
                                                                                                                         
 

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een  

 Expert modellering  
Bodem-plant water relaties 

 
Vacaturenummer  

 
EV/2023/003/P39 

Plaats van tewerkstelling  Caritasstraat 39 - 9090 Melle 

 
Hou je ervan proefveldwerk te combineren met bodem- en 
plantmodellering? Wil je bijdragen aan het beter begrijpen van hoe bodem 
structuur de beschikbaarheid van water voor planten beïnvloedt? Vind je 
het boeiend om mee op zoek gaan hoe duurzame teeltpraktijken bijdragen 
aan klimaatadaptatie? Dan is deze vacature iets voor jou. 

 
De vacature in het kort 
Extreme weersomstandigheden zoals deze die de laatste jaren hebben plaatsgevonden en in de 

toekomst nog frequenter zullen voorvallen, zorgen voor een verstoorde water-, temperatuur- en 

luchthuishouding in de bodem. Langere periodes zonder regenval leiden tot meer droogte, terwijl 

intensievere regenbuien niet alleen de kans op wateroverlast en bodemerosie doen toenemen, 

maar ook zorgen voor bodemstructuurbederf resulterend in een verminderde aanrijking van de 

vochtvoorraad in de bodem. Het resultaat is een bodem en een teelt die minder weerbaar zijn 

tegen extreme weerspatronen. 

ILVO zoekt een expert bodem-plant modellering om de impact en de haalbaarheid van aangepaste 

bodembeheerpraktijken, met name mulching, op bodemwater huishouding en plantengroei te 

onderzoeken als adaptatiemechanisme tegen extreme weeromstandigheden. Hierbij wordt een 

experimentele aanpak gecombineerd met de ontwikkeling en verfijning van biofysische bodem-

plant modellen. 

In het ILVO kom je terecht in een multidisciplinair team binnen de Eenheid Plant, met specialisten 

in bodemkwaliteit, bodemfysica, plant ecofysiologie en bodem-plant modellering. Je zal worden 

ingeschakeld in het reeds lopende project “Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobuust beheerd” 

(SOILSTRUCT). In dit project worden de gecombineerde effecten van bodembeheerpraktijken en 

een veranderend klimaat op bodemstructuur, waterfluxen, gewasgroei en gewasfysiologie 

experimenteel en modelmatig onderzocht op praktijkpercelen bij telers en bij projectpartner 

Inagro, op ILVO-proefvelden en onder de semi-gecontroleerde omstandigheden in de FABPS (Field 

Above and Belowground Phenotyping System) infrastructuur van ILVO.  

 

Hoe ziet jouw takenpakket eruit? 

Als expert bodem-plant modellering sta je in voor experimenteel en modelmatig onderzoek in 

teamverband, met veel ruimte voor autonomie. 

Zo kan je gevraagd worden om: 

✓ Het experimenteel proefopzet in de FABPS installatie mee uit te tekenen, maar ook de 

nodige ecofysiologische en bodemfysische metingen uit te voeren. 



 
 

✓ Ecofysiologische, bodemfysische data en data uit dronebeelden te verwerken en te 

analyseren 

✓ Op zoek te gaan naar biofysische modellen of modelconcepten die toelaten het effect van 

bodemstructuur verbeterende maatregelen door te rekenen naar de bodem-plant water 

huishouding. 

✓ Deze biofysische modellen te verfijnen of te ontwikkelen. 

✓ Hierover te rapporteren in wetenschappelijke publicaties. 

 
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 730 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers. 

Ongeveer 70% van de personeelsleden is tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis 

van project- en contractonderzoek, het overige personeel werkt voor de Vlaamse overheid. 

 

De voorliggende vacante betrekking situeert zich bij de eenheid Plant.  

Hier herken jij jezelf in 
✓ Je hebt een Doctoraatsdiploma in de richting Bio-ingenieur, Burgerlijk ingenieur, Biologie, 

Informatica  of gelijkwaardig.  
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 hebt ervaring met programmeren (vb. R, Python of Julia) 

✓ Je hebt een goede geschreven en gesproken kennis van het Engels  

Persoonsgebonden competenties 

✓ Je werkt nauwkeurig en gedocumenteerd 
✓ Je kan onafhankelijk werken maar bent eveneens een teamspeler 
✓ Je bent data-driven 

Pluspunten 

✓ Je hebt kennis van bodem-plant water relaties, 

✓ Je hebt kennis van bodemfysica 

✓ Je hebt kennis van plant ecofysiologie  

 
Wat bieden we? 
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur (we beschikken over financiering tem 

31/12/2025) aan met een competitief salaris o.b.v. je diploma.  Je zal aangeworven worden in de 

salarisschaal A166 (op basis van je doctoraatsdiploma). Je kan zelf via 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris een bruto en netto berekening 

https://naricvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


                                                                                                                         
 
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 tal van ontwikkelingsmogelijkheden. Een ILVO’er werkt hard maar kan daarnaast 

ook hard genieten dankzij flexibele werkuren, mogelijkheid tot hybride werken (indien de functie 

het toelaat) en een mooie verlofregeling.. Alles samen kan je genieten van 35 vakantiedagen 

gebaseerd op prestaties vorig jaar (privéregeling). Tijdens kerst en nieuwjaar krijg je bijkomend 

verlof. 

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

vervoer), maaltijdcheques (7€/dag). 

Streefdatum werving:  01/4/2023  

Hoe solliciteren? 
Je solliciteert online via Jobs - ILVO Vlaanderen en dit uiterlijk t.e.m. 12/02/2023. 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 

op 23/02/2023 (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:  

Tom De Swaef, onderzoeker gewasmodellering – 09 272 28 48 – tom.deswaef@ilvo.vlaanderen.be  

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist, 09 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/jobs
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be


 
 

 

ILVO’s Own Capital is looking for a 

Expert modeling  

Soil-plant water relationships 
 
Vacancy number  

 
EV/2023/003/P39 

Place of employment Caritasstraat 39 - 9090 Melle 

 
Do you enjoy combining experimental field work with soil and plant 

modeling? Do you want to contribute to a better understanding of how soil 

structure affects water availability for plants? Do you find it fascinating to 

help explore how sustainable cultivation practices contribute to climate 

adaptation? Then this is the vacancy for you. 

Job description 

Extreme weather conditions, as have occurred in recent years and will occur more frequently in 

the future, disrupt water, temperature and air management in the soil. Longer periods without 

rainfall lead to more drought, while more intense rainstorms not only increase the likelihood of 

flooding and soil erosion, but also cause soil structure decay, resulting in reduced enrichment of 

soil moisture. The result is soil and crops that are less resilient to extreme weather patterns. 

ILVO seeks an expert soil-plant modeling to investigate the impact and feasibility of adapted soil 

management practices, particularly mulching, on soil water balance and plant growth as an 

adaptation mechanism against extreme weather conditions. This will combine an experimental 

approach with the development and refinement of biophysical soil-plant models. 

At ILVO you will join a multidisciplinary team within the Plant Science Unit, with specialists in soil 

quality, soil physics, plant ecophysiology and soil-plant modeling. You will be involved in the 

already ongoing project "Soil Structured, Soil Climate-Resiliently Managed" (SOILSTRUCT). In this 

project, the combined effects of soil management practices and a changing climate on soil 

structure, water fluxes, crop growth and crop physiology are investigated experimentally and 

model-based on field plots at growers and at project partner Inagro, on ILVO experimental plots 

and under semi-controlled conditions in ILVO's FABPS (Field Above and Belowground Phenotyping 

System) infrastructure.  

What does your job looks like? 

As an expert in soil-plant modeling, you are responsible for experimental and model-based 

research in a team setting, with plenty of room for autonomy. 

For example, you may be asked to 
✓ Help design the experimental test set-up in the FABPS installation, but also carry out the 

necessary ecophysiological and soil-physical measurements. 
✓ Process and analyse ecophysiological, soil-physical and drone imaging data 



                                                                                                                         
 

✓ Look for biophysical models or model concepts that allow the effect of soil-plant water 
balance measures to be calculated. 

✓ To refine or develop these biophysical models. 
✓ To report on them in scientific publications. 

 

Our organisation 

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

institute of the Flemish government, with a focus on supporting sustainable agriculture, 

horticulture, fisheries and food research. 

Drawing on the 5 important ILVO values - Positivity, Proactivity, Professionalism, Working Together 
and Being an Example, we are steadily growing ILVO as a socially relevant center of expertise. We 

work together within a culture of open, honest discussion and mutual trust. 

And ... now you might be able to play a role in this wonderful story! 

We employ more than 730 people, about half of which are researchers. About 70% of the personnel 

is employed by ILVO on the basis of project and contract research, the remaining personnel works 

for the Flemish Government. 

Your Profile 
✓ You have a PhD in Bioengineering, Civil Engineering, Biology, Computer Science or 

equivalent. If you have a foreign diploma, we ask you to obtain equivalence recognition. 

You can apply for this at Naric Vlaanderen 

✓ You have experience with programming (e.g. R, Python or Julia) 

✓ You have a good written and spoken knowledge of English  

Personal competences 

✓ You work accurately and documented 

✓ You can work independently but are also a team player 

✓ You are data-driven 

Plus points 

✓ You have knowledge of soil-plant water relationships, 

✓ You have knowledge of soil physics 

✓ You have knowledge of plant ecophysiology  

 
Our offer 
 
We offer you a full-time, open-ended contract (we have financing until 31/12/2025) with a 

competitive salary based on your degree. You will be recruited in the salary scale A166 (Based on 

your doctoral degree). You can make a gross and net calculation of your monthly salary, a 

holiday bonus and your end-of-year allowance via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-

vlaanderen/het-salaris. Relevant experience can be considered for financial seniority. 

You will have a varied, challenging and socially relevant job in a dynamic environment with 

plenty of development opportunities. An ILVO employee works hard but can also enjoy hard 

https://www.naricvlaanderen.be/en/recognitions/recognition-of-foreign-qualifications
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/het-salaris


 
 

work thanks to flexible working hours, possibility of hybrid working (if the position allows it) and 

a nice leave scheme.... All in all, you can enjoy 35 vacation days based on performance last year 

(private arrangement). During Christmas and New Year you get additional leave. 

Additional: Hospitalization and group (life) insurance, commuting allowance (bicycle – public 
transport), meal vouchers (7 €/day)  

Start:  01/4/2023  

How to apply? 

You can apply online via “Jobs - ILVO Vlaanderen” and this at the latest until 12/02/2023 . If you 

cannot apply online, you can request the application form via personeel@ilvo.vlaanderen.be . 

Candidates found fit (based on CV screening) will be invited for a selection interview on 23/02/2023 

(date subject to change). Please include a telephone number and e-mail address where you can 

be reached during the day and block this date in your agenda. 

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

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

please let us know in advance. ILVO provides reasonable adjustments for people with disabilities 

during the selection procedure. Do you need certain adjustments to be able to take part in a 

selection? If so, get in touch with the contact person mentioned in the vacancy as early as possible 

in the procedure. 

For more info please contact 
Job content:  

Tom De Swaef, researcher crop modeling – 09 272 28 48 – tom.deswaef@ilvo.vlaanderen.be  

Selection procedure: Caroline Buyst, HR-specialist, 09 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be 

 

https://ilvo.vlaanderen.be/en/jobs
mailto:personeel@ilvo.vlaanderen.be

