
 

 

BioForum vzw zoekt een stagiair of vrijwilliger voor ondersteuning bij de 
evaluatie van het actieplan:  
 
BioForum is de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding. Als sectororganisatie 
werken wij voor de biologische landbouwers, voedingsbedrijven en foodservices en werken we 
samen met heel wat externe partners: Overheid, onderzoeksinstellingen, 
middenveldorganisaties...  
 
In het lopende actieplan van BioForum wordt intern vooral ingezet op het bevorderen van de 4 
bioprincipes (ecologie, zorg, gezondheid en billijkheid) binnen de sector en extern op een 
bredere erkenning van de maatschappelijke meerwaarde van bio. 2023 is het laatste jaar van 
dit plan en we willen evalueren in welke mate we in die opdracht geslaagd zijn. We zoeken een 
vrijwilliger of stagiair om ons hierbij te ondersteunen.  

 

De opdracht: 
Bevraging van de biobedrijven:  

- Vragenlijst opstellen voor de bedrijven over betrokkenheid bij de sector en over hoe de 
bioprincipes geïmplementeerd worden in de bedrijven.  

- Verwerken van de antwoorden op de vragenlijst.  
- Een rapport opstellen met de resultaten van de enquête. 

Kwalitatieve analyse over de erkenning van bio als duurzaam productiesysteem:  
- Een analyse maken van alles wat er de laatste 5 jaar verschenen is over bio: is het 

eerder positief of negatief en worden de maatschappelijke voordelen van bio erkend?  

 

Wat zoeken we (profiel, kennis) 
We zoeken iemand met een opleiding in sociale of economische wetenschappen of met 
ervaring in het opstellen van enquêtes en met interesse in biologische landbouw en voeding.  

 

Wat bieden we?  
Een kennismaking met de biologische sector en ondersteuning door ervaren collega’s.  

 

Hoe ziet de stage eruit:  
- Werkplek: een inspirerende werkplek op PAKT, Regine Beerplein 1, Bus E305, 2018 

Antwerpen.  
- Verwachte/minimale duur: 2 à 3 maanden, minstens halftijds, flexibel in te vullen.  
- Periode (voorkeur): april-juli 
- Vergoeding van onkosten: verplaatsingsonkosten en eventuele andere onkosten 

worden terugbetaald.  

 

Interesse?  
Neem contact op met lieve.vercauteren@bioforum.be 

 



 

 

 


