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Edito
Op 1 oktober 2013 zijn duizenden jongeren hun universitaire studies 
aan onze universiteit begonnen. Nog wat onwennig en onzeker over 
wat er in de loop van dit academiejaar op hen afkomt, maar ook 
boorde vol verwachtingen over de UGent, hun opleiding, de professoren 
en medestudenten, de stad die nu ook hún stad wordt.

Op 1 oktober werden ook heel wat collega’s professor. We stellen 
een aantal van hen in dit magazine aan u voor. Ze hebben weliswaar 
uiteenlopende disciplines en verschillende achtergronden, maar delen 
hetzelfde aanstekelijke enthousiasme.

Dat geldt ook voor vicerector Freddy Mortier en mezelf. Sinds 
1 oktober dragen wij de verantwoordelijkheid om samen met u te 
werken aan de ontwikkeling van onze universiteit. Boeiend wordt het 
zeker met onder meer de hervorming van onze bestuursorganen, 
financiering van ons hoger onderwijs en integratie van onze nieuwe 
opleidingen, studenten en collega’s in Gent én in Kortrijk.

In de voorbije weken en maanden heb ik ontdekt hoeveel verborgen 
expertise en competenties er in de UGent schuilen. Ik ben ervan 
overtuigd dat we niet alleen onze universiteit maar ook de samenleving 
beter kunnen maken als die prominenter aan de oppervlakte 
komen. Een mooi voorbeeld daarvan vindt u in de neerslag van een 
kringgesprek tussen vijf UGent-professoren over de maatschappelijke 
impact van langer werken. Dit debat wordt verrijkt door het tegelijk 
vanuit sociologische, economische, politieke, juridische én medische 
hoek te bekijken.

Ook in de andere artikels valt op hoe belangrijk het is anno 2013 om 
professionele netwerken op te bouwen en interdisciplinair samen te 
werken. Niet alleen binnen de UGent, maar ook met partners elders 
in het land én in het buitenland. Dat de UGent bij de koplopers in de 
Europese programma’s behoort en haar internationale ambities nog 
verder opschroeft, biedt daartoe een mooie basis. 

Laat ons magazine u inspireren om samen verder te werken aan 
de UGent!

Prof. Anne De Paepe, rector
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Professor De Paepe, u bent de 

eerste vrouwelijke rector van 

de UGent. Zal dat een verschil 

maken?

Anne De Paepe: “Ik hoop het wel. 

Vrouwen geven toch op een ande-

re manier leiding: ze hebben meer 

aandacht voor samenwerking en 

goede communicatie. Dat zal ik 

zo veel mogelijk stimuleren om zo 

efficiënt mogelijk te werken en be-

tekenisvolle resultaten te behalen. 

Daarom ook de bewuste keuze om 

deze universiteit te leiden in team.”

Freddy Mortier: “We zullen dat 

doen vanuit een klavertje vier: 

rector, vicerector, academisch 

beheerder en logistiek beheerder. 

Dat wordt de zenuwknoop van deze 

universiteit. We gaan minstens 

twee keer per week samen verga-

deren, op vaste tijdstippen.”

Komt er een groot verschil met 

het beleid van de vorige rector?

Anne De Paepe: “We gaan onze 

structuren aanpassen en heb-

ben onder meer de ambitie om 

alle advies- en beslissingsorganen 

meer genderevenwichtig te ma-

ken. Daarnaast willen we zo veel 

mogelijk werken volgens het good 

governance- principe. De strategi-

sche en uitvoerende organen zullen 

strikt gescheiden worden. Vroeger 

stonden de rector en de vicerector 

ook aan het hoofd van de raad van 

bestuur, nu worden die plaatsen 

ingenomen door een voorzitter en 

een ondervoorzitter: Sas Van Rou-

veroij en Greet Riebbels. We willen 

ook ijveren voor efficiëntie in de 

besluitvorming en in de uitvoering 

van die besluiten: daarom moeten 

zaken op het juiste niveau beslist 

kunnen worden. Zo hoeven bepaal-

Info p 
p Anne De Paepe
 Tel. 09 264 30 01 
 Anne.DePaepe@UGent.be
p Freddy Mortier 
 Tel. 09 264 30 02
 Freddy.Mortier@UGent.be

Op 1 oktober 2013 kreeg de UGent voor het eerst een vrouwelijke 

rector: Anne De Paepe. Zij zal nauw samenwerken met vicerector 

Freddy Mortier. Wij peilen alvast naar hun ambities. 

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen

Meer inspraak en  
meer efficiëntie

Grote ambities voor  
nieuwe rector en vicerector 
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maken met ons gesloten financie-

ringssysteem. Dat werkt zware 

concurrentie in de hand. Want als 

de ene universiteit het geld niet 

krijgt, gaat het naar de andere. 

Terwijl we eigenlijk niet zozeer met 

elkaar moeten concurreren, maar 

ons moeten profileren als één 

grote universiteitsgemeenschap, 

op verschillende locaties. Zo staan 

we internationaal veel sterker.”

Ook de integratie van de 

academische hogeschool

opleidingen in de UGent is 

waarschijnlijk een grote 

uitdaging?

Freddy Mortier: “We moeten er 

vooral voor zorgen dat het profiel 

van die opleidingen beschermd blijft 

in de academische omgeving. Het 

zijn professionele opleidingen die je 

dus ook anders moet evalueren. Zo 

is er een groot verschil tussen een 

burgerlijk en industrieel ingenieur: 

dat verschil moet kunnen blijven 

bestaan. De nieuwe personeelsle-

den moeten zich hier thuis voelen, 

maar moeten ook aanvaarden dat 

onderzoeksprestaties erg belang-

rijk zijn aan de universiteit.”

Anne De Paepe: “We moeten een 

goede harmonie vinden tussen 

hogescholen en universiteiten. Het 

mag geen concurrentiestrijd wor-

den. Al wordt het er de komende 

jaren niet makkelijker op. Nu al 

wordt er gesproken over profes-

sionele masters. Maar dat zou nog 

meer onduidelijkheid veroorzaken. 

Universiteiten en hogescholen 

zijn complementair, we hebben 

geen dubbele systemen nodig. De 

komende jaren zal er in elk geval 

fundamenteel over gediscussieerd 

worden. Boeiende tijden!” 

vermijden dat er aan de universiteit 

een competitieve sfeer is tussen 

onderzoekers, maar ze moeten 

zich wel goed in hun vel voelen.”

Er komt de laatste tijd 

veel kritiek op de grote 

publicatiedruk bij onderzoekers. 

Freddy Mortier: “Het draait niet 

zozeer om het feit dat ze veel moe-

ten publiceren, maar wel om het 

soort tijdschriften waarin dat moet 

gebeuren. Zo zijn er enkele histo-

rici die problemen hebben met de 

tijdschriften die wel – of net niet – 

zo’n A1-ranking hebben. We zullen 

ons best doen om daar iets aan te 

veranderen.”

Anne De Paepe: “We willen het 

evaluatiesysteem genuanceerder 

maken. Nu is dat soms iets te een-

zijdig op basis van die publicaties. 

Maar ook maatschappelijke impact 

is heel belangrijk. Denk maar aan al 

die onderzoekers die meewerken 

in commissies en expertenpanels. 

Het comité voor bio-ethiek bijvoor-

beeld, waar wij tweeën in gezeteld 

hebben. Of mensen die advies ge-

ven aan de overheid. Dat zijn heel 

belangrijke taken die niet zo zicht-

baar zijn, maar die ook beloond 

mogen worden. Aan de universiteit 

van Oxford wordt 25 procent van 

de evaluatie gebaseerd op die 

maatschappelijke waarde.”

Freddy Mortier: “Er wordt vaak met 

veel eerbied gesproken over weten-

schappelijk onderzoek en scham-

per over popularisering. Maar er 

zijn nog veel zaken tussenin waar 

nu te weinig aandacht voor is.”

Wil de UGent daarin het voor

touw nemen? Of zijn de andere 

universiteiten er ook mee bezig?

Freddy Mortier: “Ik denk dat ie-

mand als Rik Torfs  van de KU Leu-

ven daar ook wel over nadenkt.” 

Anne De Paepe: “Absoluut! We 

zitten allemaal in hetzelfde schuitje. 

Want dit probleem heeft alles te 

de kwesties niet per se naar het 

hoogste niveau en kunnen er snel-

ler knopen worden doorgehakt.”

Zal er voor het personeel van 

de UGent ook iets veranderen?

Freddy Mortier: “Velen onder hen 

zullen meer verantwoordelijkheid 

krijgen omdat de eindbeslissing 

soms bij de faculteit komt te liggen. 

Dat zal ook zorgen voor minder 

administratieve last. Nu is er vaak 

een hele stroom documenten die 

alsmaar wordt meegesleept: naar 

de faculteitsraad, naar de raad 

van bestuur, … Tegelijkertijd willen 

we zorgen voor meer overleg over 

het beleid en de uitvoering. Als er 

ergens een probleem is, kunnen ze 

dat sneller signaleren. Niet om er 

één grote kakafonie van te maken, 

maar wel om te zorgen voor meer 

inspraak én efficiëntie.”

Wat zijn jullie prioriteiten voor 

het nieuwe beleid?

Anne De Paepe: “Onze eerste 

zware boterham is die nieuwe 

structuur waarin de verschillende 

bevoegdheden logisch gedelegeerd 

moeten worden. Dat wordt een 

heuse cultuurverandering, dus we 

zullen er wel enkele maanden zoet 

mee zijn. Daarnaast moeten we 

actiever aan fondsenwerving doen, 

want we benutten ons potentieel 

nog niet volledig. En ook over onze 

financiering moeten we proactief 

onderhandelen voordat Brussel 

ons bepaalde dingen oplegt en er 

geen weg terug meer is.”

Freddy Mortier: “We willen ook 

voor een leefbaar werkklimaat 

zorgen. De UGent heeft een uitste-

kende reputatie als werkgever: dat 

moeten we zo houden. Je kan niet 

“We willen meer 
genderevenwicht 

omdat we overtuigd zijn 
van een goede mix.”

“De universiteiten moeten niet 
met elkaar concurreren, maar 
zich profileren als één grote 
universiteitsgemeenschap.”
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minderheid heeft een duidelijk zicht 

op de arbeidskansen buiten de uni-

versiteit. Zit de arbeidsmarkt wel 

op mij te wachten is een vraag die 

ze zich vaak stellen. Daarom willen 

wij hen vooral sensibiliseren: neem 

je carrière in eigen handen, spreid 

je vleugels en wacht niet tot je pro-

ject afloopt. Zelf ben ik enkele jaren 

postdoc geweest, dus ik weet maar 

al te goed wat hen bezighoudt.” 

Zit de arbeidsmarkt wel 

te wachten op al die 

hooggekwalificeerde mensen?

Jasmien Van Daele: “Dat is heel 

afhankelijk van de wetenschappe-

lijke discipline én van de kandidaten 

zelf. De arbeidsmarkt is veel ruimer 

dan sommigen denken: we zien 

goeie postdocs door stromen naar 

kennisinstellingen in binnen- en bui-

tenland. Wat de niet-academische 

arbeidsmarkt betreft: in sommige 

disciplines zoals de medische of 

toegepaste wetenschappen is er 

vaak een vrij rechtlijnig pad. Zij 

kunnen bijvoorbeeld terecht in de 

Research & Development-afdeling 

van bedrijven. Voor mensen uit de 

humane en sociale wetenschap-

pen is dat minder evident, maar 

doorgaans zie ik ook hen goed 

terechtkomen. Werkgevers wor-

den soms afgeschrikt door het feit 

dat postdocs overgekwalificeerd 

zouden zijn. Ze zijn vaak al een jaar 

of 30, 35 en hebben een groot 

deel van hun carrière besteed 

aan academisch onderzoek: veel 

bedrijven zijn bang dat ze weinig 

andere competenties hebben. On-

terecht! Postdocs doen veel meer 

dan onderzoek alleen. Ze geven les, 

begeleiden (doctoraats)studenten, 

zetten nieuw onderzoek uit en 

halen gerenommeerde financie-

ringen binnen, coachen een klein 

onderzoeksteam, zijn de drivers 

van internationale netwerken over 

de hele wereld, werken samen met 

bedrijven en partner instellingen, 

doctoraatsstudenten en postdocs 

is de laatste tien jaar exponentieel 

toegenomen: nu maken de post-

docs ongeveer één achtste van het 

totale universiteitspersoneel uit, 

terwijl er nog altijd evenveel profes-

soren zijn. Daardoor is er een  

bottleneck ontstaan. Uit een re-

cente interuniversitaire bevraging 

bij postdocs blijkt dat tachtig pro-

cent van hen in de academische 

wereld actief wil blijven, terwijl dit 

slechts voor tien procent is weg-

gelegd. We moeten af van de idee 

dat een ZAP-aanstelling de beste of 

enige echt geslaagde carrièrestap 

voor een postdoc is. De slagzin van 

onze universiteit luidt: a creative 

community for a changing world. 

Het is dus de bedoeling dat alle 

mensen die wij hier opleiden een 

waardevolle rol kunnen spelen in 

de kennismaatschappij.” 

Is het voor postdocs dan zo 

moeilijk om hun carrière verder 

uit te bouwen?

Jasmien Van Daele: “Bijna al deze 

mensen werken met contracten 

van bepaalde duur. Binnen die kor-

te tijd moeten ze veel presteren: de 

publicatiedruk ligt heel hoog. Ze zijn 

zo gefocust op hun onderzoek dat 

er weinig tijd overblijft om bewust 

met carrièreplanning bezig te zijn. 

Maar tegelijkertijd is de onzeker-

heid soms slopend. Slechts een 

Waarom vindt de UGent het  

zo belangrijk om de postdocs 

te ondersteunen?

Jasmien Van Daele (beleidsme-

dewerker loopbaanbegeleiding 

voor onderzoekers): “Onze post-

doconderzoekers hebben het 

soms moeilijk om na hun intensief 

onderzoek een verdere carrière 

uit te bouwen. De UGent wil hun 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 

– hun employability – versterken.  

Postdoctoraal onderzoek is 

meestal een eindig carrièrepad. 

De postdocs moeten dus bewust 

hun carrière plannen en zich voor-

bereiden op wat daarna komt:  

een academische loopbaan of een 

carrière buiten de universiteit.  

Dit project past in het strategisch 

plan 2013-2014 van de UGent 

en wordt getrokken vanuit de di-

rectie Personeel en Organisatie, 

precies omdat de universiteit veel 

belang hecht aan haar jonge on-

derzoekers, de kenniswerkers van 

morgen.”

Is het niet de droom van de 

meeste postdocs om professor 

te worden?

Hugo De Vreese (directeur directie 

Personeel en Organisatie): “Vroe-

ger gingen beloftevolle studenten 

doctoreren, deden ze nog postdoc-

toraal onderzoek en werden ze uit-

eindelijk vaak prof. Maar het aantal 

Aan de UGent werken ongeveer 1.100 postdocs: 

jonge wetenschappers met een doctoraat die verder 

onderzoek doen. Ze werken hard en behalen mooie 

resultaten, maar hun toekomst is onzeker. De 

universiteit wil hen begeleiden bij de uitbouw van hun 

verdere carrière, aan de universiteit of – steeds vaker 

– daarbuiten.

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen
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 6 zetten we in op het contact met de 

arbeidsmarkt. Eind september was 

er een interuniversitair congres, 

specifiek gericht op postdocs uit de 

life sciences: het Postdoc Career 

Development Symposium. Daar 

kwamen belangrijke mensen uit 

de industrie spreken en werden er 

interactieve workshops georgani-

seerd. Onlangs hebben we voor de 

eerste keer een postdocspeeddate 

georganiseerd, met headhunters 

en hr-managers uit één bepaalde 

sector. Op enkele minuten tijd kon-

den de postdocs hun cv tonen, pra-

ten over hun ambities en luisteren 

naar de vacatures. De universiteit 

creëert nieuwe kansen, maar we 

rekenen uiteraard ook op de inzet 

van de postdocs zelf.”

Dit heeft natuurlijk ook  

een kostenplaatje.  

Waar komt het geld vandaan?

Jasmien Van Daele: “Ook de Vlaam-

se regering erkent de noodzaak 

van een betere omkadering van 

jonge onderzoekers aan universi-

teiten. Minister van Wetenschap 

en Innovatie Ingrid Lieten heeft aan 

alle Vlaamse universiteiten extra 

middelen gegeven om daar iets 

aan te doen. Omdat de UGent deze 

kwestie zo belangrijk vindt, heeft ze 

er zelf nog flink wat middelen inge-

pompt. Dankzij dit soort structurele 

inspanningen hopen we binnenkort 

ook het HR excellence in research-

logo van de Europese Commissie 

binnen te halen. Want een degelijk 

en motiverend personeelsbeleid is 

een noodzakelijke en vruchtbare 

bodem voor excellent onderzoek, 

onderwijs en innovatie aan de 

UGent.”  

trouwens ook zelf individuele bege-

leiding. Omdat in die sessies vaak 

dezelfde vragen aan bod komen, 

willen we een aantal onderwerpen 

in groep bekijken. Zoals stilstaan 

bij ambities, loopbaanwensen en 

persoonlijke stijl, eigen sterktes 

en zwaktes. Daarnaast zetten we 

in op de uitbouw van de loopbaan: 

hoe stel je een goede cv en sol-

licitatiebrief op en hoe breng je je 

academische skills en ervaring als 

troef over aan werkgevers? Hoe 

kan je jezelf voorbereiden op job-

interviews? In de toekomst komen 

er ook opleidingen rond onder-

zoeks- en innovatiemanagement en 

ondernemer- en leiderschap, iets 

wat ze ook tijdens hun onderzoek al 

goed kunnen gebruiken. Daarnaast 

hebben we ook een mentoringpro-

gramma: de postdocs krijgen een 

mentor die een b(l)oeiende car-

rière heeft buiten het academisch 

onderzoek. Vaak hebben deze men-

toren zelf een doctoraat behaald 

en kennen ze het academisch 

carrièrepad van binnenuit. Tegelijk 

kunnen ze veel over hun nieuwe 

ervaringen vertellen.”

Jullie willen ook het netwerk 

van postdocs versterken.  

Hoe gebeurt dat?

Hugo De Vreese: “De postdocs 

weten dat ze hier maar tijdelijk wer-

ken en daarom voelen ze zich vaak 

niet helemaal verbonden met de 

universiteit. Wij willen tonen dat ze 

er wél bij horen en hen een stem 

geven. In de eerste plaats gaan we 

bouwen aan een ‘postdoc-commu-

nity’ om het contact en (sociaal) 

netwerk tussen postdocs aan onze 

universiteit te versterken. Via uit-

eenlopende evenementen kunnen 

zij elkaar ontmoeten. Daarnaast 

… Die vele competenties willen 

we sterker in de verf zetten en 

honoreren. Neem nu het copro-

motorschap bij een doctoraat: 

vaak nemen postdocs dat op zich 

en daar komt aardig wat werk bij 

kijken. Soms verschijnt hun naam 

echter niet op het eindresultaat en 

krijgt alleen de hoofdpromotor de 

credits. Voor de academische loop-

baanontwikkeling van een jonge 

postdoc is dat weinig stimulerend. 

Dat moeten we durven herbekijken.” 

Wie speelt er allemaal een rol 

in dit nieuwe beleid?

Hugo De Vreese: “De loopbaan-

ontwikkeling van postdocs is een 

gedeelde verantwoordelijkheid van 

de universiteit en de postdocs, maar 

ook van het ZAP-kader en de externe 

arbeidsmarkt. De universiteit wil 

meer kansen creëren voor postdocs, 

onder meer door de uitwerking van 

een postdoctoraal loopbaanbeleid. 

En ze probeert postdocs extra te 

promoten op de arbeidsmarkt. Ook 

het professorencorps moet maxi-

male kansen geven aan de onderzoe-

kers om competenties en ervaringen 

op te doen die nuttig zijn voor hun 

cv. De postdocs zelf spelen natuurlijk 

ook een belangrijke rol: de postdoc-

fase is een springplank. We willen 

hen stimuleren om bewust werk te 

maken van hun eigen carrière door 

op zoek te gaan naar ervaringen die 

nuttig kunnen zijn voor andere jobs, 

door professionele netwerken uit te 

bouwen, …”

Wat doen jullie concreet?

Jasmien Van Daele: “Enerzijds 

werken we aan een structureel 

postdocbeleidskader dat duidelijk-

heid schept over wat de UGent 

en de postdocs van elkaar mogen 

verwachten en waarin de diverse 

verantwoordelijkheden van post-

docs worden erkend, met het oog 

op een brede competentieopbouw 

in hun cv. Anderzijds bieden we 

loopbaanbegeleiding aan. Ik geef 

Info p 
p Hugo De Vreese
 Directeur DPO
 Tel. 09 264 30 58
 Hugo.DeVreese@UGent.be
p Jasmien Van Daele
 Afdeling Loopbaan,  

Begeleiding en Vorming (DPO) 
 Tel. 09 264 30 45
 Jasmien.VanDaele@UGent.be

“Neem je carrière in 
eigen handen, spreid 
je vleugels en wacht 
niet tot je project 

afloopt.”
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Bothuyne die de pensioenleeftijd 

willen koppelen aan de leeftijds-

verwachting, of het basispensioen 

van Groen. Maar we komen  

nooit tot definitieve, strategische 

oplossingen.” 

Betekent de pensioen

hervorming een afbouw van 

onze sociale verworvenheden? 

Of kunnen we juist enkel zo  

ons systeem behouden? 

Koen Schoors: “De pensioenleeftijd 

optrekken en zorgen voor meer 

arbeidsparticipatie is het enige  

wat erop zit. De effectieve pensioen-

leeftijd verhogen via een strenger 

pre- en brugpensioen is een klein-

schalige structurele verandering 

waarmee we de officiële pensioen-

leeftijd van 65 beter benaderen. 

Maar we moeten naar een langere 

Enkele stappen die in het 

pensioen dossier tot nu toe 

genomen werden: de minimum

leeftijd voor brugpensioen 

wordt 60 jaar, de lengte van 

de beroeps loopbaan gaat naar 

40 jaar (35 jaar voor vrouwen, 

vanaf 2015 ook 40 jaar). 

Vanaf 1 januari 2014 treedt 

voor werkende 65plussers 

een nieuwe pensioenbonus in 

werking en zelfstandigen krijgen 

hetzelfde minimumpensioen als 

werknemers. Doorslaggevende 

hervormingen? 
Marc De Vos: “Helemaal niet. 

Ondanks de hype weet iedereen 

die het pensioendebat volgt, dat 

dit maar het begin is. Daarom ook 

de proefballonnetjes deze zomer 

als het voorstel van CD&V’ers 

Peter Van Rompuy en Robrecht 

Pensioenhervorming
= maatschappijhervorming

Een panelgesprek

In 2012 hakte de regering knopen 

door in het pensioendossier, dit jaar 

werden de eerste effecten merkbaar. 

Na de verkiezingen van 2014 volgt 

hopelijk het grote werk. Vier UGent’ers, 

socioloog Bart Van de Putte, arbeids-

jurist Marc De Vos, econoom Koen 

Schoors en politiek wetenschapper 

Ferdi De Ville, blikken vooruit. Wat be-

tekent langer werken voor onze maat-

schappij op lange termijn? 

Auteur: Wieland De Hoon | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Marc De Vos: “Alles zou zoge-

naamd politieke keuze zijn, maar 

al die cijfers zijn pure hypotheses. 

En steeds meer belastingen naar 

pensioenen gaat ten koste van ge-

zondheids- of ouderenzorg. Zo in-

strumentaliseer je de samenleving 

om een sociaal systeem in stand te 

houden dat eigenlijk de spin-off zou 

moeten zijn van onze welvaart: de 

maatschappij op zijn kop.”

Ferdi De Ville: “Maar zelfs wanneer 

je – zonder extra belastingen – 

enkel door langer werken de ver-

grijzingskost grotendeels opvangt, 

dan nog komt er nauwelijks ruimte 

voor extra uitgaven. Dan krijg je 

een democratisch deficit: alle 

inkomsten worden gereserveerd 

voor pensioenen, sociale zekerheid 

of schuldaflossing. Je kunt nergens 

meer vernieuwen.”

Volstaat de verwachte 

economische groei om  

de vergrijzing te financieren?

Koen Schoors: “We zoeken naar 

minstens 6 procent van het bbp. 

Met wat nu voorligt, halen we 1 pro-

cent. Ik vind dus dat je de pensioen-

leeftijd gradueel moet koppelen aan 

de levensverwachting, met  

een bonus-malussysteem. Je beslist 

zelf wanneer je eruit stapt, maar  

de implicatie is: minder pensioen. 

Werk je langer, dan krijg je extra.”

Maar net het voorstel van  

Van Rompuy en Bothuyne om 

de pensioenleeftijd te koppelen 

aan de levensverwachting lokte 

heftige reacties uit. 

Bart Van de Putte: “Onze leeftijds-

groep moet studeren, carrière 

maken, kinderen krijgen, een huis 

kopen en afbetalen. Er moet 

enorm veel gebeuren tijdens die 

actieve periode. Dat maakt het 

voor veel ouderen moeilijk om het 

vol te houden. Oplossingen als 

actieve periode en meer mensen 

die bijdragen. Onze participatie-

graad ligt erg laag, rond de 60 pro-

cent. Weinig werkloosheid, maar 

ook weinig tewerkgestelden. Dat 

ligt vooral aan de hoge lasten op 

arbeid, en daardoor belast je pre-

cies wat je nodig hebt om de ver-

grijzing te kunnen betalen. Tegen 

2060 kost de vergrijzing in België 

tussen de 6 en 8 procent van het 

bbp. Hoe sneller meer participatie, 

hoe makkelijker we de schuld kun-

nen verlagen, er minder rente op 

betalen én sparen voor later.”

Ferdi De Ville: “De vergrijzing is niét 

onbetaalbaar. De pensioenleeftijd 

verhogen is een politieke keuze. 

Volgens de Europese Commissie 

zullen de pensioenuitgaven stijgen 

van 11 procent van het bbp van-

daag tot 16,6 procent in 2060. 

Tegelijk bedroeg in 2010 het bbp 

352,3 miljard en naar verwachting 

stijgt dat tot 812,3 miljard euro in 

2060. We zullen dus meer mid-

delen hebben om de vergrijzing 

te betalen. Maar er is belastings-

weerstand: mensen willen niet 

nog meer bijdragen. Het is geen 

politieke optie meer. Stellen dat de 

vergrijzing economisch onbetaal-

baar zou zijn tenzij we langer wer-

ken, is economisch niet helemaal 

correct.”

tijdskrediet hebben ook een prijs. 

Bovendien ligt je ‘beste’ periode op 

het vlak van mentale gezondheid 

vaak tussen vijftig en zestig. Moet 

je net die ‘goede’ jaren besteden 

aan voltijds of belastend werk? 

Levensverwachting is niet altijd ge-

zonde levensverwachting. Wie op 

zijn vijftigste nog nauwelijks goede 

jaren te verwachten heeft, wordt 

bij het lineair optrekken van de 

pensioenleeftijd benadeeld. Sociaal 

dienstbetoon bouw je ook af, al was 

het maar de zorg voor de kleinkin-

deren. En vrouwen zullen nog vaker 

als eerste een stap terugzetten.”

Bart Van de Putte: “Creëer ruimte 

voor een betere arbeidstijdinvul-

ling. Veel mensen zijn volgens mij 

bereid inspanningen te doen. Het 

is ook een positief verhaal. Vrije 

tijd is luxe. In de achttiende en 

negentiende eeuw begon de indus-

triële revolutie. Arbeidsdiscipline 

en ethiek hebben hun wortels zelfs 

in het protestantisme. Tijdens de 

industriële revolutie verwerd die 

ethiek tot exploitatie, maar daarna 

kwam er een evolutie naar steeds 

minder werken. Dat is, net als de 

vergrijzing, een fantastisch gege-

ven. Volgens mij staan veel mensen 

van 55 tot 60 jaar open voor deel-

Koen Schoors 

Ferdi De Ville

“De vergrijzing stelt ons ook voor uitdagingen rond 
ruimtelijke ordening, stedenbouw of sociaal wonen.”
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Ferdi De Ville: “Het Zweedse sys-

teem zit tussen het Belgische en 

Nederlandse in. Twee pijlers, maar 

allebei publiek: een basispensioen 

en een ‘overheidsspaarrekening’. 

Pensioenen blijven in de eerste 

plaats de bevoegdheid en verant-

woordelijkheid van de Europese 

lidstaten. Zij bepalen het design, de 

hoogte, de vervangingsratio en ga 

zo maar door. De EU zet wel krijtlij-

nen uit en geeft alsmaar meer bin-

dende, landenspecifieke adviezen.”

Koen Schoors: “Kapitalisatie van 

pensioenen is niét zonder risico, 

maar de overheid komt – uit nood-

zaak – tussen als het fout loopt: 

wanneer een generatie het ‘zonder’ 

pensioen zou moeten stellen, krijg 

je een markteconomisch probleem. 

Kapitalisatie is niet volkomen onso-

lidair. Je trekt er ook investeerders 

mee aan. De Nederlandse pensioen-

fondsen zorgen voor private equity 

voor innovatief ondernemen.”

Marc De Vos: “Via kapitalisatie 

breng je meer evenwicht in de 

verhouding tussen de generaties. 

Pensioenrisico en -last komen niet 

helemaal op de schouders van de 

volgende generatie terecht. De 

perfectie bestaat niet. Maar spreid 

het risico.” 

tijds werk, vanuit een postmateri-

alistische gedachte: zelfrealisatie 

via werk dat combineerbaar is met 

gelukkig leven.”

Marc De Vos: “Landen als Zweden 

waar de pensioenen nu al gekop-

peld zijn aan leeftijd, zijn toch 

progressieve landen? De essentie 

is – en daar lijken we het toch over 

eens te zijn – dat we naar andere 

manieren van werken moeten.”

En werknemers zijn al langer 

‘met pensioen’ dan ooit, dus is 

er ruimte voor langer werken?

Koen Schoors: “Zeker. Eerst zon-

der aan de huidige pensioenleeftijd 

te raken, daarna gekoppeld aan 

de leeftijdsverwachting. In 1970 

was de gemiddelde pensioenleeftijd 

64,8 jaar. Nu is dat 58,5 jaar. Je 

had zaterdagwerk, de 45-uren-

week. Nu leven we langer, zijn ge-

zonder en werken minder lang.”

Marc De Vos: “Hoe lang heb je 

écht gewerkt? Daar komt het op 

aan. Het is de premisse van dit 

gesprek: we hebben een repartitie-

systeem. Werkenden betalen voor 

niet-werkenden: solidariteit tussen 

generaties. Tot wanneer word ik 

geacht zelf te werken?  

En vanaf wanneer kan ik claimen 

van de volgende generatie? Waar 

ligt de grens om het systeem sta-

biel te houden? Het liefst ergens 

waar je niet om de vijf of tien jaar 

de discussie moet heropenen. Dan 

is een aanpassing aan levensver-

wachting wel zinvol.”

Hoe verkoop je langer werken 

aan de bedrijven? Jaag je door 

oudere werknemers langer in 

dienst te houden de loonlasten 

niet omhoog?
Koen Schoors: “Bedrijven kun je 

fiscaal stimuleren om uitloopbanen 

aan te bieden: rustiger werk dat 

iets minder betaalt. Per sector be-

kijk je hoeveel 55-plussers aan het 

werk zijn. Voor bedrijven die daar 

boven zitten, verminder je de soci-

ale lasten. En we moeten af van het 

anciënniteitsprincipe. Op 55 hoef 

ik niet elk jaar meer te verdienen, 

als ik het tenminste rustiger aan 

mag doen. Mijn ervaring anders 

inzetten, kan ook mijn geluksgevoel 

vergroten.”

Marc De Vos: “Je moet naar een 

positief investeringsverhaal. Ieder-

een draagt verantwoordelijkheid, je 

moet er een collectief verhaal van 

maken. Dat is voor mij ook de les 

van de voorbeeldlanden.”

De pensioenfinanciering 

verschilt per lidstaat. 

In Nederland is er het 

basispensioen van pensioen

fondsen. Vanwaar die 

verschillen? En wat is de rol 

van de EU bij de pensioen

hervormingen?
Marc De Vos: “Landen definiëren 

‘pensioen’ verschillend. Nederland 

ziet een wettelijk pensioen als een 

basisuitkering. Hoe wij het zien – 

via werken rechten verwerven – is 

daar gebaseerd op gekapitaliseer-

de pensioenfondsen.”

Marc De Vos

Bart Van de Putte

“Grijze, maar 
wijze banen.”
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De derde pijler, individueel 

pensioensparen, wordt fiscaal 

minder interessant gemaakt. 

Waar is de logica?

Marc De Vos: “Ik ben tegen incen-

tives voor individueel pensioenspa-

ren, op voorwaarde dat we gaan 

voor een veralgemeende tweede 

pijler. Anders bevoordeel je nog 

eens wie al over middelen beschikt 

om te sparen. Ik zou gewoon alle 

aftrekposten afschaffen.”

Lastenverlaging op arbeid en 

langer werken als de sleutel 

voor de pensioenhervorming, 

maar stopt het daar?

Koen Schoors: “De verlaging van 

de sociale lasten op jobs voor laag-

geschoolden is de meest sociale 

maatregel die je kunt nemen. Niets 

zal meer effect hebben op hun te-

werkstellingskansen en dus op een 

grotere participatie. Fiscale her-

vorming is het allerbelangrijkste. 

Overal beetjes ophalen, voor lagere 

sociale lasten. Dan pas creëer je 

een ander soort maatschappij.”

Ferdi De Ville: “Hoe we de pensioe-

nen gaan financieren, is maar een 

deel van het verhaal. De vergrijzing 

stelt ons ook voor uitdagingen rond 

ruimtelijke ordening, stedenbouw 

of sociaal wonen.”

Bart Van de Putte: “Mensen zo-

maar langer laten werken, ligt 

moeilijk. Loopbanen moeten anders 

bekeken worden. Uitloopbanen, 

mensen zin geven om te werken, 

grijze maar wijze banen. Je geeft 

wat geld op voor je eigen pensioen 

of dat van een ander. Iedereen 

mee in het bad, op lange termijn en 

gradueel.”

Marc De Vos: “Pensioenen hervor-

men gaat véél verder dan enkel 

‘pensioenen hervormen’. Maar 

daar is visie, strategie en durf voor 

nodig.” 

“Loopbaaneinde vergt maatwerk”

Mirko Petrovic, UGenthoogleraar Geriatrie en als kliniekhoofd 

verbonden aan de dienst Geriatrie van het UZGent reageert:

“Ik treed collega Bart Van de Putte bij: je kunt mensen moeilijk ‘zomaar’ 

langer laten werken. Het loopbaaneinde moet anders ingevuld worden. 

Tegen de pensioenleeftijd aan ervaren mensen fysiologische verande-

ringen zoals minder uithoudings-, recuperatie- en leervermogen. Chro-

nische aandoeningen voorspellen arbeidsongeschiktheid en hoe langer 

iemands loopbaan, hoe hoger dat risico wordt. Arbeidsdruk, autonomie, 

omgeving en sociale verbanden hebben daar allemaal invloed op. Ie-

mands mentale en sociale toestand speelt ook een rol. Belangrijk is dat 

het bio-psycho-sociale evenwicht bewaard blijft. Bij 3 tot 7 procent van 

de 65 tot 75-jarigen is dat niét zo: zij zijn kwetsbaar op minstens één 

van de drie pijlers. Vanuit geriatrisch oogpunt is 

95 procent van de 65- tot 75-jarigen dus nog 

‘jong’. Iemands profiel – hoe hij of zij als individu 

functioneert – is belangrijker dan leeftijd, die 

zelfs discriminerend werkt. Participatie en lan-

ger actief blijven is positief, maar enkel in opti-

male omstandigheden en wanneer kennis en 

ervaring gedeeld kunnen worden. Met fysieke 

problemen, depressie of een burn-out is dat 

moeilijk. Op maat van mensen werken is wat mij 

betreft ook aangewezen voor de pensioenleef-

tijd. Voor wie nog gezond is, werklust heeft en 

door naaste familie ondersteund wordt, is het 

ideaal om aan de slag te blijven, maar er moet 

een uitweg zijn.” 

Info p 
p Marc De Vos 
 Tel. 09 264 68 45
 Marc.DeVos@UGent.be
p Ferdi De Ville 
 Tel. 09 264 68 59 
 Ferdi.DeVille@UGent.be
p Koen Schoors 
 Tel. 09 264 89 74 
 Koen.Schoors@UGent.be
p Bart Van de Putte
 Tel. 09 264 68 00 
 Bart.VandePutte@UGent.be
p Mirko Petrovic
 Tel. 09 332 23 66 
 Mirko.Petrovic@UGent.be

Mirko Petrovic
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De meer dan 8.000 personeelsleden 

van de UGent administratief onder-

steunen en professioneel begeleiden, 

dat moet je goed doen, elke dag op-

nieuw. Omdat elke aanpak altijd wel iets 

beter kan, hebben Hugo De Vreese  

en zijn team hun schouders gezet  

onder een ingrijpende herstructurering 

met slechts één doel: van de directie 

Personeel en Organisatie een heldere 

en klantgerichte hr-afdeling maken 

waar iedereen meteen weet waar en 

bij wie hij terechtkan.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

DPO mikt op 
transparantie

en biedt een 
inspirerende werkomgeving

versnipperd was en dat de kennis 

over nochtans belangrijke issues 

niet zelden bij slechts één persoon 

zat. We brachten daarom alle hr-

processen samen in verschillende 

teams die we inhoudelijk versterk-

ten en homogene bevoegdheids-

pakketten gaven. De verantwoor-

delijkheid binnen elk team kwam 

terecht bij een teamleider. We 

beschikken nu over een sterke  

administratie die de klant helder 

ondersteunt. Elke medewerker 

heeft bovendien een ruimer taken-

 “Waar staan we en waar willen 

we naartoe?”, was de vraag die de 

directie Personeel en Organisatie, 

kortweg DPO, zichzelf vorig jaar 

stelde. Prioritair moest elke interne 

en externe klant een duidelijke en 

transparante DPO-structuur voor 

ogen hebben en weten bij wie hij 

moest aankloppen om zijn vragen 

beantwoord te krijgen. Directeur 

Hugo De Vreese zet de essentie 

van de herstructurering uiteen:  

“Ik stelde vast dat eenzelfde proces 

vaak over verschillende afdelingen 

Het overwegend vrouwelijke DPOteam staat  
als één man achter de herstructurering.
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maal net iets complexer. Gelukkig 

kunnen we bij zulke grote projecten 

steunen op de intense samenwer-

king met de directie ICT.”

Leiderschap en 
talentontwikkeling
Ook aan de UGent veranderen 

werkomgevingen en -inhouden 

voortdurend. ‘Leren’ is essentieel 

om met deze stroom van veran-

deringen om te gaan. Daarom 

legt DPO nog meer de nadruk op 

vorming en opleiding. Els Verhoye: 

“Sinds kort bieden we opleidingen 

leiderschapsontwikkeling aan. Deze 

zijn volledig geënt op de UGent-

context. We ondersteunen de lei-

dinggevenden om hun (onderzoeks)

team resultaat- én mensgericht 

aan te sturen. Daarnaast orga-

niseren we een breed aanbod 

voor alle UGent-personeelsleden. 

We schakelen daarvoor externe 

coaches in die hen helpen bij het 

uittekenen van hun loopbaan en de 

ontwikkeling van hun competenties. 

De opleidingen zijn gratis en mik-

ken op iedereen die geïnteresseerd 

is. Een blijvend speerpunt is ons 

onthaalbeleid. Een goed begin doet 

namelijk alles en zorgt ervoor dat 

nieuwe personeelsleden zich snel-

ler thuis voelen. Het nieuwe team 

Onthaal maakt tijd om elk nieuw 

personeelslid te verwelkomen. 

Daarnaast staan we de diensthoof-

den bij om een onthaal voor nieuw-

komers te organiseren. Zij stellen 

een meter of peter aan die de 

nieuwe mede werker de eerste we-

ken wegwijs maakt op de werkplek. 

En viermaal per jaar nodigen we de 

nieuwe medewerkers uit voor een 

ontbijt met de rector.” 

wat ze graag deden, hoe ze het 

deden, hoe ze hun toekomst zagen. 

Later brachten we de workflow in 

kaart om te kijken waar we zaken 

moesten bijsturen om alles efficiën-

ter aan te pakken, welke teams we 

in het leven zouden roepen, welke 

opdrachten die zouden krijgen. In de 

mate van het mogelijke hebben we 

toen met de wensen van het per-

soneel rekening gehouden. Onder-

tussen werd de nieuwe structuur 

geïmplementeerd, is het personeel 

fysiek verhuisd en werden al negen-

tig procent van alle taken overgehe-

veld. Op dit ogenblik communiceren 

we UGent-wijd over de nieuwe DPO-

structuur. We zijn ons er immers 

van bewust dat een goede commu-

nicatie broodnodig is, want alleen zo 

zullen onze klanten ons vinden.” 

Afdelingshoofd Els Verhoye:  

“Onze afdelingen Werving en  

Selectie, Personeelsadministratie, 

Loopbaan, Begeleiding en Vorming 

en het team IT tellen momenteel 

tien teamleiders op een totaal van 

zestig personeelsleden”. IT-project-

leider Piet De Geest: “De hele 

herstructurering en het hr-beleid 

is ook enorm e-gestuurd. Het IT-

team heeft een aantal hectische 

maanden achter de rug door de 

herstructurering én de integratie 

van de hogeschoolopleidingen in 

het UGent-aanbod. Vanaf 1 oktober 

kwamen er vanuit de hogescholen 

‘zomaar eventjes’ 600 personeels-

leden bij. De contractuelen worden 

meteen op de payroll van de UGent 

gezet, bij de statutairen gebeurt 

dat pas vanaf 1 januari 2014. 

Maar ook zij moeten toegang krij-

gen tot het UGent-intranet en de 

administratie en dat maakt het alle-

pakket gekregen en is ook aan-

spreekpunt geworden, waardoor 

de individuele verantwoordelijkheid 

beduidend toeneemt.”

 

De klant centraal
Afdelingshoofd Annelies Waegeman 

illustreert de herstructurering met 

een voorbeeld uit de administratie. 

“Vroeger baseerden we ons op de 

geldstromen waarmee de lonen 

werden uitbetaald om het perso-

neel in vakjes onder te verdelen. 

Nu delen we de afdeling Werving 

en Selectie een pak logischer in op 

basis van de vraag: wat doet die 

persoon? Zelfstandig Academisch 

Personeel (ZAP), Overig Acade-

misch Personeel (OAP) en Admi-

nistratief en Technisch Personeel 

(ATP) zijn nu eenmaal drie aparte 

doelgroepen die elk hun eigen pro-

cedures vereisen. Vanaf nu richten 

drie verschillende teams in deze 

afdeling zich elk op hun eigen doel-

groep: ZAP, OAP of ATP. De klant 

kent het onderscheid en weet dus 

ondubbelzinnig tot wie hij zich moet 

richten. Bij de afdelingen Loopbaan, 

Begeleiding en Vorming en Perso-

neelsadministratie is dan weer de 

vraag “wat wil die persoon doen?” 

belangrijk. Hier werken de teams 

voor alle personeelscategorieën. 

Wie informatie zoekt over loon, ver-

lof, ziekte, ontslag, pensioen, … is bij 

de afdeling Personeelsadministratie 

aan het juiste adres. Wie een vraag 

heeft over zijn persoonlijke ontwik-

keling, kan bij de afdeling Loopbaan, 

Begeleiding en Vorming terecht.”

 

Iedereen zijn passie?
“De voorbereiding op de herstruc-

turering is al enige tijd geleden  

gestart”, zegt Hugo De Vreese.  

“In september-oktober 2012 had ik 

een individueel gesprek met elk van 

de zestig medewerkers. Over wat 

ze sterk vonden aan DPO, waar ze 

verbeteringsmogelijkheden zagen, 

“De individuele 
verantwoordelijkheid 
bij elke medewerker 
bij DPO neemt toe.”

Meer info over de nieuwe DPO-structuur  

en wie wat waar doet?  

www.UGent.be/nl/univgent/organisatie/dpo 
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dan MCI worden er hogere concen-

traties van gebruikt, tot 100 ppm 

in cosmetica en dat is veel te veel”, 

licht dokter Lapeere toe. In België 

maar ook in andere Europese  

landen zoals Duitsland, Portugal  

en Frankrijk neemt het aantal  

contactallergieën voor MI en MCI/

MI toe, vooral bij vrouwen.  

“In het UZ Gent zagen we het  

percentage mensen dat na een  

allergietest reageerde op MI  

stijgen van 3,1 naar 8,3 procent  

in nauwelijks twee jaar tijd. Dat is 

deels te wijten aan een betere op-

sporing, maar betekent ook dat er 

echt wel meer mensen allergisch 

aan het worden zijn. We kunnen 

spreken van een explosieve toe-

name en daar moeten we iets  

aan doen.” 

De stoffen die onder vuur liggen 

zijn methylchloroisothiazolinone en 

methylisathiazolinone of kortweg 

MCI en MI. Het zijn bacteriën- en 

schimmeldodende conserveer-

middelen die vroeger enkel als 

mengsel (MCI/MI) voorkwamen 

in cosmeticaproducten. Bij pro-

blemen zoals eczeem en andere 

vormen van contactallergie ging 

men ervan uit dat MCI, de krachtig-

ste van de twee componenten, de 

enige boosdoener was. Maar sinds 

2000 wordt MI ook afzonderlijk ge-

bruikt. Eerst in verf, lijm, vernis, inkt 

… en vijf jaar later ook in cosmetica 

met een waterbasis zoals sham-

poos, bodylotions, dagcrèmes en 

vochtige babydoekjes. “Nu blijkt dat 

deze stof ook verre van onschuldig 

is. Omdat MI minder krachtig is 

Dermatologen in binnen- en buiten-

land zien het aantal allergische 

reacties op bewaarmiddelen in 

cosmeticaproducten toenemen.  

“Deze stoffen verbieden zou  

overdreven zijn, maar de concentraties 

moeten wel naar omlaag”, vindt 

professor Hilde Lapeere van de 

vakgroep Dermatologie in het UZ Gent.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Bewaarmiddelen  
in cosmetica onder vuur

Hoe gebeurt een allergietest?

“Om te weten te komen waarvoor een patiënt allergisch 

is, doen we een allergietest. We brengen allerlei verschil-

lende allergenen aan op kleine vierkante plakkertjes die 

we daarna op de rug van de patiënt kleven. Op elk plak-

kertje brengen we één stof aan. We hebben daarvoor ver-

schillende reeksen. De standaardreeks telt 35 allergenen. 

Afhankelijk van het profiel van de patiënt kunnen we daar 

nog reeksen aan toevoegen zoals de cosmeticareeks, de 

schoenreeks, de kappersreeks, de tandartsreeks, ... We 

brengen de allergenen aan op maandag en op woensdag 

mogen de plakkers er al af. Bij sommige patiënten treedt 

een allergische reactie al enkele uren na het aanbrengen 

op. Bij anderen duurt het dan weer meerdere dagen voor-

aleer er reactie is. ’s Vrijdags weet de patiënt dan welke 

stoffen hij moet vermijden om een allergische reactie te 

voorkomen.”
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Maatregelen nodig 
De Belgian Contact and Environ-

mental Dermatitis Group (BCEDG), 

waar dokter Lapeere lid van is, 

bereidt daarom een dossier voor 

om het probleem onder de radar 

te brengen en de overheid te over-

tuigen om maatregelen te nemen. 

In Frankrijk en Groot-Brittannië 

gebeurt hetzelfde. “De stoffen 

volledig verbieden is onmogelijk 

en ook niet wenselijk. Meer dan 

negentig procent van de bevolking 

ondervindt immers geen last en 

kan producten met MI of MCI/MI 

blijven gebruiken. Toch moeten we 

deze opmars van allergieën een 

halt toeroepen en dat kan alleen 

door de concentraties te verla-

gen”, zegt dokter Lapeere. 

Speciale verpakkingen 
Voor wie allergisch is, zit er niets 

anders op dan alle cosmetica  

met MCI/MI of MI te vermijden. 

Ook wie een gevoelige huid heeft 

maar nog geen last ondervond, 

doet er goed aan producten met 

de genoemde bewaarstoffen te 

weren. “Dat is niet eenvoudig  

omdat patiënten van elk product 

die ze willen aanschaffen de  

in grediëntenlijst grondig moeten 

bestuderen. Als dermatologen 

beschikken wij wel over goede  

databases waardoor we heel  

snel kunnen achterhalen welke 

producten voor welke patiënten 

geschikt zijn. Bovendien merken 

we dat sommige fabrikanten oor 

hebben naar onze vaststellingen 

en met alternatieve bewaarstof-

fen werken. Sommigen maken 

zelfs speciale verpakkingen zodat 

ze helemaal geen bewaarmid-

delen hoeven te gebruiken in hun 

producten. Dat is positief”, besluit 

dokter Lapeere.  

Meer en meer mensen allergisch voor bewaarstoffen 

MCI/MI in UZGent MCI/MI in België MI in UZGent MI in België

2010 1,6% 3,7% n.v.t. 3,1%

2011 8,1% 3,7% 3,9% 3,2%

2012 8,7% 4,5% 8,3% 8,3%

Deze percentages tonen aan dat het aantal mensen dat na de allergietest reageert op 

het mengsel MCI/MI en MI afzonderlijk met de jaren toeneemt. De cijfers in België zijn 

voorlopig aangezien de databank nog aangevuld wordt.

Info p 
Hilde Lapeere
Vakgroep Dermatologie
Tel. 09 332 22 87
Hilde.Lapeere@UGent.be
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Tom Ruys 
Vakgroep Internationaal 

Publiekrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

“Ik ben alumnus van de UGent, maar 

na studies in het buitenland ben ik 

in Leuven gaan doctoreren. Na mijn 

doctoraat ging ik als advocaat aan 

de slag om praktijkervaring op te 

doen en ik combineerde dat met een 

deeltijds academisch mandaat. Een 

terugkeer naar Gent als voltijds prof 

is een prachtige gelegenheid waar ik 

absoluut naar uitkijk.”

“Mijn eigen onderzoek situeert zich 

hoofdzakelijk rond het internationaal 

recht inzake het gebruik van geweld 

enerzijds – het jus ad bellum – en 

het recht der gewapende conflicten 

anderzijds – het jus in bello. De ene 

rechtstak bepaalt wanneer een staat 

militair tussenbeide kan komen op 

het grondgebied van een andere 

staat. De andere omvat de rechts-

regels die van toepassing zijn tijdens 

een al dan niet internationaal gewa-

pend conflict.”

Ze beginnen voor het eerst aan het academiejaar met de titel van professor voor hun naam en 

kijken er allen enthousiast naar uit: een lukrake greep uit de jongste lichting professoren.
Auteur: Raoul De Groote

“Hoe verder je komt, 
hoe groter de ambitie”

David Dudal 
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Faculteit Wetenschappen

“Eigenlijk was prof worden altijd al een 

droom en die ambitie wordt groter naar-

mate je verder komt. Ik geef al enkele ja-

ren met veel plezier les aan de UGent, je 

schrijft papers, gaat naar conferenties, 

bouwt internationale contacten op en je 

wilt dat dan toch kunnen bestendigen.  

Zo werk ik al tien jaar nauw samen met 

een Braziliaanse onderzoeksgroep. 

Zeker in de wetenschap is dat internatio-

nale belangrijk.” 

“Het meeste onderzoek doe ik naar 

kwantumveldentheorie. We bekijken 

interactie tussen elementaire deeltjes in 

ruimte en tijd. Af en toe komt er ook wat 

gravitatie bij kijken. Als je een probleem 

in een bepaalde theorie doorgrondt, kan 

je dat soms gebruiken om een moeilijker 

probleem in een andere theorie te bekij-

ken.”

Ruth Krebs 
Vakgroep Experimentele 

Psychologie

Faculteit Psychologische en 

Pedagogische Wetenschappen 

“Eens je lang aan een universiteit 

werkt, komt de droom om prof te 

worden vanzelf naar boven. Ik ben 

Duitse en voor ik naar de UGent 

kwam, heb ik drie jaar in de Ver-

enigde Staten gewerkt. De sfeer is 

in Gent meer studentgericht dan 

in Duitsland, want daar sta je als 

student echt alleen. Ik ben in België 

terechtgekomen omdat ik net als 

in Amerika een plek vond waar mijn 

man – ook prof – aan de slag kon.”

“Ik doe vooral onderzoek naar hoe 

we beloningen aanvaarden, erdoor 

gemotiveerd raken en hoe we zo 

het gedrag van mensen kunnen 

veranderen. Daarnaast werk ik op 

het combineren van neuro-imaging 

technieken, wat erop neerkomt dat 

we door verschillende breinme-

tingen aan gedrag te linken, meer 

informatie krijgen.”
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Karen Fontijn 
Vakgroep Geologie en 

Bodemkunde

Faculteit Wetenschappen

“Ik heb er eigenlijk nooit zo over 

nagedacht, over prof worden. Het 

is ook maar deeltijds – ik blijf het 

combineren met een postdoc in 

Oxford, Engeland, waar ik sinds 

mijn doctoraat aan de UGent in 

2011 en na een half jaar in Singa-

pore, onderzoek doe.”

“Ik ben vulkanoloog en bestudeer 

slapende vulkanen waarover 

nog niet zo veel bekend is, onder 

andere in Tanzania, maar ook in 

Chili en Indonesië. De voor België 

dichtstbijzijnde slapende vulkaan 

bevindt zich in de Eifel, net over 

de grens eigenlijk. Op basis van 

geologisch onderzoek proberen 

we te bepalen wanneer en hoe 

hevig die vulkanen in het verleden 

zijn uitgebarsten om te weten 

wat we in de toekomst kunnen 

verwachten.”

Willem Waegeman 
Vakgroep Wiskundige Modellering, 

Statistiek en Bioinformatica 

Faculteit Bioingenieurs

wetenschappen 

“Prof worden was geen absolute 

must, maar ik heb altijd graag aan de 

universiteit gewerkt en onderzoek ge-

daan. Ik heb voorheen een kleine tien 

jaar aan de UGent gewerkt en ook een 

tijdje in Duitsland en Finland gewoond. 

Het voorbije jaar was ik werkzaam 

bij NGDATA, een opstartend Gents 

bedrijf met ambitie waar ik het onder-

zoek dat ik voorheen deed verder kon 

uitbouwen.”

“Mijn expertise situeert zich voorna-

melijk in analyse van grote en com-

plexe vormen van data, en dan vooral 

met het oog op predictie. Die discipli-

ne wordt ook wel machinelearning of 

datamining genoemd. Daarbij worden 

systemen geconfigureerd zodat ze 

in staat zijn zelfstandig te denken en 

patronen te detecteren om vervolgens 

voorspellingen te maken.”

Anne Breitbarth 
Vakgroep Taalkunde

Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte

“Mijn vakgebied fascineert mij al 

van in het begin van mijn studie. 

Om het te kunnen blijven doen, ben 

ik vanuit Jena in Duitsland via Til-

burg en Cambridge uiteindelijk hier 

aan de UGent terechtgekomen, tot 

nu toe als postdoc. Ik ben enorm 

blij dat ik nu in een positie verkeer 

waarin ik als prof niet alleen kan 

blijven doen wat ik leuk vind, maar 

waarin ik mijn passie ook kan door-

geven.”

“Ik ben een boek aan het afronden 

over de cyclische hernieuwing van 

de ontkenning in de geschiede-

nis van het Nederduits. Vooral de 

syntaxis van het Middelnederduits 

werd tot nog toe nauwelijks onder-

zocht. Daarnaast onderzoek ik hoe 

modale werkwoorden zich tot een 

soort voegwoord van voorwaardelij-

ke zinnen kunnen ontwikkelen, zoals 

should in het Engels of mocht/

moest in het Nederlands.”
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versiteit of minstens drie maanden 

in het buitenland studeren. We 

proberen zo veel mogelijk studen-

ten aan te spreken. Ze weten wel 

dat Erasmus bestaat, maar ze 

beschouwen het nog niet als een 

evidentie. Hopelijk verandert dat 

in de toekomst. We zijn overtuigd 

van de grote meerwaarde van zo’n 

buitenlandse ervaring. Niet alleen 

qua kennis, maar ook qua levens-

ervaring: je leert je plan te trekken 

in een mondiale omgeving. En dat 

mondiale mag je gerust ruim inter-

preteren. Nu beperkt Erasmus zich 

nog tot Europa, maar vanaf volgend 

jaar zal het Erasmusprogramma 

het perfect mogelijk maken om 

naar de rest van de wereld te 

gaan. We focussen nu bijvoorbeeld 

op China en India. We werken ook 

aan ons eigen Engelstalige aanbod 

om meer studenten te verleiden 

om naar Gent te komen want zij 

verrijken onze universiteit. Het 

zijn niet alleen gewone studenten, 

maar ook doctorandi en onderzoe-

kers. We moeten wel waakzaam 

blijven: we willen véél internationale 

samenwerkingen, maar kwaliteit 

blijft voorop staan.”

Nochtans komt er ook kritiek: 

het niveau in sommige (Zui

derse) landen zou veel lager zijn.

“Dat is een hardnekkig gerucht dat 

al een tiental jaar de ronde doet. 

Misschien is het een erfenis uit het 

verleden: in de beginjaren draaide 

Erasmus vooral om taal en cultuur. 

Laten we beginnen met de 

harde cijfers: hoeveel Erasmus

studenten zijn er aan de UGent?

Geneviève Cochez: “Vorig acade-

miejaar telden we 806 uitgaande 

Erasmussers en 709 inkomende 

Erasmusstudenten. Die aantallen 

stijgen elk jaar. Vijventwintig jaar 

geleden vertrokken er amper tien 

Gentse studenten naar het buiten-

land, nu heeft zeventien procent 

van onze studenten een interna-

tionale ervaring. Iedereen kent 

Erasmus – dat is een stevige merk-

naam geworden – maar je kan 

bijvoorbeeld ook een buitenlandse 

stage volgen.”

Wat zijn de populairste 

bestemmingen?

“Spanje blijft veruit het populairst. 

Verder gaan de meesten van onze 

Tegen 2020 moet 
één student op de vier  

naar het buitenland
Grote ambities voor Erasmusprogramma 

studenten naar Frankrijk, Duits-

land, Italië en het Verenigd  

Koninkrijk. Al groeit de interesse voor 

Scandinavische landen. Wij ontvan-

gen vooral studenten uit Spanje, Ita-

lië, Turkije, Polen en Duitsland.” 

Waarom doet onze universiteit 

het zo goed?

“De UGent is eind jaren tachtig 

meteen mee op de kar gespron-

gen en daardoor ziet Europa ons 

als een best practice. Dat zorgt 

voor extra publiciteit waardoor we 

meer vragen krijgen vanuit het bui-

tenland. Daarnaast proberen we 

onze studenten zo goed mogelijk te 

informeren, onder meer tijdens de 

International Days, dit jaar op 21, 

22 en 23 oktober, en de verschil-

lende infosessies per faculteit. We 

scoren bovendien goed op het vlak 

van docentenmobiliteit: onze profs 

trekken naar het buitenland voor 

een tijdelijke opdracht en komen 

terug met fijne verhalen, wat onze 

studenten extra stimuleert.” 

De ambities zijn groot: tegen 

2020 moet één op de vier 

studenten naar het buitenland.

“De Europese doelstelling luidt dat 

twintig procent van de studenten 

een internationale ervaring moet 

hebben. Wij trekken dat op naar 

25 procent. Al is het begrip inter-

nationale ervaring wel wat vaag. 

Wij interpreteren het als volgt: 

je moet minstens vijftien credits 

behalen aan een buitenlandse uni-

Het Erasmusprogramma bestaat al 

een kwarteeuw en het succes groeit: 

elk academiejaar trekken er meer  

studenten naar het buitenland. Onze 

universiteit is zelfs koploper in België 

met een recordaantal inkomende  

en uitgaande Erasmussers. Maar  

het kan nóg beter.

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen
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lië of Noorwegen gaat. Daar wordt 

in de nabije toekomst gelukkig wel 

een mouw aan gepast. Bovendien 

wil Europa nog meer nadruk leggen 

op hogere beurzen voor studenten 

met een sociaaleconomisch min-

der gunstige achtergrond.”  

dat valt best mee. We begeleiden 

de studenten trouwens vanaf stap 

één. Ze kunnen uiteraard bij ons 

terecht, maar in elke faculteit zijn 

er aanspreekpunten voor interna-

tionalisering. Ten slotte is er nog 

één belangrijk struikelblok: het finan-

ciële aspect. Erasmus blijft duur, 

studenten krijgen wel een beurs, 

maar die is voorlopig dezelfde voor 

elke bestemming. Je krijgt dus al-

tijd evenveel geld, of je nu naar Ita-

Het doel was om Europese bur-

gers te vormen, academische ken-

nis kwam pas op de tweede plaats. 

Maar dat is nu enorm veranderd 

en dat proberen we te staven met 

harde cijfers. We analyseren daar-

voor de resultaten van inkomende 

studenten. Neem nu Spanje, dat 

een slechte reputatie heeft. Uit ons 

onderzoek blijkt dat de Spaanse 

studenten hier even goed scoren 

als de Gentse. Je mag niet verge-

ten dat Spanje heel wat uitsteken-

de universiteiten heeft. Daarnaast 

vraagt Europa aan alle studenten 

die een Erasmuservaring achter de 

rug hebben om een enquête in te 

vullen. In 95 procent van de gevallen 

zijn ze erg tevreden. Nadien kunnen 

ze perfect inhaken in ons systeem. 

Al zijn er natuurlijk uitzonderingen: 

buitenlandse partners die zwakke 

studenten naar Gent sturen en on-

tevreden studenten die terugkeren. 

Blijft dit zich herhalen, dan wordt 

de samenwerking geschrapt. Maar 

we mogen zeker het kind niet met 

het badwater weggooien. Uit een 

recente studie van VOKA blijkt dat 

werknemers graag mensen met 

een internationale ervaring aanne-

men omdat ze een pak extra levens-

ervaring hebben.”

Wat houdt studenten nog tegen 

om te vertrekken?

“Meestal zijn dat sociaal-familiale 

redenen: ze hebben hier een vriend 

of vriendin, ze zijn actief in het 

verenigingsleven, … Wellicht zijn 

er ook nog opleidingen die zo’n 

Erasmus ervaring te weinig promo-

ten, maar daar wordt aan gewerkt. 

Daarnaast zijn heel wat studenten 

bang voor het paperassenwerk, al 

is dat ook een mythe: je moet na-

tuurlijk wat papieren invullen, maar 

Info p 
Geneviève Cochez
Afdeling Internationale Betrekkingen 
(DOWA)
Tel. 09 264 70 16
Genevieve.Cochez@UGent.be

“Europa wil hogere beurzen 
voor studenten met een sociaal
economisch minder gunstige 
achtergrond.”
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“De eerste leerlingen schreven zich 

eind vorig schooljaar al in”, zegt 

Elien Van de Walle, praktijkassis-

tente wiskunde aan de eerstejaars 

van de faculteit Bio-ingenieurswe-

tenschappen. “Ik had niet verwacht 

dat ze dat zo snel zouden doen. 

Vóór juli telden we al tweehonderd 

inschrijvingen, terwijl we nog geen 

enkele uitnodiging hadden ver-

stuurd en nauwelijks promotie  

hadden gevoerd.”

In de voormiddag maken de leer-

lingen kennis met het principe van 

de wiskundige modellering: hoe 

kan je met wiskundige modellen 

Om de publieke opinie ervan te 

overtuigen dat wiskunde kan bijdra-

gen tot een betere planeet riep de 

UNESCO 2013 uit tot het Jaar van 

Mathematics of Planet Earth. De 

vakgroep Wiskundige Modellering, 

Statistiek en Bio-informatica van 

de UGent is de enige aangesloten 

Belgische partner en organiseert 

in het kader hiervan drie biowiskun-

dedagen op 12, 13 en 15 novem-

ber 2013. Leerlingen uit de derde 

graad van het secundair onderwijs 

ontdekken er hoe wiskunde je in 

staat stelt natuurlijke processen in 

de lucht, de bodem en het water te 

begrijpen en te sturen.

We beseffen het te weinig maar  

wiskunde kan je vinden in alle aspecten 

van cultuur en natuur. Wist je bijvoor-

beeld dat wiskundige modellen gebruikt 

worden om de vulling van pralines bij 

te sturen? Of om een populatie vossen 

en konijnen in evenwicht te houden? 

Tijdens de biowiskundedagen wil  

de UGent zeshonderd leerlingen uit  

het secundair onderwijs dit soort  

toepassingen leren kennen.

Auteur: Raoul De Groote | Fotograaf: Nic Vermeulen

Berekende toekomst
Hoe wiskunde je de wereld leert begrijpen
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die gaten zo waarheidsgetrouw 

mogelijk invullen. De routes die je 

op die manier in kaart brengt, kan 

je dan gebruiken om op de juiste 

plek ecoducten aan te leggen, waar 

dieren de autosnelweg kunnen 

oversteken.”

…  ook in de keukenkast
Toepassingen kunnen zich ook 

dichter bij huis situeren, in cho-

colade bijvoorbeeld. “Iedereen 

heeft wel al eens gemerkt dat die 

een witachtige schijn krijgt als je 

hem te lang laat liggen. Die schijn 

bestaat eigenlijk uit vetkristallen 

die opstijgen uit de chocolade. Dat 

doet niets af aan de kwaliteit, maar 

het ziet er verre van smakelijk uit. 

Bij pralines ligt dat door de vette 

vulling nog moeilijker. In de witte 

praline ‘Manon’ van Leonidas bij-

voorbeeld zit slagroom met vrij 

veel vet dat druk uitoefent om naar 

buiten te komen. In het labo kan 

bepaald worden hoe snel de vetmo-

leculen in zulke pralines opstijgen 

door die in laagjes te versnijden en 

vervolgens de hoeveelheid vetten 

in elk laagje te bepalen. Nu hebben 

we een tool waarmee we kun-

nen simuleren hoelang het duurt 

voordat de praline wit uitslaat. Je 

kan dat gebruiken om te bepalen 

hoe je je vulling kan wijzigen om die 

witte aanslag tegen te gaan. Dat 

kan bijvoorbeeld handig zijn voor 

de export als pralines vier weken 

onderweg zijn naar China.”

“Je ziet dat de levende wereld het 

vaak complexer maakt,” besluit Jan 

Baetens, “want je moet met een 

deel onvoorspelbare mogelijkheden 

rekening houden. De wiskunde 

leert ons hoe dan de planeet aarde 

beter te begrijpen.” 

dat wiskunde meer is dan een tru-

kendoos, dat ze kan helpen om de 

wereld om je heen te begrijpen.” 

Een paar concrete 
toepassingen …
Jan Baetens beschrijft enkele toe-

passingen: “Op microschaal kun-

nen we van een schimmel in silico 

– dat wil zeggen: op de computer – 

simuleren hoe hij groeit en zich 

vertakt. Dan bekijk je of de groei op 

de computer overeenkomt met die 

in het labo. Is dat zo, dan kan je dat 

model aanwenden om bijvoorbeeld 

de verrotting van hout door schim-

mels beter in te schatten, of ook 

om na te gaan hoe plausibel de ver-

schillende theorieën over de groei 

van schimmels zijn. Een andere toe-

passing: stel, je brengt tien soorten 

bacteriën samen in een zandfilter 

voor waterzuivering. Hoe goed 

wordt je water dan gefilterd? Of wat 

is de meest efficiënte combinatie 

van bacteriën om bodemvervuiling 

weg te werken? Daarvoor een ex-

periment in een labo opzetten kost 

veel geld. We kunnen dat omzeilen 

door een in silico-model te maken 

met alle kenmerken van elke bac-

terie. Nog een ander voorbeeld: je 

kan in ruimte en tijd bekijken hoe 

een populatie vossen en konijnen 

evolueert door elk dier apart te vol-

gen. Op basis van zo’n model kan 

je dan beslissen hoeveel vossen er 

in een gebied moeten worden geïn-

troduceerd om het aantal konijnen 

binnen de perken te houden zonder 

dat ze uitsterven. En misschien nog 

deze? Op dit ogenblik analyseert 

assistent Steffie Van Nieuland op 

basis van gps-gegevens de migra-

tieroutes van dieren. Het probleem 

bij dergelijke gegevens is vaak dat 

de locatie van de dieren maar om 

de zoveel tijd wordt geregistreerd. 

Je weet dus niet waar ze zich tus-

sen twee geregistreerde locaties 

bevinden. Wat je dan kan doen, is 

– steunend op onder meer diffe-

rentiaalvergelijkingen – natuurlijke 

processen simuleren op een com-

puter om deze processen beter te 

begrijpen en finaal voorspellingen 

te doen. In de namiddag kunnen ze 

dan zelf aan de slag. Ter afsluiting 

zorgt Filip Van den Abeele als gast-

spreker voor een populaire noot: 

wiskunde een feest!

“Wat wij doen sluit aan bij het 

STEM-actieplan van de Vlaamse 

overheid dat een loopbaan in wis-

kunde, exacte wetenschappen  

en techniek wil stimuleren”, zegt 

dr. Jan Baetens. “Want als je in 

het middelbaar zit, boeit wiskunde 

misschien minder omdat je weinig 

praktische toepassingen voor  

ogen hebt.” “Nochtans proberen 

leerkrachten de wiskunde tegen-

woordig meer te linken aan de  

realiteit”, zegt Van de Walle. “Voor 

veel leerlingen staat wiskunde nog-

al los van de andere wetenschap-

pen. Bovendien wordt het op zo’n 

manier onderwezen dat de leerlin-

gen niet meteen zien waarvoor het 

allemaal gebruikt kan worden.”

Jan Baetens: “Het is vaak een ver-

van-mijn-bed-show: je spant een 

touw tussen twee ladders en je 

tracht de vergelijking van de krom-

me te vinden die de vorm van het 

touw beschrijft. Dat soort vraag-

stukken. Met de faculteit zitten wij 

als bio-ingenieurs op het raakvlak 

tussen wiskunde en biologie, bo-

demkunde, hydrologie, … Bij ons is 

het echt de bedoeling om rond pla-

neet aarde te werken en te tonen 

Info p 
Vakgroep Wiskundige Modellering, 
Statistiek en Bio-informatica 
p Jan Baetens
 Tel. 09 264 59 40, 09 264 59 32
 Jan.Baetens@UGent.be
p Elien Van de Walle
 Tel. 09 264 59 36
 Elien.VandeWalle@UGent.be

“Wiskunde stelt je in  
staat natuurlijke processen in  
de lucht, de bodem en het water 
te begrijpen en te sturen.”
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één van de emblemen van Afrika’s 

verleden. Koen Bostoen: “Dit ko-

ninkrijk is voor veel Afrikanen een 

heel belangrijk cultureel symbool. 

Dankzij zijn vroege handelsrelaties 

met Europa en zijn toegang tot het 

schrift, kennen we de geschiedenis 

van dit gebied vanaf 1500 beter 

dan die van de meeste andere 

delen in Afrika. Maar ondanks die 

Tussen 15 juni en 15 september 

2013 deed een team van archeo-

logen van de UGent, de ULB en het 

Koninklijk Museum voor Midden-

Afrika in Tervuren gecoördineerd 

door Bernard Clist archeologisch 

veldwerk in Beneden-Congo 

(Congo-Kinshasa). Daar bevonden 

zich verschillende provinciale hoofd-

steden van het Kongo-koninkrijk, 

KongoKing is niet de nieuwe film van 

Steven Spielberg, wel de naam van  

een interdisciplinair taalkundig en  

archeologisch onderzoeksproject over 

het Kongo-koninkrijk, gefinancierd 

door een startkrediet van de Europese 

Onderzoeksraad. Een gesprek met 

coördinator Koen Bostoen, professor 

Afrikaanse taalkunde, en Bernard Clist, 

archeoloog en momenteel als postdoc 

verbonden aan de UGent.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

KongoKing 
reconstrueert 

Kongo’s 
verleden

UGent, ULB en KMMA 
slaan handen in elkaar
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oudste stenen kerk van Congo, een 

site met toeristisch potentieel.” 

Katholieke interesse  
in het woord
“De kapucijnen deden in de 17e 

eeuw niet alleen aan missionering 

in het gebied”, legt Koen Bostoen 

uit. “Zo liet de in 1652 vermoorde 

kapucijn Joris Van Gheel het ma-

nuscript van een Latijn-Spaans-

Kikongo woordenboek na dat in 

het Vaticaan bewaard wordt. Het 

is het oudste woordenboek van 

een Bantoetaal. Ons team heeft 

dit manuscript volledig gedigitali-

seerd. Samen met een Kikongo-

catechismus uit 1624 laat het ons 

toe om de evolutie van het Kikongo 

over vier eeuwen te bestuderen. 

Zulke oude geschreven bronnen 

zijn uniek voor een Afrikaanse taal 

van beneden de Sahara. Deze oude 

taalkundige gegevens leveren ons 

ook een schat aan historische en 

culturele informatie op. Doorheen 

de taal kunnen we bijvoorbeeld 

bestuderen hoe Kongolezen macht 

en religie concipieerden. Zo leverde 

de reconstructie van de etymologie 

van een koninklijke Kikongo-titel ons 

recent nieuwe inzichten op over 

de oorsprong van het prachtige 

Kongo-koninkrijk.”   

koninkrijk dat ze als evenwaardig 

beschouwden aan Portugal. Van 

racisme was in de begindagen 

totaal geen sprake. Het konings-

huis van Kongo kreeg zijn eigen 

wapenschild dat de Portugezen 

opnamen tussen die van Europese 

vorstenhuizen. Kongolezen werden 

meegenomen naar Portugal om 

er de taal te leren en werden er 

ondergedompeld in het katholiek 

geloof. Als gevolg daarvan kende 

Kongo een heel vroege christiani-

satie, althans haar elite.”  De opgra-

vingen in Mbanza Nsundi bewezen 

inderdaad dat de leidende klasse 

het christendom en andere Euro-

pese cultuurelementen omarmde 

als statussymbolen. Bernard Clist: 

“We vonden er resten van een 

prinsenkerkhof dat teruggaat tot 

de 17e eeuw en mogelijk verder.  

We legden elf graven van notabe-

len bloot. Dat het mannen met aan-

zien en macht waren, konden we 

afleiden uit de manier waarop ze 

begraven waren en de objecten die 

we in de graftombes vonden, o.a. 

sabels, zwaarden en kruisbeelden. 

Bij de twee opgegraven vrouwen 

troffen we prachtige parels en 

glazen kettingen aan.” In Mbanza 

Mbata legden de opgravingen  

sporen van de vroegste katholieke 

missies bloot. Bernard Clist:  

“We groeven er de overblijfselen 

van een stenen kerk op die in de 

17e eeuw door Europese kapucij-

nen gebouwd werd. We botsten op 

een bronzen klok en op een quasi 

intact gebleven stenen sokkel die 

werd gebruikt als basis voor een 

opvallend groot kruis. Dit is de 

voorsprong weten we toch bitter  

weinig over de oorsprong en de 

vroege geschiedenis van het ko-

ninkrijk”. En laat dat nu precies het 

doel van het KongoKing-project 

zijn. Het interdisciplinair team wil 

een nieuw licht laten schijnen op 

de oorsprong, opkomst en ontwik-

keling van het koninkrijk. “Dat doen 

we via een intense en innovatieve 

samenwerking tussen archeologen 

en historische linguïsten. Elk van 

hen speelt een sleutelrol in de re-

constructie van de vroege geschie-

denis van Afrika.”

Op zoek naar  
Kongo’s oorsprong
Vorig jaar voerden de KongoKing-

archeologen al een eerste on-

derzoek uit in Beneden-Congo en 

deze zomer breiden ze daar een 

vervolgonderzoek aan vast. Het 

veldwerk vond in hoofdzaak plaats 

op de sites van de voormalige 

provinciale hoofdsteden Mbanza 

Nsundi en Mbanza Mbata, en ook 

langs de Inkisi Rivier werd gezocht 

naar sporen die de oorsprong van 

het koninkrijk konden ophelderen. 

Koen Bostoen: “Toen de Portuge-

zen in 1483 aan de monding van 

de Congostroom met Kongo in 

contact traden, ontmoetten ze een 

Info p 
Vakgroep Talen en Culturen 
p Koen Bostoen (rechts)
 Tel. 09 264 37 82
 Koen.Bostoen@UGent.be
p Bernard Clist (links)
 Tel. 09 264 38 45
 BernardOlivier.Clist@UGent.be 

Van de 17e eeuwse stenen kerk van Ngongo Mbata werden  
enkele resten opgegraven.

Het prinsenkerkhof van Mbanza Nsundi  
wordt een toeristische troef. 

Meer info: www.kongoking.org 
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Kort
p DE UGENT KOMT DE BIJEN TE HULP 
Het gaat niet goed met de bijen. Ze komen moeilijker 

aan voedsel door onze intensieve landbouw en doordat 

de open ruimte steeds verder versnipperd raakt. Voor 

hun nestplaats zijn de bijen bovendien afhankelijk van 

holle stengels, stukken hout en losse grond en ook 

die komen steeds minder vaak voor. Doen we niets, 

dan stevenen we af op een ecologische ramp. Want 

als de bijen wegvallen, zullen we een systeem moeten 

uitdokteren om de wilde planten in de natuur en de 

gewassen in de landbouw zelf te bestuiven. De UGent 

wil hierrond sensibiliseren en plaatste een bijenhotel 

in de campus Gontrode nabij het Aelmoesenijebos. 

De panelen ernaast informeren de bezoekers over de 

verschillende bijensoorten en hun levenswijze.©
 A

el
m

oe
se

ni
je
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s

p DE UGENT TRIOMFEERT OP 
EUROPESE BEDRIJFSSPORTSPELEN 

De UGent heeft in juni een heel sterke prestatie 

neergezet op de Europese Bedrijfssportspelen in 

Praag. Van de massa deelnemers wonnen een kleine 

tweehonderd bedrijven minstens één medaille. In 

de totaalrangschikking behaalde het UGent-team 

de vierde plaats met 24 gouden, 25 zilveren en 

12 bronzen medailles. Amper één gouden medaille 

scheidde het team van de bronzen trofee op het 

erepodium. Een sportieve prestatie om fier op te zijn!    

p CONGRES EARNED VALUE 
MANAGEMENT IN HET PAND 

Het jaarlijks internationale congres EVM Europe 2013 

viert zijn vijfde verjaardag in Het Pand in Gent en wordt 

georganiseerd door prof. Mario Vanhoucke van de 

vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer. 

Het congres vindt plaats op 3 en 4 december 2013 

en brengt mensen uit de praktijk en onderzoekers 

uit Europa, Amerika en Australië samen rond het 

thema integrale projectbeheersing. De aandacht 

gaat niet alleen uit naar Earned Value Management, 

maar ook naar thema’s als projectontwerp en 

risicomanagement. Bedoeling van deze samenkomst 

is deze projectbeheersingstechniek op een hoger 

niveau te brengen en breder te implementeren.

p GEZONDHEIDS EN WELZIJNSZORG 
NU OOK IN BOEKVORM 

Veertig jaar geleden verscheen de publicatie ‘Zeg maar 

‘a’ tegen je dokter’. Nu ligt het vervolg in de winkel:  

‘Dokter, ik heb ook iets te zeggen’. Samen met 24 an-

dere auteurs behandelt gezondheidseconoom Lieven 

Annemans van de UGent de toekomst van gezondheids- 

en welzijnszorg. In vergelijking met veertig jaar geleden 

is die zorg er weliswaar met rasse schreden op voor-

uitgegaan, maar helaas niet altijd met even positieve 

resultaten. De auteurs geven de beleidsmakers dertien 

aanbevelingen om het tij te keren. 

p NIEUWE LEIDING  
RAAD VAN BESTUUR UGENT

Sas van Rouveroij is de nieuwe voorzitter van de raad 

van bestuur van de UGent. Greet Riebbels krijgt de 

functie van ondervoorzitter toevertrouwd. Zij volgen 

respectievelijk gewezen rector Paul Van Cauwenberge 

en vicerector Luc Moens op. Van Rouveroij 

heeft ervaring als voorzitter van onder meer het 

Havenbedrijf en de Vlaamse Vereniging van Steden 

en Gemeenten. Bovendien was hij twintig jaar lang 

schepen in Gent en tot voor kort fractieleider in het 

Vlaams Parlement voor de Open VLD. Greet Riebbels 

is directeur van het ILVO en sp.a-gemeenteraadslid. 

In het decembernummer van het magazine 

‘Universiteit Gent’ reserveren we plaats voor  

een uitgebreid interview met hen beiden. 
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je beelden van hoge kwaliteit krijgt 

in een paar minuten in plaats van 

anders in een uur. Het nadeel is 

dan weer dat je er altijd naartoe 

moet werken omdat je hooguit 

een paar keer per jaar het toestel 

kan gebruiken. Aangezien we bin-

nen ons centrum altijd streven 

naar de beste beeldkwaliteit heb-

ben we ervoor gekozen om onze 

scanners zelf te ontwikkelen en 

telkens te vernieuwen wanneer 

er nieuwe x-stralenbuizen of x-

stralendetectoren op de markt 

kwamen. Dat heeft ertoe geleid 

dat er uit ons centrum momenteel 

ook twee jonge spin-offbedrijfjes 

zijn ontstaan. Eentje biedt services 

aan de industrie, een ander maakt 

scanners op maat voor klanten. 

Dat laat ons toe om onze kennis 

en kwaliteit ook ten dienste te stel-

len van de industrie. In Vlaanderen 

wordt CT vaak gebruikt als tech-

niek voor academisch onderzoek, 

binnen de bouwwereld gebeurt 

dat echter nog niet routinematig.” 

Van dino’s naar vogels

De bouwwereld staat eerder 

bekend als een mannenbastion. 

Ervaart u dat als vrouwelijk 

onderzoeker ook?

“Ik denk het wel (lacht). Het eerste 

congres rond x-stralen tomo grafie 

en geomaterialen, waar ik als 

doctoraatsstudente naartoe ging, 

vond plaats in Japan. Ik denk dat 

er op 130 deelnemers twee  

vrouwen waren, een Amerikaanse 

van de NASA en ikzelf. Later vond 

dat congres in Grenoble en  

Patric Jacobs en Joris Van Acker, 

hebben we een speciale scanner 

ontwikkeld waarbij het staal zelf 

stationair blijft en er randappara-

tuur op aangebracht kan worden.” 

Welke zijn in uw werkgebied de 

concrete toepassingen ervan?

“Eén van de zaken waarop wij  

focussen is de verwering van 

bouwmaterialen door de invloed 

van zouten, zuren en vries-dooi-

cycli. We trachten te visualiseren 

wat er gebeurt op het niveau van 

korrelgrootte in een gesteente 

om zo de verdere evolutie van het 

gesteente te kunnen voorspellen. 

We werken niet enkel op bouw-

materialen, maar ook op reservoir-

gesteenten om breuken te karak-

teriseren of de invloed te meten 

van CO
2
-injectie. Er bestaan allerlei 

toepassingen voor een CT-scan  

en je kan de resultaten vervolledi-

gen met andere meer traditionele 

onderzoekstechnieken in een labo-

ratorium. De laatste jaren zijn er 

scans die resoluties van 400 na-

nometer of zelfs minder halen. 

Aan het synchrotron kan men dit 

al een tijdje, en zelfs nog kleiner, 

maar in een labo-omgeving is dat 

maar iets van de laatste vijf jaar.”

Het synchrotron, zegt u?

“Het synchrotron is een toestel 

– een deeltjesversneller – dat de 

x-stralenbuis van een labo ver-

vangt. Maar om daar een aantal 

uur gebruik van te kunnen maken, 

moet je een aanvraag indienen 

en een beoordelingscommissie 

doorstaan. Het voordeel is wel dat 

Computer Tomografie of CT raakt 

steeds meer geïntegreerd als 

techniek, “maar het belangrijkste 

blijft dat je het kan doorgronden”, 

zegt professor Veerle Cnudde. 

“Het is zoals met een fototoestel: 

je kan over zeer complexe came-

ra’s beschikken, maar je moet wel 

weten hoe je ze moet gebruiken 

en hoe je er het maximale uit kan 

halen.”

Wat is xstralen tomografie?

“Je neemt een staal uit een ge-

steente en kijkt daar in een scanner 

met x-stralen naar. Het is hetzelfde 

principe van een medische scan-

ner: je neemt eigenlijk een radio-

grafie. Dan roteren we het staal 

voor nog een radiografie tot we 

360 graden rond zijn gegaan. Via 

reconstructiesoftware bekomen 

we zo een 3D-beeld van de buiten- 

en binnenkant. Het grote voordeel 

van tomografie is dat je zo op een 

niet-destructieve manier materia-

len kan karakteriseren. Binnen het 

centrum voor x-stralen tomografie, 

dat we rond 2006 oprichtten  

aan de UGent samen met de pro-

fessoren Luc Van Hoorebeke,  

Stenen in 3D
X-stralen tomografie toegepast in geologie

Zoals een radioloog het menselijke  

lichaam doorziet of een artdirector een 

kunstzinnige foto analyseert, zo door-

grondt professor Veerle Cnudde de 

binnenkant van geologisch materiaal.

Auteur: Raoul De Groote | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Met CT ben je in staat om al die 

luchtbelletjes virtueel weg te wer-

ken. Als resultaat krijg je een zuiver 

3D-beeld van het fossiel.”

Welke nieuwe ontwikkelingen 

verwacht u nog?

“Ik denk dat we in een labo-omge-

ving een beetje de grens van de 

apparatuur bereikt hebben. Qua 

nieuwe ontwikkelingen zie ik eerder 

de combinatie van CT-technologie 

met andere hoogtechnologische 

technieken, waaronder micro-XRF. 

Ik verwacht ook een toename in 

randapparatuur om dynamische 

processen met behulp van CT te 

visualiseren en te monitoren. Bij al 

deze technieken en processen zal 

het cruciaal blijven om een maxi-

mum aan informatie uit de beelden 

te halen. Op het vlak van die beeld-

analyse voorzie ik nog een grote 

evolutie.” 

Zijn er opmerkelijke 

onderzoeken die u zijn 

bijgebleven?

“Voor het natuurhistorisch mu-

seum van Maastricht scanden 

we ooit botdeeltjes die zouden 

stammen uit een periode die de 

overgang inluidde van dinosauriërs 

naar vogels. Er waren maar een 

beperkt aantal kleine botfragment-

jes en die konden enkel niet-des-

tructief onderzocht worden. Met 

een CT-scan hebben we de struc-

tuur binnenin kunnen analyseren. 

Die bleek heel poreus en dat zorg-

de ervoor dat het bot lichter werd. 

De botten bleken zich op de grens 

van de overgang tussen dino’s en 

vogels te bevinden. Ook hebben we 

bijzondere fossielen ontdekt in  

amber. Als er in amber zelf vervui-

lend materiaal zit zoals luchtbelle-

tjes zie je optisch niet altijd duidelijk 

de structuur van het fossiel.  

New Orleans plaats en afgelopen 

zomer organiseerden we hier aan 

de UGent het vierde congres voor 

250 man uit meer dan 28 ver-

schillende landen. Het was een 

groot succes, maar ik schat dat 

nog steeds negentig procent van 

de aanwezigen mannen waren. 

Techniek, fysica en de bouwwereld 

blijven ook nu nog grotendeels 

mannendomeinen. Ik hoop dat 

ik mijn bijdrage lever om dit een 

beetje te doen kantelen en vrou-

wen inspireer om ook deze weg in 

te slaan. In ieder geval zijn er nog 

vrouwen actief in deze sector, een 

rariteit zijn we in elk geval niet.”

Info p 
Veerle Cnudde
Vakgroep Geologie en Bodemkunde 
Tel. 09 264 45 80 
Veerle.Cnudde@UGent.be
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Ook internationaal wordt het netwerken steeds 

belangrijker. “Via mijn voorzitterschap van het 

EYCN, dat eigenlijk de overkoepeling is van  

24 jongerenafdelingen van Europese scheikun-

dige verenigingen, besef ik elke dag opnieuw  

dat ook internationale netwerken enorm veel op-

leveren. Via EYCN ben je heel snel internationaal 

verbonden met ‘gelijken’. Op allerlei congressen 

leren we nieuwe collega’s en relaties kennen,  

ook in de privé.”

“Dat netwerken levert ook omgekeerd zijn vruch-

ten af. Bedrijven weten tot wie ze zich moeten 

wenden als ze op zoek zijn naar een bepaalde  

expertise. Via onze organisatie bekijken we dan  

hoe we aan hun vraag kunnen voldoen en pikken 

we tegelijk een graantje mee.”  

praktijk. “Bij elk bezoek werden we 

geconfronteerd met de bestaande 

kloof tussen onderwijs en industrie. 

We halen onze kennis uit boeken, 

maar de industrie evolueert een 

pak sneller en máákt die kennis. We 

merkten ook dat de lat in de indus-

trie bijzonder hoog ligt en dat an-

dere vaardigheden zoals projectma-

nagement en leiderschap nodig zijn 

om voluit te kunnen meedraaien.”

Kloof dichten met social skills 
De kloof tussen onderwijs en indus-

trie kan volgens Fréderique gedicht 

worden door meer aandacht te 

besteden aan het aanleren van 

social skills. “Hoe leid ik een team? 

Hoe geef ik een presentatie?  

Hoe overtuig ik mensen? Hoe leg ik 

contacten?”

Om een kans op slagen te hebben 

in de bedrijfswereld, moet je naast 

onderzoek en menselijke contacten 

ook alles op een overtuigende  

manier weten voor te stellen.  

Het EYCN biedt dit soort opleidin-

gen aan en ik blijf hameren op het 

immense belang ervan.”

Fréderique Backaert doet voltijds 

onderzoek naar een nieuw anti-

kankermedicijn, maar ook na zijn 

dagtaak weet hij zijn tijd goed te be-

steden. Sinds juni 2013 is hij voor-

zitter van EYCN (European Young 

Chemists’ Network) en nog niet zo 

lang geleden was hij dat van jong-

KVCV, de jongerenafdeling van de 

Koninklijke Vlaamse Chemische Ver-

eniging. “Ook het populariseren van 

chemie is een onderdeel van mijn 

activiteiten hier”, stelt Fréderique,  

“en dat is nodig, want alles is che-

mie, en het wordt hoog tijd dat men-

sen dat beseffen.” 

Wat hij bij jong-KVCV heeft opgesto-

ken neemt hij mee voor de rest van 

zijn leven. “Daar heb ik leren orga-

niseren, promotie voeren en heb ik 

het belang van netwerken ontdekt. 

Ik organiseerde chemiegerelateer-

de lezingen voor een breed publiek 

en dat leverde me meteen al heel 

wat connecties op academisch en 

industrieel vlak op, en dat loont.” 

Jong-KVCV plant ook bedrijfsbezoe-

ken voor studenten om ze te laten 

kennismaken met chemie in de 

Info p 
Fréderique Backaert
Vakgroep Organische Chemie
Tel. 09 264 44 76 | Frederique.Backaert@UGent.be

Fréderique Backaert, nu postdoconderzoeker aan 

de UGent, heeft ondanks zijn 28 lentes al enorm veel 

ervaring op het vlak van professioneel netwerken, 

nationaal én internationaal. Het belang ervan kan 

volgens hem niet onderschat worden. Zeker in een 

strikt wetenschappelijk domein als de scheikunde 

kunnen social skills het verschil maken.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Scheikundigen werken 
aan social skills 

Over het belang van netwerken 
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Je hebt je in je doctoraat 

toegespitst op het 

bronnengebruik van 

journalisten. Wat wou je 

achterhalen?

Sarah Van Leuven: “De context 

van nieuwsproductie is veranderd 

en ik wou te weten komen of dit 

aanleiding geeft tot een schraler 

dan wel een meer divers bron-

nengebruik. Doemdenkers zeggen 

dat de media streven naar winst-

maximalisatie en kostenefficiëntie 

en dat dit een duidelijke weerslag 

heeft op de kwaliteit van de be-

richtgeving. Journalisten zouden 

te veel aan hun bureau blijven 

zitten, meer en meer nieuws 

overnemen uit persberichten en 

voornamelijk knip- en plakwerk 

doen. Dit komt vooral elitebronnen 

ten goede want zij hebben de mid-

delen en status om ‘nieuwswaar-

dige’ informatie te creëren. Hieruit 

vloeide mijn eerste onderzoeks-

vraag voort: kloppen die negatieve 

beweringen wel? De laatste jaren 

is de populariteit van sociale me-

dia enorm toegenomen en daar 

2013 hebben daar 750 Vlaamse 

beroepsjournalisten aan deelge-

nomen.”

Twitter en co
En heb je belangrijke 

veranderingen in het 

brongebruik vastgesteld?

“Gek genoeg weinig. Persberichten 

zijn wel vaak de aanleiding om een 

artikel te schrijven, maar journa-

listen nemen die informatie niet 

altijd klakkeloos over. Ze gaan er 

vaak kritisch mee om, laten meer-

dere stemmen horen … Ook de 

toename van netwerkjournalistiek 

verdient nuance. Maar hierin staan 

we mogelijk nog maar aan het 

begin van een nieuw tijdperk van 

journalistieke nieuwsgaring. Uit de 

enquête bleek dat al één op de drie 

journalisten dagelijks een micro-

blogsite als Twitter gebruikt en één 

op de vier een sociale netwerksite 

raadpleegt. Wellicht zitten er ver-

anderingen aan te komen.”

Welke bronnen komen  

het meest aan bod?

“Politieke en overheidsbronnen 

domineren het buitenlandnieuws. 

Journalisten gebruiken ze door-

gaans om de officiële versie van 

bepaalde feiten te geven. Ook 

gewone burgers staan in de top 

drie. Doemdenkers hebben dus 

ongelijk, al denk ik wel dat er meer 

pr-materiaal wordt gebruikt dan we 

effectief konden vaststellen. Er is 

weinig transparantie over de bron-

nen en dat heeft mijn onderzoek 

toch wel bemoeilijkt.”

maken journalisten handig gebruik 

van. Door een online netwerk op te 

zetten kunnen ze goedkoop en effi-

ciënt diverse bronnen raadplegen, 

zelfs wanneer ze louter deskwerk 

verrichten. Denk aan de terreuraan-

slag in Boston waarbij burgers via 

Twitter nieuws verspreidden en 

zo de journalisten hielpen om het 

nieuws te verslaan. Mijn tweede 

doelstelling was na te gaan of jour-

nalisten nu meer gebruikmaken 

van die sociale media.”

Vanwaar jouw fascinatie voor 

buitenlands nieuws?

“Die heb ik altijd al gehad. Door 

de globalisering speelt buitenland-

nieuws vandaag bovendien een 

cruciale informatieve rol zodat 

burgers hun rechten ook op in-

ternationaal niveau kunnen laten 

gelden. Ik verwijs naar issues zoals 

de opwarming van de aarde of de 

bankencrisis. Hoe belangrijk is het 

niet om daarover diverse menin-

gen te horen?”

Welke methodes heb je 

gebruikt?

“Ik voerde verschillende compa-

ratieve en longitudinale inhouds-

analyses uit van de buitenlandbe-

richtgeving in Vlaamse kranten en 

op de Vlaamse televisie. Zeer ar-

beidsintensief, maar alleen op die 

manier kon ik te weten komen of 

er zich belangrijke veranderingen 

hebben voorgedaan. Daarnaast 

had ik toegang tot de database 

van een enquête die om de vijf 

jaar wordt uitgevoerd door het 

Center for Journalism Studies. In 

Op haar achttiende droomde 

Sarah Van Leuven van een carrière 

als journalist, maar tijdens haar 

masterjaar wijzigde ze haar plannen. 

Ze besloot zich te verdiepen in 

buitenlandse berichtgeving. 

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Uit goede bron
Negenproef met  

Sarah Van Leuven
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acht weken bij De Morgen en die is 

me niet bevallen. Zeker het werk-

ritme had ik onderschat. Na die 

stage wist ik eventjes niet meer 

welke richting ik uit wou. Toen ik 

een andere studente over haar 

doctoraat hoorde praten kreeg ik 

de smaak te pakken. Met de hulp 

van mijn promotor, professor Karin 

Raeymaeckers, kon ik kort voor de 

deadline nog een onderzoeksvoor-

stel uitwerken en dat werd gelukkig 

goedgekeurd en gefinancierd door 

het Bijzonder Onderzoeksfonds van 

de UGent.” 

Blik je tevreden terug?

“Ja, ik ben heel blij dat ik de kans 

heb gekregen om te doctoreren. 

Ik vind het spijtig dat ik moet ver-

trekken want we hebben een heel 

toffe groep met enthousiaste jonge 

onderzoekers. Bovendien heb ik er 

ook veel buitenlandse vrienden aan 

over gehouden. Ik ben de afgelopen 

vier jaar op een positieve manier 

veranderd. In het begin was ik 

onzeker op congressen en durfde 

ik amper voor een groep mensen 

te staan, maar na verloop van tijd 

kreeg ik meer zelfvertrouwen. Ik 

heb een drempel overwonnen en 

daar ben ik heel blij om.”

Heb je tips voor andere 

doctorandi?

“Ik zou hen aanraden om niet te 

snel te beginnen met hun onder-

zoek. Bereid je goed voor en ga niet 

onmiddellijk over tot publiceren. Ik 

heb me het eerste jaar ingewerkt 

in de materie, mijn instrument 

goed uitgetest, nagegaan welke 

onderzoeken er al allemaal gedaan 

waren … Pas daarna ben ik van 

start gegaan en de publicaties  

volgden vanzelf.” 

als doctor-assistent in de faculteit 

Toegepaste Taalkunde van de 

Hogeschool Gent. Lesgeven en on-

derzoek doen is voor mij een ideale 

combinatie.”

Stage bij De Morgen
Nooit zin gehad om zelf 

journalist te worden?

“Mijn studies communicatieweten-

schappen en master journalistiek 

stonden helemaal in het teken van 

mijn droom om buitenlandjourna-

list te worden. Maar tijdens mijn 

masterjaar deed ik een stage van 

Wil je dan niet verder gaan  

om er nog meer over te weten 

te komen?

“Jawel, ik zou graag een vervolg 

aan mijn doctoraat breien en ben 

daarom volop bezig met de voorbe-

reiding van een nieuw dossier. Via 

diepte-interviews met journalisten 

hoop ik nog meer inzicht te krijgen 

in hun bronnengebruik. Toch wil ik 

meer doen dan onderzoek alleen. 

Ik heb van bij het begin mijn docto-

raat gecombineerd met lesgeven 

en dat vond ik heel fijn. Daarom 

start ik vanaf dit academiejaar ook 
In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

“De weinige transparantie over de bronnen 
heeft mijn onderzoek toch wel bemoeilijkt.”

Info p 
Sarah Van Leuven 
Vakgroep Communicatie-
wetenschappen 
Tel. 09 224 97 38 
Sarah.VanLeuven@UGent.be
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Colofon

Kort
p MUSEUM DR. GUISLAIN EN  

DE UGENT NU OFFICIEEL SAMEN
Na jarenlange gezamenlijke projecten ondertekenden 

de UGent en het Museum Dr. Guislain op 

22 september 2013 een samenwerkingsakkoord. 

Eventjes ter herinnering: in 2006 kwam Joseph 

Guislain als ‘De Grootste Prof van de UGent’ uit de bus 

in een gezamenlijke wedstrijd van Radio 2 Oost-

Vlaanderen en de UGent. Alvast één groot project 

staat in de steigers: de biografie van Joseph Guislain. 

Het Museum werkt daarvoor samen met de faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de 

vakgroepen Geschiedenis, Psychoanalyse en 

Raadplegingspsychologie. In 2017 moet de uitgave 

het levenslicht zien. 

Kwalitatieve culturele reizen 
en daguitstappen sinds 1993
www.art-travel.be     www.atlasreizen.be

Vraag vrijblijvend onze brochure aan: info@art-travel.be

Pand 270 bus 56 – 8790 Waregem – Tel. 056 62 77 27

p NIEUWE UGENTCAMPUS KORTRIJK 
Op 26 september 2013 

vond de historische opening 

van de UGent-campus in 

Kortrijk plaats. De nieuwe 

campus is het resultaat van 

de integratie van de bijna  

alle academisch gerichte 

bachelor- en master-

opleidingen die door  

de Hogeschool Gent,  

de Artevelde hogeschool  

en de Hogeschool West-

Vlaanderen werden 

georganiseerd. Met de 

integratie is de UGent in één 

klap 6.800 studenten, ruim 

600 personeels leden, enkele 

locaties in Gent én een 

campus in Kortrijk rijker.
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Hecht team wil  
meer inspraak en efficiëntie

Anne De Paepe en Freddy Mortier
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