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Edito
Een ondernemende universiteit

De tijd dat de universiteiten niet met bedrijven samenwerkten, is geluk-

kig voorgoed voorbij. Vandaag staan academici en studenten in nauwe 

interactie met alle geledingen binnen de maatschappij. Deze editie 

van het magazine is in het bijzonder bestemd voor ondernemingen en 

industrie.

Een universiteit heeft tal van redenen om de banden met het bedrijfs-

leven aan te halen. Als potentiële werkgevers valideren ze het diploma 

van onze afgestudeerden. Als onderzoekspartners brengen ze een 

onmiskenbare meerwaarde in het wetenschappelijk onderzoek. Die 

meerwaarde is niet enkel uit te drukken in een belangrijk bijkomend 

financieringskanaal voor de UGent, maar ook op inhoudelijk vlak: theo-

rie wordt getoetst aan de praktijk, best practices worden uitgewisseld, 

de invalshoek wordt verbreed.

Maar er is meer: de UGent is een kweekvijver voor startende onder-

nemingen, het actieve spin-offbeleid cultiveert ondernemerschap. 

De UGent heeft in de voorbije jaren haar organisatie inzake valorisatie 

ingrijpend geherstructureerd. Het vernieuwde spin-offbeleid van de 

UGent moet resulteren in een sterke stijging van het aantal én de  

kwaliteit van de UGent-spin-offs.

De samenwerking met de industrie wordt de laatste tijd steeds ster-

ker, de hervorming van de dienst TechTransfer was cruciaal. De ko-

mende jaren zal dit op volle kracht werken. We verwachten veel meer 

patenten en spin-offs. Ook Gent Big in Creativity, kortweg Gent BC, 

speelt hierin een belangrijke rol. De Gentse regio heeft een aanzienlijke 

voorsprong uitgebouwd op het vlak van technologische kennis. Het ken-

nisplatform Gent BC wil, in samenwerking met bestaande initiatieven, 

die voorsprong verder uitbouwen. De UGent wil en kan hier haar ge-

paste rol als ondernemende universiteit vervullen.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Energiebeleid UGent   
onder de loep p

Spin-offs krijgen wind 
in de zeilen p 
De naam ‘TechTransfer’ deed tot anderhalf jaar terug 

amper een belletje rinkelen in het Belgische onder-

nemersmilieu. Vandaag trekt de vernieuwende aan-

pak van de dienst topindustriëlen aan, en volgt de 

bedrijfs- en academische wereld de verrichtingen er 

op de voet.
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finaliteit van het eenheidsstatuut 

moeten zijn.” 

Als de huidige generatie 

dertigers met pensioen gaat, 

is het geld op. 

“Diverse Vlaamse partijen zeggen 

nu eindelijk in hun nieuwjaarstoe-

spraak dat onze sociale zekerheid 

niet langer houdbaar is. Zodra de 

andere kant van de taalgrens dat 

ook inziet, zijn we vertrokken. Als 

de huidige situatie niet verandert, 

dan schrijven we mee aan het 

scenario van geleidelijk verval. 

Momenteel heeft Vlaanderen een 

Walloniëmoment. Wallonië heeft 

op een bepaald moment afstand 

moeten doen van zijn staal- en 

steenkoolindustrie. Nu is dat in 

Vlaanderen met de automobiel- en 

textielnijverheid. Dat is van alle 

tijden. Om succesvol te zijn moet 

men voortdurend veranderen en 

ondernemerschap aan de dag leg-

gen. België heeft zeker nog een 

industriële toekomst, alleen moet 

het weefsel vernieuwd worden. We 

hebben mensen als Bill Gates en 

Steve Jobs nodig. Mensen met bril-

jante ideeën die innovatie en ver-

andering teweegbrengen. Men kan 

dat natuurlijk niet dirigeren, maar 

men kan België wel zodanig inrich-

ten dat het een ideale voedingsbo-

dem voor talent wordt. België moet 

het hebben van zijn creativiteit 

“Ik ben vandaag bekommerd om-

dat we in een historische crisis 

zitten en de vergrijzing voor onze 

deur staat die niet is voorbereid. 

Die combinatie betekent dat het 

alle hens aan dek zou moeten 

zijn. Terwijl de meeste landen een 

antwoord zoeken op de crisis, blijft 

België echter verkrampt toekijken. 

Erger nog: sociale partners rollen 

bijna vechtend over de straat en 

de politiek staat stil. Maar, precies 

omdat we zo diep zitten, ben ik 

optimistisch. Het kan alleen maar 

beter worden.” De toon van een 

geanimeerd gesprek is meteen 

gezet. 

Is het statuut arbeider versus 

bediende nog van deze tijd?

“Natuurlijk niet! Men zegt al 40 

jaar dat dit onderscheid voorbij-

gestreefd en discriminerend is. 

Mensen moeten ook veel meer 

kunnen veranderen of ‘meanderen’ 

in de loop van hun carrière zodanig 

dat ze makkelijker en langer kun-

nen werken. De werkgevers staan 

echter niet te springen om dat on-

derscheid in vraag te stellen want 

dat betekent per definitie dat een 

arbeider duurder wordt. Nochtans 

is die noodzaak er wel voor het 

algemeen belang. De essentie gaat 

dan ook niet over de opzegvergoe-

ding, maar wel over de wederte-

werkstelling bij ontslag. Dat zou de 

Marc De Vos: “De enige 
oplossing om uit de crisis 
te geraken en onze sociale 
zekerheid te redden, is meer 
economische groei.”

“Vlaanderen heeft een Walloniëmoment”

Marc De Vos is directeur van Itinera Institute en bestudeert 

voornamelijk het Belgische en Europese arbeidsrecht. In zijn re-

cente boek ‘After the meltdown’ schetst hij de toekomst van een 

geglobaliseerde wereld na de economische crisis. 

Itinera Institute is een onafhankelijke 

denktank die input wil geven aan  

het maatschappelijke debat om zo  

hervormingen op gang te brengen.  

Het is een uniek platform omdat het 

uiteenlopend studiewerk van diverse 

universiteiten verzamelt en toegankelijk 

maakt voor het brede publiek. Aan  

de grondleggers van Itinera Institute, 

de UGent-professoren Marc De Vos  

en Johan Albrecht, legden we een  

aantal pertinente maatschappelijke 

statements voor.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto's: Nic Vermeulen

Itinera Institute

Wegen naar hervormingen
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De Belgische overheid slaagt er 

niet in om efficiënt beslissingen 

te nemen en uit te voeren. 

“Dat komt vooral door de zeer 

moeilijke politieke constellatie van 

onze democratie. Bovendien heb-

ben we een split tussen de mensen 

die absoluut het huidige model 

van onze welvaartstraat willen be-

houden en zij die openstaan voor 

verandering. We slagen er niet in 

om heel nuchter en pragmatisch 

de situatie aan te pakken. Er zit nog 

een graad van ontkenning en ego-

isme in. Bovendien wordt de schrik 

voor verandering gecultiveerd door 

een discours dat verandering ge-

lijkstaat met achteruitgang. Maar 

het feit dat we al zo lang aan het 

achteruitboeren zijn, betekent ook 

een opportuniteit. We kunnen im-

mers beter. We zijn niet genetisch 

gehandicapt ten opzichte van onze 

buurlanden. Het is aan ons om 

ruimte te maken om te verbeteren. 

Er is nog te veel onbenut potentieel 

in onze samenleving. Men kan dat 

niet programmeren, maar men 

kan wel zorgen dat de biotoop om 

beter te groeien en te bloeien be-

ter bemest en geïrrigeerd wordt. 

Waarbij men niet mag vergeten te 

snoeien zodat de zon kan zorgen 

voor groei.”  

en originaliteit. Dat is onze core 

business en ze is zeldzaam. Die 

troeven moet België uitspelen. De 

enige oplossing om uit de crisis te 

geraken en onze sociale zekerheid 

te redden, is meer economische 

groei.” 

Hoe ziet u de taak van 

de overheid?

“Er zijn internationaal veel over-

heden die plannen maken over 

de economie. Nochtans heeft het 

verleden aangetoond dat dit niet 

goed werkt. Laat het experimen-

teren over aan de markt en aan 

de ondernemers. De overheid kan 

niet experimenteren. Ze kan ook 

niet decreteren hoe de auto van 

de toekomst er zal uitzien. Maar 

de overheid kan wel nieuwe tech-

nologie verstandig aanmoedigen, 

nichemarkten helpen of onderzoek 

bevorderen. Maar het stuur van de 

economie overnemen, dat doet ze 

beter niet. Bovenal mogen we de 

kerntaken niet verwaarlozen: een 

transparant regelgevend kader, 

een rechtszeker fiscaal stelsel, 

vlotte mobiliteitsinfrastructuur, 

sluitende pensioenregeling, enz... 

Dat zijn cruciale elementen die 

bedrijven kunnen overhalen om te 

investeren in België.” 

“Ik ben een voorstander van 
het experiment”

Johan Albrecht is senior fellow bij het  

Itinera Institute met als vakgebieden econo-

mie, energie en milieu. Onlangs verscheen  

zijn nieuw boek ‘Energietransitie: sneller naar 

een groener systeem?’ waarin hij een aantal 

concrete beleidsvoorstellen doet om het  

energieprobleem aan te pakken.

Klimaat en economie zijn niet 

te verzoenen. Op lange termijn 

wint de ‘economie’.

“Dat hangt af van het tijdskader. 

Het Internationale Energieagent-

schap heeft berekend dat er 

tussen nu en het jaar 2050 een 

(minimale) investering van 45.000 

miljard dollar op tafel moet komen 

als men de CO
2
-uitstoot met 50% 

wil verminderen. Dat vraagt een 

enorm sterk technologisch beleid 

waarbij alle economische sectoren 

moeten investeren in nieuwe tech-

nologieën. Bovendien zijn die bedra-

gen zo groot dat enkel de private 

sector deze kan financieren. De 

overheid moet een aantrekkelijk 

kader creëren voor die bedrijven 

om die inspanning te leveren. Dat 

kan slechts op 1 manier: een prijs 

kleven op CO
2
.” 

Info p 
Prof. Marc De Vos
Vakgroep Sociaal Recht
Tel. 09 264 68 45
Marc.DeVos@UGent.be

Marc De Vos: “België moet het hebben van zijn creativiteit en originaliteit. Dat is onze core business en ze is 
zeldzaam.” (foto genomen in de recent gerenoveerde bibliotheek van de Braunschool)
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bij kinderen. Behalve intensief 

preventief sensibiliseren op maat 

van het gezin kan men daar weinig 

aan doen. Die resultaten zijn echt 

positief. Alleen kost die maatregel 

heel veel geld. Vandaar, laat de 

producten die aan de bron lig-

gen, meebetalen eerder dan een 

algemene maatregel te heffen. 

Softdrinks zouden op die manier 

een paar procent duurder worden. 

Inderdaad, het principe van de ver-

bruiker betaalt, maar die specifieke 

groep krijgt dan ook de baten.”

Rekeningrijden pakt de files 

concreet aan.

“Rekeningrijden kleeft een prijs op 

infrastructuur afhankelijk van het 

moment dat u de infrastructuur 

gebruikt. Wie tijdens de spits over 

de Brusselse ring moet, betaalt 

een prijs. ’s Nachts moet u niet 

betalen. Om het fileprobleem aan 

te pakken, moet de overheid een 

groep mensen afraden om die in-

frastructuur op bepaalde momen-

ten te gebruiken. Door bijvoorbeeld 

een uur later of vroeger te vertrek-

ken, of met de trein te komen. De-

genen die geen alternatief hebben, 

betalen de factuur. Maar krijgen 

als baat een grote tijdswinst. Dat 

is een goeie deal: een uur tijdwinst 

is een aantal euro’s waard. De 

mensen zijn ook minder geïrriteerd 

of hebben minder stress als ze op 

kantoor komen. Men moet aan-

vaarden dat iemand anders er een 

andere mening op nahoudt, maar 

de overheid moet zorg dragen dat 

onze economie niet dagelijks een 

paar uur stilstaat door congestie in 

het verkeer.” 

www.itinerainstitute.org

opbrengt. Maar het enige alterna-

tief voor een CO
2
-tax is een verho-

ging van andere belastingen. Het 

begrotingstekort zal niet vanzelf 

verdwijnen.”

Hoe evalueert u het huidige 

energiebeleid van de overheid?

“We zijn momenteel bezig met een 

leeroefening op lange termijn. We 

ontdekken nog maar het topje van 

de ijsberg over duurzame ener-

gietechnieken. Daarom kiest men 

ervoor om van alles een beetje te 

subsidiëren. Dat mag, maar men 

moet ook evalueren en conclusies 

durven trekken. Ik ben een hevig 

voorstander van het experiment. 

Het zou trouwens naïef en arro-

gant zijn om de duurzame ener-

giebronnen van de toekomst te 

voorspellen. Dat heeft men nooit 

gekund. Het enige wat men kan 

doen, is zo veel mogelijk richtingen 

openhouden door een logisch be-

leid te voeren. En dus niet zomaar 

wat ‘knuffeltechnologieën’ selecte-

ren en promoten om goodwill te 

creëren bij het brede publiek. Het 

huidige knuffel- of subsidiebeleid 

dient zeer dringend radicaal bijge-

stuurd te worden. De excessieve 

subsidiekost voor zonnepanelen ga-

randeert immers een hoog rende-

ment voor de private investeerders 

uit de hogere inkomensgroepen, 

terwijl dit rendement opgehoest 

mag worden door ‘Jan met de pet’ 

onder de vorm van hogere distri-

butiekosten per kWh. Dat is alles-

behalve duurzaam vanuit sociaal 

oogpunt.” 

Om obesitas aan te pakken 

moet er een heffing op 

frisdrank komen.

“Er zijn alarmerende cijfers die 

aantonen hoe sterk obesitas stijgt 

Zoals de overheid nu al doet 

voor energiezuinige auto’s?

“Dat is een zeer dure stap in de 

goede richting. Als u nu een ener-

giezuinige auto koopt dan krijgt u 

15% btw terugbetaald van de over-

heid. Dat betekent dat de overheid 

heel veel fiscale ontvangsten mis-

loopt en dat kan de overheid zich 

niet permitteren. Tegenwoordig 

heeft elk merk wel een zuinig model 

waardoor die maatregel enorm 

veel kost aan de overheid. Men 

had niet verwacht dat er zoveel 

autoconstructeurs op de markt 

zouden komen die in aanmerking 

kwamen voor die 15%. Een alter-

natief zou een heffing op CO
2
 zijn. 

In de plaats van de accijnzen op 

brandstof te verhogen komt er een 

CO
2
-belasting bij. Diesel en benzine 

zullen aan de pomp duurder wor-

den waardoor mensen automa-

tisch een energiezuinige auto zullen 

zoeken. Geen populaire maatregel, 

maar wel een die de overheid geld 

Info p 
Prof. Johan Albrecht
Vakgroep Algemene Economie
Tel. 09 264 35 10
Johan.Albrecht@UGent.be

Johan Albrecht: “De excessieve subsidies voor 
zonnepanelen zijn niet duurzaam vanuit een sociaal 
perspectief.” (foto genomen in studentenhuis  
De Therminal, waar in de turbinezaal nog restanten 
van de vroegere thermische centrale aanwezig zijn)
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Wie gaat er naar theater? Wie 

houdt er van opera? Onderzoek 

naar receptieve cultuurdeelname 

is ruim voorhanden, maar naar in-

formatie over deelname aan ama-

teurkunsten is het langer zoeken. 

Deze sector is nog nooit grondig in 

kaart gebracht. Dat was dan ook 

de belangrijkste vraag van het Fo-

rum voor Amateurkunsten aan de 

onderzoekers van de Vrije Universi-

teit Brussel en de Universiteit Gent. 

“Dit onderzoek is niet enkel uniek in 

Vlaanderen, maar ook in Europa en 

misschien zelfs in de wereld”, zegt 

professor John Lievens van de fa-

culteit Politieke en Sociale Weten-

zes maanden. Naar schatting is 

27% van de Vlamingen een fre-

quente amateurkunstenaar die we-

kelijks één of meerdere keren ac-

tief is. De reden waarom mensen 

aan amateurkunsten doen, vinden 

de Gentse onderzoekers opmerke-

lijk. Na de behoefte om zich te ont-

spannen, volgt zelfontplooiing. “De 

amateurkunstenaar ziet het niet 

als iets vrijblijvend, maar als een 

middel om zich verder te bekwa-

men en ontwikkelen”, vertelt John 

Lievens. Op de derde plaats staat 

het belang van sociale dimensie als 

drijfveer om met amateurkunsten 

bezig te zijn. 

schappen, die het onderzoek mee 

coördineerde. 

Het onderzoek kwam tot stand 

op basis van een grootschalig, re-

presentatief bevolkingsonderzoek 

aangevuld met een ledenonderzoek 

bij de landelijke amateurkunsten-

organisaties. Daarnaast werden 

de gegevens van de vorige cultuur-

participatie-survey (2003-2004) 

diepgaander geanalyseerd m.b.t. 

amateurkunsten. 

37% van de respondenten tussen 

14 en 75 jaar beoefende minstens 

één creatieve hobby in de laatste 

Het Forum voor Amateurkunsten 

overkoepelt negen landelijke organisa-

ties en organiseert jaarlijks de Week 

van de Amateurkunsten. De UGent  

en het Forum sloegen de handen in  

elkaar om op 2 mei in en rond het Ufo  

het Festival van de Amateurkunsten 

te organiseren (zie p. 7) als sluitstuk 

van de Week. Maar wie zijn die ama-

teurkunstenaars eigenlijk? Hoog tijd 

voor een sociologisch onderzoek. 

Auteur: Sofie De Schampheleire  

Foto's: Marc Ras, Creatief Schrijven, Lemmert, Bart Denolf, 

F. Van Mieghem

Amateurkunstenaars in Vlaanderen

Jong, creatief en  
vol enthousiasme
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aanbod, ook buiten de discipline 

waarin ze actief zijn. Amateurkun-

sten blijken een mogelijk opstapje 

naar een breder cultureel leven. 

“Ook komt uit het onderzoek naar 

voor dat de algemene maatschap-

pelijke betrokkenheid groter is bij 

amateurkunstenaars dan bij niet-

amateurkunstenaars”, voegt John 

Lievens toe. 

Even overwoog het Forum voor 

Amateurkunsten een alternatief te 

zoeken voor het woord ‘amateur-

kunsten’. Zij vermoedden dat de 

term een negatieve connotatie kon 

hebben. Niets is minder waar, blijkt 

uit het onderzoek. Mensen associë-

ren dit woord juist met enthousias-

me (67,5%) en creativiteit (67%). 

De ‘goesting’ waarmee mensen 

in hun vrije tijd kunst beoefenen, 

vormt op 2 mei de rode draad 

doorheen de diverse optredens, 

exposities en activiteiten. 

Weinig actieve 
senioren
Het onderzoek bracht het jonge 

profiel van de amateurkunste-

naar naar voren. Dat was dan 

weer een nieuw inzicht voor de 

sector van de amateurkunsten. 

Jongeren zijn veel actiever dan 

ouderen. Zo zegt 64% van de 

14- tot 17-jarigen regelmatig een 

creatieve hobby uit te oefenen. Bij 

65-plussers is dat slechts 12%. 

Bovendien blijken de jongeren 

van vandaag meer actief te zijn 

in amateurkunsten dan oudere 

generaties toen zij jong waren. 

John Lievens leidt hieruit af dat 

de kans groot is dat de huidige 

jongeren ook op latere leeftijd 

meer actief zullen blijven binnen 

de amateurkunsten. Een hoop-

volle boodschap. 

Het jonge profiel van de amateur-

kunstenliefhebbers wijt Dries Van-

herwegen, wetenschappelijk mede-

werker aan het onderzoek, aan de 

groeiende vrije tijd waarover jonge-

ren beschikken in vergelijking met 

20 jaar geleden. Bovendien is het 

aanbod aan creatieve activiteiten 

enorm toegenomen. Denk aan de 

vele mogelijkheden in het Deeltijds 

Kunstonderwijs, waar heel wat jon-

geren les volgen. Ook hechten jon-

geren veel belang aan zelfexpressie 

en authenticiteit, kenmerken die 

sterk aanwezig zijn binnen de ama-

teurkunsten. 

Is er een verband tussen recep-

tieve cultuurdeelname en ama-

teurkunsten? “Jazeker”, antwoordt 

John Lievens, “amateurkunste-

naars gaan vaker naar culturele 

activiteiten. Het is ten dele logisch 

dat als je zelf schildert, je ook 

gemakkelijker een tentoonstelling 

bezoekt.” Daarnaast valt op dat 

amateurkunstenaars actiever 

deelnemen aan het brede culturele 

Info p 
Prof. John Lievens
Vakgroep Sociologie
Tel. 09 264 83 48
John.Lievens@UGent.be

© Creatief Schrijven

Koor&Stem © F. Van Mieghem

Danspunt © Lemmert

Muziekmozaïek © Bart De Nolf
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14-18 uur
Grafiekatelier
KUNSTWERK[t]

Nog nooit een lino gemaakt? In dit atelier kan je 

onmiddellijk aan de slag. Het is uitgerust met druk-

persen. Lino, inkt en papier zijn er in overvloed. Van 

elk werk maak je verschillende afdrukken en neem je 

er enkele mee naar huis. De andere worden in het 

KUNSTWERK[t]-KUNST-kermiskraam verkocht voor het 

goede doel.

14-18.30 uur
Optredens
Het Deeltijds Kunstonderwijs Oost-Vlaanderen

Het Deeltijds Kunstonderwijs, beter gekend als de 

‘muziekacademie’ en ‘tekenacademie’, herbergt meer 

dan 160.000 dansende, musicerende en beeldende 

creatievelingen in 167 scholen. De directeurs van de 

Oost-Vlaamse academies sloegen de handen in elkaar. 

Resultaat: een programma bestaande uit toneel, voor-

dracht en veel muziek. U kunt kijken en luisteren naar 

intieme kamermuziek, jazz, een symfonisch orkest en 

bigband. Zij bestijgen het podium vol goesting.

14-20 uur
Matchbox
KUNSTWERK[t]

Matchbox is een exporuimte op wielen, waarin de ont-

moeting tussen een professionele en een niet-professi-

onele kunstenaar centraal staat. De Matchbox reisde 

een jaar door Vlaanderen en Brussel. De resultaten 

waren heel divers. Het overzicht hiervan vind je in het 

Ufo. Bezoek ook de Matchbox zélf, de Oost-Vlaamse 

expo is zeker de moeite waard!  

www.matchboxontour.be

14-20 uur
Projectie online 
hiphopchoreografieën en 
workshops
Danspunt

Maak kennis met het nieuwe online dansplatform 

van Danspunt waar dansdocenten, choreografen en 

dansers elkaar ontmoeten, zich kunnen bijscholen en 

inspiratie opdoen. Lyrical Hiphop, Funky Hiphop, Ragga, 

Krumping en Modern Hiphop: dit zijn maar enkele van 

de vele hiphop-dansstijlen die momenteel online staan 

op www.danceworkshops.be 

14-02 uur
Schrijven op de lichtkrant
Creatief Schrijven en het KASK

KASK en Creatief Schrijven gaan samen aan de slag. 

De hele dag houden ze voorbijgangers in de ban met 

spitsvondige teksten, sms-poëzie en liefdesadvies op 

de lichtkrant aan de straatzijde van het Ufo. Het loont 

zeker de moeite om er even bij stil te staan! 

14.30-17 uur
Danscarrousel 
Danspunt

In een tijdspanne van 20 minuten proef je van vier 

dansstijlen uit verschillende hoeken van de wereld.  

Steve Burggraeve laat je kennismaken met hiphop, 

RnB en newstyle moves uit de USA. Seydina Djiba 

brengt je ritme en dansbewegingen bij uit Afrika.  

Melanie Nunes geeft je een mini-introductie in de  

Jamaïcaanse danscultuur uit de Caraïben en met Miet 

Bleyen trek je naar Indië voor een vleugje Bollywood.

15-16 uur
Meet ’n greet met een bekende 
schrijver 

Creatief Schrijven

Acht schrijvers krijgen de kans om samen met een 

bekende schrijver te mijmeren over het schrijversbe-

staan, hun werk voor te leggen en professionele feed-

back te krijgen.

Festival van de Amateurkunsten 

2 MEI 2010, IN EN ROND HET UFO (SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 33)

Meer info: www.festivalvandeamateurkunsten.be
www.forumvooramateurkunsten.be
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Energiebeleid UGent 
onder de loep
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stelde de grond ter beschikking 

en neemt de stroom af tegen een 

voordelig tarief. Dit jaar zullen ze 

ongeveer 20% van ons energiever-

bruik dekken. En binnenkort komen 

er zonnecellen op de daken van 

grote universiteitsgebouwen. Ook 

die zullen goedkope groene stroom 

produceren.”

Campagne voeren!
Om de energiedoelen te halen, 

moeten het personeel en de vak-

groepen aan de bak. Riet Van de 

Velde: “Met onze jaarlijkse ener-

giecampagnes in het voorjaar 

proberen we hun betrokkenheid 

te vergroten. Vroeger spitste het 

energiebeleid zich vooral toe op 

het verbruik van de gebouwen. Nu 

proberen we de mentaliteit van de 

mensen te veranderen. We moedi-

gen de vakgroepen aan om te kie-

zen voor energiezuinige toestellen. 

En we geven enkele handige tips: 

deel je printer zo veel mogelijk met 

een andere afdeling, schakel je pc 

’s avonds volledig uit, noem maar 

op.” Hoe ziet de energietoekomst 

van de UGent eruit? Lina Avet: “We 

doen het zeker niet slecht, maar de 

lat moet nog een stuk hoger willen 

we onze doelstellingen halen en wil-

len we onze energiefactuur kunnen 

blijven betalen.” 

van het beleidsplan is dan ook om 

het verbruik van zulke nieuwe pro-

jecten terug te dringen.”

UGent in actie
Een actieplan met concrete maat-

regelen moet de energiedoelen 

stap voor stap dichterbij brengen. 

Riet Van de Velde: “We brengen 

het energieverbruik van de uni-

versiteit in kaart met tellers op 

verschillende plekken. We plannen 

nog heel wat extra tellers, om de 

grootverbruikers op te sporen. We 

investeren in efficiëntere gascon-

densatieketels of andere groene 

technologieën. Bovendien voeren 

we energieaudits uit van onze 

gebouwen. Zo ontdekken we waar 

het beter kan.” Ook energieverslin-

dende toestellen komen aan bod. 

Vakgroepen hebben recht op een 

schrootpremie als ze een koelkast 

of vriezer vervangen door een 

energiezuinig exemplaar..

Groene stroom
Alle besparingen ten spijt heeft de 

UGent nog altijd heel wat stroom 

nodig. Daarom wil de universiteit 

alleen energie verbruiken die duur-

zaam is opgewekt, al dan niet in 

eigen beheer. Meteen het derde 

doel van het energiebeleidsplan. 

Lina Avet: “Sinds midden 2008 ko-

pen we alleen nog groene stroom. 

Bovendien werken we mee aan 

projecten rond duurzame energie. 

Begin deze maand werden drie 

windturbines op de Proefhoeve in 

Melle officieel ingehuldigd. SPE-

Luminus bouwde de windturbines 

en zal ze exploiteren, de UGent 

Aan de Gentse universiteit wordt 

heel wat onderzoek verricht naar 

(duurzame) energie. Maar hoe 

scoort de UGent eigenlijk op dat 

vlak? Gooien we de energie door 

de ramen en deuren naar buiten? 

En welke inspanningen levert de 

universiteit om het verbruik terug 

te dringen? Riet Van de Velde 

(milieucoördinator UGent) en Lina 

Avet (directie Gebouwen en Facili-

tair Beheer) weten er alles over. 

Riet Van de Velde: “We zijn al ja-

ren bezig met het energiebeleid. In 

2009 mondden die inspanningen 

uit in het energiebeleidsplan. Daar-

in stelt de UGent zichzelf enkele 

ambitieuze doelen. Zo moet het 

verbruik tegen 2012 met 10% en 

tegen 2020 met 20% zijn gedaald 

ten opzichte van 1998.” Het glo-

bale verbruik van de UGent is al 

met 6% afgenomen, ondanks de 

uitbreiding van het patrimonium, 

vooral dankzij de spectaculaire da-

ling van het waterverbruik en een 

efficiëntere verwarming van de ge-

bouwen. Toch blijft het stroomver-

bruik stijgen. Lina Avet: “Er komen 

voortdurend nieuwe gebouwen bij. 

Vaak zijn die op zich heel zuinig, 

maar zitten ze vol hoogtechno-

logische en energieverslindende 

toepassingen. Het tweede doel 

Voor alle info over het energiebeleidsplan, de 

energiecampagne en het slotevent op 18 maart 

(met een debat over klimaatverandering en een 

optreden van de comedygroep The Lunatics): 

www.UGent.be/energie

Info p 
Riet Van de Velde (links) 
Milieucoördinator UGent 
Tel. 09 264 79 24
Riet.VanDeVelde@UGent.be

Lina Avet (rechts) 
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer 
Tel. 09 264 79 28 
Lina.Avet@UGent.be

Willen we de klimaatverandering tegenhouden, moeten we bewuster omspringen 

met energie. Met het energiebeleidsplan draagt de UGent alvast haar steentje bij.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto: Nic Vermeulen
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waarom Amnesty International het 

Internationaal Strafhof steunt.  

Weliswaar is de capaciteit nog niet 

zo groot, er kunnen niet zoveel da-

ders worden vervolgd. Intussen kan 

er wel al een sterke preventieve 

werking van uitgaan.” 

Sommige landen, zoals 

Soedan, nemen een loopje met 

de procesgang. Is zoiets te 

vermijden?

“Het is een belangrijke stap dat er 

een arrestatiebevel tegen El-Bashir 

werd uitgevaardigd. Het was de 

Veiligheidsraad die het conflict 

in Darfur bij het Strafhof bracht. 

Bij de andere zaken gebeurde dit 

op vraag van de landen zelf, dus 

er was een zekere mate van me-

dewerking. Soedan daarentegen 

accepteerde het niet en ging in 

het protest zover dat buitenlandse 

het mee opstellen van de teksten 

die de werking omschrijven.”

Hoe evalueert u de werking van 

het Internationaal Strafhof?

“Voor ons blijft het een speerpunt 

om de werking van het Internati-

onaal Strafhof te versterken. We 

hopen dat meer landen zich zul-

len aansluiten. Er moet ook meer 

samenwerking zijn om verdachten 

uit te leveren. Wat opvalt bij men-

senrechten is dat er een uitgebreid 

apparaat van regels is dat steeds 

opnieuw wordt verfijnd. Het zwakke 

punt zit bij het laten naleven van 

de regels. Door het Internationaal 

Strafhof wordt dat mogelijk ge-

maakt, het laat toe om individuen 

te vervolgen. In de strijd tegen de 

straffeloosheid van grove schendin-

gen van de mensenrechten, is dit 

heel belangrijk. Dat is ook de reden 

Waarom kozen jullie voor  

Luis Moreno-Ocampo?

Eva Brems (professor mensen-

rechten aan de UGent en voorzitter 

van Amnesty International Vlaan-

deren): “Luis Moreno-Ocampo is 

de eerste hoofdaanklager van het 

Internationaal Strafhof. Het gaat 

om een heel belangrijke functie. De 

man had eerder in Argentinië mee-

gewerkt aan de vervolging van de 

militaire junta. Luis Moreno-Ocam-

po was toen een dertiger, dus nog 

vrij jong. Het ging om een belang-

rijke mijlpaal. Het was immers voor 

het eerst sinds de processen van 

Nuremberg dat militairen wegens 

massamoorden voor een recht-

bank werden gedaagd. Amnesty 

International heeft fel geijverd voor 

het oprichten van een instelling als 

het Internationaal Strafhof. Er was 

ook een ruime betrokkenheid bij 

Luis Moreno-Ocampo is hoofdaanklager 

van het Internationaal Strafhof in Den 

Haag. Dat legt zich toe op het vervolgen 

van personen die worden verdacht van 

oorlogsmisdaden en schendingen van 

de mensenrechten. Aan de UGent krijgt 

hij de Leerstoel Amnesty International 

aangeboden. Op 23 maart geeft hij een 

publiekslezing in Vooruit. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto’s: Nic Vermeulen & Reporters

Internationaal Strafhof  
heeft preventieve werking



 11 11

en vrouwenorganisaties, die heb-

ben veel aandacht voor mensen-

rechten.”

Met Salil Shetty krijgt Amnesty 

International in juni een nieuwe 

secretaris-generaal. Wat 

verwacht u van hem?

“Salil Shetty werkte voor de Ver-

enigde Naties aan de Millennium-

doelstellingen. Hij is dus vertrouwd 

met armoede. Het sociaaleconomi-

sche terrein is voor ons belangrijk, 

we willen graag meer die richting 

uitgaan en het verband met men-

senrechten leggen. Salil Shetty is 

heel beslagen in deze materie, het 

is dus een prima zaak.” 

hulpverleners het land werden uit-

gezet. Jammer genoeg werken ook 

andere landen niet mee aan zijn 

uitlevering, hoewel ze bij het Inter-

nationaal Strafhof zijn aangesloten. 

El-Bashir neemt nochtans af en toe 

deel aan conferenties in het buiten-

land, het is dus mogelijk om hem 

op te pakken.” 

Merkt u verbetering in het 

naleven van mensenrechten?

“Er blijven pijnpunten, zoals Colom-

bia. We hopen dat het Internatio-

naal Strafhof daar aandacht aan 

zal besteden. Zo zijn er nog tal van 

landen waar mensenrechten niet 

veel voorstellen. Het is dus moeilijk 

om het over een verbetering te 

hebben. Mensenrechten zijn bo-

vendien ook heel breed. Soms gaat 

het over totale destructie, zoals in 

oorlogsgebieden. Maar evenzeer 

gaat het om de strijd om holebi’s 

niet langer te discrimineren. We 

zien ook verschuivingen. Zo is er nu 

meer aandacht voor verkrachting 

en seksueel geweld, iets wat in 

oorlogen op grote schaal gebeurt. 

Dit wordt nu gezien als een vorm 

van foltering of zelfs een misdaad 

tegen de mensheid. Positief is hoe 

mensenrechten vrij veel aandacht 

krijgen. Ze worden niet alleen op-

gelegd, in heel veel landen is er ook 

een bewustzijn bij de samenleving. 

Denk bijvoorbeeld aan vakbonden 

Info p 
Prof. Eva Brems
Vakgroep Publiekrecht
Tel. 09 264 68 25
Eva.Brems@UGent.be

Wie is Luis Moreno-
Ocampo?

De Leerstoel Amnesty Interna-

tional 2009-2010 gaat naar Luis 

Moreno-Ocampo. Deze leerstoel 

is een initiatief van de Universi-

teit Gent en wordt opgedragen 

aan iemand die een belangrijke 

rol speelt bij het verdedigen van de mensenrechten. Luis Moreno-Ocampo is een Ar-

gentijnse jurist en vooral bekend als hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in 

Den Haag. 

Luis Moreno-Ocampo werd geboren in 1952. In Buenos Aires volgde hij rechtenstudies. 

Van 1984 tot 1992 werkte hij in Argentinië als aanklager. Hij speelde een rol bij het 

vervolgen van de militaire junta. Negen militairen werden vervolgd, vijf werden ook ef-

fectief veroordeeld. Later richtte hij een privébedrijf op: Moreno-Ocampo & Wortman. 

Zo verdedigde hij onder meer de belangen van Diego Maradona, de voormalig minister 

van Economie Domingo Cavallo en de slachtoffers van nazi-misdadiger Eriech Priebke. 

Voorts gaf hij les aan de universiteit. Ook fungeerde hij als raadgever bij de onder meer 

de Wereldbank en de Verenigde Naties. 

In april 2003 werd Luis Moreno-Ocampo verkozen als eerste hoofdaanklager van het 

Internationaal Strafhof. Dat werd opgericht in 2002 met als doel het vervolgen van per-

sonen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogs-

misdaden. De omschrijving daarvan ligt vast in internationale verdragen. Momenteel 

hebben 110 landen deze instelling erkend, waaronder ook België. Tot nu toe werden 

zaken onderzocht die zich afspeelden in Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Repu-

bliek en Soedan. Telkens ging het om oorlogsgebieden waar martelen, het ronselen van 

kindsoldaten en het misbruiken van vrouwen plaatsvonden. Ook het verkiezingsgeweld 

in Kenia van begin 2008 wordt door het Internationaal Strafhof behandeld. 

Lezing in Vooruit!
Publiekslezing met Luis Moreno-Ocampo, en 
toespraak van rector Paul Van Cauwenberge 
en Karen Moeskops, directeur van Amnesty 
International Vlaanderen. Op 23 maart om 20 
uur in Vooruit.

Meer info via www.vooruit.be 
en www.aivl.be
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Andy Delcloo was al acht jaar aan 

het werk in het Koninklijk Meteo-

rologisch Instituut toen hij besliste 

om te doctoreren. Met de hulp van 

drie promotors slaagde hij erin 

zijn proefschrift rond te krijgen in 

één jaar tijd. Ondertussen bleef hij 

actief bij het KMI, werd hij voor de 

derde keer vader en verbouwde hij 

zijn huis. 

binnen het KMI. Mijn verhaal kent 

dus een ander verloop dan dat van 

de meeste doctorandi. In plaats 

van eerst te bepalen wat ik wou 

bereiken en een beurs te zoeken, 

heb ik mijn doctoraat behaald op 

basis van onderzoeksresultaten die 

ik al had.

Heeft een doctoraat dan zo’n 

meerwaarde?

Jawel. Mijn ambitie was en is nog 

steeds om bij het KMI te kunnen 

blijven werken en aangezien dat 

een wetenschappelijke instelling is, 

is deze promotie wel opportuun.

Indrukwekkend. Hoe heb je dat 

klaargespeeld?

Ik heb mijn voorstel voor een doc-

toraat pas ingediend in november 

2008, maar het onderzoek was 

dan eigenlijk al achter de rug. 

Tijdens die jaren bij het KMI had 

ik een aantal peer review papers 

geschreven. Genoeg materiaal om 

tot een proefschrift te bundelen, 

zo dacht ik, en dus ben ik naar 

de faculteit Bio-ingenieursweten-

schappen gestapt. Daar kwam ik 

in contact met mijn promotor pro-

fessor Herman Van Langenhove. 

Verder had ik nog twee promotors 

Tijdens de zomer waarschuwen weer-

mannen en -vrouwen dikwijls voor te 

hoge ozonconcentraties. Voor zijn 

doctoraat onderzocht Andy Delcloo in 

welke mate de weersomstandigheden 

een invloed hebben op de productie 

van ozon. 

Auteur: Katrien Depoorter | Foto: Nic Vermeulen

Negenproef met Andy Delcloo

Doctoreren 
vanuit het KMI 
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Hoe ben je bij het KMI 

terechtgekomen?

Sinds de jaren 70 meet het KMI de 

concentratie ozon in de ozonlaag 

aan de hand van sondes die drie-

maal per week worden gelanceerd. 

Al die jaren hebben deze sondes 

ook de ozonconcentratie in de tro-

posfeer gemeten, dat is de onder-

ste laag van de dampkring waarin 

wij leven. Maar op de gegevens uit 

de troposfeer zijn nooit diepgaande 

analyses uitgevoerd. Tot het KMI 

tien jaar geleden iemand zocht die 

er een onderzoek mee kon doen. 

Modelleren is een belangrijk onder-

deel van dat onderzoek en omdat ik 

een thesis had gemaakt over hy-

drologisch modelleren, was ik een 

geschikte kandidaat. 

Wat was het doel van je 

onderzoek?

Een ozonsonde meet niet alleen 

de hoeveelheid ozon, maar ook de 

temperatuur, de relatieve voch-

tigheid, de windsnelheid en de 

windrichting. De bedoeling was te 

achterhalen wat de invloed is van 

deze en andere meteorologische 

parameters op de productie van 

ozon in de troposfeer. 

Hoe ben je daarvoor te werk 

gegaan?

Eerst heb ik vastgesteld dat de oor-

sprong van de luchtmassa’s een 

grote invloed heeft op de ozonpro-

ductie. Zo zijn hoge ozonconcen-

traties in de zomer geassocieerd 

met de aanvoer van continentale 

warme droge lucht. Ik was ook 

benieuwd of er uit de sondedata 

klimaatsveranderingen zouden 

blijken, maar de conclusie was dat 

er in de periode van 1970 tot nu 

geen significante veranderingen 

te zien zijn in de luchtmassa’s. Een 

tweede stap was het modelleren 

van die ozonsondedata, daarmee 

bedoel ik dat ik heb onderzocht of 

we aan de hand van een model de 

ozonconcentratie kunnen voorspel-

len als we de meteorologische con-

dities kennen. Dat bleek te kunnen. 

Vervolgens heb ik deze sondedata 

ook gebruikt om een chemisch 

transportmodel te valideren op 

verschillende hoogtes. Dat is een 

model dat de luchtkwaliteit, ozon-

concentraties, fijn stof, ... kan voor-

spellen voor de komende dagen 

door een weermodel als input te 

gebruiken. Net zoals bij weersvoor-

spellingen neemt de voorspellings-

kracht uiteraard af naarmate we 

verder in de toekomst kijken. Daar-

om hebben we vijftig slim gekozen 

weermodellen gebruikt als input 

voor het chemisch transportmodel 

om zo vijftig keer een gemodelleer-

de ozonconcentratie te bekomen 

voor een bepaalde locatie.

Wat is de maatschappelijke 

relevantie van je bevindingen?

Vroeger konden we enkel voorspel-

len of de drempelwaarde van 180 

microgram ozon per kubieke meter 

zou worden overschreden of niet. 

Nu kunnen we daar ook een statis-

tische waarde aan geven en bere-

kenen wat de kans is dat die grens 

morgen en de dagen nadien zal 

worden overschreden. Hetzelfde 

kunnen we doen voor de concen-

tratie fijn stof in de lucht.

Mijn werk is ook maatschappelijk 

relevant omdat ik de correlatie heb 

bestudeerd tussen enerzijds maxi-

male ozonconcentraties, fijn stof en 

temperatuur en anderzijds het da-

gelijkse sterftecijfer in ons land. Bij 

16° C sterven het minst mensen. 

Zodra het warmer of kouder wordt, 

ligt het sterftecijfer hoger. Kijken 

we ook naar de hoeveelheid en de 

samenstelling van het fijn stof, dan 

zien we dat er minder doden zijn 

wanneer er tijdens de winter meer 

zeezout in de lucht is. Daarmee wil 

ik niet zeggen dat zeezout gezond 

is. Het betekent dat de aanvoer van 

propere lucht van over zee zorgt 

voor een lager sterftecijfer en dat 

we er niet mogen van uitgaan dat 

alles wat tot fijn stof behoort ook 

schadelijk is. Voor de zomerperiode 

zien we een hoger sterftecijfer 

wanneer er veel secundaire organi-

sche aërosolen en ozon in de lucht 

aanwezig zijn. 

Hoe kijkt u terug op de periode 

waarin u doctoreerde?

Vooral het laatste jaar waarin ik 

alle resultaten heb gebundeld en 

mijn proefschrift heb geschreven, 

was heel hectisch. Mijn vrouw en ik 

kregen ons derde kindje, de verbou-

wing van ons huis was volop aan de 

gang en mijn werk bij het KMI liep 

gewoon door. Het was niet eenvou-

dig, maar wel de moeite waard. Ik 

ben trots op het eindresultaat.

Zou u uw manier van doctore-

ren aanraden aan anderen?

Zeker. Wie voor zijn beroep regel-

matig peer review papers schrijft, 

adviseer ik om naar de universiteit 

te stappen met een voorstel om 

te doctoreren. Je krijgt er veel 

voldoening van en een doctoraat is 

sowieso een meerwaarde.

Wat zou u in de toekomst nog 

willen bereiken in uw vakgebied?

Ik zou graag het chemisch trans-

portmodel dat we gebruiken verder 

ontwikkelen. Eén van de volgende 

stappen hierbij is modelleren op 

hogere resolutie zodat we ook de 

lokale effecten in de steden beter 

zien. Er zijn veel mensen die mete-

orologische data gebruiken voor 

allerlei doeleinden. Ik wil kunnen 

inschatten wat de noden zijn van die 

eindgebruikers en hen meer gede-

tailleerde informatie geven. 

Info p 
Dr. ir. Andy Delcloo 
Koninklijk Meteorologisch Instituut 
van België
Tel. 02 373 05 93 
Andy.Delcloo@kmi-irm.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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de rechten van gemarginaliseerde 

groepen zoals homo’s, mensen 

met hiv en drugverslaafden verde-

digd.” 

Tot eind 2008 was Peter Piot 

directeur van UNAIDS, het Joint 

United Nations Program on HIV/

AIDS. Hij stond vele jaren aan 

het hoofd van internationale ge-

zondheidsorganisaties. Vorig jaar 

omschreef hij in de Belgische Se-

naat de functie van directeur van 

UNAIDS als voor 99% een politieke 

baan. “Als internationaal figuur 

in de gezondheidssector moet je 

beschikken over stalen zenuwen, 

een dik vel hebben, goed kunnen 

luisteren en respect hebben voor 

andere culturen. Een goede we-

tenschappelijke basis spreekt voor 

zich, maar als je dat combineert 

met een grote dosis humor en 

zelfrelativering over je eigen be-

langrijkheid, ben je al een heel eind 

op weg.”

Gezondheidszorg mondiaal 
aanpakken
Momenteel werkt Peter Piot in 

Londen als directeur van het Insti-

tute for Global Health binnen het 

Imperial College Londen. “Ik geloof 

oprecht dat we ook voor gezond-

heidszorg mondiaal moeten blijven 

denken in deze geglobaliseerde 

wereld. Een goede gezondheid gaat 

niet alleen over de medici, maar 

wordt beïnvloed door een reeks 

maatschappelijke- en gedragsfac-

De universiteit reikt eredoctoraten 

uit aan personen die, meestal in 

hun samenwerking met de UGent, 

blijk hebben gegeven van een grote 

verdienste in academisch onder-

wijs, wetenschappelijk onderzoek 

en maatschappelijke of weten-

schappelijke dienstverlening. Dit 

jaar wordt Peter Piot voorgedra-

gen door de faculteit Geneeskunde 

en Gezondheidswetenschappen. 

“Ik heb ondertussen al een aantal 

eredoctoraten mogen ontvangen, 

maar het eredoctoraat aan de Uni-

versiteit Gent doet me extra plezier 

omdat het komt van mijn eigen 

alma mater. Ik zie het eveneens 

als een gelegenheid om de band 

met Gent opnieuw op te nemen. 

Niettegenstaande mijn jarenlange 

afwezigheid in België heb ik steeds 

goede contacten onderhouden met 

vrienden van vroeger zoals met 

professor Marleen Temmerman 

en rector Paul Van Cauwenberge. 

Sinds kort zetel ik ook in de Raad 

van Bestuur van de Vlerick School 

als een van de vertegenwoordigers 

van de UGent.” 

Begin van de jaren zeventig was 

Peter Piot student aan de Universi-

teit Gent, een periode die hem naar 

eigen zeggen getekend heeft. “Toen 

ik in Gent studeerde waren het 

woelige jaren met veel protesten, 

bezettingen en stakingen. Het was 

ook een overgang van een oude 

garde van professoren naar een 

aantal jonge turken, met wie ik 

me veel beter kon identificeren.” In 

2006 was Peter Piot nog te gast 

op het Internationaal Studenten 

Forum in Gent. “Het viel me op hoe 

geïnteresseerd de studenten wa-

ren in ontwikkelingslanden en hoe 

goed ze geïnformeerd waren.”

Vechten tegen aids
Peter Piot begon zijn carrière 

als professor microbiologie aan 

het Instituut voor Tropische Ge-

neeskunde in Antwerpen. Hij was 

medeontdekker van het Ebolavirus 

maar verwierf vooral wereldfaam 

voor zijn strijd tegen aids. “Als ik 

terugblik op mijn loopbaan dan 

heb ik toch een aantal zaken in 

beweging gebracht. Zoals aids een 

prominente plaats gegeven op de 

internationale politieke agenda en 

de verlaging van de prijs van anti-

retrovirale-medicatie voor ontwik-

kelingslanden. Ik heb ook jarenlang 

“Een eredoctoraat ontvangen van je eigen 
alma mater doet extra veel plezier.”

Telkens op de voorlaatste vrijdag van 

maart viert de Universiteit Gent Dies 

Natalis, de verjaardag van de univer-

siteit. Traditiegetrouw gaat die dag 

gepaard met de uitreiking van de ere-

doctoraten. Dit jaar gaat een van de 

zeven eretitels naar professor Peter 

Piot, afgestudeerd als arts in 1974 

aan de UGent.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Imperial College London

Eredoctoraat voor  
UGent-arts Peter Piot
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toren. Enkel een interdisciplinaire 

aanpak zal blijvende resultaten 

opleveren.” De taak van de acade-

mische wereld blijft hoe dan ook 

enorm belangrijk. “Universiteiten 

hebben een onvervangbare rol 

in gezondheid, van opleiding tot 

innovatie, research en evaluatie. 

p Guy Verhofstadt, gewezen premier en minister van Staat, 

ontvangt het institutioneel eredoctoraat. Guy Verhofstadt 

studeerde begin jaren 70 Rechten aan de Universiteit Gent. 

Hij zette er zijn eerste semi-politieke stappen toen hij het 

Liberaal Vlaams StudentenVerbond (LVSV) nieuw leven in-

blies. In april 2008, na negen jaar premierschap, nam Ver-

hofstadt afscheid van de Wetstraat en maakte hij opnieuw 

tijd voor die andere grote passie: het schrijven. Momenteel 

is hij Europees fractieleider.

p Prof. Grigoriy S. Yablonsky (Oekraïne) – Washington Uni-

versity en St-Louis University, VS. Kenmerkend voor deze 

scheikundige ingenieur is de toepassing van geavanceerde 

wiskundige methodes op chemische en ingenieurstechni-

sche vraagstukken.

p Prof. Luc Soete (België/Nederland) – directeur van UNU-MERIT, 

een onderzoeksinstituut van de United Nations University 

van de Universiteit Maastricht. Hij is één van de grondleg-

gers van wetenschappelijk onderzoek naar de aard, oor-

sprong, determinanten en maatschappelijke gevolgen van 

innovatie, lang voor innovatie als cruciaal werd beschouwd 

voor de economische ontwikkeling. 

p Prof. Meinrat O. Andreae (Duitsland) – directeur van het 

departement Biogeochemie van het Max Planck Institute 

for Chemistry enen toponderzoeker over onder andere de 

impact van globale biomassaverbranding op de atmosfeer 

en over de invloed van aërosolen op het klimaat.

p Prof. Ray Dolan (Ierland) – directeur van de Welcome Trust 

Centre for Neuroimaging van het University College in 

Londen. Prof. Dolan stond mee aan de wieg van de cogni-

tieve neurowetenschappen en leverde een uitzonderlijke 

wetenschappelijke bijdrage aan de studie van de hersen-

mechanismen die menselijke cognitie en emotie teweeg-

brengen. 

p Ai Weiwei (China) – medecurator van de State of Things-

tentoonstelling in het kader van Europalia-China. Hij is 

als kunstenaar en politiek activist mede-oprichter van de 

Stars-groep die een zeer uitdrukkelijk verband legt tussen 

kunst en maatschappelijk engagement. Ai Weiwei is bij het 

grote publiek vooral bekend als mede-architect van het 

zogenaamde Vogelneststadium in Peking, gebouwd naar 

aanleiding van de Olympische Spelen in China. 

Behalve aan Peter Piot reikt de Universiteit Gent op 19 maart nog zes andere eredoctoraten uit.

Wij moeten een kritische stem zijn 

in de maatschappij. Het is ook be-

langrijk dat we dit altijd doen in een 

mondiaal perspectief.” 
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Info p 
Prof. Paul Verhaeghe
Vakgroep Psychoanalyse en 
Raadplegingspsychologie
Tel 09 264 63 56
Paul.Verhaeghe@UGent.be

Pleidooi voor 
psycho therapie
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In 2007 was Paul Verhaeghe uitge-

nodigd op een congres over mental 

health in Dublin. Tot zijn grote 

verbazing was Thomas Szasz, 

nestor en boegbeeld van de anti-

psychiatrie, daar ook. “Samen kwa-

men we tot de vaststelling dat we 

vandaag dezelfde situatie beleven 

als pakweg veertig jaar terug: een 

hypermedicalisering van psycholo-

gische problemen, een onbewezen 

overtuiging dat alle psychische 

stoornissen organisch gegrond zijn 

en toenemende dwangmaatrege-

len. Toen mijn lezing nadien op de 

congreswebsite werd geplaatst, 

kwam daar internationaal heel veel 

reactie op. Daaruit kwam het idee 

om daarover een boek te schrijven 

voor het grote publiek.”

Decade of the brain
Het boek opent met een maat-

schappijkritisch hoofdstuk, met als 

centrale stelling dat onze huidige 

samenlevingsvorm zeer negatieve 

effecten heeft op cruciale zaken 

zoals identiteitsontwikkeling en 

welbevinden. Tezelfdertijd is er een 

mentaliteitsverschuiving ontstaan 

bij het brede publiek: alles zou gene-

tisch en neurobiologisch bepaald zijn, 

waardoor men weigert nochtans 

voor de hand liggende verbanden te 

zien. Dat een ADHD-maatschappij 

ADHD-kinderen produceert is toch 

niet zo vreemd? Dat onder ogen 

zien, verplicht ons een aantal funda-

mentele zaken in vraag te stellen, en 

dat doen we blijkbaar liever niet. The 

decade of the brain heeft, samen 

met de hype rond het menselijk 

genoom, de indruk gewekt dat alles 

toch organisch bepaald is. Een pil-

letje nemen is véél makkelijker, en die 

medicijnen hebben meestal nog een 

effect ook – zij het puur op de symp-

tomen, en nagenoeg nooit zonder 

ernstige neveneffecten. De eigenlijke 

therapeutische werkzaamheid ervan 

wordt bovendien flink overdreven, 

vaak genoeg door pseudoweten-

schappelijke informatie die vanuit de 

industrie verspreid wordt. 

“De enorme vooruitgangen die we 

geboekt hebben in de studie van 

onze hersenen, o.a. via de medi-

sche beeldvorming, hebben ons 

vooral geleerd dat een en ander 

nog veel complexer in elkaar steekt 

dan dat we vermoed hadden. Van 

het overgrote merendeel der 

psychologische en psychiatrische 

stoornissen kennen we de oorzaak 

niet, behalve dat het een complexe 

interactie tussen mens en omge-

ving moet zijn.” 

Niet efficiënt
Een andere maatschappelijke evolu-

tie heeft ook verregaande gevolgen: 

vandaag moet alles zo effectief 

mogelijk zijn. “In de praktijk betekent 

dat: zo goedkoop mogelijk, maar 

dat zegt men er gewoonlijk niet bij”. 

Op het vlak van psychotherapie be-

tekent het dat vooral kortdurende 

protocollaire behandelingen getest 

worden, bovendien op patiënten-

groepen die zeer selectief samen-

gesteld zijn. “Men gebruikt daarvoor 

de DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), wat 

zelfs volgens de opstellers ervan 

geen enkele therapeutische implica-

tie heeft, aangezien het bedoeld was 

voor onderzoek. En voor dat laatste 

is het trouwens ook niet bruikbaar.” 

Die kortdurende psychotherapeuti-

sche modellen worden vervolgens 

gepromoot als de enige écht werk-

zame en vervolgens opgelegd in  

de praktijk. In Nederland is dat nu  

al het geval via hun zogenaamde 

DiagnoseBehandelCombinaties.  

“Klinische ervaring toont dat der-

gelijke methodes bij de overgrote 

meerderheid van de patiënten niet 

werken, wat dan tot de verkeerde 

conclusie leidt dat ‘de’ psychothe-

rapie niet werkt, en dat de oorzaak 

wel ergens in de hersenen of de 

genen zal liggen.” 

Dat is des te schrijnender omdat 

er ondertussen meer dan voldoen-

de bewijs bestaat dat langdurige 

psychotherapie wel degelijk effec-

tief is en op middellange termijn 

zelfs veel goedkoper, omdat op 

grond daarvan psychiatrische op-

names drastisch dalen. 

Dat neemt niet weg, besluit Paul 

Verhaeghe, dat ook psychotherapie 

machteloos staat tegenover een 

ziekmakende maatschappij. “De 

kritiek luidt dan: al die pillen, al die 

psychotherapeuten, en er komen 

steeds meer angststoornissen, 

depressies en zelfmoorden. Dat is 

juist, maar dat aan die pillen of aan 

die psychotherapeuten verwijten, is 

een struisvogelpolitiek”.  

Verhaeghe, Paul (2009). Het einde van de 

psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij.

Vanuit een negatief gevoel kan iets positiefs ontstaan. 

Dat bewijst professor Paul Verhaeghe, voorzitter 

van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegings-

psychologie met zijn nieuwste boek ‘Het einde van de 

psychotherapie’. “Ik erger me al een tijd aan het feit 

dat men vandaag steeds minder belang hecht aan 

psychotherapie, en dat men alle heil verwacht van 

neurobiologie en farmacologie”.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen
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sen een strategisch kader. Je zou 

het simpel kunnen uitdrukken: er 

is wel voldoende P –in de praktijk 

personeelsadministratie, maar we 

hebben te weinig O, te weinig orga-

nisatiebeleid.”

En dus werd een tweede fase op-

gestart. Die liep tot de zomer van 

2009 en wil vijf veranderingspro-

jecten lanceren (zie kadertje). Koen 

Goethals: “Het nieuwe rapport 

moest het onderscheid duidelijk 

maken tussen ‘as is’ en ‘to be’, tus-

sen de situatie zoals ze vandaag 

is en zoals ze zou moeten zijn. 

Daardoor moeten we een duidelijk 

zicht hebben op de veranderingen 

die we precies zullen moeten im-

plementeren. En die implementatie 

van een nieuwe HR-politiek wordt 

dan fase drie.” 

Hoe zal dat er allemaal in de 

praktijk gaan uitzien? Beide heren 

in koor: “Onze personeelspolitiek 

heeft doorheen de hele organisatie 

een cultuurshift nodig.” Zo’n shift 

gaat onder andere over betere 

communicatie tussen de facultei-

ten en de DPO. Kortere communi-

catielijnen zouden tot meer effici-

entie kunnen leiden. Centraal in de 

verbeterde dienstverlening moet 

daarbij de klant staan, waarbij de 

klanten in casu de personeelsleden 

zijn. Een bedrijfscultuur waar kwa-

liteit op de eerste plaats komt, zou 

de standaard moeten worden.

Met zijn zowat 7.000 personeels-

leden is de Universiteit Gent de 

grootste werkgever van de stad. 

En meteen een opvallend ingewik-

keld gestructureerde: gedecen-

traliseerde eenheden, faculteiten, 

vakgroepen en personeel in veel 

functiecategorieën. Dat is vast 

geen sinecure om een gestroom-

lijnd personeelsbeleid te voeren. 

Om te onderzoeken wat er op HR-

vlak voor verbetering vatbaar is, 

liet de universiteit begin 2008 een 

analyse uitvoeren door het gespeci-

aliseerde bureau Thetis. Vicerector 

Luc Moens: “Die mensen brachten 

in kaart hoe het personeelsbeleid 

in de praktijk loopt en waar we be-

ter zouden moeten kunnen.” 

Zowel P als O 
Wat zijn de resultaten van het 

onderzoek? Academisch beheer-

der Koen Goethals begint met de 

positieve zijde van de medaille: “De 

directie P&O (Personeel en Orga-

nisatie) scoort goed als het op het 

doorvoeren van processen aan-

komt. Denk daarbij aan het bereke-

nen en uitbetalen van lonen of de 

afhandeling van allerlei dossiers.” 

Maar die beschikbare instrumen-

ten worden volgens het onderzoek 

van Thetis niet altijd even efficiënt 

ingezet. Luc Moens duidt de groot-

ste tekortkoming aan: “Er is meer 

visie nodig, er moet beter worden 

samengewerkt tussen de DPO en 

de respectieve faculteiten. We mis-

De Universiteit Gent is al lang geen 

staatsinstelling meer. Het is een  

moderne, gedecentraliseerde organi-

satie die efficiënt met haar middelen 

wil omspringen. “Maar op het vlak van  

personeelsbeleid is een cultuurshift  

nodig”, zeggen vicerector Luc Moens 

en academisch beheerder Koen  

Goethals in koor. Het HR-beleid krijgt 

dan ook zijn langverwachte verse la-

kens. Tijd voor een status quaestionis.

Auteur: Aart De Zitter | Foto: Nic Vermeulen 

Verse lakens voor HR-beleid

“Personeelspolitiek heeft 
nood aan cultuurshift”
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Leiderschap
En evenmin wordt het een centra-

lisatiebeweging. De vrees als zou 

de centrale personeelsdirectie 

meer grip willen krijgen op de poli-

tiek in de afzonderlijke faculteiten 

is volgens Luc Moens dan ook 

totaal niet terecht. “Wij zijn een 

gedecentraliseerde organisatie, 

en zullen dat blijven. Wél moeten 

we ons bewust worden dat we 

allemaal samen naar dat ene ge-

meenschappelijke doel streven: de 

uitvoering van de missie van onze 

universiteit. Maar dat hoeft niet te 

betekenen dat we nu gaan centra-

liseren.” 

In elk geval moet de universiteit 

ervoor zorgen dat de resultaten 

van een efficiëntere personeelspoli-

tiek op alle vlakken voelbaar zijn. 

Luc Moens: “Er zullen inderdaad 

duidelijke, concrete richtlijnen ko-

men, zodat die nieuwe wind ook in 

concreto zichtbaar is. Ik maak me 

sterk dat dat zal lukken, omdat we 

initieel zijn gestart van een bevra-

ging van ons personeel. Het wordt 

geen verandering die top-down 

wordt doorgedrukt.” Personeelsle-

den van verschillende geledingen, 

uit de faculteiten en de centrale 

administratie zijn actief betrokken 

in de werkgroepen die de verande-

ringsprojecten uitwerken.

Info p 
Prof. Luc Moens (rechts)
Vicerector
Tel. 09 264 30 02
Luc.Moens@UGent.be

Prof. Koen Goethals (links)
Academisch Beheerder
Tel. 09 264 31 10
Koen.Goethals@UGent.be
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we de beste kandidaten kunnen 

aanwerven.” En dat is niet altijd 

evident: de universiteit is gebon-

den aan barema’s en kan qua 

extralegale aanbiedingen nooit 

opboksen tegen de privésector. 

Maar dat vindt Luc Moens hele-

maal niet erg: “We moeten daar 

niet krampachtig in doen. We 

krijgen van de overheid centen om 

onderzoekers op te leiden en ze 

nadien te zien uitstromen. De in-

centive die wij als universiteit bie-

den, ligt eerder in de academische 

vrijheid, de werksfeer, de reputatie 

en de middelen en opportunitei-

ten die we bieden om op hoog 

niveau onderzoek te doen. Met 

die factoren kunnen we er zelfs in 

slagen om buitenlandse toppers 

naar Gent te trekken. Daar dient 

het Odysseus programma van 

de Vlaamse Regering voor.” De 

UGent wil volgens Luc Moens en 

Koen Goethals de eerste-keuze-

werkgever zijn op alle niveaus: 

academici, maar evenzeer admi-

nistratieve en technische mede-

werkers. “We willen goede men-

sen aantrekken, en hen evenzeer 

behouden”, alsnog Koen Goethals. 

De universiteit heeft een goed 

retentiebeleid nodig. “Daarom zijn 

we dan ook een incentivebeleid 

aan het uitwerken.”

Voor uitzonderlijke profielen uit 

eigen land bestaat de in academi-

sche kringen als “coryfeeëntoe-

slag” gekende premie. Koen Goet-

hals: “Een topper ga je sowieso 

niet binnenhalen op de laagste 

trap van de docentenschaal. Maar 

we moeten ons natuurlijk aan de 

bestaande barema’s houden.” 

Voor de rest blijft die coryfeeën-

toeslag een zeldzame uitzonde-

ring. Een universiteit moet drijven 

op gezamenlijk talent, niet op uit-

zonderlijke uitschieters. 

per se voor gekozen hebben. Ze 

moeten nu gaandeweg ontdekken 

hoe ze hun nieuwe functie kunnen 

waarmaken. Wij gaan nu zorgen 

voor ondersteuning. We zullen 

leidinggevenden opleidingen aan-

bieden op veel domeinen, ze de 

nodige vaardigheden bijbrengen.” 

De Gentse universiteit opteert hier 

trouwens duidelijk voor een an-

dere aanpak dan die van Leuven. 

Koen Goethals: “In Leuven worden 

decanen en rectoren verkozen 

maar wordt gelijktijdig een busi-

ness profiel opgesteld. Dat kan 

voor problemen zorgen. Wij blijven 

opteren voor een pure verkiezing. 

Nadien moet een opleidingstra-

ject hen op vlak van leiderschap 

bijscholen.” Zulke ondersteuning 

zal niet verplicht worden maar wel 

optioneel aangeboden worden. 

Zo zal pakweg een leider van een 

onderzoeksgroep of een vakgroep-

voorzitter uit een groot aantal 

opleidingen en trainingen kunnen 

kiezen.

Barema’s
Ook het vijfde objectief valt op: 

“employer of first choice”. Luc 

Moens: “We moeten een attrac-

tieve werkgever zijn. Daarom heb-

ben we incentives nodig waarmee 

Het blijft desalniettemin om een 

grote verandering gaan. Koen 

Goethals: “We zijn geen staats-

instelling meer, er heerst nu een 

andere sfeer.” Zal een serieuze 

verandering dan niet voor seri-

euze tegenstand zorgen? “Neen”, 

alsnog Koen Goethals, “zolang je 

alle mensen op de hoogte houdt 

van en betrekt bij de veranderin-

gen die in de steigers staan. Na-

tuurlijk weten wij ook dat er altijd 

wel een reflex zal blijven bestaan 

om je eigen systemen, je eigen 

procedures te verdedigen. Dat 

is menselijk. Maar het is vooral 

belangrijk dat iedereen inziet dat 

ze zélf de mogelijkheid krijgen om 

mee te werken aan een verbete-

ring. Een verbetering voor de hele 

universiteit. Dat noem ik pas een 

echte cultuurshift.” 

Een duidelijk voorbeeld is de bege-

leiding die wordt opgestart voor 

leidinggevenden. Dit veranderings-

traject valt onder de bevoegdheid 

van de vicerector zelf. Het is dui-

delijk een stokpaardje van hem: 

“Neem nu onze decanen. Die wor-

den verkozen, niet aangeworven. 

Daardoor komen ze op posities 

terecht waar ze toen ze hun uni-

versitaire loopbaan begonnen niet 

De vijf veranderingsprojecten  
van het HR-beleid

1. Klantgerichte structuren  

(waarbij de klanten de personeelsleden zijn)

2. Dienstverlening rond organisatie-ontwikkeling

3. Leiderschap en managementcapaciteiten op alle niveaus

4. Dienstverlening rond beleidsvoorbereiding en strategie

5. ‘Employer of first choice’
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Kort
p LUC VAN DE POELE KRIJGT 

ONDERSCHEIDING NVAO
Op 1 februari 2010 onderscheidde de NVAO (Neder-

lands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) UGent’er 

Luc Van de Poele met een bewijs van verdienste. 

Hij kreeg die onderscheiding omdat hij al jaren een 

belangrijke bijdrage levert aan de professionalisering 

van het Vlaams hoger onderwijs. Luc Van de Poele is 

pedagoog van opleiding en werkt als afdelingshoofd 

Onderwijskwaliteitszorg bij de directie Onderwijsaange-

legenheden van de UGent.

Luc Van de Poele, directie Onderwijsaangelegenheden

Tel. 09 331 00 51 | Luc.VandePoele@UGent.be

p SUPERKLEIN EN SUPERSNEL 
OPTISCH GEHEUGEN

Wetenschappers van de UGent zijn erin geslaagd een 

superklein en snel optisch geheugen met een super-

laag energieverbruik te ontwikkelen. Dat geheugen is 

elektrisch aangestuurd en wordt gefabriceerd op een 

siliciumchip. Die ontwikkeling is een belangrijke door-

braak voor de optische communicatie. Een optisch 

pakket-schakelsysteem met drastisch verminderd 

energieverbruik, voor hogesnelheidsoptische-telecom-

muniatie komt hiermee immers binnen handbereik.

Prof. Geert Morthier, vakgroep Informatietechnologie

Tel. 09 264 89 34 | Morthier@intec.UGent.be

p NIEUWE OPLEIDING 
ELEKTROMAGNETISME

Deze maand gaat aan de UGent een nieuwe opleiding 

over elektromagnetisme van start. Die opleiding is 

uniek in Vlaanderen en heeft als doel de deelnemers 

de nodige bagage te verschaffen om informatie over 

elektromagnetisme objectief te beoordelen. De oplei-

ding is bestemd voor iedereen die professioneel te ma-

ken kan hebben met elektromagnetisme en optische 

straling.

Prof. Luc Martens, vakgroep Informatietechnologie

Tel. 09 331 49 15 | Luc1.Martens@UGent.be

p ADOLESCENTEN MET HORMOON-
CONCENTRATIES IN DE KNOOP

Onderzoekers van de UGent hebben ontdekt dat ver-

vuilende stoffen, zoals pesticiden en zware metalen, 

de hormoonhuishouding van Vlaamse adolescenten 

duidelijk beïnvloeden. Opvallend is vooral dat de laagste 

inwendige concentraties aan vervuilende stoffen de 

relatief sterkste verbanden weerspiegelen. Aangezien 

hormonale concentraties in het menselijk lichaam be-

langrijk zijn voor zowat alle biologische processen, lijkt 

niets van wat er in ons lichaam gebeurt aan de invloed 

van vervuiling in onze omgeving te ontsnappen.

Prof. Nicolas van Larebeke,  

studiegroep Carcinogenese en Primaire Preventie van Kanker

Tel. 02 380 14 10 | Nicolas.vanLarebeke@UGent.be

TELEx

De UGent biedt zwangere vrouwen voortaan de mogelijkheid om dichtbij hun werkplek te parkeren. Zij kunnen 

een parkeerplaats aanvragen via toegangscontrole@UGent.be mits vermelding van hun vakgroep/dienst, het 

parkeerterrein, de nummerplaat van hun voertuig, het nummer van hun toegangsbadge en een bewijs van hun 

arts. | De opleiding archeologie van de Universiteit Gent heeft een accreditatie ontvangen. Die is belangrijk voor 

een vergelijkbare kwaliteitsborging van die opleiding binnen het hoger onderwijs op internationaal niveau. | We-

tenschappers van het Laboratorium voor Zoöfysiologie en het Laboratorium voor Eiwitbiochemie en Biomolecu-

laire Egineering zijn erin geslaagd het gif van de sluipwesp te analyseren. Dat kan bijdragen tot een efficiëntere 

verspreiding van die insecten en van de ziekten die ze verspreiden, zoals malaria en de slaapziekte. | Begin februari 

ging in het Ethiopische Jimma het tweede deel van start van een ICT-opleidingsproject van de UGent. Doel van 

het project is de bandbreedte van de plaatselijke universiteiten en hogescholen optimaliseren. Vijf ICT-trainers 

van de Jimma- en de Mekele-universiteiten volgden in november 2009 al een maand opleiding in België. | Een 

unieke bacterie kan zwaar vervuilde fabrieksterreinen saneren. Tot die conclusie kwamen UGent-wetenschap-

pers samen met diverse bodemdeskundigen. De bacterie zou de verontreinigde materie afbreken tot onschade-

lijke eindproducten.
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Zogezegd
p KNACK
Als hij niet te pas en te onpas wordt toegediend kan 

een ‘pedagogische tik’ aan jonge kinderen hun zelf-

discipline aanscherpen, stelt een Amerikaanse studie. 

Senator Sabine de Bethune wil hem desondanks bij de 

wet verbieden. Dirk Deboutte, hoogleraar kinder- en 

jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Gent: “Maatschap-

pelijk gezien is het maken van zo’n verbod verloren 

energie, zeker in de Belgische context. Wetten en 

verboden brengen vaak maar weinig gedragsverande-

ring teweeg, tenzij men het naleven ervan rigoureus 

controleert. We kunnen onze energie beter ergens 

anders in steken: in het helpen van ouders om hun 

kinderen op een positieve manier op te voeden.”  

Gebeurt dat dan nu te weinig? “Voorzichtig uitgedrukt: 

het aanbod schiet tekort, ja.” En verder: “Opvoedings-

problemen komen in de media wel aan bod, maar vaak 

missen die bijdragen hun doel. Op tv komt Supernanny 

de problemen aan huis oplossen, terwijl het doel moet 

zijn dat ouders dat zelf doen.”

p HET NIEUWSBLAD
“Het is echt verschrikkelijk. De eerste dag denk je dat 

je dood gaat en de tweede dag zou je willen dat je dood 

was. De koorts is heel erg. Het was daar 35 graden 

en toch lag ik met drie dekens over me heen. Maar wij, 

Westerlingen, hebben een weerstand die dat meestal 

wel aankan, de mensen daar hebben die niet. Vooral 

veel vrouwen en kinderen sterven aan malaria.”  

Filip Moerman is als tropische ziektespecialist ver-

bonden aan het UZGent. Hij werkte jarenlang als arts 

in Zambia en kreeg zelf drie keer malaria. Zijn er dan 

geen medicijnen tegen malaria? “Die zijn er wel, maar 

het probleem is dat de goedkopere medicijnen resis-

tent zijn geworden. Malaria slaat ook heel snel toe, bin-

nen 24 uur kun je dood zijn. Dat is in de tropen natuur-

lijk een probleem, want er is vaak geen ziekenhuis in de 

buurt.” Kunnen we malaria niet gewoon uitroeien? “Na 

de Tweede Wereldoorlog is er geprobeerd om malaria 

uit te roeien, maar dat is mislukt. En het zal nooit luk-

ken ook, daar is de natuur gewoon te krachtig voor.”

p HUMO 
Wie zijn de gamers van vandaag? Jan Van Looy, on-

derzoeker bij de vakgroep Communicatiewetenschap-

pen: “De gamers zijn mee geëvolueerd. Eerst had je 

een subcultuur van nerds, nu is gamen mainstream. 

Een hobby voor jongens, meisjes én volwassenen.”  

Gaming is ook een sociaal gebeuren geworden. Van 

Looy: “Eigenlijk is het zelfs nooit een echt asociale 

bezigheid geweest. “ En verder: “Nog recenter – en 

momenteel echte rages – zijn het partygamen en 

de social games. De eerste term slaat op feestjes 

waarbij een groep jongeren samenkomt om te gamen, 

net zoals ze vroeger gezelschapsspelletjes speelden, 

met een hapje en een drankje erbij. Omdat je bij de 

Wii- console ook gebruikmaakt van attributen – stuur-

wielen, pistolen, tennisrackets, muziekinstrumenten... 

– hebben de spelers die niet aan de beurt zijn ook wat 

om naar te kijken: een belangrijke factor in het succes 

van die party’s.”

p DE STANDAARD
1.337.286 kijkers, dat moet je verdienen. Zeker op 

maandagavond, met een programma over religie.  

Annemie Struyf doet het met ‘In Godsnaam’. “Religie 

is absoluut weer in”, bevestigt Rik Pinxten, hoogleraar 

antropologie en religiestudies aan de UGent. “Wij, 

het Westen, zijn van ons voetstuk gevallen. Dat wordt 

met de dag duidelijker. Anderen, China bijvoorbeeld, 

nemen over – triomfantelijk. We zien het gebeuren en 

zijn er niet goed van. Koortsachtig zoeken we troost, 

zekerheden. In zulke tijden steekt religie de neus weer 

aan het venster. Het verbaast me ook niet dat net de 

trappistinnen (aflevering die het meest kijkers trok, 

nvdr) zo goed scoren. We hebben hier heel sterk de 

neiging om zekerheden in het verleden, vooral ons 

eigen verleden, te gaan zoeken. De rotsen van vroeger 

bieden troost. Zonde, want alleen nieuwe zekerheden 

zijn duurzaam. Al moet je bescheiden zijn om die te 

vinden, en laat dat nu net niet de sterkste eigenschap 

zijn van het Westen. Elders hebben ze dat al veel beter 

begrepen.”
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Chris Vervaet (rechts)
Vakgroep 
Geneesmiddelenleer
Tel. 09 264 80 69
Chris.Vervaet@UGent.be

Info p 
Jean Paul Remon (links)
Decaan faculteit  
Farmaceutische Wetenschappen
Tel. 09 264 80 54
JeanPaul.Remon@UGent.be

UGent 
geeft malaria 
de doodsteek
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Onderzoeker Egide Kayitare voerde 

zijn onderzoek dan wel aan de 

Universiteit Gent, maar is eigenlijk 

verbonden aan de Universiteit van 

Butare in Rwanda. De filosofie van 

Jean Paul Remon en Chris Vervaet, 

de promotoren van Egide Kayitare, 

is om onderzoekers uit derdewe-

reldlanden in te schakelen in projec-

ten die een meerwaarde betekenen 

voor hun land van herkomst. “Om-

dat malaria nog altijd lelijk huishoudt 

in Rwanda, hebben we besloten om 

het doctoraatsonderzoek van Egide 

Kayitare daarop te focussen”, ver-

telt professor Remon.

Bittere pil
“De nieuwe pil betekent een grote 

stap voorwaarts in de strijd tegen 

malaria”, vertelt Jean Paul Remon. 

“Dat kinine werkzaam is tegen 

malaria, was al langer bekend. 

Egide Kayitare is er nu echter in 

geslaagd de zeer bittere smaak 

van kinine te onderdrukken, wat 

het geneesmiddel geschikt maakt 

voor de behandeling van kinderen, 

waar kinine nog steeds zijn plaats 

heeft in de behandeling van niet-

gecompliceerde malaria”

De smaak van een stof veranderen 

kan op verschillende manieren. Zo 

kan je smaakstoffen toevoegen 

aan een tablet of een siroop om de 

slechte smaak van het geneesmid-

del te maskeren, maar je kan de 

smaak van het geneesmiddel op 

zich ook veranderen. “In het geval 

van de malariapil hebben we voor 

dat laatste gekozen”, gaat de de-

caan van de faculteit Farmaceuti-

sche Wetenschappen verder.  

“Egide Kayitare maakte een spe-

cifiek zout van kinine, nl. kininepa-

moaat, waardoor de werkzame 

component zijn bitterheid verloor.”

Van klein tot groot
Dat het geneesmiddel bruikbaar is 

voor de behandeling van malaria bij 

kinderen bracht meteen een tweede 

probleem met zich mee. Doses voor 

kinderen zijn immers afhankelijk van 

hun lichaamsgewicht. “We moesten 

dus een vorm vinden die niet alleen 

op een eenvoudige manier toe te 

dienen is, maar die ook toelaat de do-

sis aan te passen in functie van het 

lichaamsgewicht”, vertelt de decaan. 

Het eindresultaat was een tablet in 

de vorm van een kleine wafel die in 

acht delen kan gebroken worden. 

Zo kan met behulp van die tablet de 

correcte dosis toegediend worden 

aan zowel zuigelingen, van zo’n 2,5 

kg, als aan kinderen tot ongeveer 

20 kg. “Zowel in het geval van de 

smaak als in het geval van de dosis-

bepaling, kreeg een farmaceutische 

zorgvraag dus een farmaceutisch-

technologische oplossing. Bovendien 

is het specifieke design van die tablet 

niet beperkt tot de kininepamoaat-

tabletten. Je kan dat ook zeer een-

voudig voor andere geneesmiddelen 

gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan 

geneesmiddelen tegen tbc en aids, 

die eveneens grote problemen ver-

oorzaken in Rwanda.”

Originele donatie
Al het voorgaande onderzoek werd 

uitgevoerd in het Laboratorium 

voor Farmaceutische Technologie 

van de Universiteit Gent. Maar 

eens de geneesmiddelvorm ontwik-

keld was, moest die uiteraard ook 

klinisch getest worden. Voor dat 

deel van zijn onderzoek trok Egide 

Kayitare opnieuw naar zijn thuis-

land Rwanda. “In eerste instantie 

testten we de kininepamoaattablet 

op gezonde vrijwilligers”, legt Jean 

Paul Remon uit. “Pas in een tweede 

fase kwam de klinische efficiëntie 

van de tablet bij kinderen geïnfec-

teerd met malaria aan bod.” 

“De universiteit heeft een patent 

op het gebruik van het geneesmid-

del en na de succesvolle klinische 

testen hebben we beslist om dat 

patent te doneren. Met andere 

woorden, we stellen het gratis ter 

beschikking van een producent die 

het mag commercialiseren, maar 

zonder daarbij winst als belangrijk-

ste doel te stellen. Mocht dat wel 

het geval zijn, gaat het effect van 

onze donatie immers verloren”, 

gaat hij verder. Op dit moment is 

de universiteit dan ook, samen met 

UGent TechTransfer, op zoek naar 

die partner-producent.  

Eind 2009 ontwikkelde doctoraatsstudent Egide 

Kayitare een nieuwe malariapil voor kinderen. De 

Universiteit Gent bezit het patent daarop en stelt dat 

nu gratis ter beschikking van een industriële partner. 

Dat ze dat nieuws middenin de Music for Life-actie 

van Studio Brussel – die in het teken stond van de 

strijd tegen malaria – bekendmaakte, blijkt puur toe-

val te zijn. “Ons onderzoek liep al vier jaar en de be-

slissing om dat patent te doneren was al veel langer 

genomen”, vertelt professor Jean Paul Remon, hoofd 

van het Laboratorium voor Farmaceutische Techno-

logie (vakgroep Geneesmiddelenleer).

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen
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Het monumentale meesterwerk 

van architect Henry van de Velde 

staat al sinds de jaren 1930 bloot-

gesteld aan weer en wind. En dat 

zie je. Michaëla Geenens, project-

leider bij de directie Gebouwen en 

Facilitair Beheer van de UGent: “Bij 

de restauratie vormen de beton-

nen gevels een grote uitdaging. 

In de loop der jaren gebeurden 

heel wat reparaties. Daardoor 

heeft de gevel nu wat weg van een 

lappendeken. Met waterstralen 

onder hoge druk gaan we enkele 

centimeters van de betonhuid ver-

wijderen. Daarna wordt een nieuwe 

betonhuid aangestort. Zo halen we 

de universiteitsbibliotheek en het 

voormalige Hoger Instituut voor 

Kunstgeschiedenis en Oudheid-

kunde (HIKO) deze eeuw binnen. 

Ook de daken en het schrijnwerk 

worden vernieuwd. En binnen in 

de bibliotheek herstellen we zo 

veel mogelijk in de oorspronkelijke 

staat.” De bekende belvedère op de 

bovenste etage wordt in ere her-

steld. “Er komt een extra vluchttrap 

en de dienstliftjes worden vervan-

gen door één ruime lift. De ingang 

aan de oostkant wordt bovendien 

prestigieuzer. Zo zal de belvedère 

ook buiten de openingstijden van 

de bibliotheek toegankelijk zijn.”

Boekentoren (even) boekenloos
Voor de restauratie van start gaat, 

vinden er cruciale werken plaats 

onder de bibliotheek. “Tegen 2013 

komt een nieuw ondergronds boe-

kendepot van drie verdiepingen 

onder de binnentuin. Het architec-

tenbureau Robbrecht en Daem 

(zie ‘Respect voor de meester’) 

ontwierp het als oplossing voor het 

opslagprobleem van de collectie. 

Want tijdens de restauratie verhui-

zen de zowat 48 kilometer boeken 

en tijdschriften uit de toren. Dankzij 

het depot kan de bibliotheek open 

blijven tijdens de werken. Wel zal ze 

tijdens de verhuizing helaas enkele 

maanden gesloten zijn.” De nieuwe 

opslagplaats biedt nog voordelen. 

“We kunnen er de ideale bewaar-

omstandigheden creëren voor de 

kostbare werken. Bovendien krijgen 

we extra plaats voor nieuwe aan-

winsten en voor het universiteitsar-

chief, dat vandaag nog verspreid 

is over verschillende gebouwen. 

Geen overbodige luxe, want de 

toren barst bijna uit zijn voegen.” 

Na de restauratie (2013 – 2016) 

verhuist een deel van de collectie 

terug naar de Boekentoren. Dit 

najaar al wordt de negentiende 

etage omgetoverd tot typeverdie-

ping, als experiment van het box-

in-boxsysteem. “We plaatsen een 

tweede binnengevel. Zo kunnen we 

het ideale binnenklimaat scheppen 

voor de boeken. Tegelijk pakken we 

op die manier het probleem van de 

brandveiligheid aan.” 

Baken van kennis, boekenkast op  

reuzenmaat, vierde toren van Gent:  

de Boekentoren is het allemaal.  

De universiteitsbibliotheek en het  

voormalige HIKO krijgen de komende  

jaren een grondige opknapbeurt.  

En daar komt heel wat bij kijken.

Auteur: Michiel Rombaut

Foto: Hilde Christiaens, Pieter Pauwels

Verdiende facelift  
voor oude Gentse reus
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Je steentje bijdragen aan de restauratie? 
Sponsor dan een stukje van de gevel of een trede in de toren. 

Alle info op www.boekentoren.be (rubriek ‘Restauratie’).

Respect voor de meester
Het Gentse architectenbureau Robbrecht en 

Daem tekende, in samenwerking met het vol-

ledige ontwerpteam, het winnende restau-

ratie- en bouwontwerp van de Boekentoren. 

Projectleider Gert Jansseune is van dichtbij 

betrokken bij de plannen. “We pakken het 

meesterwerk van Henry van de Velde met het 

nodige respect aan. Want de ruimtes die hij 

creëerde, zijn op zich al erg aangenaam en 

mooi. Met enkele bescheiden ingrepen geven 

we het hele gebouw een moderne toets. Zo 

draaien we eerdere aanpassingen terug. Bo-

vendien besteden we veel aandacht aan de 

klimaatcondities in de leeszalen en depots. 

Ook structurele werken maken deel uit van de 

plannen, zoals de bouw van het ondergrondse 

depot. Daarnaast bouwen we aan de Sint-Hu-

bertusstraat een derde en rolstoelvriendelijke 

ingang van het gebouw. Ook maken we een 

verbinding tussen de universiteitsbibliotheek 

en het HIKO, waar nieuwe werkplekken en les-

lokalen komen.”

www.robbrechtendaem.com

Info p 
Michaëla Geenens
Directie Gebouwen en  
Facilitair Beheer 
Tel. 09 264 31 89
Michaela.Geenens@UGent.be
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UGent TechTransfer stimuleert 

en begeleidt de overdracht van 

innovatieve kennis en technologie 

vanuit de instellingen van de As-

sociatie Universiteit Gent naar de 

bedrijfswereld: ‘valorisatie’, in één 

woord. In het beste geval kan die 

overdracht leiden tot levensvatbare 

spin-offs: commerciële bedrijven 

die hun activiteit danken aan speci-

fieke kennis die aan de universiteit 

aanwezig is. Jobs, met andere 

woorden. En die jobcreatie is voor 

professor Marc Zabeau, sinds 

medio 2008 general manager van 

UGent TechTransfer, primordiaal.

“Al van in de jaren 70 en 80 hiel-

den diensten van Amerikaanse 

universiteiten zich bezig met het 

commercialiseren van hun kennis”, 

schetst Marc Zabeau de histori-

sche context van technologietrans-

fer. “De focus lag toen hoofdzakelijk 

op het aan bedrijven verkopen en 

uitlicentiëren van intellectuele ei-

gendommen, met de bedoeling een 

bijkomende financieringsbron te 

creëren. De K.U.Leuven is een van 

de eerste universiteiten in Europa 

geweest die daar in de jaren 70 

op heeft ingespeeld. Met succes, 

trouwens.”

Pas eind jaren 90 is het opzetten 

van een techtransfercel een stan-

daard geworden aan de meeste 

universiteiten, met het oog op 

bescherming en vermarkting van 

hun intellectuele eigendommen. 

“Maar omdat bedrijven onder 

druk van aandeelhouders meer 

en meer begonnen te focussen 

op financieel resultaat, zien we in 

diezelfde periode een verschuiving 

van innovatiegericht onderzoek 

van de industrie naar de kennis-

instellingen. Die beweging werd 

onlangs nog versterkt door de 

economische crisis: toekomstge-

richt onderzoek wordt onderge-

schikt aan kortetermijnresultaten 

– denk bijvoorbeeld aan de InBev’s 

van deze wereld. Ondertussen is 

innovatie een steeds belangrijkere 

rol gaan spelen in onze kennisge-

richte economie.”

Er ontstonden dus meer mogelijk-

heden voor onderzoekscentra aan 

Professor Marc Zabeau leidt UGent TechTransfer 
sinds medio 2008 in goede banen:  

“We streven naar een voorbeeldfunctie voor  
de rest van de wereld.”

De naam ‘TechTransfer’ deed tot an-

derhalf jaar terug amper een belletje 

rinkelen in het Belgische onderne-

mersmilieu. Vandaag trekt de vernieu-

wende aanpak van de dienst topindu-

striëlen aan, en volgt de bedrijfs- en 

academische wereld de verrichtingen 

er op de voet.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Nic Vermeulen

TechTransfer  
stroomlijnt valorisatiebeleid

UGent-spin-offs  
krijgen wind in de zeilen
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de kennisinstellingen, maar dan 

moest de valorisatie van technolo-

gie substantieel verbeterd worden. 

“In het verleden is slechts een 

fractie van het valorisatiepotentieel 

effectief gerealiseerd: het aantal 

octrooiaanvragen, het aantal ver-

kochte licenties, het aantal spin-

offs en het aantal industriële onder-

zoekscontracten aan de UGent ligt 

vooralsnog beduidend lager dan 

aan andere grote universiteiten, 

eenvoudigweg omdat we er te laat 

mee begonnen zijn.”

Sinds de aanstelling van Marc Za-

beau is het aantal spin-offs evenwel 

aanzienlijk gestegen: van twee tot 

drie per jaar naar vijf in 2008, en 

naar zeven in 2009. Die stijging is 

een tastbaar gevolg van de efficiën-

te herstructurering van de dienst 

TechTransfer, die onderverdeeld 

is in drie cellen: Innovatiemanage-

ment, Business Development en 

een juridische afdeling. “Deze inno-

vatieve organisatiestructuur wordt 

met bijzonder veel belangstelling 

gevolgd door de collega’s van de 

andere universiteiten en onder-

zoeksinstellingen, omdat ze niet 

alleen zeer efficiënt is in het opspo-

ren van technologische innovatie-

opportuniteiten, maar er tevens 

voor zorgt dat het valorisatietraject 

professioneel begeleid wordt, 

wat de slaagkansen van spin-offs 

uiteraard gevoelig verhoogt. Het 

interesseert me daarbij niet om 

veel geld binnen te halen, maar om 

met technologie lokale jobs te cre-

eren; een beleidsvisie waarvan ik 

nog niet zeker ben of mijn collega’s 

aan andere universiteiten die zul-

len bijspringen. We doen hiermee 

een poging om een nieuwe toon 

te zetten, en te streven naar een 

voorbeeldfunctie voor de rest van 

de wereld.”

Wat het stimuleren van nieuwe 

jobs aangaat, mikt professor Za-

beau eveneens op het afsluiten 

van samenwerkingsakkoorden 

met lokale bedrijven: akkoorden 

die verder gaan dan de klassieke ‘u 

vraagt, wij draaien’-formule. “Bedrij-

ven komen dikwijls naar de universi-

teit met een vraag, een probleem, 

maar zij hebben ook goede ideeën 

voor innovatief onderzoek. Het 

ontbreekt hen alleen aan mensen 

en middelen. Waar die ideeën van-

daan komen, kan me eigenlijk niet 

schelen. Als ze leiden tot jobcreatie 

en economische meerwaarde, dan 

moet je daar iets mee doen. Zo 

hebben we een eerste bedrijf, een 

zogeheten spin-out, in de steigers 

staan van Alcatel, dat de komende 

maanden zou moeten opgestart 

worden. Ik denk dat er nog legio 

voorbeelden zijn die kunnen uitge-

werkt worden.” 

Kweekvijver voor 
ondernemers
Een ander belangrijk element in 

het beleid van UGent TechTrans-

fer komt vanuit de constatering 

dat er in ons land een chronisch 

ondernemersdeficit heerst. “Ook 

al hebben we goede ideeën, we 

vinden de goede managers niet. 

Daarom gaan we de universiteit 

als kweekvijver gebruiken voor 

jonge ondernemers. Daarbij geven 

we hen alle faciliteiten om een 

onderneming op te starten, maar 

dan binnen de muren van de uni-

versiteit. Op die manier kunnen ze 

een bedrijfje opstarten, weliswaar 

in cumul met hun bestaande job, 

waarbij ze de kans krijgen eerst 

wat revenue te genereren vooral-

eer ze kosten maken. Anderzijds 

gaan we voor onderzoekers die 

met een goed idee rondlopen, 

maar geen geld hebben, mensen 

zoeken uit de industrie die die on-

derzoekers kunnen trekken.” 

Een laatste opmerkelijk punt is 

zeker de aandacht voor de creatie 

van maatschappelijke meerwaarde. 

“Technologieën die bijdragen tot 

ontwikkelingen in derdewereldlan-

den zullen we eerder valoriseren 

zonder daarbij een financiële 

return na te streven. De recente 

aankondiging dat we de ‘kinine-

voor-kinderen-technologie’ van 

professor Jean Paul Remon zullen 

doneren (zie artikel op pag. 24 

nvdr), is een mooi voorbeeld van 

dit nieuwe beleid. Onze dienst is nu 

actief op zoek naar partners om dit 

product ter beschikking te stellen 

van kinderen in Afrika.”

UGent TechTransfer slaagt er 

intussen almaar makkelijker in om 

topmensen uit de industrie naar 

de UGent te lokken. “Dat zijn de 

industriëlen die wel iets voelen voor 

een nieuwe uitdaging. Initieel mag 

de economische weerslag dan 

al beperkt zijn, maar in bepaalde 

sectoren gaan er grote bedrijven 

uit komen. Barco is toch ook klein 

begonnen?” 

“Bedrijven komen dikwijls naar de universiteit 
met een vraag, maar zij hebben ook goede 
ideeën voor innovatief onderzoek.”

“Met technologie lokale jobs 
creëren is een belangrijke 
beleidsmissie.”
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“Toen we ons spelconcept gingen 

voorstellen was iedereen meteen 

super enthousiast”, vertelt Domi-

nique Buyse van Addestino. “Veel 

studenten zijn gepassioneerd 

bezig met een vernieuwend idee 

maar weten onvoldoende hoe ze 

dat moeten omzetten in een re-

alistisch businessplan. Een uitda-

ging die bedrijven in de reguliere 

economie ook dagelijks ervaren en 

waar we als consultants voortdu-

rend mee geconfronteerd worden. 

We hebben onze ervaring gebruikt 

om een onlinetool te ontwikkelen 

die de deelnemers aan de hand 

van vragen leert om hun initieel 

plan bij te schaven. De onderne-

mers kunnen met dat doel ook 

individuele talenten aantrekken 

om hun bedrijven te versterken 

met extra kennis. In een tweede 

Consultancybedrijf Addestino trok 

in oktober 2009 een onlinespel op 

gang dat studenten moet aanzet-

ten om hun innovatieve inzichten 

om te zetten in ideeën die in het 

echte leven geïmplementeerd kun-

nen worden als winstgevende busi-

nessmodellen. In plaats van de be-

oogde honderd deelnemers zijn er 

intussen bijna vier keer zoveel aan 

de slag in 122 ‘ondernemingen’. 

Van de UGent alleen boden zich 

vijftig ‘ondernemers’ aan in dertig 

teams. Daarbovenop zijn er nog 

eens zestig studenten die hun ta-

lent ter beschikking stellen en ook 

daarvan studeert de helft aan de 

UGent. Van de 160 ‘investeerders’, 

die optreden als jurylid, zijn er 150 

studenten van Vlerick Leuven Gent 

Management School.

Dertig teams van de Universiteit Gent 

meten zich met collega’s van andere 

Vlaamse universiteiten en hogescholen 

in de Battle of Talents. Behalve de titel 

van ‘Vlaanderens grootste talent in 

ondernemen’ en 25.000 euro valt er 

een pak ervaring en deskundig advies 

te winnen. 

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto's: Addestino, Kos

Battle of Talents
leert spelenderwijs 

ondernemen

fase hebben we MBA-studenten 

een fictief budget toegekend dat 

ze in de ondernemingen konden 

investeren als risicokapitaal. Be-

drijven die het meeste kunnen 

overtuigen, trekken het meeste ka-

pitaal aan en klimmen bijgevolg in 

de Battle of Talents-ranking. Ook 

onder de investeerders bestaat 

er competitie. Wie succesvolle 

ondernemingen ondersteunt, stijgt 

in de tussenstand en krijgt extra 

budget.”

Interactie tussen verschillende dis-

ciplines is het sleutelwoord van het 

spel. “Studenten focussen zich vaak 

te veel en te lang op hun eigen vak-

gebied terwijl een werkbaar idee 

juist gebaat is bij een multidiscipli-

naire benadering”, aldus Buyse. “In 

dat opzicht is ons spel een perfecte 
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afspiegeling van het echte leven 

en kunnen studenten op een leuke 

manier en zonder risico ervaring 

opdoen. We merken trouwens nu 

al dat de grenzen tussen de virtu-

ele en reële economie vervagen. 

Sommige ‘ondernemingen’ gaan 

bijzonder ver in het spel en heb-

ben intussen folders, internetsites 

en prototypes van hun product of 

dienst klaar. Het is wachten op het 

ogenblik dat ze telefoon krijgen van 

een potentiële klant die niet begre-

pen heeft dat het, voorlopig, maar 

om een spel gaat.”

De laatste fase van de Battle of 

Talents is gepland voor 22 maart. 

Tijdens een slothappening zullen de 

finalisten hun businessplan verdedi-

gen en zullen de investeerders hun 

beslissende keuzes maken.  

Deze drie ondernemingen met 

studenten van de UGent bekle-

den al weken een toppositie in 

de tussenstand:

p OOC heeft innovatieve ideeën 

voor het gebruik van kwali-

teitsolie van struisvogels in 

de cosmetica en de voedings-

industrie.

p VPAN ontwierp een eenvoudi-

ge en veilige internetservice 

(CloZy) die senioren toelaat 

op hun televisie informatie 

te bekijken die door hun fa-

milie aangeboden wordt. 

p SolS zet ontwerpoplossingen, 

bouw technologie en logis-

tiek op punt voor sociale wo-

ningen in orkaangevoelige 

regio’s. 

Volg ook de andere  
ondernemers op 
www.battleoftalents.be

Brabantdam 173, 9000 Gent (St-Anna)
tel. 09/223 37 07 

info@interior-gent.be - www.interior-gent.be
OPENINGSUREN: 9u30 - 12u en 14u - 18u

gesloten op zon- en feestdagen

Edel
loofbomenhout
uit duurzame

bosbouwgebieden,
zonder

formaldehyde
gelijmd en

met kruidenolie
veredeld.

showroom
1800m2

Bert Schelfhout en Naïma Vande Walle willen struisvogelolie in grotere 
hoeveelheden aanbieden aan beautyfarms en cosmeticaproducenten.
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Agenda
p PROJECTWEEK POLITIEKE EN 

SOCIALE WETENSCHAPPEN  

| 21 EN 22-04-2010

Diversiteit tot uiting

Naar jaarlijkse traditie organiseert de faculteit Poli-

tieke en Sociale Wetenschappen een Projectweek 

voor haar studenten van de eerste bachelor. Dit jaar 

vindt die plaats op 21 en 22 april en staat diversiteit 

centraal.

Minister Pascal Smet verzorgt de openingssessie en 

ook op het debat zullen heel wat grote namen aanwe-

zig zijn. Dat debat staat in het teken van omgaan met 

meervoudige identiteiten. Journalist Marc Reynebeau 

treedt op als moderator.

Jurgen.Baecke@UGent.be | Tel. 09 264 68 67

www.psw.UGent.be/KCO

p CAMPUS OPERA NAAR IDOMENEO  
| 24-03-2010

UGent snuift cultuur op

Sinds enkele jaren loopt aan de vakgroep Kunst-, 

Muziek- en Theaterwetenschappen, in samenwerking 

met de Muntschouwburg, het project Campus Opera. 

Binnen hun studietraject gaan de studenten twee- tot 

driemaal per jaar op excursie naar De Munt. De vol-

gende uitstap is gepland op woensdag 24 maart en 

staat in het teken van Mozarts Idomeneo in een regie 

van Ivo Van Hove. Het project Campus Opera draagt 

niet alleen bij tot de culturele uitstraling van de UGent, 

maar zorgt ook voor een verankering van de universi-

teit in de top van het culturele veld.

Prof. Francis Maes

Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen

Tel. 09 264 41 42 | Francis.Maes@UGent.be

p VERJAARDAGSCONCERT GENTS 
UNIVERSITAIR KOOR | 04-05-2010

GUK al 10 jaar veel noten op haar zang

Het Gents Universitair Koor (GUK) bestaat in het aca-

demiejaar 2009-2010 tien jaar. Dat viert het GUK 

dan ook uitgebreid. Vooral in het tweede semester 

staan een aantal feestelijke evenementen op het pro-

gramma. Zo organiseert het koor op 4 mei een groots 

concert met Carmina Burana van Carl Orff. Dat con-

cert zal plaatsvinden in De Bijloke. Daarnaast zijn er 

ook plannen om lezingen te geven rond het muzikale 

meesterwerk van Orff.

http://student.UGent.be/guk/

p CONGRES LOKALE EN PROVINCIALE 
POLITIEK | 16-03-2010

Polsslag van de politiek

Voor de elfde keer vindt op 16 maart het congres 

Lokale en Provinciale politiek plaats. Daar wordt de 

balans opgemaakt van de huidige gemeentelijke en 

provinciale legislatuur. Het programma bestaat uit een 

goede mix van wetenschappelijke en praktijkgerichte 

presentaties en kijkt ook even over de grens, richting 

Nederland. Als afsluiter is er een debat voorzien, ge-

modereerd door Johny Vansevenant (VRT). Inschrijven 

kan op de website www.uitgeverij.vandenbroele.be 

Prof. Herwig Reynaert | Tel. 09 264 68 71

Herwig.Reynaert@UGent.be

p SyMPOSIUM TIEN JAAR NIEUWE 
ARTSENOPLEIDING | 02-04-2010

Artsenopleiding meer dan gezond

In 1999 startte de universiteit met een vernieuwde 

opleiding tot arts. Dit jaar wil zij op de eerste tien jaar 

van die vernieuwing terugblikken. Daarom organiseert 

de UGent op 2 april een symposium Tien jaar nieuwe 

artsenopleiding UGent in de Aula. Naast een terugblik 

wil de Universiteit Gent ook van dat symposium ge-

bruikmaken om het model van die nieuwe opleiding uit 

de doeken te doen aan andere faculteiten. Bovendien 

zal zij er illustreren hoe nieuwe onderwijstechnolo-

gieën, zoals e-learning, zich in het onderwijs hebben 

geïntegreerd.

Inschrijven kan via Rita.Bogaert@UGent.be.
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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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p Energiebeleid onder de loep
p Wegen naar hervormingen
p TechTransfer stroomlijnt valorisatiebeleid

Spin-offs  
krijgen wind in de zeilen


