

✓ You have an analytical mind  
✓ You like to work in depth, but are still result oriented 
✓ You can communicate scientific results fluently and understandably to different target 

groups and within a large (international) team 
✓ You can work independently, but are also a team player 
✓ You like multidisciplinary research 

Positive points 

✓ You have experience with working with microalgae and/or bioreactors 
✓ You have experience working with animals 
✓ You have an affinity with poultry farming or are strongly interested in this sector 
✓ You have a certificate in laboratory animal science 
✓ You have a driver’s license B (cars) 

 
What do we offer? 
 
We offer you a 3-year PhD scholarship funded by ILVO’s Own Capital fund.  The intention is to 

apply for additional funding for a 4th year. 

✓ The doctoral fellowship is initially granted for 1 year and can be extended to 3 (or 4) years 

after a favorable evaluation. The fellowship is free of personal income tax, but does 

contribute to your social security (e.g. pension).  

✓ The net fellowship amount at ILVO is €2,323.91 net (€2,673.31 gross) for the first 2 years. 

For the last 2 years it is €2,431.29 net (€2,796.83 gross). These amounts may differ from 

the equivalent amounts at Universities. 

✓ A varied, challenging and socially relevant job. You get a job with responsibility in a 

dynamic environment with attractive working conditions and development opportunities. 

Target hire date:  Sept 1 2022   



 
 

How to apply? 
Please apply online via Jobs - ILVO Vlaanderen until 5th  of July 2022. Those who are not able to 

apply online can request the application form via personeel@ilvo.vlaanderen.be. 

The following documents will be uploaded as 1 pdf file: 

o Motivation letter 

o CV 

o Copy of diploma 

o Overview of your study results 

Suitable candidates (based on CV screening) will be invited for an interview on July 14, 2022 (date 

subject to change). Please include a phone number where you can be reached during the day and 

your email address on your CV. 

ILVO wants to reflect the society it serves as best as possible. You will be selected on the basis of 

your qualities and skills, regardless of your sex, gender, origin, age or disability. If you have a 

disability, please let us know in advance. ILVO provides reasonable accommodations for persons 

with disabilities during the selection process. Do you need certain adaptations to be able to 

participate in a selection? If so, contact the contact person mentioned in the vacancy as early as 

possible in the procedure. 

 
Need more details? 
 
Job content: Evelyne Delezie, senior researcher  – +32 9 272 26 20 – 
evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be / Johan Robbens, senior researcher – +32 59 56 98 50 – 
johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be 

Administrative questions: Edith Bauwens, HR specialist, +32 9 272 25 63, 
edith.bauwens@ilvo.vlaanderen.be.

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
file:///C:/Users/fmarchand/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JI8VU8XF/personeel@ilvo.vlaanderen.be
mailto:evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be
mailto:johan.robbens@ilvo.vlaanderen.be

