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1. DE VACATURE IN HET KORT 

Als onderzoeker bodembiodiversiteit en bodemkoolstof zal je bijdragen aan het onderzoek betreffende 
bodembiodiversiteit en koolstofopslag in bos- en natuurbodems.  

Jouw werkzaamheden kaderen binnen het Europese project EJP Soil en binnen de Raamovereenkomst tussen 
INBO en De Vlaamse Waterweg. Binnen het EJP Soil project ontwikkel je mee het onderzoek naar 

bodembiodiversiteit via eDNA technieken. Je vergelijkt ook verschillende staalname methodieken voor het 
bepalen van bodem-koolstofvoorraden. Binnen de raamovereenkomst maak je een inschatting van de 

koolstofvoorraden in estuariene gebieden en overstromingsgebieden, en toont zo hun belang aan voor het 
vastleggen van broeikasgassen. 

2. FUNCTIECONTEXT 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid 
voorbereidt, uitvoert of er als belanghebbende bij betrokken is. Met zijn wetenschappelijk onderzoek 

ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor 
natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO stelt zijn gegevens ter beschikking als open 

data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt tevens deel uit van nationale en 
Europese onderzoeksnetwerken, zoals LTER, ALTER-Net en LifeWatch. 

 
Het Eigen Vermogen van het INBO (EV INBO) is een aparte rechtspersoonlijkheid waarbinnen projecten 

uitgevoerd worden die met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EV INBO is onder meer 
het INBO onderzoek aan te vullen waar de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een 

volwaardig en toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe 
onderzoeksthema’s aan te snijden die onmiddellijk of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben.  

 
Het INBO telt ongeveer 200 personeelsleden en het EV INBO ongeveer 50 medewerkers, voornamelijk 

onderzoekers en technici. Die zijn georganiseerd zijn in 23 zelfsturende teams, waaronder 13 
onderzoeksteams. Je zal deel uitmaken van het team Milieu en Klimaat (MILKLIM). 
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3. TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Uitvoering van onderzoek naar bodembiodiversiteit en koolstofopslag in de bodem, zowel op 
landbouwgronden als in bos- en natuurbodems op niveau Vlaanderen, als meer in het bijzonder in bodems van 
valleigebieden (overstromingsgebieden en estuariene gebieden). Je staat in voor het conceptualiseren van het 

onderzoek, uitwerken van proefopzet, statistische analyse en rapporteren van onderzoeksresultaten.  
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 

 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Uitvoering van onderzoek  

 
Conceptualiseren, uitvoeren van onderzoek, studies 

of analyses en voortgangscontrole uitoefenen met 
als doel beleidsrelevante informatie en/of producten 

aan te reiken en wetenschappelijke output leveren. 

 
● Assisteren bij uitwerking van 

onderzoeksopzet, staalnamecampagnes en 
monitoring van bodembiota  

● Voorbereiden van bodemstaalnames: 

selectie van staalnameplots binnen de 
gebieden die beheerd worden door De 
Vlaamse Waterweg 

● Begeleiden van de bodemstaalname: mee 
op terrein gaan met de veldmedewerker(s) 

om de uitvoering van de staalname te 
optimaliseren. Voor koolstofanalyses 
gebeurt de staalname volgens een protocol 

dat reeds vastgelegd is en nauwgezet 
gevolgd moet worden. 

● Begeleiden van de verwerking van de 
bodemstalen: drogen, malen en archiveren 
van de bodemstalen volgens de 

vooropgestelde protocollen 
 

● Met collega's communiceren over opdracht, 

planning en uitvoering 
● Opvolgen van de voortgang van het 

onderzoeksproject en indien nodig bijsturen 
● Verwerken en analyseren van de gegevens 

op een wetenschappelijk correcte manier 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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met de benodigde (statistische en 
geografische) software 

● Kwaliteitsvol en transparant werken 

Opvolging van onderzoek van andere  
 

Inhoudelijk en praktisch begeleiden en opvolgen van 
onderzoeksprojecten door anderen binnen of buiten 

de entiteit met als doel te verzekeren dat de 
onderzoeksdoelstellingen worden gehaald conform 

de afspraken. 

● Nauw samenwerken met experten genetica 
(metabarcoding, eDNA) en bodemfauna 

binnen en buiten het INBO 
● Onderzoek opvolgen van collega 

wetenschappers omtrent koolstofstocks in 
de bodem. 

● Nauw samenwerken met collega’s 

wetenschappers rond bodembiodiversiteit 
(uit ILVO, KBIN, Universiteiten, …)   

● Inhoudelijk bijdragen aan 

projectvoorstellen, actief op zoek gaan naar 
relevante projectoproepen  

Implementatieacties 
 

Voorstellen, opvolgen en evalueren van gerichte 
acties en het beleid opvolgen met als doel de 

resultaten van het onderzoek zo goed mogelijk te 
valoriseren. 

 
Context: 

In het kader van het gevoerde onderzoek  

● Actieve maatschappelijke en 

beleidsdoorwerking (artikels, lezingen, 
adviezen, implementatie bij klant, 

stuurgroepen,...) 
● Bijdragen tot het opzetten van een Vlaamse 

monitoringsysteem voor 

bodembiodiversiteit en biologische 
bodemkwaliteit 

● Evalueren van bioindicatoren en 

rapporteren over de staat van de 
biodiversiteit in de bodem    

Expertise uitwisselen  
 

Specifieke expertise uitwisselen op allerlei fora met 
als doel het gedachtegoed van het 

onderzoeksdomein en de entiteit te verspreiden en 
te optimaliseren. 

● Informatie en kennis uitwisselen met 

vakgenoten 
● Constructief bijwonen van 

overlegmomenten 
● Contacten onderhouden met universiteiten, 

wetenschappelijke instellingen,… 

● Samenwerken om de verwerking van 
gegevens vlotter te laten lopen (bvb 
ontwikkelen van scripts in R, meewerken 

aan de ontwikkeling van databanken, etc)  

Publiceren en rapporteren  
 

Resultaten, conclusies en adviezen publiceren of 
rapporteren met als doel de doelgroep te 

informeren en te sensibiliseren. 

● Schrijven van beleidsrelevante teksten. De 
resultaten voor wat betreft de 

koolstofstocks zijn relevant voor de 
internationale rapportering van België, 

maar het in kaart brengen van deze stocks 
kan ook leiden tot een betere bescherming 
van koolstofrijke gebieden. Door resultaten 

bekend te maken in rapporten, publicaties, 
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op congressen, etc. draag je bij tot deze 
doelstellingen.  

● Correct invoeren van de gegevens in 
databanken 

● Onderzoeksresultaten verdedigen en 
toelichten 

● Toepassen/naleven van Open Science 

doelen 
● Kwaliteitsvol werken en  

Informatie- en onderzoeksnetwerk 
 

Uitbouwen van een informatienetwerk met als doel 
toegang te hebben tot alle mogelijke relevante 

informatie voor huidig en toekomstig onderzoek. 

● Samenwerken met collega wetenschappers 

omtrent de verwerking en interpretatie van 
data inzake bodembiodiversiteit en 
koolstofstocks.  

● Actief participeren in bestaande nationale 
netwerken rond    bodembiodiversiteit  

● Contacten opbouwen met internationale 
netwerken rond bodembiodiversiteit 
(SoilBon, NETSOB, …)  

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 
Ontwikkelen en onderhouden van kennis in het 

wetenschappelijk vakgebied en werkterrein met als 
doel via integratie van de nieuwste evoluties de 

kwaliteit van de uit te voeren onderzoeksopdrachten 
voortdurend te verbeteren. 

● Opvolgen van recente ontwikkelingen 
binnen het vakgebied via wetenschappelijke 
literatuur,  contact met andere experten en 

wetenschappers, deelname aan congressen 
en studiedagen, etc. 

● Opvolgen van nieuwe evoluties met 

betrekking tot meettoestellen en 
apparatuur 

● Deelnemen aan conferenties, symposia, 
workshops, … 

 

 

4. PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarden: 

 
1) Je hebt een MSc, bij voorkeur in Biologie of Bio-ingenieurswetenschappen. 
2) Je hebt functierelevante onderzoekservaring met/in bodemecologie, bodembiologie en bodemchemie.  

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 

kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  

 
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

● Kennis van Nederlands en Engels 

● Kennis van MS Office toepassingen 
● Kennis van werken met ArcGis toepassingen 

● Kennis van statistische programma’s zoals R  
● Ervaring met experimenteel design 
● De kandidaat moet grondige kennis hebben van bodemfysica, bodemchemie en vooral bodembiologie.  

● Hij/zij moet wetenschappelijke expertise kunnen voorleggen inzake bodemecologie, taxonomische 
kennis hebben van diverse functionele groepen van bodembiota en noties hebben van moleculaire 
technieken voor bepaling van genetische diversiteit (bvb eDNA metabarcoding).  

 
Deze job laat toe verdere expertise als bodemecoloog op te bouwen.   

 

4.2.2 Pluspunten  

● Ervaring met wetenschappelijk én beleidsgericht schrijven geldt als aanbeveling.  

 

4.2.3 Persoonsgebonden competenties 

 
● Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen 

van de organisatie (niveau 2) 

● Flexibiliteit: Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende 

situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen 

(niveau 1) 

● Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 2) 

● Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 

komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1) 

● Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 2) 

● Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze 

aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2) 

● Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die 

van collega’s of medewerkers (niveau 1) 

http://naricvlaanderen.be/
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Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  

2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. 
Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5. AANBOD 

● Een contract van 18 maanden (eventuele verlenging hangt af van goedkeuring reeds ingediende 
projectvoorstellen) op het Eigen Vermogen van het INBO (EV INBO). 

● Een boeiende en uitdagende functie. 
● Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente 

verbetering van de dienstverlening nastreeft. 
● Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 

betreft. 
● De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 

mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem 
van glijdende werktijden.  

● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.  
● Je krijgt maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag.  

● Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (schaal A165/A166). Voor meer 
informatie over de bijbehorende salarisschaal en de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid kan je 

terecht op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris. 
● Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als 

zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Relevante 
beroepservaring in de private sector kan tot maximaal 4 jaar verloond worden.  

● Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische 
ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!  

● Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische aanpassingen aanvragen bij de 
emancipatieambtenaar van het INBO via davy.verspeet@inbo.be.  

 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 

www.werkenvoorvlaanderen.be 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris
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6. SELECTIEPROCEDURE 

● Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV.  

● Op 08 juni 2022 (onder voorbehoud) zullen er gesprekken plaatsvinden om te peilen naar de motivatie 

en kennis met betrekking tot de functie. 

● Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur en na afloop van de 

selectieprocedure feedback vragen. 

 
De Vlaamse overheid 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. De Vlaamse overheid 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.  
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 

selectiereglement. 

7. HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 29 mei 2022.  

 
Om te solliciteren mail je je motivatiebrief en CV naar rekrutering@inbo.be. Je sollicitatie moet in het 

Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

8. VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 

 
Bruno De Vos 

bruno.devos@inbo.be 
0478 28 17 02 

 
Suzanna Lettens 

suzanna.lettens@inbo.be 
0474 87 91 20 

 
 

 

mailto:rekrutering@inbo.be
mailto:bruno.devos@inbo.be
mailto:suzanna.lettens@inbo.be
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Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen 
met: 

 
Davy Verspeet 

davy.verspeet@inbo.be 
0473 98 33 48 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be 

9. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen midden juni 2022.  
 

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
rekrutering@inbo.be. 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:davy.verspeet@inbo.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
about:blank

