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Wie zijn wij? 
 
Het Departement Landbouw en Visserij: 
 

- is het aanspreekpunt bij uitstek van de bevoegde minister bij het uitwerken van een proactief, 
geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen, vanuit een 
mondiaal en Europees perspectief en binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de 
Vlaamse Regering; 

- schept de voorwaarden voor een innovatieve, competitieve, ecologische en sociale landbouw, 
tuinbouw en visserij in een verstedelijkt Vlaanderen, die maatschappelijk gedragen wordt; 

- werkt het agrarisch plattelandsbeleid uit als essentieel onderdeel van het algemeen 
plattelandsbeleid; 

- stuurt de samenwerking met de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij aan; 
- treedt in overleg met de betrokken sectoren en overige Vlaamse beleidsdomeinen, en stemt af met 

andere overheden; 
- bewaakt de effectiviteit van het beleid door evaluatie van de beleidsuitvoering en zorgt voor de 

continue optimalisering van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -opvolging en –evaluatie; 
- zorgt voor de managementondersteunende en technische dienstverlening aan het beleidsdomein, 

ontwikkelt mee het beleid en verzorgt de voorbereiding, de uitvoering, alsook de evaluatie van 
het beleid. 

 
De dienst Kennis situeert zich binnen de afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving. De dienst stelt zijn 
expertise ten dienste van andere diensten en afdelingen en ondersteunt hen door het uitvoeren van 
projecten met als doel een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren.  
 
Samen sterk in Kennis; Dienst Kennis wil de kennispoot zijn van het departement en werkt met en voor het 
departement. Door als horizontale dienst relevante data te verzamelen, de landbouw in zijn veranderende 
omgeving te analyseren en hierover te rapporteren, landbouw- en voedingsonderzoek af te stemmen en 
beleidsdomeinoverschrijdende thema's zoals als circulaire economie en bio-economie op te volgen en een 
Vlaams voedselbeleid uit te werken, kan een toekomstgericht evidence based policy gevoerd worden en kan 
het departement als de autoriteit over de  landbouw- en visserij sector naar buiten treden.  
 
De kerntaken van de dienst Kennis zijn: 

• Eigen dataverzameling van bedrijfseconomische boekhoudgegevens voor het 
Landbouwmonitoringsnetwerk 

• Het omzetten van data (op basis van eigen dataverzameling en van derden) in kennis 
• Uitvoeren van analyses van het Vlaams en Europees landbouwbeleid en de coherentie met ander 

beleid 
• Beleidsmonitoring 
• Beleidsdomeinoverschrijdende thema's zoals als circulaire economie en bio-economie opvolgen en 

een Vlaams voedselbeleid uitwerken  
• Onderzoeksafstemming m.b.t. landbouw- en voedingsonderzoek 
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Taakomschrijving: 
Het voedseltraject is een innovatief, interdepartementaal project waarvan het dept LV de trekker is. Onze 
departementale missie ‘Vooruit voor (h)eerlijk voedsel!’ ademt voedsel. Voedsel is dan ook een prioritair 
thema geworden. De beleidsnota gaat hier ook op in:  

 
Gezond, duurzaam, voldoende en veilig voedsel aan een correcte prijs voor iedere schakel van de 
voedingsketen staat centraal binnen een voedselbeleid. Het is dan ook van belang dat het huidige 
landbouwbeleid bijdraagt aan een sterk voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en circulair 
bekeken wordt. Ik organiseer een voedseltop in samenwerking met de vraag- en aanbodzijde van de 
markt  om tot de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie en -strategie over een toekomstgericht 
Vlaams voedselsysteem te komen. 

 
Op de Wereldvoedseldag (16 oktober 2020) riep minister Hilde Crevits op om mee te werken aan een 
Vlaamse voedselstrategie. Deze strategie moet ons voedselsysteem de komende jaren veerkrachtiger 
maken en klaarstomen voor de toekomst. Gerichte innovaties moeten bijdragen aan de vier doelstellingen 
die de minister voor de strategie naar voren schuift. De vier doelstellingen zijn: 

• Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie 
• Voedsel verbindt boer en burger 
• Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst 
• Gezonde en duurzame voeding voor iedereen 

De realisatie van deze doelstellingen zal uitmonden in een voedseltop die in 2022 wordt georganiseerd. 
Tegen dan wil de minister een uitgewerkte toekomststrategie en concrete innovaties op het terrein 
uitrollen.   
 
Drie mogelijke subprojecten binnen de voedselstrategie zijn: 

• Werkagenda Circulaire Voedselketen: Binnen Vlaanderen Circulair worden in 2021 werkagenda’s 
uitgebouwd. De werkagenda circulaire voedselketen wordt getrokken vanuit het dept. LV en zal 
een integraal perspectief bieden en daarbij circulaire initiatieven met elkaar verbinden en ze 
aanvullen met nieuwe acties waar het terrein nog niet ontgonnen is. Heb je interesse in dit 
thema? Dan kan je de werkagenda mee helpen uitrollen. 
 

• Eiwitstrategie: Een verduurzaming en diversificatie van de productie en consumptie van eiwitten 
biedt kansen voor welvaart, milieu en gezondheid. Vertegenwoordigers van de agrovoedingsketen, 
kennisinstellingen en het beleid slaan de handen in elkaar om in te zetten op lokale, duurzame en 
gezonde eiwitten, van veld tot bord. De uitwerking van de eiwitstrategie past binnen de Vlaamse 
voedselstrategie, waarmee de minister van Landbouw, samen met heel wat partners, het 
voedselsysteem, de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever wil maken en wil klaarstomen 
voor de toekomst. De strategie kadert in het relanceplan waarmee de Vlaamse regering de 
welvaart en het welzijn van de Vlamingen wil versterken. Heb je interesse in dit thema? Dan kan 
je de eiwitstrategie mee helpen uitvoeren. Meer info: https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-
kost/eiwitstrategie 

 

https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie
https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie
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• Actieplan voedselverlies: Op 23 april 2021 keurde de Vlaamse regering het Vlaams actieplan 
‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ definitief goed. Dit actieplan werd 
zowel door minister Crevits als minister Demir naar voor geschoven. Het actieplan werd samen 
met stakeholders opgemaakt. Centraal staan het sluiten van de kringlopen van voedselverlies en 
biomassa(rest)stromen. OVAM trekt het actieplan – het Departement Landbouw en Visserij werkt 
mee aan het luik preventie voedselverlies. De ganse keten streeft er in dit actieplan naar om 30% 
van de voedselverliezen te voorkomen, te herwerken (als voedsel) of hoogwaardiger te valoriseren 
ten opzichte van 2015. Er komen preventie- en valorisatieacties in de ganse voedselketen (van 
producent tot en met consument). Heb je interesse in dit thema? Dan kan je het actieplan mee 
helpen vorm geven. Meer info: https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/voedselverlies 

 
 
Gezocht profiel: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste student uit de studierichting ‘Politieke en sociale wetenschappen’ 
of ‘master in de bio-ingenieurswetenschappen’ die in kader van zijn/haar opleiding graag een stage wil 
opnemen die gerelateerd is aan het landbouwbeleid, en meer specifiek voedselbeleid. 
 
Praktisch: 

- Wij bieden een stageplaats aan gedurende het tweede semester van het academiejaar 2021-2022. 
- Je kan je kandidatuur stellen voor deze stageplaats tot en met 26/10 aan de hand van bijgevoegd 

sollicitatieformulier. Dit stuur je door naar wervingen@lv.vlaanderen.be  
- Na screening van alle kandidaturen word je in de dagen nadien geïnformeerd of je uitgenodigd 

wordt op een verkennend gesprek om verder je kandidatuur te bespreken en meer toelichting te 
geven over deze stage. Dit gesprek is voorzien begin november en vindt normaal gezien fysiek plaats 
in het Ellipsgebouw in Brussel.  

 
Contactpersonen: 
Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Jana De Bolle 
(jana.debolle@lv.vlaanderen.be). Voor meer informatie over de inhoud van de stagevacature kan je terecht 
bij Kris Roels (kris.roels@lv.vlaanderen.be). 
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