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Edito
We sluiten een tijdperk af. U houdt het laatste nummer van 
Universiteit Gent in de hand. Zevenentwintig jaar lang hebben we in 
dit magazine de UGent voor het voetlicht gebracht, verslag uitgebracht 
van de nieuwste studies en onderzoeken over alle faculteiten en 
vakgroepen heen, beleidsinformatie meegegeven, doctorandi in de 
kijker gesteld ...

Uiteraard willen we dat ook in de toekomst blijven doen, maar vanaf 
het voorjaar 2014 kiezen we voor een nieuwe format die meer méé 
is met de snel veranderende maatschappij. Wat het precies wordt, 
houden we nog even geheim. Maar dat het een ‘inspiratiemedium’ 
moet worden, dat staat al vast. Om de UGent nog meer te promoten. 
Om vlugger op de bal te spelen. Om sneller aan u mee te geven wat 
er aan de UGent gebeurt en waar we trots op mogen zijn. 

Maar bovenal willen we van u en alle UGent’ers een nog meer 
betrokken en hechtere community maken. In dit nummer bevestigt 
de personeelsenquête trouwens wat we al langer wisten: het UGent-
personeel is één brok motivatie. Dank daarvoor.

Lees zeker ook het interview van de nieuwe voorzitter en ondervoorzit-
ter van de raad van bestuur, Sas van Rouveroij en Greet Riebbels. Hun  
onafhankelijke visie op academische hete hangijzers maakt u ongetwij-
feld een pak wijzer. 

Dit alumninummer maakt trouwens weer overduidelijk dat we trots 
mogen zijn op onze instelling en onze ‘producten’: dit magazine 
staat bol van de interessante interviews met talenten die door de 
UGent gevormd zijn. Alumnus André Bouffioux is CEO van Siemens 
en maakt ons wijzer over managementtechnieken. Alumnus Wouter 
Verschelden blijkt een nieuwe Gouden eeuw van de journalistiek in te 
luiden. En alumnus Pieter De Baets, pas afgestudeerd als master in 
de computerwetenschappen, mag zich nu al lid van het Facebookteam 
noemen. Talent drijft inderdaad boven.

Maar talent moet ook ondersteund worden. In die optiek is het nieuwe 
Europese subsidieprogramma Horizon 2020 uiterst interessant. De 
Europese Unie stelt vanaf januari 2014 niet minder dan 72 miljard 
euro ter beschikking voor innovatie en onderzoek. Ik roep onze 
weten schappers op om deze uitdaging niet uit de weg te gaan. Durf 
Europees te denken. Heb het lef om een project in te dienen. Ik hoop 
dat de participatie van de UGent in Europese projecten duidelijk stijgt 
in de komende jaren.

Prof. Anne De Paepe, rector Universiteit Gent 

in dit nummer

6

12Durfkapitaal 
onderzocht p

Horizon 2020 ook 
voor alfa’s p 
Het nieuwe Europese financieringsprogramma is 
op zoek naar multidisciplinaire oplossingen voor 
grote maatschappelijke problemen. Tal van oppor-
tuniteiten dus, ook voor de alfa’s. Vijf alfacoördina-
toren stroomlijnen de zoektocht naar budgetten. 
(v.l.n.r.: Stijn Van Daele, Robin De Cock,  
Alexis De Waele, Julie Carlier, Marjolein Stern)
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Sas van Rouveroij: “Men zocht ie-

mand die bruggen kan bouwen en 

groepen kan motiveren om samen 

te werken. Blijkbaar beantwoordt 

mijn curriculum daaraan.” 

Greet Riebbels: “Ik was al lid van 

de raad van bestuur, dus nam ik 

zélf deel aan de discussierondes 

over het juiste profiel. De eind-

beslissing over de shortlist met 

kandidaten lag bij de rector en 

de vicerector.” 

De juiste man en vrouw op 

de juiste plaats. Werden jullie 

profielen aan elkaar gematcht?

Greet Riebbels: “Sowieso wel, 

omdat er een man en een vrouw 

uit de bus moesten komen. De on-

dervoorzitter moest uit de externe 

geleding van de raad van bestuur 

komen, en daar zijn op de tien  

leden maar twee vrouwen. De pool 

aan mannelijke kandidaat-voorzit-

ters was veel groter.”

Kersvers voorzitter van de raad van 

bestuur Sas van Rouveroij en onder-

voorzitter Greet Riebbels zijn sinds 

1 oktober 2013 aan zet. Hun nieuw 

gecreëerde mandaten worden niet  

langer door respectievelijk rector en 

vicerector waargenomen: er is een 

nieuwe scheidslijn tussen dagelijks  

bestuur en langetermijnstrategie.  

Een gesprek over reorganisatie, ambi-

tie en het nut van een onafhankelijke 

visie op academische hete hangijzers. 

Auteur: Wieland De Hoon | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Structuren 
saneren, 

maar niet raken 
aan mensen”
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Blijft het strategisch plan van 

de UGent dat begin dit jaar 

werd voorgesteld de basis, 

of komen er koerswijzigingen?

Sas van Rouveroij: “Aan de missie 

en de waarden van de universiteit 

wordt natuurlijk niet geraakt. Open, 

geëngageerd en pluralistisch: dat 

zijn basiswaarden. Maar de orga-

nisatie die daarvoor nodig is, gaat 

veranderen.”

Neem nu gendergelijkheid: een 

heet hangijzer aan de UGent ... 

Greet Riebbels: “... omdat het  

evenwicht ook in de faculteits-  

en andere raden moet worden 

gerealiseerd. Ik merk dat de UGent 

echt werk wil blijven maken van  

een krachtig diversiteitsbeleid.”

Sas van Rouveroij: “De raad van 

bestuur zelf wordt opnieuw samen-

gesteld tegen 1 oktober 2014, net 

als alle raden, commissies, werk-

groepen ... en dat wordt een even-

wichtsoefening van jewelste.” 

Hoe wordt de nieuwe 

samenstelling van de raad van 

bestuur bepaald?

Sas van Rouveroij: “De verkie-

zingsprocedure voor de gemeen-

schapsonderwijsinstelling die de 

UGent is, ligt ingewikkelder dan 

voor een stad als Gent met zijn 

176.000 kiesgerechtigde inwo-

ners. Aan de UGent zijn er 60.000 

kiesgerechtigden: studenten en 

personeel. Maar door al die raden, 

commissies en adviesorganen is 

het kiesproces veel complexer. 

Niet alle geledingen hebben in  

gelijke mate stemrecht. Het is  

een hele matrix.” 

Sas van Rouveroij: “We willen 

onafhankelijk, als maatschappelijk 

klankbord, onze visie doen gelden 

en bijsturen wanneer dat nodig is. 

Maar ‘bijsturen’ klinkt negatief ...”

Greet Riebbels: “Het gaat over  

bespiegelen, over toetsen ...”

Sas van Rouveroij: “Samen streven 

naar de juiste keuzes, naar  

excellentie in onderzoek, onderwijs 

en maatschappelijke dienstverle-

ning. Het rectoraat implementeert 

de keuzes. De raad van bestuur 

houdt er dan weer toezicht op.” 

Een sterke onafhankelijke 

waarnemer is een nieuwigheid 

voor de UGent. Welke nuances 

gaan jullie aanbrengen in 

het beleid?
Sas van Rouveroij: “Het gaat over 

meer dan nuances. Het decreet 

van 2012 heeft een fundamentele 

verandering tot stand gebracht 

die meer is dan een juridisch-admi-

nistratieve verandering. 35 leden 

van de raad van bestuur beslissen 

over de nieuwe organisatiestruc-

tuur die vanaf maart 2014 wordt 

ingevoerd. Welke organen worden 

gehandhaafd? Welke komen erbij? 

Welke bevoegdheden krijgen ze?”

Greet Riebbels: “De hele bevoegd-

heidsverdeling wordt opnieuw 

bekeken.”

Sas van Rouveroij: “Natuurlijk zal 

dat ook een impact hebben op de 

bedrijfscultuur. Wie gedelegeerde 

bevoegdheden krijgt, krijgt daar-

door ook verantwoordelijkheden. 

Daar komt rapportering bij kijken. 

En wie delegeert, moet beseffen 

dat dat gelijk staat aan minder 

invloed. Dat is niet helemaal 

nieuw, maar de omvang en de 

doorwerking tot diep in de struc-

tuur van deze reorganisatieronde 

zal dat wel zijn. De beslissings-

lijnen zullen ook korter zijn. Dat 

zal zorgen voor meer effectiviteit 

en efficiëntie.”

De volgende vier jaar worden 

een hele uitdaging. Valt dat te 

combineren met jullie andere 

bezigheden?

Greet Riebbels: “Ik ben directeur 

communicatie van het Instituut 

voor Landbouw en Visserijonder-

zoek én ik zit in de gemeenteraad 

van Gent (voor sp.a). Maar dat is 

combineerbaar.”

Sas van Rouveroij: “Ik heb mijn rol 

als fractieleider van Open VLD in 

het Vlaams Parlement opgegeven. 

Als oppositieleider kun je niet tege-

lijk de regering tackelen én ermee 

aan tafel zitten om de belangen van 

de UGent te verdedigen. Te tijds-

intensief en ook strategisch niet 

wenselijk. Maar ik blijf wel Vlaams 

volksvertegenwoordiger.”

Hoe is de werkrelatie met de 

rector en de vicerector? 

Greet Riebbels: “Zij zijn natuurlijk 

ook nieuw. We breken niet in in  

een bestaande situatie.”

Sas van Rouveroij: “De relatie is 

hartelijk, ook met de logistieke en 

academische beheerders. Natuur-

lijk verschillen onze posities. Vroe-

ger maakten rector en vicerector 

in het bestuurscollege de strategi-

sche keuzes. Nu is dat de opdracht 

van de raad van bestuur. Rector en 

vicerector maken daar deel van uit, 

maar het bestuurscollege staat nu 

vooral in voor tactisch en operatio-

neel beleid.”

Is er een hiërarchisch 

onderscheid? 

Greet Riebbels: “Nee. Voorzitter 

en ondervoorzitter werden buiten 

de universiteit gezocht om een 

stuk maatschappelijke expertise 

en ervaring mee te brengen. Maar 

wij grijpen niét in in de dagelijkse 

werking.”

Info p 
Raad van bestuur UGent
Sas van Rouveroij, voorzitter 
Greet Riebbels, ondervoorzitter 

Sas Van Rouveroij:  
“De huidige structuur is te 
vermoeiend om méé te zijn met 
de polsslag van de samenleving.”
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ren. Excellentie is dus ook belangrijk 

om privéfinanciering aan te trekken. 

Bedrijven die participeren in nieuwe 

onderzoeksprogramma’s doen dat 

enkel als je heel goed bent.” 

Greet Riebbels: “Vaak vragen be-

drijven om oplossingen waaraan 

meerdere vakgroepen en experti-

ses bijdragen. Van een universiteit 

wordt verwacht dat ze diepgaande 

maar ook innovatieve en creatieve 

antwoorden biedt. Out-of-the box 

denken, buiten de lijntjes durven te 

kleuren: dat is wat we onze studen-

ten moeten meegeven. Misschien 

moeten we ook een paar interne 

procedures durven te herdenken, 

voor een vlottere uitwisseling tus-

sen de faculteiten.”

Sas van Rouveroij: “Meer efficiëntie 

en effectiviteit zodat meer midde-

len richting onderwijs en onderzoek 

vloeien. De huidige structuur – en 

dat zeg ik als ‘buitenstaander’ – is 

heel boeiend, maar ook al te ver-

moeiend om dingen tot stand te 

brengen die méé zijn met de pols-

slag van de samenleving. Een uni-

versiteit is en blijft het kader voor 

de invulling van een basisopdracht 

van een samenleving.”

De universiteit moet een 

maatschappelijk lichtbaken 

blijven. 

Sas van Rouveroij: “Overdracht van 

kennis met inzicht en vrij onderzoek 

zijn en blijven de fundamenten. En 

binnen onze onderwijs- en onder-

zoeksopdracht moeten we maat-

schappelijk engagement stimuleren 

bij de studenten en onderzoekers. 

Jongvolwassenen aanmoedigen 

om verantwoordelijkheid op te ne-

men in de samenleving. Kennis is 

relatief: je moet vooral weten dat je 

veel niét weet. Het relativeringsver-

mogen dat je met kennis opbouwt, 

moet leiden tot verdraagzaamheid. 

Dat is de enige weg naar een  

betere samenleving.” 

moeten ook de maatschappelijke 

valorisatie sterker nastreven: via 

octrooien, licenties of maatschap-

pelijke dienstverlening als hulp 

aan spin-offs, overheidsadviezen ... 

Wetenschappers voelen maat-

schappelijke relevantie nu vaak 

aan als een extra belasting die hen 

weghoudt van hun fundamentele 

hoofdopdracht: onderzoek –  

en dus nieuwe publicaties.”

Sas van Rouveroij: “Voor mij is ex-

cellentie het kernwoord. Als de kat 

maar muizen vangt.”

Hoe ziet de toekomst van 

de doctorandi eruit? Daar is de 

laatste tijd veel over te doen.

Greet Riebbels: “De UGent telt on-

geveer 4.000 doctorandi. Tot 90 

procent van de huidige doctoraats-

houders bouwt uiteindelijk een 

loopbaan uit buiten de universitaire 

vakgroepen. Maatschappij en be-

drijfsleven hebben bollebozen nodig 

met meer dan een masterdiploma. 

Daarom moeten we via de Doc-

toral Schools garanderen dat de 

doctorandi ook transferrable skills 

verwerven en dat bedrijven over-

tuigd raken van hun toegevoegde 

waarde binnen het management, 

de eigen onderzoeksafdeling ...”

 

Nog eentje: waar gaat  

het heen met de financiering 

van de UGent?

Greet Riebbels: “De overheid moet 

zich ervan bewust zijn dat de 

UGent nog een inhaalbeweging te 

maken heeft.”

Sas van Rouveroij: “De financiering 

door de Vlaamse overheid zal de 

volgende jaren waarschijnlijk stagne-

Is er een democratisch 

deficit en komt er nu een 

inhaalbeweging met de andere 

universiteiten?

Sas van Rouveroij: “Nee, er is geen 

democratisch deficit. Maar partici-

patie is meer dan een beslissings-

moment: het is een traject dat 

steeds voor verbetering vatbaar is. 

De UGent stoelt op een participa-

tief model dat uitmondt in een raad 

van bestuur waarin alle personeel 

– ZAP maar ook ATP en AAP –, 

studenten en externe bestuurders 

stemgerechtigd zijn.”

Maar de rector en vicerector 

worden verkozen door de 

raad van bestuur en niet 

rechtstreeks, zoals elders.

Greet Riebbels: “De kandidaten 

werden eerst verkozen door de 

faculteitsraden, daarna hakte de 

raad van bestuur bij tweederde 

meerderheid de knoop door.”

Sas van Rouveroij: “Als onze rege-

ringsleden op die manier verkozen 

zouden worden, dan zou hun poli-

tieke draagvlak een stuk groter zijn: 

ministers worden nu enkel aange-

duid door partijvoorzitters.”

Nog zo’n heet hangijzer: 

de grote publicatiedruk voor 

onderzoekers ... 

Greet Riebbels: “Hoe valoriseer je 

onderzoek? Onderzoekers zien pu-

blicaties als graadmeter. Maar we 

Greet Riebbels:  
“We moeten  
naar een sterkere 
maatschappelijke 
valorisatie van 
wetenschappelijk 
onderzoek.”
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Wendy Sonneveld van de directie 

Onderzoeksaangelegenheden van 

de UGent geeft wat uitleg.

Wendy Sonneveld: “In Europa 

heerst een slecht economisch 

klimaat. De enige manier om het 

concurrentievermogen van Europa, 

zijn groei én nieuwe jobs te verze-

keren, is te investeren in Research 

& Innovation. Europa stelt dan ook 

Horizon 2020 (H2020) voor, het 

nieuwe subsidieprogramma dat 

onderzoek koppelt aan innovatie. 

Het stelt zich het ambitieuze doel 

om Europa’s positie in onderzoek, 

technologie en innovatie te verster-

ken en heeft daar een budget van 

72 miljard euro voor veil.”  

H2020 mikt op ‘slimme, 

duurzame en inclusieve groei’. 

Wat houdt dat in?

Wendy: “In de eerste plaats ziet 

Europa wetenschap als basis voor 

de technologie en jobs van morgen. 

plaats 41 op de lijst met grootste 

beneficiaries. Wat academische 

participatie betreft neemt de 

UGent zelfs een zeventiende plek 

in. We haalden daarmee een bud-

get van een kleine honderd miljoen 

euro binnen. Inderdaad niet slecht, 

maar het kan altijd beter.”

Gaan jullie het vanaf nu anders 

aanpakken?

Wendy: “We gaan versterkt en 

meer gestructureerd inzetten op 

het traject dat aan een Europees 

project voorafgaat. Ons doel is 

dat de UGent veel meer proactief 

participeert in o.a. de European 

Technology Platforms en diverse 

High Level Groups van de Euro-

pese Commissie: zo worden onze 

onderzoekers zo vroeg mogelijk 

betrokken bij het bepalen van de 

onderzoeksagenda van de tweede 

en derde pijler van H2020, pijlers 

waarin het draait om top-down, col-

laboratieve onderzoeksprojecten. 

Want als we niet bij het eerste idee 

voor een project betrokken zijn, 

dan blijven we erachteraan hob-

belen. Sinds maart dit jaar is het 

takenpakket van de EU-cel uitge-

breid met European Public Affairs-

Europa wil de beste wetenschap-

pers aantrekken en hen de beste 

infrastructuur bieden. In de tweede 

plaats focust Europa op industrieel 

leiderschap, investeert het in sleu-

teltechnologieën en innovatie en  

wil het meer private investeringen 

aantrekken. Ten slotte krijgen ook 

maatschappelijke uitdagingen als 

Personalised Health Care, Food 

and Bio Economy veel aandacht. 

Om die aan te pakken zijn innovatie-

ve oplossingen, een multidisciplinaire 

aanpak en samenwerking nodig.” 

Meegenomen is dat H2020 

een sterke administratieve 

vereenvoudiging belooft? 

Wendy: “Ja, er is zeker sprake 

van vereenvoudiging. Alle werk-

programma’s komen in een enkel 

document op de Participant Por-

tal te staan en er wordt gewerkt 

aan uniforme interpretatie van de 

Regels van Deelname door de ver-

schillende onderdelen van de Eu-

ropese Commissie. Maar nog niet 

alle details zijn bekend. Zo wachten 

we nog op de richtlijnen voor de 

Joint Technology Initiatives. En we 

verwachten dat consortia gemid-

deld groter zullen zijn.”

Afgaande op de cijfers was 

het 7de kaderprogramma zeker 

niet slecht voor de UGent. 

Wendy: “Dat klopt. De UGent 

participeerde aan 252 projecten, 

29 ERC Grants en 56 Marie Cu-

rie Actions. Van de overige 166 

KP7-projecten coördineerden we 

er 37. Onze universiteit bereikte 

1 januari 2014 is niet alleen het begin 

van een nieuw jaar. Het is ook de start 

van het nieuwe Europese subsidie-

programma Horizon 2020. Deze  

opvolger van het Zevende Kader-

programma koppelt onderzoek aan 

innovatie. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Horizon 2020 
opent subsidiekraan

voor excellent onderzoek
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UGent’ers warm te maken om een 

project voor H2020 in te dienen. 

Daarom ook de volgende oproepen. 

Wie graag bottom-up fundamenteel 

onderzoek doet: durf Europees te 

denken en vraag een innovatieve 

ERC Grant aan. De EU-cel is er om 

advies te geven. Ook wie wil partici-

peren in Europese mobiliteitsbeur-

zen en -projecten kan nog steeds 

terecht bij de Marie Sklodowska 

Curie Actions. Ten slotte mogen 

onderzoekers die graag collabora-

tive research-projecten uitvoeren 

meer durf tonen om de Europese 

Commissie nog proactiever te 

helpen bij het realiseren van haar 

beleidsdoelstellingen. Lees de draft-

werkprogramma’s van de tweede 

en derde pijler van Horizon 2020, 

denk multidisciplinair en start met 

schrijven bij de impactparagraaf 

van het project. We hopen dat 

de participatie van de UGent in 

H2020-projecten een duidelijk stij-

gende lijn vertoont in de komende 

jaren. Daarbij verwachten we veel 

van de samenwerking met onder 

meer onze alfacoördinatoren.” 

taken. Zo onderhouden we op een 

generiek niveau de contacten met 

de Europese instellingen en andere 

relevante stakeholders. We heb-

ben ons uiterste best gedaan om 

de eerste draftwerkprogramma’s 

van H2020 zo vroeg mogelijk te 

traceren. De eerste konden we al 

begin juni binnen onze universiteit 

verspreiden, veel vroeger dan de 

UGent gewend was. Dat heeft zijn 

voordelen want zo konden onze 

onderzoekers snel aan de slag.”

Wat zijn jullie ambities voor 

de toekomst?

Wendy: “We blijven uiteraard on-

dersteuning bieden bij het indienen 

en opstarten van projecten – voor 

onderzoekers tijdrovende voorbe-

reidingen en bezigheden – en het 

maken van financiële rapportages. 

Daarbovenop zetten we versterkt 

in op de European Public Affairs en 

strategische adviesverlening. We 

hopen daarmee zo veel mogelijk 

Innovatieve 
projectvoorstellen 

gezocht
Denise Heiligers, persoonlijk mede- 
werker van de Directeur-Generaal van  
de Europese Commissie, zet de essentie 
van Horizon 2020 en de doorgevoerde 
administratieve vereenvoudiging uiteen.

“H2020 is het EU-financieringsprogramma 

voor Onderzoek en Innovatie voor de periode 

2014-2020. H2020 wil de economische 

groei in Europa stimuleren en oplossingen 

vinden voor maatschappelijke uitdagingen 

zoals de vergrijzing van de bevolking. Project-

voorstellen zullen puur op basis van kwaliteit 

worden geselecteerd, zonder enig geogra-

fisch criterium. H2020 staat open voor alle 

onderzoekers uit de hele wereld. De voorbije 

jaren toonden aan dat meedoen aan onze 

programma’s te complex was geworden.  

Een vereenvoudiging drong zich op. Vanaf  

nu werken we met minder controles en  

audits, maar met meer vertrouwen. Een paar 

concrete voorbeelden van vereenvoudiging? 

De aanvraagformulieren worden een pak 

eenvoudiger, de Grant Agreements en  

expertcontrac-

ten kunnen van-

af nu elektro-

nisch worden  

ondertekend, 

de time-to-grant 

wordt terug-

gebracht naar 

acht maanden, 

alle type deel-

nemers kunnen 

een beroep 

doen op de  

single funding 

rate, ...” 

 

“Durf Europees  
te denken.”

Denise Heiligers

Info p 
Wendy Sonneveld (links)
Directie Onderzoeksaangelegenheden
Tel. 09 264 95 62
Wendy.Sonneveld@UGent.be

V.l.n.r.: Wendy Sonneveld, Margo Baele, Saskia Vanden Broeck,  
Nathalie Vandepitte, Ilona Stoffels, adviseurs van de EU-cel. 

Vragen? De adviseurs van de EU-cel vind je via www.UGent.be/

nl/onderzoek/financiering/eu-int/kaderprogramma/ondersteuning/

dienstverlening.htm of via e-mail: eu-cel@UGent.be
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hebben en peil naar hun ambities. 

Het gaat steeds om grote onder-

zoeksprojecten waar veel coördi-

natie en administratie aan te pas 

komen. Wij motiveren de onderzoe-

kers door gerichte informatie te 

geven en praktische ondersteuning 

te bieden.” 

De EU-cel van de directie 

Onderzoeksaangelegenheden 

van de UGent ondersteunt 

je hierbij?

Marjolein: “De EU-cel speelt ons 

gericht informatie door over de 

Europese subsidies, bijeenkomsten 

en cursussen en wij filteren dat 

nog wat verder. Eens in de twee 

maanden overlopen we in de werk-

groep alfacoördinatoren-EU-cel wat 

nuttig is en kan zijn.” 

Welke tips geef je onderzoekers 

om hun kansen op een grant 

te verhogen? 

Marjolein: “Het is vooral heel  

belangrijk om een denkomslag  

te maken en vanuit Europa te 

gaan denken: wat wil Europa en 

hoe kan ik daaraan bijdragen?  

Je moet steeds de evaluatoren 

voor ogen houden en je aanvraag 

zo verwoorden dat ze heel snel 

zien waarom jouw projectvoorstel 

goed is en wat de impact ervan  

op Europa is.” 

soms verschillende faculteiten 

vertegenwoordigd zijn. In mijn geval 

gaat het om achttien onderzoekers 

uit diverse vakgroepen die zich 

inzetten om meer gezamenlijke, 

collaboratieve onderzoekspro-

jecten over de middeleeuwen te 

realiseren. Dit sluit ook aan bij het 

doel van H2020: multidisciplinair 

op zoek gaan naar oplossingen 

voor grote maatschappelijke uitda-

gingen. We bieden administratieve 

en praktische ondersteuning bij 

aanvragen, coördineren het opbou-

wen van een gezamenlijke onder-

zoeksstrategie, houden proactief 

de financieringsmogelijkheden in 

de gaten en spelen erop in als de 

gelegenheid zich voordoet.”

Het voorbereiden van 

projectaanvragen en de 

coördinatie van zulke grote 

onderzoekprojecten neemt 

wellicht heel wat tijd in beslag?

Marjolein: “Het uitdenken van het 

project kost veel tijd en energie.  

Ik praat met de onderzoekers over 

wat ze doen, ik pols of ze interesse 

Om de sociale wetenschappen 
en menswetenschappen een 
impuls te geven identificeerde 
de UGent onder andere vijf 
onderzoeksconsortia – Ghent 
Centre for Global Studies; Crime, 
Criminology and Criminal Policy; 
Consortium for Innovation 
and all inclusive Growth 
(CIG); Klinische Psychologie 
(PSYNC) en Medieval 
Studies – elk met een eigen 
onderzoekscoördinator. Voor 
het Henri Pirenne Consortium 
for Medieval Studies is dat 
Marjolein Stern. 

Volgens het beleidsplan 

zullen de consortia en de 

coördinatoren ervoor zorgen 

dat de zoektocht naar 

budgetten gestroomlijnder 

verloopt? 
Marjolein Stern: “Inderdaad.  

We zijn begonnen met de voorbe-

reidingen op H2020, maar dat is 

slechts een deel van wat we doen. 

In het kort zijn we de bindende 

factor van ons consortium, waarin 

“Alfa’s gaan voor impact”

Info p 
Marjolein Stern
Vakgroep Geschiedenis
Tel. 09 331 02 18
Marjolein.Stern@UGent.be



 9 9

Wat zijn jullie tips & tricks om 

een subsidie te bemachtigen?

Benedikt Sas: “Beman de consor-

tia met experten uit verschillende 

landen en disciplines. Schrijf ‘to the 

point proposals’ waarin je duidelijk 

de samenhang toont tussen de bij 

voorkeur internationaal samenge-

stelde onderzoeksgroepen. Zorg 

dat je voorstel innovatief én valo-

riseerbaar is op economisch en 

maatschappelijk vlak, en stel een 

realistisch budget op zodat je later 

niet in de problemen komt.”

Annick Verween: “Lees zeker alle 

Strategic Research Agenda’s door 

om uit te vissen wie aan de kar 

trekt. Wees ambitieus, trek zelf 

de projecten en word spilpersoon. 

Want dan word je sneller gevraagd 

voor advies en zit je sneller in het 

beleidsverhaal. En dat is cruciaal. 

Eerst ervaring opdoen voordat je 

zelf een project trekt, is een must. 

Europese projecten aanvragen en 

managen is nu eenmaal compleet 

anders dan nationale financiering 

aanboren”. 

Met Food2Know zijn jullie zijn 

wellicht deskundigen inzake 

subsidies?

Benedikt Sas: “Ons consortium 

heeft inderdaad veel Europese  

projecten lopen, gaande van 

voedselproductie tot -veiligheid en 

een gezondere levensstijl. Maar 

wij doen niet alleen een gooi naar 

subsidies, wij zitten ook aan de 

bron in allerlei werkgroepen die 

input geven aan Europa. Bovendien 

dienen de resultaten van enkele 

succesvolle FP7-projecten, zoals 

Vegi-Trade, mee als basis voor 

enkele H2020-topics. Op die ma-

nier kunnen we onze inspanningen 

aanhouden om Europese subsidies 

binnen te halen.” 

Annick Verween: “De EU-cel was  

al heel sterk in ondersteuning  

en werkt sinds kort proactief  

door netwerking en lobbying.  

Zij brengen de uiterst complexe 

constellatie van de EU, H2020, 

diverse werkgroepen en overleg-

organen in kaart. Ze adviseren 

ons over wat de moeite waard is 

om op te volgen en in welke be-

leidsvoorbereidende organen de 

UGent het best participeert. Via 

hen krijgen we inzage in Europese 

onderzoeksdrafts die we nog kun-

nen bijsturen zodat we erin slagen 

op het beleid in te werken.”

Dr. Annick Verween en prof. Benedikt Sas van Food2Know

Info p 
Vakgroep Voedselveiligheid en 
Voedselkwaliteit
p Benedikt Sas
 Tel. 09 264 99 40
 Benedikt.Sas@UGent.be
p Annick Verween
 Tel. 09 264 61 33
 Annick.Verween@UGent.be

De UGent moét meer in de kijker internationaal

Benedikt Sas: “H2020 moet welis-

waar nog van start gaan en daar-

door zijn er nog vraagtekens. We 

hebben al gemerkt dat de nieuwe 

Societal Challenge-aanpak weer 

nieuwe complicerende factoren 

met zich meebrengt. Het gaat in-

derdaad om behoorlijke sommen 

geld, en volgens Europa moet daar 

véél werk, tijd en energie tegenover 

staan. Alleen op die manier, denken 

ze, zullen alleen de écht gemoti-

veerden deelnemen.”  

Prof. Benedikt Sas en  
dr. Annick Verween van  
Food2Know zijn het met elkaar 
eens. Met de hulp van de  
EU-cel en – véél – voorbereidend 
en coördinerend werk wordt 
de kans op Europese subsidie 
groter. En de wegen ernaartoe 
steeds duidelijker.
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“Waardecreatie is 
het enige dat onze 

welvaart kan redden”
Als gastspreker in de reeks ‘Alumni 

Toptalent’ gaf André Bouffioux,  

CEO van Siemens Belux en in 1984 

afgestudeerd als burgerlijk elektro-

technisch ingenieur, op 11 december 

2013 een lezing aan de UGent over 

“How Global Megatrends (societal,  

political, urbanization, cities, ...) 

will change our social-economic 

European- model fundamentally”. 

Auteur: Wieland De Hoon | Fotograaf: Nic Vermeulen

Hebt u nog nauwe banden met 

uw Alma Mater, de UGent?

“Nieuwtjes over de alumni ben ik 

altijd blijven volgen en we hebben 

heel wat samenwerkingsverbanden 

met de UGent en de stad Gent.  

Siemens sponsorde Greenbridge, 

het wetenschapspark van Power-

Link/UGent in Oostende. We zijn 

ook partner van de onderzoeks-

groep elektrotechniek van prof. 

dr. ir. Ing. Jan Desmet aan de 

Hogeschool West-Vlaanderen 

(HOWEST), associatiepartner van 

de UGent. Siemens sponsort daar 

momenteel een doctoraatsthesis. 

Daarnaast volgen we eindejaars-

werken op en maken we deel uit 

van examencommissies. En voor 

het Gentse Havenbedrijf hebben we 

mee een hybrid boat ontwikkeld, 

met elektrische en dieselpropulsie.” 

Waarom bent u naar de UGent 

getrokken? Zou u er op basis 

van uw 26-jarige carrière en 

ervaring opnieuw uw studies 

aanvatten?
“Ik ben engineer by accident. Als 

telg uit een ingenieursfamilie lag 

het bijna voor de hand dat ik het 

ook zou worden. Ik trok naar Gent 

voor het toenmalige repetitie-

systeem. Die wekelijkse opvolging 

op zaterdagmorgen was een prima 

graadmeter. Hard nodig in mijn 
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die storm de voorwaarden voor 

welvaart kunnen blijven creëren. 

De waardering voor ingenieurs en 

technologie is daarbij gigantisch 

belangrijk. Natuurkunde, fysica, 

scheikunde, chemie staan los van 

pakweg het financiële of het juri-

dische – precies waar bedrijven 

tegenwoordig door gedreven wor-

den. Alleen mag je nooit je product 

uit het oog verliezen. Je organisatie 

moet je product mogelijk maken. Nu 

is het precies andersom, met waar-

devernietiging in plaats van -creatie 

als gevolg. Daarom heb ik het graag 

over onze maatschappelijke evolutie 

op sociaal, economisch en struc-

tureel vlak. Wat beweegt er écht? 

Waarheen evolueren we? Dat raakt 

ons allemaal.”

Welke raad geeft u studenten 

die de top willen bereiken?

“Succes bereik je door te weten 

wat je wil, zelfkennis, discipline, 

inzet, door te kunnen leren. Maar: 

it’s better to be excellent at some-

thing than to be average in every-

thing. Probeer om te excelleren 

in je sterke punten. Wees in iets 

de beste, hoe klein je niche ook is. 

Mensen die uitgeblust raken, boren 

meestal hun diepste talenten niet 

aan. Word gerust een clown, maar 

wees dan wel een Popov.” 

Na de universiteit kwam u  

dan bij Siemens terecht.

“Na mijn studies – en rijp be-

raad met mezelf – wilde ik niet 

doctoreren. Mijn ouders zijn van 

Waals-Brabant en ik ben tweetalig 

opgevoed, dus koos ik voor de UCL 

om er een jaartje economie bij te 

doen: ik wilde het bedrijfsleven in. 

Dat jaartje in Louvain-la-Neuve was 

mijn ontspanning na vijf zware stu-

diejaren. Ik heb er mijn vrouw leren 

kennen. Siemens rekruteerde daar 

ook, en na mijn legerdienst ben ik 

er in 1986 gestart.” 

Werft Siemens vaak alumni 

aan van de UGent? Met welke 

specialisaties? 

“Dankzij onze ligging in Huizingen 

komt veel personeel uit de richting 

Gent en Brugge. Onder medewer-

kers die aan de UGent gestudeerd 

hebben, zijn er verschillende inge-

nieurs waaronder Eddy Nelis, Vice 

President Industry Sector. Maar 

we hebben ook iemand die geschie-

denis gestudeerd heeft en op onze 

personeelsdienst werkt.”

Wat moet een universiteit doen 

om toptalent te begeleiden 

richting bedrijfsleven? 

“Methodiek aanleren. De manier 

waarop is belangrijker dan wat 

je denkt. Sectorkennis doe je la-

ter wel op: je ziet veel ingenieurs 

terechtkomen bij banken, verze-

keringsmaatschappijen ... Onze 

HR-manager is ook een ingenieur. 

Ze delen allemaal een technische, 

universele basis.” 

Uw lezing over Global 

Megatrends dan. Daarin 

benadrukt u het belang 

van waardecreatie door 

technologie.

“Urbanisatie, klimaatverandering, 

demografie en globalisering worden 

de grote trends. Europa moet in 

geval, want tegen Kerstmis van 

dat eerste jaar werd er al één en 

ander duidelijk (lacht). Was er geen 

repetitie die zaterdag, dan ging je 

naar de zaterdagcursus van prof. 

Vlerick.”

“Het ingangsexamen had ook zijn 

nut. We startten met zeer velen, 

en uiteindelijk haalden 330 studen-

ten de eindstreep voor de eerste 

kandidatuur. Wie dan overblijft, is 

écht gemotiveerd. Je trok je op aan 

je medestudenten. Nodig hoor, ik 

heb mijn peren gezien. Ik behoorde 

niet tot de categorie die niet moest 

werken om te slagen. Het was 

transpiratie in plaats van inspiratie. 

Maar het academisch systeem in 

mijn tijd wérkte. Uiteindelijk nam 

ik dat eerste jaar tien vakken mee 

naar de tweede zit. Toch ben ik 

geen enkel jaar blijven zitten én ben 

ik afgestudeerd met onderschei-

ding. Dat ik geen uitgaanstype was, 

heeft zeker geholpen.”

Zijn er professoren die  

u bijgebleven zijn? 

“Frederik Kuliasko bijvoorbeeld: 

Wiskundige Analyse, in eerste 

en tweede kan. Zijn cursus telde 

75 bladzijden, maar op elke pagina 

kon je anderhalf uur zitten turen 

– en dan was je nog niet zeker of 

je het door had. Sympathieke man 

wel. De cursus Systeemtechniek 

van prof. Noldus was ook redelijk 

abstract. Een handgeschreven cur-

sus, stel je voor. Maar een prima 

docent.”

“De universiteit heeft me vooral 

geleerd om in korte tijd ongeloof-

lijke hoeveelheden materie te ver-

werken. Structureren, analyseren, 

synthetiseren, plannen ... ik pas het 

nog elke dag toe. Zeker in de exac-

te wetenschappen is redeneer-

vermogen het allerbelangrijkste.”

“Het academisch 
systeem in mijn tijd 

wérkte.”
Wie is André Bouffioux?

André Bouffioux (Wilrijk, 9 december 1961) 

startte bij Siemens Brussel in 1986. Van 1987 

tot 1989 bekleedde hij diverse functies bij ver-

schillende Duitse vestigingen van Siemens. In 

1989 keerde hij terug naar België om te gaan 

werken in het departement Energie & Indus-

trie. Van 1998 tot 2008 trok hij naar verschil-

lende buitenlandse Siemensvestigingen, zoals 

Nuremberg, Parijs en Luxemburg. In 2008 werd 

hij CEO van Siemens België/Luxemburg. Sinds 

2013 is hij ook verantwoordelijk voor Frans-

sprekend Afrika.



ugent

 12

Het systeem
David Devigne: “Het geld komt voor 

het merendeel van institutionele 

beleggers die het aan gespeciali-

seerde durfkapitaalverstrekkers 

bezorgen. Die gaan op zoek naar 

interessante bedrijven om in te 

slagen. Maar op een bepaald 

moment stopt dat. De Belgische 

markt is nu eenmaal klein en als 

een bedrijf sterk wil groeien, moet 

het zich op internationale markten 

begeven. Hiervoor heb je grotere, 

internationale durfkapitaalverstrek-

kers nodig, want die weten hoe ze 

het product of de dienst op andere 

markten en in andere landen aan 

de man kunnen brengen. 

Wat blijkt nu uit mijn onderzoek? 

Een bedrijf dat alleen met lokale 

durfkapitaalverstrekkers in zee 

gaat, zal aanvankelijk een grote 

groei kennen. Na pakweg vijf jaar 

begint die groei af te vlakken.  

Als het bedrijf van bij het begin 

enkel een beroep doet op interna-

tionale investeerders zal die groei 

in het begin veel trager verlopen. 

Wanneer het bedrijf lokale en inter-

nationale verstrekkers samen kan 

aantrekken, is de groei niet alleen 

snel, maar blijft die ook op langere 

termijn aanhouden.”

Als het misgaat
Durfkapitaalverstrekkers moeten 

stalen zenuwen hebben. De kans 

dat het niet lukt is immers heel 

groot: ongeveer één op de drie  

portfoliobedrijven gaat op de fles  

en dan is iedereen zijn geld kwijt.  

David Devigne: “Als zo’n durfkapi-

taalverstrekker begint te merken 

dat het fout gaat, is de hamvraag: 

wanneer moeten we stoppen met 

vers geld voor het bedrijf? De lokale 

en de internationale durfkapitaalver-

strekkers gaan daar heel verschil-

lend mee om. Die lokale verstrek-

kers voelen zich nauw bij het bedrijf 

investeren. Interessant betekent 

dan: snelle groei, hoog rendement, 

maar meestal ook hoog risico.  

Als ze die gevonden hebben, blijven 

ze niet passief aan de zijlijn staan, 

ze helpen actief mee aan de ont-

wikkeling van het bedrijf. En als het 

allemaal goed loopt, stappen ze  

er na vijf tot zeven jaar met een 

serieuze meerwaarde weer uit.

Er zijn eigenlijk drie soorten durf-

kapitaalverstrekkers. Je hebt de 

plaatselijke zoals PMV in Vlaande-

ren, je hebt internationale spelers 

die vanuit een centraal beheer in 

het buitenland investeren zoals 

Capricorn, maar je hebt ook nog  

internationale investeerders die 

zich op een bepaald gebied focus-

sen en een eigen afdeling in een 

bepaald land oprichten, bv. Gimv 

in Duitsland. Mijn onderzoek geeft 

elk van die investeerders heel wat 

nuttige en praktische informatie 

waardoor zij hun slaagkansen  

kunnen verhogen.”

Matching
Het begint met een goede match 

tussen de investeerder en de  

ondernemer. David Devigne: “Het  

is niet evident om de juiste high  

potential te vinden. Het voordeel 

van de lokale durfkapitaalverstrek-

kers is dat ze de plaatselijke situ-

atie kennen. Eens ze dat toekomsti-

ge groeibedrijf gevonden hebben, 

hebben ze ook een voetje voor. Ze 

kennen de lokale markt, ze weten 

hoe de wetgeving in elkaar zit, ze 

kennen de gebruiken en de omge-

ving, ze hebben heel wat praktische 

kennis om het project te doen  

Kapitaal dat durft
Baanbrekend én praktisch 

bruikbaar onderzoek

Het is een enorm bedrag. Tussen 

2000 en 2010 hebben durfkapitaal-

verstrekkers 79 miljard euro geïn-

vesteerd in 18.000 Europese high 

potentials: beginnende bedrijven die 

de investeerder het vooruitzicht bieden 

op zeer hoge rendementen. Denk aan 

Rovio (van Angry Birds), Spotify, Option 

of ThromboGenics. Opmerkelijk is dat 

28% van het geïnvesteerd bedrag van 

internationale investeerders afkomstig 

is. Gezien de enorme risico’s zou  

men een hele reeks studies mogen 

verwachten over dit fenomeen.  

Maar dat is nog te weinig het geval. 

Het doctoraat van David Devigne  

– gepromoot door UGent-professor  

Sophie Manigart, gerenommeerd  

expert over durfkapitaal – brengt nu  

eindelijk veel meer duidelijkheid.

Auteur: Wim Trommelmans | Fotograaf: Nic Vermeulen
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goed aan om een relatie met een 

lokale verstrekker aan te gaan. Zo 

komen ze sneller tot betere inves-

teringen en krijgen ze achtergrond 

over de plaatselijke situatie. Als ze 

met plaatselijke afdelingen werken, 

kunnen ze hetzelfde bereiken en dit 

zonder het risico om irrationeel te 

blijven investeren in bedrijven die 

niet voldoen aan de verwachtingen. 

De plaatselijke verstrekkers zorgen 

er best voor om als eerste te in-

vesteren en daarna ook de rol van 

tussenpersoon te spelen. Ze sig-

naleren de internationale spelers 

interessante opportuniteiten en ze 

kunnen hun kennis over de lokale 

situatie aan hen overdragen. Maar 

vooral zij moeten alert zijn voor het 

gevaar om te lang te blijven inves-

teren.” 

ring beslist. En die bekijken het op 

hun beurt opnieuw rationeler.”

Lessen
Hoe kunnen zowel de durfkapitaalver-

strekkers als de ondernemers uit dit 

onderzoek praktische lering trekken? 

David Devigne: “Als een onderne-

mer durfkapitaal aantrekt, moet 

die weten dat het soort verstrek-

ker een effect op lange termijn 

op de groei heeft. Zoals gezegd: 

door zowel internationaal als lokaal 

durfkapitaal aan te trekken, heeft 

men de beste kansen op een lang-

durige en snelle groei. Maar dat 

hoeft niet van bij het begin zo te 

zijn. Een partnership met een lokale 

verstrekker kan helpen om inter-

nationale spelers aan te trekken. 

Maar die ondernemer moet er zich 

ook zeer bewust van zijn dat die 

internationale spelers veel sneller 

de onderneming opgeven als het 

wat minder gaat.

Van hun kant doen de internatio-

nale durfkapitaalverstrekkers er 

betrokken en daarom hebben ze 

de neiging om telkens toch maar 

weer een nieuwe kapitaalsinbreng 

te doen. Ze beschikken over softe 

informatie, ze hebben een nauwe 

band met de ondernemer en ze 

staan onder druk van allerlei belang-

hebbenden om toch maar verder te 

doen. De internationale spelers heb-

ben die softe informatie niet en voe-

len die druk veel minder. Zij bekijken 

het rationeler: als ze merken dat 

het misgaat, nemen ze veel sneller 

hun verlies. 

De internationale durfkapitaalver-

strekkers met eigen lokale afdeling 

bekijken het licht anders. Die heb-

ben ook de softe en subjectieve in-

formatie, maar ze hebben meestal 

een internationaal investeringsco-

mité dat uiteindelijk over de investe-

“Een bedrijf dat zowel lokaal 
als internationaal durfkapitaal 
aantrekt, groeit niet alleen 
snel maar kan die groei ook op 
langere termijn aanhouden.”

Info p 
Vakgroep Accountancy  
en Bedrijfsfinanciering 
David Devigne
Tel. 09 264 35 31
David.Devigne@UGent.be
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Activiteiten voor alle UGent-alumni 

Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2014
Vlaamse Opera,  
Schouwburgstraat 3, Gent

Op woensdag 15 januari 2014 vindt onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie plaats in de Vlaamse Opera. 
Onze alumni krijgen de mogelijkheid om een blik te werpen 
achter de schermen van de productie Rosenkavalier, te 
genieten van dans en muziek, en dit allemaal bij een drankje 
en een hapje.

•	  Meer informatie en tickets:  
www.UGent.be/alumni

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Alumni Gentse Slavistiek

Over leven  
na de slavistiek: 
getuigenissen uit  
het werkveld

19 februari 2014 om 19 uur
Rozier 44, Lokaal 1.34, Gent

De Alumnivereniging van de Gentse Slavistiek (AGSlav) 
organiseert in samenwerking met de vakgroep Talen 
en Culturen (Slavistiek en Oost-Europakunde) en de 
studentenvereniging Slavia ‘Over leven na de slavistiek: 
getuigenissen uit het werkveld’. Enkele oud-studenten zullen 
er hun wedervaren op de arbeidsmarkt op basis van een 
diploma Oost-Europese talen en culturen delen met de 
huidige studenten. Na afloop van de getuigenissen is er een 
panelgesprek waarbij het de bedoeling is dat oud-studenten 
(zowel de sprekers als aanwezigen in het publiek) tips en 
tricks meegeven met de huidige generatie studenten. Als 
afsluiter voorzien wij een hapje en een drankje. 

•	 Inschrijven en info via:  
www.slavistiek.UGent.be/AGSlav
•	Gratis
•	Voor masterstudenten en alumni  

Oost-Europese Talen en Culturen

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Alumnivereniging Crimilumni 

Career dating met 
criminologen

27 februari 2014,  
van 18.30 uur tot 22.30 uur
Het Pand (Refter), Onderbergen 1, Gent

We proberen eens iets anders dan de eerder bestofte 
formule ‘wat na de universiteit?’ die door onze vakgroep 
jaren werd georganiseerd. We breken dus met de banden 
van traditie en zochten inspiratie bij concepten als ‘jobdating’ 
en ‘speednetwerken’. We laten de ontmoetingen verlopen 
via een speeddate. Dit netwerkevenement vindt plaats 
in Het Pand, het cultureel en congrescentrum van de 
Universiteit Gent. 

•	 Info: www.crimilumni.be
•	 Inschrijving verplicht voor 21 februari 

2014
•	Gratis
•	Voor Crimilumni-leden, oud-studenten 

criminologie en masterstudenten 
criminologie

Faculteit Wetenschappen

 Vereniging Gentse Geografen

Verschillende 
activiteiten

Een programma voor 2014 ligt nog 
niet vast, maar via onderstaande links 
kunnen geïnteresseerden op de hoogte 
blijven:

Elk jaar organiseert de VGG verschillende activiteiten voor 
de alumni-geografen en -landmeters. Vast onderdeel van 
ons jaarlijks programma zijn 2 excursies en 2 lezingen 
(nascholingen)*, aangevuld met bvb. een bezoek aan een 
geografisch getinte tentoonstelling.
Daarnaast is er ook elk jaar een reünie voor oudere alumni 
en op het einde van het academiejaar een BBQ voor de net 
afgestudeerden, samen met de vakgroep Geografie.
* Een aantal van deze lezingen en excursies wordt ook 
opengesteld voor andere alumni-leden van de faculteit 
Wetenschappen. Communicatie daaromtrent verloopt via 
e-mail.

•	Website VGG:  
http://geoweb.UGent.be/vgg
•	Nieuwsblog:  

http://vggnieuws.wordpress.com/
•	LinkedIn:  

VGG – Vereniging Gentse Geografen
•	Facebook:  

VGG – Vereniging Gentse Geografen
•	Bovendien mailen we de aankondigingen 

voor de komende activiteiten 
rechtstreeks naar onze leden. 

Alumni-agenda
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Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent

Farmacotherapeutisch 
Bijblijven

19 februari 2014 en 21 mei 2014 
om 20.30 uur
UZ Gent, auditorium E, 
De Pintelaan 185, Gent

Navormingscyclus omtrent nieuwe geneesmiddelen en 
actuele onderwerpen in de farmacotherapie.

•	 Inschrijven via:  
alumni.geneesheren@UGent.be 
•	Prijs: 5 euro per colloquium voor leden 

alumni-geneesheren; gratis voor artsen-
in-opleiding en studenten; niet-leden: 
15 euro

Avondcolloquia voor de 
Practicus

Telkens op woensdag om 20.30 uur
UZ Gent, auditorium E, 
De Pintelaan 185, Gent

•	5 februari 2014: Rode schilferende huid
•	12 februari 2014: Duizeligheid
•	26 februari 2014: Nek- en schouderpijn
•	12 maart 2014: Rode ogen
•	26 maart 2014: Dysurie bij verschillende leeftijdsklassen
•	2 april 2014: Agitatie, agressie, verwardheid

•	  Prijs: gratis voor leden alumni-
geneesheren, artsen-in-opleiding en 
studenten geneeskunde; niet-leden: 
15 euro

27e  
Symposium Geriatrie 

23 april 2014 om 19 uur
UZ Gent, auditorium D, 
De Pintelaan 185, Gent

Plannen van zorg aan het einde van het leven: 
ligt u er ook wakker van?

•	 Inschrijven via:  
alumni.geneesheren@UGent.be
•	Gratis 

Thema-avond van  
het Ethisch Comité  
UZ Gent

7 mei 2014 om 20 uur
UZ Gent, auditorium E, 
De Pintelaan 185, Gent

Ethische aspecten bij adolescenten in de gezondheidszorg.

•	 Inschrijven via:  
alumni.geneesheren@UGent.be
•	Gratis

 Alumni Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI)

Reünie alumni Revaki 22 februari 2014 om 19 uur
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

AlumniRevaki organiseert een luxe (VIP) walking dinner met 
cava en aangepaste wijnen voor de alumni die 1, 5, 10, 15, 
20 en 25 jaar geleden afstudeerden. Dit is dé gelegenheid 
om bij te praten, herinneringen op te halen of samen over 
de toekomst na te denken. Foto’s uit de Revaki-tijd mogen 
worden opgestuurd naar Steven.Heyndrickx@UGent.be en 
zullen vervolgens worden geprojecteerd tijdens het walking 
dinner. Het afstudeerjaar dat procentueel het sterkst 
is vertegenwoordigd op de avond zelf, wacht een leuke 
verrassing!

•	 Inschrijven via www.alumnirevaki.UGent.be 
voor 1 januari 2014 
•	Prijs: 40 euro 
•	Voor alumni die 1, 5, 10, 15, 20 

en 25 jaar geleden afstudeerden 
(afstudeerjaren 2013, 2009, 2004, 
1999, 1994, 1989)

 Gentse Alumni Logopedie en Audiologie (GALA)

Avondsymposium 
‘Stem bij 
transgenderpersonen’

18 december 2013 om 18.30 uur
Het Pand (zaal Rector Vermeylen), 
Onderbergen 1, Gent

Naar aanleiding van de wijzigingen in de logopedische 
nomenclatuur voor stemstoornissen, waarbij het mogelijk 
wordt terugbetaling te verkrijgen voor stemtherapie 
bij transgenderpersonen, organiseert de Gentse 
Alumnivereniging Logopedie & Audiologie (GALA) een 
avondsymposium omtrent transgenderpersonen. 
Deze bijscholing legt zich toe op de behandeling van de 
stemproblematiek bij deze patiëntenpopulatie.

•	 Info via www.gala.UGent.be
•	 Inschrijven via https://webapps.

UGent.be/eventManager/events/
AvondsymposiumTransgender
•	De inschrijving is pas geldig na betaling 

van het inschrijvingsgeld. 
•	Prijs: GALA-leden en studenten: 10 euro; 

niet-GALA-leden: 20 euro
•	Dit symposium is naast logopedisten 

uit het werkveld ook toegankelijk voor 
studenten en andere geïnteresseerden
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Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

 Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent (AIG)

Nieuwjaarsreceptie 19 januari 2014 om 10 uur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Auditorium Oehoe,  
Coupure Links 653, Gent

Na de succesvolle voordracht vorig jaar van Lieve 
Blancquaert staat dit jaar Annick De Splenter, brouwer-
ingenieur, op het programma. Ze komt met veel 
enthousiasme vertellen over ‘haar’ realisatie van Gruut-bier. 
Dit Gentse bier is uniek omdat geen hop, maar wel een 
kruidenmengsel wordt gebruikt. Deze voordracht start om 
10 uur in het Oehoe-auditorium en vloeit nadien naadloos 
over in onze receptie van 11.15 tot 13 uur, waar ook het 
Gruut-bier kan worden geproefd. Voor de (klein)kinderen van 
4 tot 12 jaar hebben we de Circusplaneet gereserveerd. 
Aanmelden ter plaatse om 10 uur, maar aansluiten tussen 
11.15 en 11.30 uur is ook mogelijk.

•	 Info en inschrijven:  
www.mijn-aig.be, voor 10 januari 2014
•	Gratis voor AIG-leden, vrienden  

van AIG en KVIV-leden, partners en  
hun (klein)kinderen
•	Voor de Oost-Vlaamse burgerlijke en 

bio-ingenieurs

Algemene Vergadering 
met een bezoek aan de 
technische installaties 
van het UZ Gent

20 februari 2014
UZ Gent, De Pintelaan 185, Gent

Bezoek aan de technische ruimte van een operatiekwartier 
en het IBiTech – Institute Biomedical Technology –  
met prof. dr. ir. Patrick Segers.

•	 Info en inschrijven:  
www.mijn-aig.be, voor 15 februari 2014
•	Gratis
•	Voor AIG-leden, vrienden van AIG,  

KVIV-leden en alle geïnteresseerden

Wetenschap zet  
de toon

26 februari 2014
Wetenschapsmuseum UGent en 
aansluitend Bijloke/St.-Pietersabdij

Op ontdekking naar de theorie en de praktijk van klank 
en muziek of hoe de vormgeving van muziekinstrumenten 
hun klankgeluid bepaalt. Met medewerking van hoboïst 
Marcel Ponseele.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be,  
voor 20 februari 2014
•	Prijs: 5 euro voor KVIV/AIG-leden, 

vrienden van AIG en partners –  
20 euro voor niet-leden
•	Voor AIG-leden, vrienden van AIG en 

KVIV-leden en alle geïnteresseerden

Wijnproeven Maart 2014 Voelt u zich soms ook ongemakkelijk bij de wijnkeuze tijdens 
uw businessdiner? Spijker hier uw kennis bij en kom vanaf nu 
zelfverzekerd uit de hoek!•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be

•	Voor AIG-leden en vrienden van AIG, met 
speciale nadruk op de jongeren

TechBoost! voor 
ingenieurs

24 april 2014 Boost uw technische kennis door een avondles van een top-
expert over een actueel relevant thema!

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be
•	Voor AIG-leden, vrienden van AIG en 

KVIV-leden en alle geïnteresseerden

Voordracht: De Eerste 
Wereldoorlog, leven 
met de herinnering

15 mei 2014 Prof. dr. ir. arch. Pieter Uyttenhove vertelt vanuit zijn 
wetenschappelijke achtergrond over de ‘Groote Oorlog’.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be
•	Prijs: 5 euro voor KVIV/AIG-leden, 

vrienden van AIG en partners –  
20 euro voor niet-leden
•	Voor AIG-leden, vrienden van AIG en 

KVIV-leden en alle geïnteresseerden

Verhaert Masters 
in Innovation®, 
met voorafgaand 
presentaties Jozef 
Plateauprijs 

21 mei 2014 Een leider in productontwikkeling en -innovatie die al 
500 producten ontwikkelde die resulteerden in meer dan 
100 patenten. 
Voorafgaand aan dit bezoek presenteren de auteurs van 
de beste masterscripties hun werk en dingen hiermee naar 
de jaarlijkse Jozef Plateauprijs van AIG. 

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be
•	Voor AIG-leden, vrienden van AIG en 

KVIV-leden en alle geïnteresseerden
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Bio-ingenieurs zetten volop
in op Vietnam

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 Voseko

Workshop:  
Welk MBTI-type ben jij?

6 februari 2014 om 19 uur 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Auditorium De Smet, 
Hoveniersberg 24, Gent

De eerste workshop van het werkjaar handelt over de MBTI. 
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veelgebruikt 
instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke 
voorkeuren te krijgen. De uitkomst is een uitspraak over 
je persoonlijkheidstype uitgedrukt in een afkorting van vier 
letters. Zowel leidinggevenden als werknemers gebruiken 
de indicator om de groepsdynamica in hun organisatie ten 
volle te laten spelen. Tim Govaert, gekend trainer in MBTI, 
begeleidt deze workshop.

•	 Info en inschrijven via www.voseko.be 
•	Prijs: 15 euro. Inschrijven: betaling op 

rekeningnummer BE36 5503 8312 
0081 met mededeling: ‘Naam + MBTI’

Workshop:  
Omgaan met stress

18 maart 2014 om 19 uur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Auditorium De Smet, 
Hoveniersberg 24, Gent

De tweede workshop van het werkjaar handelt over ‘omgaan 
met stress’. Het doel van deze interactieve sessie is om de 
deelnemers concrete anti-stress tools en vaardigheden mee 
te geven. De huidige manier van werken van de deelnemers 
wordt onder de loep genomen, om vervolgens tips mee te 
geven over hoe gevaren kunnen worden omgezet in een kans 
tot groei. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een veelheid aan 
tools: timemanagement, SWOT-analyses, motivatietechnieken, 
etc. Voor deze workshop wordt een beroep gedaan op de 
expertise van YourCoach. Deze onderneming is een geheel van 
internationaal gecertificeerde coaches en trainers met een 
ruime ervaring in de bedrijfswereld. 

•	 Info en inschrijven via www.voseko.be 
•	Prijs: 15 euro 
•	De inschrijving is pas volledig na betaling 

op rekeningnummer BE36 5503 8312 
0081 met mededeling: ‘Naam + Stress’
•	Voor alumni van de faculteit Economie en 

Bedrijfskunde

Alumnidag –  
Alumnus van het Jaar

15 maart 2014 om 19 uur 
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Op zaterdag 15 maart 2014 kan de doorsnee Homo 
Economicus alweer zijn ei kwijt op de derde editie van de 
‘VOSEKO Alumnidag’. Komend jaar worden Kristof De Wulf 
en Niels Schillewaert (mede-oprichters InSites Consulting) 
voorgedragen als alumnus van het jaar 2014. 

•	 Info en inschrijven via www.voseko.be 
•	Voor alumni van de faculteit Economie en 

Bedrijfskunde

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 Gentse Alumni Psychologen

Stapel op de sofa: 
een gesprek over 
wetenschap en fraude

19 december 2013 om 20 uur
Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen, 
Henri Dunantlaan 2, Gent

De Gentse Alumni Psychologie (GAP) nodigen felbesproken 
psycholoog Diederik Stapel uit op de sofa. Koen Fillet (radio 1) 
zal ons helpen meer inzicht te krijgen in zijn persoon en 
Freddy Mortier (vicerector, ethiek in de wetenschap) geeft 
ons een nabeschouwing mee van de avond.

•	 Info en inschrijven:  
www.gap-online.UGent.be
•	Prijs: GAP/GALOP-leden, leerlingen, 

studenten en FPPW-personeelsleden: 
5 euro. Niet-leden: 10 euro.

Jobbeurs  
Get Recruited

5 maart 2014 (doorlopend) 
New Zebra Gent, Zebrastraat 32, Gent

In 2014 wordt er door en voor afstuderende studenten 
psychologie opnieuw een Jobbeurs georganiseerd in 
samenwerking met GAP. Studenten kunnen hun cv laten 
beoordelen en verschillende bedrijven zullen aanwezig zijn om 
hun vacatures voor te stellen.

•	 Info: www.gap-online.UGent.be 
•	Gratis. Voor in 2014 afstuderende 

studenten psychologie

5e uitreiking van de 
prijs ‘Psycholoog van 
het Jaar’ 2014

24 april 2014 om 20 uur
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

De Gentse Alumni Psychologie (GAP) organiseren voor de 
vijfde keer de uitreiking van de prijs ‘Psycholoog van het 
Jaar’. Met deze prijs wil GAP jaarlijks de verdiensten van een 
psycholoog erkennen en zo bijdragen tot een positief beeld 
van de studies psychologie en van het beroep van psycholoog.

•	 Info en inschrijven:  
www.gap-online.UGent.be

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs

CAUSERIE ‘Chemische 
en (micro)biologische 
Oorlogsvoering: alleen 
maar verliezers!
Em. Prof. dr. ir.  
Erick Vandamme

12 maart 2014 om 19.30 uur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Coupure 653, Gent

Het bestaan en gebruik van chemische wapens (C-wapens), in 
WO I o.a. in de Westhoek, is bij ons maar al te goed bekend en 
gedocumenteerd. Het recent inzetten van gifgas in het conflict 
in Syrië en de toekenning in oktober 2013 van de Nobelprijs 
voor de Vrede aan de OPCW heeft dit luguber onderwerp nog 
meer in de schijnwerpers geplaatst. Een overzicht zal worden 
gegeven van de soorten chemische wapens en hun effecten, 
en van hun gebruik (en het verweer ertegen) over de eeuwen 
heen tot op heden. (Micro)biologische wapens (B-wapens) zijn 
minder bekend, maar zijn al herhaaldelijk ingezet.

•	 Info en inschrijven: http://www.vbig.be 
voor 11 maart 2014
•	Prijs: 3 euro voor leden Verbond,  

KVIV, AIG, studenten en familie;  
5 euro voor niet-leden
•	 Iedereen die interesse heeft is welkom
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De UGent prominenter op  

de wereldkaart krijgen wordt 

een belangrijke opdracht.

Marion Liberloo: “De UGent is op dat 

vlak inderdaad ambitieus. Ze streeft 

naar een zo groot mogelijk Engels-

talig aanbod in haar opleidingen en 

wil tegen 2020 een kwart van haar 

studenten een buitenlandse ervaring 

bieden. Maar om aan die wens te 

kunnen voldoen, is het noodzakelijk 

dat de UGent succesvolle samen-

werkingsmodellen met buitenlandse 

universiteiten uitwerkt. Het is trou-

wens zeer belangrijk dat de UGent 

zich meer profileert in strategische 

mobiliteit maximaal gevalideerd wordt binnen het 

curriculum. We kijken dan ook enthousiast uit naar 

de nieuwe Erasmus+ dat in januari 2014 van start 

gaat en studenten van buiten Europa de kans biedt 

om een deel van hun opleiding aan een Europese 

universiteit te volgen, en vice versa. Door internatio-

nale contacten, projectfinanciering en PhD-beurzen 

profileert onze faculteit zich op de internationale 

onderzoeksmarkt als een sterke partner. In het 

nieuwe project ‘Structureren en stimuleren van de 

ontwikkelingssamenwerking met de regio Zuidoost-

Azië’, mikken we onze pijlen vooral op Vietnam.”

Is er een speciale reden waarom Vietnam 

testcase is geworden? 

Marion Liberloo: “Omdat we al jaren met het land 

samenwerken. Tijdens de laatste zes jaar verwel-

komde de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 

jaarlijks gemiddeld 45 Vietnamese studenten. Dat 

heeft uiteraard veel te maken met onze zeven twee-

jarige Engelstalige masteropleidingen en de onder-

zoekssamenwerkingen die onze professoren hebben 

uitgebouwd in Vietnam. Via PhD-beurzenprogram-

ma’s uit het Zuiden wil onze faculteit de onderzoeks-

samenwerking met Vietnam promoten. We gaan 

gezamenlijke curricula ontwikkelen naast een actief 

rekruteringsbeleid in het Zuiden. Dit nieuwe project 

zal ongetwijfeld bijdragen tot een grotere kwaliteit 

van de wetenschappelijke output. De eerste fase is 

al achter de rug. Het potentieel en de noodzakelijke 

randvoorwaarden voor een efficiënte samenwerking 

met Vietnam werden in kaart gebracht. Nu zoomen 

we in op de uitwerking van een succesvol samen-

werkingsmodel voor de Engelstalige opleidingen aan 

onze faculteit met Vietnamese partners. We heb-

ben trouwens een succesrijke Vietnam@home-week 

achter de rug waarin we onder meer op 25 novem-

ber 2013 een talkshow organiseerden met tal  

van prominente gasten zoals de Vietnamese  

ambassadeur.”  

groeimarkten in het Zuiden.  

Er bestaan al allianties, maar nog 

al te vaak doven veel van die Noord-

Zuid-partnerships uit omdat ze niet 

structureel worden omkaderd in de 

werking en het beleid van de univer-

siteit. En dat is nu precies wat de fa-

culteit Bio-ingenieurswetenschappen 

wel doet: de huidige samenwerking 

met onze partners in het Zuiden 

institutionaliseren.”

Hoe zit zo’n ideaal 

samenwerkingsmodel eruit?

Marion Liberloo: “We beogen een 

model waarbinnen de Noord-Zuid-

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen draagt  

haar steentje bij aan het wereldwijd profileren van  

de UGent als kennisinstelling op topniveau. Het inter-

nationaal onderwijs is er al jaren sterk verankerd en 

nu mikt de faculteit op een nog uitgebreider samen-

werking met Vietnam. Doctor Marion Liberloo geeft 

tekst en uitleg. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Bio-ingenieurs zetten volop
in op Vietnam

Info p 
Marion Liberloo
Internationaal bureau  
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 
Tel. 09 264 58 68
Marion.Liberloo@UGent.be
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het om een tijdelijke functie gaat, 

indien zulks het geval is. Dus ingaan 

tegen de perceptie dat elke job aan 

de UGent een springplank is naar 

een academische carrière, want 

dat is het zeker niet. We willen de 

resultaten van de enquête vertalen 

in concrete actieplannen en vinden 

het belangrijk dat we aansluiten op 

reeds bestaande acties, zoals de 

loopbaanbegeleiding van postdocs.” 

Zijn er al specifieke acties 

gepland?

Sara: “De resultaten blijken verschil-

lend voor ATP, ZAP en wetenschap-

pelijk personeel. Daarom zijn we van 

plan een UGent-breed actieplan op 

te stellen waarin we focusgroepen 

oprichten met medewerkers uit een 

bepaalde functiegroep. Samen met 

hen gaan we op zoek naar mogelijke 

acties. Per functiegroep willen we 

die prioriteiten aanpakken die  

het meest impact hebben op het 

welzijn. Werken aan het instellings-

denken is een must: iedereen maakt 

niet alleen deel uit van de UGent, 

maar mààkt ook de UGent. De  

betrokkenheid moet de hoogte in.”  

Heeft de enquête ook 

ongewenst gedrag aan het licht 

gebracht? 

Sara: “Helaas wel. Gebrek aan  

wederzijds respect is meer uit-

gesproken bij ZAP’ers. Mogelijke 

verklaringen wijzen in de richting 

van prestatiedruk, onderlinge 

wedijver, ... en dat hangt onder 

meer samen met de publicatiedruk 

waardoor collega’s concurrenten 

worden. Met het nieuwe loopbaan-

model voor het ZAP wil de UGent 

hierop deels een antwoord bieden.”

 

Sara Drieghe: “De onafhankelijke 

organisatie ISW Limits peilde naar 

motivatie, ongewenst gedrag op 

het werk, absenteïsme en stress-

klachten en polste naar de risico-

factoren binnen de werksetting. 

Conclusie? We scoren opvallend 

goed op het vlak van motivatie.  

Als sommigen al iets minder  

gemotiveerd zijn, heeft dat vaak  

te maken met een minder gevoel 

van performantie, de mate waarin 

iemand het gevoel heeft bij te dra-

gen aan de UGent als geheel.”  

Komt stress meer 

voor bij bepaalde 

personeelscategorieën?

Sara: “We zien een duidelijk ver-

schil tussen ZAP’ers en ATP’ers. 

ZAP’ers hebben meer stress, wer-

ken langere uren, houden werk en 

privé moeilijker gescheiden ... Dat 

is deels te verklaren door de meer 

afgelijnde taken van de ATP’ers.  

Anderzijds gaven ATP’ers aan re-

latief weinig inspraak te hebben en 

zich onderprikkeld te voelen in hun 

werk. Ze lijken vragende partij voor 

meer afwisselend en uitdagend werk. 

Bij de doctoraatsbursalen, het AAP 

en WP is er nood aan duidelijker ver-

wachtingen over de eigen functie en 

taken binnen de organisatie.”

Kwamen er ook negatievere 

punten naar voren?

Sara: “We scoren niet zo goed op 

context, arbeidsmarktpositie en 

toekomstperspectieven, te verkla-

ren doordat veel van onze onder-

zoekers en wetenschappelijk perso-

neel een tijdelijk contract hebben. 

We zouden bij elke aanwerving 

nog duidelijker moeten stellen dat 

Het UGent-personeel? 
Eén brok motivatie

Benieuwd naar de resultaten van de 

personeelsenquête die peilde naar wel-

zijn op het werk? Vertrouwenspersoon 

Sara Drieghe overloopt enkele opval-

lende resultaten. De UGent beseft dat 

haar menselijk kapitaal haar hoogste 

goed is en belooft bepaalde minder 

goed scorende items via actieplannen 

aan te pakken.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Info p 
Sara Drieghe
Vertrouwenspersoon  
Afdeling Interne Dienst  
voor Preventie en Bescherming  
op het Werk
Tel. 09 264 42 53
Sara.Drieghe@UGent.be



Stress: De UGent scoort minder goed op het vlak van spannings-

klachten, concentratieproblemen en competentiegevoel.  

De resultaten ogen een stuk beter op het vlak van lichamelijke 

klachten, irritatie, uitputting en aanhoudende spanning.

Motivatie: Het UGent-personeel is over het algemeen gemotiveerd,  

enthousiast, tevreden en trots op zijn job en de organisatie en 

heeft weinig intentie om van werk te veranderen. Enkel het gevoel 

van performantie, het idee een stempel op de organisatie te kun-

nen drukken, scoort bij sommige functiegroepen iets minder goed.

Ongewenst gedrag: Ook qua ongewenst gedrag scoort de 

UGent beter dan de referentiegroep. In sommige functiegroepen 

is het wederzijds respect een aandachtspunt.
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

UGent 15%43%22%9%7%

9%35%24%12%11%6%

29%17% 43%4%6%

18%48%20%7%4%

17%47%22%7%4%
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UGent 4%30%31%16%13%5%

5%31%32%15%12%5%

32%27%19%11%6%

24%32%17%17%6%

23%36%16%15%7%

6%38%29%14%9%

21%32%21%17%5%
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AAP
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ATP
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UGent 8%36%27%13%9%4%

6%29%29%16%11%6%

13%31%20%12%12%8%4%

8%37%27%14%10%

8%38%28%13%7%4%

8%34%28%15%9%4%

9%42%26%10%9%

Referentiegroep

ZAP

AAP

WP

ATP

Doctoraatsbursalen

Helemaal oneens Oneens Eerder oneens Eens noch oneens Eerder eens Eens Helemaal eens
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

UGent 15%38%24%8%9%4%

12%36%26%11%11%4%

6%16%22%12%21%14%9%

11%30%27%13%14%4%

10%35%27%11%11%4%

20%49%21%4%4%

13%35%29%7%9%5%

Referentiegroep

ZAP

AAP

WP

ATP

Doctoraatsbursalen

Helemaal oneens Oneens Eerder oneens Eens noch oneens Eerder eens Eens Helemaal eens

++
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––
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Duidelijke verwachtingen 
Ik weet exact wat anderen op mijn werk van mij verwachten

Ontplooiingskansen
Ik kan mezelf ontplooien in het werk dat ik doe

Werk-privébalans
Mijn werk is goed te combineren met mijn privéleven

Inspraak 
Bij het nemen van beslissingen wordt er rekening 
gehouden met mijn mening

1 2 3 4 5 6 7

Pesten – aanwezigheid

Pesten – slachtoffer

Ander ongewenst gedrag – 
slachtoffer

Wederzijds respect

1,61

1,37

1,37

2,34

UGent

Referentiegroep

1 2 3 4 5 6 7

Lichamelijke klachten 3,81

2,79

3,28

3,01

3,00

2,85

2,21

3,12

UGent

Referentiegroep

Stemmingsklachten

Spanningsklachten

Irritatie

Concentratieproblemen

Uitputting

Verminderd competentiegevoel

Aanhoudende spanning

Stress*

Ongewenst gedrag*

1 2 3 4 5 6 7

Enthousiasme

Gevoel van performantie

Jobtevredenheid

Trots organisatie

Intentie tot werkverandering

Trots job

Jobcentraliteit

3,25

2,81

2,59

2,86

3,14

2,56

3,63

UGent

Referentiegroep

* Hoe korter de balk, hoe minder frequent er problemen en klachten zijn 
rond het bevraagde item.

Motivatie*
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Je hebt al een heel parcours 

doorlopen voor je aan dit 

onderzoek begon.

“Dat klopt! (lacht) Ik ben in 1994  

afgestudeerd als licentiaat in 

de Germaanse Talen (Engels-

Nederlands) en meteen daarna 

naar de universiteit van Newcastle 

vertrokken, waar ik nog een master 

in de theoretische taalkunde be-

haalde. Daarna werkte ik een jaar 

als taalinstructeur in de Nationale 

Bank. Vervolgens vier jaar naar 

een Vietnamese universiteit om er 

Engelse taalkunde te geven. Dan 

opnieuw naar Newcastle om er 

Engels te geven aan internationale 

studenten en later een master in 

Human Communication Sciences te 

volgen. Om ten slotte terug te keren 

naar de UGent: eerst heb ik cursus-

sen gemaakt voor het Universitair 

Centrum voor Talenonderwijs (UCT, 

nvdr) en er ook zelf lesgegeven, 

daarna kon ik aan mijn doctoraat 

beginnen, als assistent Engelse 

taalkunde.”

Doceren in het Engels: 
niet zo eenvoudig 
Doctoraatsonderzoek naar Engelse 

“belangrijkheidsmarkeerders”

Omdat de universiteit steeds internationaler 

wordt, is doceren in het Engels een “must”. Niet 

zo eenvoudig als het lijkt. Hoe zorg je er bijvoor-

beeld voor dat studenten hoofd- en bijzaken van 

elkaar onderscheiden? UGent-onderzoekster  

Katrien Deroey schreef er een doctoraat over. 

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Is het dan wel een goede zaak dat er 

zoveel in het Engels gedoceerd wordt?

“De universiteit wordt steeds internatio-

naler, je kan dus niet zonder die Engelse 

lessen. Maar voorlopig gebeurt er nog te 

weinig onderzoek naar deze materie. De 

beperkte conclusies zijn niet zo rooskleu-

rig: docenten kunnen zich in het Engels 

minder precies uitdrukken, hebben proble-

men met uitspraak, structureren minder 

duidelijk en gaan minder interactief te 

werk. Nochtans is dat allemaal belangrijk 

om de leerstof te begrijpen en te beheer-

sen. In niet-Engelstalig Europa worden 

studenten – en vooral docenten – boven-

dien weinig ondersteund in het volgen en 

doceren van lessen in het Engels.”

Nu moeten docenten slagen voor  

een taaltest Engels. Terecht?

“Ook hier zit je met hetzelfde probleem: 

te weinig onderzoek. Waarop moet je die 

test baseren? Daarom vraag ik me af wat 

de waarde is van de resultaten. Anderzijds 

heb ik ook mijn vragen bij de nogal heftige 

reacties. Sommige docenten vonden dat 

ze zo weinig tijd hadden om het vereiste 

taalniveau te halen. Dat doet vermoeden 

dat velen dat niveau nog niet hadden, 

terwijl dat eigenlijk wel noodzakelijk is om 

effectief te kunnen doceren.”

Wat gebeurt er nu met je onderzoek?

“Ik wil mijn onderzoeksresultaten – die 

trouwens breder zijn dan enkel dit thema 

– verwerken in twee praktische boeken. 

Een handleiding voor docenten die in het 

Engels moeten lesgeven, en een hand-

boek ‘academische luistervaardigheid’ 

voor studenten die in het Engels vakken 

volgen.” 

Heb je concrete voorbeelden 

van zulke ‘markeerders’?

“De meest voor de hand liggende is 

natuurlijk ‘the important point is’. 

Maar zoiets duidelijks wordt maar 

zelden gebruikt. Vaker zijn de woor-

den dubbelzinniger. Neem nu het 

veelgebruikte ‘the thing is’: dat kan 

een markeerder zijn van belangrijke 

leerstof, maar ook een manier om 

uit te drukken wat ‘het probleem’ is. 

Ook omgekeerd is het niet evident. 

Als iets niet belangrijk is, zou een 

docent simpelweg kunnen zeggen: 

‘that’s irrelevant’. Maar dat zin-

netje wordt zelden gebruikt want 

dat komt niet zo professioneel over 

(lacht). Vaker hoor je woorden als 

‘anyway’ of ‘etcetera’ die studenten 

heel verschillend kunnen interprete-

ren. Dat is meteen ook de opvallend-

ste conclusie van mijn onderzoek: 

er is een enorme verscheidenheid 

aan markeerders, maar de minst 

duidelijke – die je op verschillende 

manieren kunt interpreteren –  

worden het vaakst gebruikt.”

Zo’n onderzoek moet toch ook 

leuke anekdotes opleveren?

“Op congressen vraag ik altijd  

aan het publiek hoe zij tijdens hun 

lessen meegeven wat belangrijk  

is. De meesten doen dat naar ei-

gen zeggen klaar en duidelijk, met 

uitdrukkingen als ‘the important 

point is’. Maar in de praktijk ge-

beurt dat maar heel zelden zo.  

En nog iets opvallends: tijdens al 

die 160 Britse colleges die ik be-

studeerd heb, werd er maar acht 

keer verwezen naar het examen of 

een test om iets in de verf te zet-

ten. Terwijl dat voor studenten net 

een duidelijke manier is om aan  

te geven dat iets belangrijk is.”

Waar kwam het idee voor  

je onderzoek vandaan?

“Voor mijn job aan het UCT moest 

ik een cursus ontwikkelen voor 

docenten van de UGent die in het 

Engels moeten lesgeven. Geen 

eenvoudige klus, want er is weinig 

onderzoek gevoerd naar taalge-

bruik in colleges. Ik besloot zelf 

onderzoek te voeren naar Engels-

talige colleges. Zeker omdat dit 

thema steeds belangrijker wordt: 

het aantal Engelstalige vakken zal 

alleen maar toenemen. Bovendien 

merkte ik tijdens mijn literatuur-

studie dat veel onderzoekers erop 

hameren dat je je lessen duidelijk 

moet structureren, zodat studen-

ten weten wat belangrijk is en wat 

niet. Dat is essentieel om de leer-

stof vlot te kunnen verwerken.”

Speelden je eigen ervaringen 

ook een rol?

“Ik heb lang Engels gegeven aan 

Aziatische studenten. Het viel me 

toen al op dat zij vaak problemen 

hebben om de les te volgen:  

ze moeten niet alleen de inhoud 

opnemen en wennen aan andere 

lesstijlen en verwachtingen, maar 

ze struikelen ook over de taal. Het 

is dus belangrijk om de hoofdzaken 

van de bijzaken te onderscheiden, 

zodat ze zich op de belangrijke  

punten kunnen concentreren.” 

Maar dat is minder 

vanzelfsprekend dan het lijkt?

“Zeker. Om te onderzoeken welke 

verbale signalen docenten gebruiken 

om aan te geven wat belangrijk is  

en wat niet, heb ik de 160 colleges 

van het British Academic Spoken 

English Corpus geanalyseerd. Met 

een computerprogramma heb ik er 

alle ‘relevantiemarkeerders’ uitge-

haald en ik heb zelf ook veel van  

de teksten bestudeerd.”

“Op congressen vraag ik altijd aan het  
publiek hoe zij tijdens hun lessen meegeven  
wat belangrijk is. De meesten doen dat naar  
eigen zeggen klaar en duidelijk, met uitdrukkingen  
als ‘the important point is’. Maar in de praktijk  
gebeurt dat maar heel zelden zo.’

Meer informatie over dit onderzoek vind je  

in de wetenschappelijke publicaties en  

doctoraatsthesis van Katrien Deroey  

(zie https://biblio.UGent.be/).

Info p 
Vakgroep Engelse Taalkunde 
Katrien Deroey
Tel. 09 264 37 91 
Katrien.Deroey@UGent.be
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definitie en invulling. Voyeuristische  

en vulgaire nieuwtjes zullen niet  

langer de bovenhand krijgen, want 

dat soort nieuws deel je niet zo 

gauw met bekenden. Uiteindelijk 

komt het kwaliteitsnieuws vanzelf 

naar boven. We willen laten zien dat 

er ruimte is voor kwaliteitsjournalis-

tiek en dat dat perfect kan in een 

gratis model. We benutten gewoon 

de oerkracht van de sociale media.” 

Volgens de media werk je ook 

aan een politieke fictiereeks, 

‘De 16’ gebaseerd op 

waargebeurde feiten in  

de Wetstraat. Wat is daarvan  

de stand van zaken? 
Wouter: “Het is een leuk project en 

Canvas heeft al interesse getoond, 

maar tv blijft een niet te voorspel-

len medium. Eigenlijk werd het pro-

ject te vroeg gelekt naar de pers. 

Ik bevind me immers pas in de sce-

nariofase en alles moet nog langs 

subsidiecommissies passeren.  

Met zekerheid stellen dat die reeks 

er komt, is wat voorbarig.” 

tale kansen grijpen waar ze liggen. 

Onlangs stelde ik het boek “Stop 

de persen” voor met als ondertitel: 

“De gouden eeuw van de journalis-

tiek begint nu”. Daarin beklemtoon 

ik het positieve verhaal van de digi-

talisering voor de journalistiek.  

We zijn nog nooit zo goed en zo 

breed geïnformeerd geweest, nog 

nooit was er zo veel informatie zo 

snel beschikbaar. Soms is het aan-

bod zelfs te groot.”  

Via de gratis nieuwssite 

NewsMonkey mik je erop het 

onbenullige te scheiden van 

het belangrijke. Daarvoor doe 

je een beroep op de sociale 

media?
Wouter: “We gaan de puur tech-

nische distributie van het nieuws 

herdenken. Denk aan radio, tv, pers. 

Nu loopt nieuws van één naar allen. 

Bij sociale media wordt nieuws ver-

spreid via een netwerk van vrienden 

en kennissen. Je deelt interessant 

nieuws met je vrienden en ‘Nieuws’ 

krijgt op die manier een andere  

Je bent gestart met het 

nieuwe journalistieke project 

NewsMonkey. Wat wil je 

daarmee bereiken?

Wouter Verschelden: “Eigenlijk 

willen we met die nieuwssite de 

journalistiek heruitvinden in Vlaan-

deren. Momenteel is het online 

persaanbod heel klassiek. Kranten 

zetten een stuk van hun inhoud  

online maar benutten niet de kan-

sen die digitalisering hen biedt.  

Ze houden te weinig rekening met 

vragen als ‘Welke band bouw ik op 

met mijn lezer?’, ‘Welke interactie 

heb ik met hem?’. Dat willen wij 

met ons platform helemaal anders 

aanpakken. We gaan mikken op 

een mix van breed populair nieuws 

en achtergrondverhalen, steeds 

met een focus op sociale media.”  

Je lijkt de digitale revolutie  

een goede zaak te vinden voor 

de pers? 

Wouter: “Inderdaad, het is het 

beste wat de pers ooit is overko-

men. Als je tenminste bereid bent 

helemaal anders te gaan denken 

over journalistiek. Wij gaan de digi-

Gouden eeuw van journalistiek begint nu

UGent-alumnus Wouter Verschelden 

was in het verleden journalist bij  

De Standaard, ex-hoofdredacteur van 

De Morgen, Panorama-medewerker ... 

Nu lijkt hij een politieke fictiereeks op 

de Vlamingen los te laten en lanceert 

hij een compleet nieuw en gratis  

journalistiek platform.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Jurgen Roegiers
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continu de applicatie voor onze  

gebruikers te verbeteren. Over  

alle mobiele platformen heen telt 

Facebook meer dan 870 miljoen  

maandelijks actieve gebruikers.  

We kunnen hier dus impact heb-

ben op een heel grote groep men-

sen. Eerlijk? Ik zie het volop zitten.”

Om af te ronden ...  

Waarom heeft Facebook 

precies jou gekozen?  

Wat maakt jou zo speciaal? 

Pieter: “Het ligt wellicht aan een 

combinatie van een degelijke 

academische opleiding en een 

persoonlijke interesse in app-ont-

wikkeling. Daarnaast is de cultural 

fit heel belangrijk bij Facebook. Ik 

denk dat mijn extra-curriculaire 

activiteiten de doorslag hebben 

gegeven. In 2013 gaven mijn me-

destudenten me zelfs de titel van 

‘UGent-student van het jaar’ om 

me te bedanken voor mijn jaren-

lange inzet als studentenvertegen-

woordiger in allerlei werkgroepen. 

Daarnaast was ik geregeld IT-

coördinator van de 12-urenloop, 

waarvoor ik samen met Zeus WPI 

een automatisch rondetelsysteem 

ontwikkelde.” 

Pieter: “Mijn werk bij Zeus was 

Urgent.fm in het oog gesprongen 

en ze vroegen me om hen IT-gewijs 

uit de nood te helpen. Als vrijwilliger 

was ik samen met enkele anderen 

verantwoordelijk voor de servers, 

het netwerk en het IT-gedeelte 

van de studio. We zorgden er dus 

voor dat de redactie haar werk kon 

doen en dat de e-mail en website 

bleven draaien.”

En nu heb je een plaatsje weten 

te bemachtigen binnen het 

gigateam van Facebook. 

Pieter: “Een gigateam zou ik het 

niet noemen. Het bureau in London 

telt momenteel zo’n tachtig ontwik-

kelaars. Mijn eigen team telt er 

slechts acht. Ik heb net mijn vier 

weken durende startopleiding in 

Menlo Park afgewerkt, het hoofd-

kwartier van Facebook in Californië. 

Ik leerde er de basisfacetten van 

het Facebookplatform kennen én 

werd ondergedompeld in de cul-

tuur en visie van Facebook.”

Wat verwacht Facebook van je?

Pieter: “Heel specifiek werkt mijn 

team aan het nieuwsoverzicht in  

de iOS-applicatie. Wij proberen 

Pieter, hoe ben je onder de  

aandacht gekomen van Facebook? 

Hebben zij jou gevonden?  

Of jij hen?

Pieter De Baets: “Ik heb gewoon 

online mijn cv ingediend. Na een 

aantal interviews stelden ze me voor 

hun team in Londen te vervoegen, 

het eerste buiten de VS waar soft-

wareontwikkelaars aan het werk zijn. 

Facebook is hard op zoek naar mo-

biele ontwikkelaars die een stevige al-

goritmische basiskennis hebben. En 

die blijk ik te hebben. In mijn opleiding 

computerwetenschappen kwam het 

ontwikkelen voor mobiele apparaten 

niet echt aan bod. Ik ben er pas 

mee in contact gekomen toen ik als 

stagiair werkte bij In the Pocket, een 

Gents bedrijf dat apps ontwikkelt. 

Tijdens mijn studies werkte ik wel 

samen met mijn collega’s van Zeus 

(de studentenwerkgroep informatica 

van de UGent, nvdr) aan Hydra. Dat 

is een app voor studenten waarop 

ze alle activiteiten van verenigingen 

terugvinden, het restomenu, een 

livestream van Urgent.fm ...”

Je bent een tijdje aan de slag 

geweest als IT-coördinator bij 

Urgent.fm. Heeft dat gespeeld? 

Pieter De Baets  
aan de hoofdingang  

van Facebook  
in Menlo Park  

in Californië.

Gepassioneerde UGent-‘geek’
aan de slag bij Facebook

Pieter De Baets, in 2013 magna cum laude afgestu-

deerd als master in de computerwetenschappen aan 

de UGent, is erin geslaagd een plaatsje te veroveren 

binnen het Facebookteam. Hij mag er aan de slag als 

softwareontwikkelaar voor iOS, het besturingssysteem 

voor iPhone en iPad. 

Auteur: Christine Bonheure
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Ghent Living Lab (GLL) (zie ook  

www.ghentlivinglab.be) is een kweek-

vijver voor initiatieven van inwoners, 

onderzoekers- en onderwijsinstellin-

gen en ondernemingen die een ant-

woord bieden op maatschappelijke 

uitdagingen. Zij stellen projecten  

voor die Gent duurzaam kunnen  

verbeteren. “Met zijn allen digitaal  

op weg naar een smart city”, stelt 

Nico Van de Weghe, UGent-verte-

genwoordiger in de stuurgroep van 

GLL. “Op de Eurocities-conferentie 

UGent-innovaties  
maken steden leefbaarder

In ‘God en Klein Pierke’ toonde  

Daniël Termont zich een gelukkig man 

toen hij vernam dat zijn stad de locatie 

was voor Eurocities 2013, de jaarlijkse 

conferentie van het grootste innova-

tieve stedennetwerk ter wereld.  

Ghent Living Lab toonde zich present 

tussen 27 en 30 november 2013.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Home Monitoring  
voor Epilepsie 

Kristl Vonck: “Het labo voor Klinische en 

Experimentele Neurofysiologie, neurobiologie 

en neuropsychologie (LKEN3) van de UGent is 

nauw verbonden met het Referentiecentrum 

voor Refractaire Epilepsie (RCRE) binnen 

de afdeling Neurologie van het UZ Gent. 

Het RCRE draagt al meer dan twintig jaar 

zorg voor epilepsiepatiënten. Door de lange 

wachtlijsten en de wens van patiënten om 

in hun natuurlijke omgeving te verblijven, zijn 

we gestart met de ontwikkeling van ‘home-

monitoring voor epilepsie’. Op dit moment 

pakt LKEN3 de problemen aan die daarvoor 

in de weg staan zoals het ontbreken van 

ideale eeg-elektroden thuis. Op korte termijn 

voorzien we de realisatie van een service voor 

epilepsiepatiënten thuis die we eerst breed 

willen testen en dan uitbreiden naar andere 

doelgroepen, zoals dementerenden.”

MEER INFO? Kristl Vonck, Kristl.Vonck@

UGent.be, vakgroep Inwendige Ziekten, 

faculteit Geneeskunde en Gezondheids-

wetenschappen

Smart Sound 
Monitoring

Dick Botteldooren: “De leefbaar-

heid van een stad wordt in hoge 

mate bepaald door het geluidskli-

maat. Het vormt een deel van de 

identiteit van een buurt en bepaalt 

haar culturele en toeristische aan-

trekkingskracht. Na jaren onderzoek 

hebben we een technologie ontwik-

keld die het geluidsklimaat nauw-

keurig in kaart brengt. Dit platform 

draagt de naam ASAsense en be-

staat uit een uitgebreid netwerk van 

meetnodes die her en der in de stad 

geplaatst worden en een krachtige 

server die in realtime alle binnenko-

mende informatie analyseert en in-

terpreteert. Het levert een schat aan 

informatie op over het stadsleven, 

geluidsniveau en de bijbehorende 

levenskwaliteit van inwoners.”

MEER INFO? Dick Botteldooren, 

Dick.Botteldooren@UGent.be, 

vakgroep Informatietechnologie, 

faculteit Ingenieurswetenschap-

pen en Architectuur

GreenWeCan 

Bart Lannoo: “Het iMinds-project 

GreenWeCan (Green Wireless 

Efficient City Access Networks) 

onderzocht gedurende twee en een 

half jaar de inbedding van draadloze 

techno logie in een stedelijke setting. 

Universiteiten en bedrijven onder-

zochten samen de uitrol van een 

tweeledige smart city-infrastructuur 

die bestaat uit een sensor- en een 

wifi-netwerk. Hierop installeerden 

we drie concrete toepassingen. Een 

sensornetwerk van parkeerplaatsen 

voor personen met een beperking, 

het inbedden van sensoren in publie-

ke afvalkorven om bijv. vandalisme 

te signaleren, en de mogelijkheid 

om het wifi-netwerk te gebruiken 

voor naadloze Voice Over IP (VoIP)-

gesprekken terwijl men door de 

stad wandelt.”

MEER INFO? Bart Lannoo,  

Bart.Lannoo@Intec.UGent.be, 

vakgroep Informatietechnologie, 

faculteit Ingenieurswetenschap-

pen en Architectuur

Enkele voorgestelde innovaties  
op Eurocities 2013:

tonen de verschillende GLL-organisa-

ties hun ICT-gerichte innovaties aan 

andere steden en proberen ze hen 

warm te maken voor hun initiatieven. 

Bezoekers zijn er trouwens genoeg. 

De meeste van de 130 Europese 

steden die lid zijn van Eurocities 

sturen hun burgemeester en verte-

genwoordigers van de administratie 

naar de conferentie. “Netwerken, 

contacten opbouwen, relaties leggen 

en initiatieven valoriseren: dat is wat 

Eurocities betekent.”
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Info p 
Vakgroep Geografie
Nico Van de Weghe
Tel. 09 264 47 12
Nico.VandeWeghe@UGent.be

Zone-it

Nico Van de Weghe: “Deze app is een typisch voorbeeld van Location 

Based Services, een dienst die zich baseert op waar iemand zich bevindt. 

Zone-it wil een community opbouwen van UGent-studenten, personeel, 

postdocs en alumni. Het potentieel is groot omdat het aantal smart-

phones enorm toeneemt en er steeds meer gratis wifi-spots te vinden 

zijn dankzij de inspanningen van de directie ICT. Op de app zie je een ver-

nieuwende ‘near-interface’ met een tijd- en ruimteas. Het scherm toont 

je eigen locatie en de tijds- en ruimtelijke afstand tussen jou en het event. 

Zone-it is een virtueel prikbord dat eigenlijk het omgekeerde doet van 

Facebook: niet de persoon, wel de zoekertjes en aankondigingen staan 

centraal. Een student heeft een aanbod, zet het op de app, een andere 

gaat op dat aanbod in.”

MEER INFO? Nico Van de Weghe, Nico.VandeWeghe@UGent.be,  

vakgroep Geografie, faculteit Wetenschappen, Koen Stroeken,  

Koen.Stroeken@UGent.be, vakgroep Talen en Culturen, faculteit  

Letteren en Wijsbegeerte; . Zie ook het artikel in het julinummer van 

Universiteit Gent op www.UGent.be/magazine

BlueMap/Move

Nico Van de Weghe: “Het Blue-

Map-project richt zich op crowd  

monitoring: het brengt de bewe-

gingen in kaart van een deel van de 

mobiele toestellen van het publiek. 

Bakjes ter grootte van een brood-

doos worden gevuld met sensoren 

en op strategische plaatsen gezet. 

De sensoren vangen traceerbare 

bluetooth- en wifi-signalen op en 

sturen de gegevens in realtime door 

naar een centrale server. Die zet 

alles om naar waardevolle informatie 

over druktes en volksstromen. Zo 

analyseren we jaarlijks de bezoekers-

stromen op de Gentse Feesten. 

Hulpdiensten volgen de realtime in-

formatie mee op en kunnen interven-

ties sneller en gepaster uitvoeren. 

Ook achteraf analyseren we de ge-

gevens om dieperliggende patronen 

op te sporen. Bijkomend doel is toe-

komstige druktes te voorspellen. Via 

Move zijn we bezig met community 

monitoring. Hierbij verzamelen we 

via smartphoneapps informatie van 

specifieke doelgroepen en bieden we 

bv. drukte-info aan via een Gentse 

Feesten-app zodat bezoekers zien 

welke plekken ze het best vermijden.”

MEER INFO? Nico Van de Weghe, 

Nico.VandeWeghe@UGent.be, 

vakgroep Geografie,  

faculteit Wetenschappen;  

Sidharta.Gautama@UGent.be, 

vakgroep Telecommunicatie  

en Informatieverwerking,  

faculteit Ingenieurswetenschap-

pen en Architectuur
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En wat brengt de toekomst?

Jo De Loor: “Weldra maak ik niet langer alleen 

de dienst uit binnen de interne audit. Een tweede 

interne auditor vervoegt ons in januari 2014. Dat 

moet het mogelijk maken het aantal uitgevoerde 

auditopdrachten op te drijven. De uitwerking van de 

interne kwaliteitsbewaking binnen de interne audit 

zelf staat met stip genoteerd in mijn agenda. Samen 

zullen we wellicht het kleinste team vormen binnen 

de centrale administratie van de UGent, maar ik ben 

er zeker van dat 1 + 1 meer zal zijn dan 2.”

Wat bedoel je met interne kwaliteitsbewaking 

binnen de interne audit?

Jo De Loor: “Wij onderzoeken niet alleen het ver-

loop, de efficiëntie en effectiviteit van processen 

elders, maar houden ook onszelf een spiegel voor. 

De performantie van de interne audit moet ook 

intern worden bewaakt. In die zin ontwikkelde ik in 

het voorbije jaar een balanced scorecard. Die nog 

verder concretiseren in meetinstrumenten is een 

belangrijke opdracht voor 2014.” 

Meer inf0? Surf naar www.UGent.be/intranet/nl/ 

op-het-werk/interne-audit

ernstig. Ik geef u een voorbeeld  

van een opgevolgde aanbeveling. 

De directie Bestuurszaken heeft 

een ontwerp van een gedragscode 

opgesteld om belangenconflicten 

bij het personeel te voorkomen.  

De raad van bestuur heeft dat  

principieel goedgekeurd en nu 

maakt het voorwerp uit van be-

spreking in het POC (personeels-

onderhandelingscomité, nvdr).”  

Komen jullie niet terecht  

in het vaarwater van  

de controleorganen van  

de universiteit?

Jo De Loor: “Helemaal niet. De 

bevoegdheden van de controle-

organen zijn wettelijk vastgelegd. 

Bovendien onderschrijven zowel 

de controleorganen als de interne 

audit het concept van single audit. 

Dat houdt in dat wij regelmatig 

overleggen over elkaars werkpro-

gramma om overlapping en een te 

grote bevraging van het personeel 

te vermijden. Maar ook hier geldt: 

goede afspraken maken goede 

vrienden. In de loop van 2013 

werd dan ook formeel een afspra-

kennota opgesteld tussen beide 

partijen.” 

Wat is er zoal gebeurd in de 

twee jaar dat de interne audit 

bestaat?

Jo De Loor: “In 2012 werd de uni-

versiteitsbrede risicoanalyse afge-

werkt en werden plannen gesmeed 

voor de toekomst. Intussen zijn er 

vier auditopdrachten afgewerkt en 

is een vijfde lopende. Het auditco-

mité gaf al verschillende adviezen, 

bijvoorbeeld over de aanstelling van 

een bedrijfsrevisor. Tot nu vonden 

zeventien vergaderingen plaats en 

momenteel werk ik aan het derde 

jaarverslag van de interne audit. 

Alle adviezen, verslagen en rap-

porten werden geagendeerd op de 

raad van bestuur en op de portaal-

site van de UGent kreeg de dienst 

een afzonderlijke pagina.” 

Wellicht hebben de 

auditopdrachten al geleid tot 

concrete resultaten op  

het terrein?

Jo De Loor: “De interne audit doet 

aanbevelingen naar het universi-

teitsbestuur en deze beslist hoe ze 

die opvolgen. Maar op dat vlak heb-

ben we alleen maar positieve erva-

ringen. Het universiteitsbestuur én 

het management nemen ons echt 

Soms is 1 + 1 meer dan 2
Precies twee jaar geleden werd aan de UGent de 

dienst Interne Audit opgestart. Sindsdien is er heel  

wat gebeurd. Een gesprek met Jo De Loor, nu nog  

de enige interne auditor, vanaf januari 2014 de helft 

van een duo. Maar samen wellicht nog steeds het  

kleinste team aan de UGent.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Info p 
Interne Audit
Jo De Loor
Tel. 09 264 83 33
Jo.DeLoor@UGent.be
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bepalend zijn voor onze vetzuursa-

menstelling.”

En wat is jouw verdict?

Krishna: “De inname van vetzuren 

door jongeren is op zijn zachtst 

gezegd niet optimaal: 99,8% krijgt 

te veel ongezonde verzadigde vet-

zuren binnen en 75% eet te weinig 

gezonde langeketen-omega-3  

onverzadigde vetzuren. Deze con-

clusies zijn niet nieuw, maar wer-

den door mijn analyses nog maar 

eens bevestigd. Tweede vaststel-

ling: maximaal 14% van de vetzuur-

samenstelling in het bloed kan  

worden verklaard door de voeding. 

Een verrassend laag cijfer dat met-

een aanduidt dat er nog andere 

factoren zijn die een rol spelen, 

zijnde de genetische achtergrond 

en de fysieke activiteit.” 

Het zit dus voor een stuk  

in de genen?

Krishna: “Er blijkt een belangrijke 

wisselwerking te zijn tussen de 

genen en de voeding. Mensen met 

Stefaan De Henauw, heb ik zelf 

meegewerkt aan een grote  

Europese studie, IDEFICS, waarbij 

heel veel data verzameld werden 

bij kinderen van 2 tot 10 jaar. Die 

gegevens heb ik uiteindelijk niet ge-

bruikt voor mijn onderzoek omdat 

niet alle laboresultaten tijdig be-

schikbaar waren. Mijn doctoraats-

onderzoek is bijgevolg gebaseerd 

op data van de HELENA Study, 

een Europees onderzoek dat ge-

beurd is tussen 2006 en 2007 bij 

adolescenten van 12 tot 17 jaar. 

Bij deze deelnemers gebeurden 

bloedafnames en hadden we gege-

vens over lichaamssamenstelling 

(lengte, gewicht, vetpercentage en 

omtrek), de bloeddruk en antwoor-

den op vragen i.v.m. fysieke acti-

viteit en voeding. Deze gegevens 

lieten me toe om het effect van de 

eetgewoonten en de levensstijl van 

jongeren op de vetzuursamenstel-

ling van hun bloed te onderzoeken. 

Daarnaast heb ik twee genetische 

varianten in de studie opgenomen. 

Ik ben nagegaan in hoeverre die 

Heb je onderzocht hoe gezond 

jongeren eten?

Krishna Vyncke: “Ik heb me gefocust 

op de voedingsgewoonten op het 

vlak van vetzuren, meer bepaald 

omega 3 en omega 6, de vetzuren 

waar de laatste jaren toch veel om 

te doen is. Ik wou weten in welke 

mate we het voorkomen van deze 

vetzuren in het bloed kunnen linken 

aan de voeding en de genetische 

achtergrond.”

Op welke data heb je  

je daarvoor gebaseerd?

Krishna: “Binnen onze onderzoeks-

groep Voeding en Voedselveilig-

heid, onder leiding van professor 

Het zit (deels) in 
de genen

Dat ’t wel een bezige bij is, dat is het 

minste wat we van Krishna Vyncke 

kunnen zeggen. Terwijl ze doctoreerde, 

draaide ze deeltijds mee als assistente 

op de poli pediatrie van het UZ Gent. 

Ondertussen werd ze ook mama en 

speelde ze een grote rol bij de opstart 

van een nieuwe Manama. Haar stok-

paardjes? Jongeren en voeding. Dat is 

in een notendop waar haar doctoraat 

over gaat.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Negenproef met 
Krishna Vyncke
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nisch werk. Ik hoop die combinatie 

nog zo lang mogelijk vol te houden.”

Je bent drie jaar geleden mama 

geworden en bevalt binnenkort 

van je tweede kindje. Zou je dat  

adviseren aan andere doctorandi 

met een grote kinderwens?
Krishna: “Het is geen evidente keuze 

omdat sommige fases van het on-

derzoek zeer arbeidsintensief wa-

ren. Gelukkig kon ik op mijn moeder 

rekenen. Doordat zij altijd paraat 

stond, was het voor mij een haal-

bare kaart. Ik had een kinderwens 

en wou die niet uitstellen louter en 

alleen voor mijn doctoraat. De uni-

versiteit en mijn promotor zijn heel 

flexibel geweest. Het is dus mogelijk: 

de modaliteiten zijn voorhanden.” 

Heb je nog tips voor 

doctoraatstudenten?

Krishna: “Je langetermijnplanning 

is belangrijk. Je moet er rekening 

mee houden dat de afrondingsfase 

veel tijd in beslag neemt. Informeer 

je op voorhand naar de gewoontes 

binnen je vakgroep: hoeveel tijd is er 

tussen het indienen van je werk en 

het afleggen van de publieke verde-

diging? Verder kan ik ze geruststel-

len dat de publieke verdediging niet 

zo eng is als ze lijkt. Ik had nooit ver-

wacht dat ik dit zou zeggen, maar ik 

vond het best wel aangenaam.” 

het belang van gezonde voeding en 

verbetert de vetzuursamenstelling.”

De afgelopen vier jaar heb  

je niet alleen gedoctoreerd.  

Je werkte ook op de 

pediatrische afdeling van  

het UZ. Wat deed je daar?
Krishna: “Ik heb er vier jaar lang 

één dag per week consultaties 

gedaan bij kindermaag- en darm-

ziekten bij professor Myriam Van 

Winckel. Kinderen zijn een dank-

bare doelgroep om mee te werken. 

Het plan is altijd geweest om na 

mijn doctoraat nog een klinische 

opleiding pediatrie te volgen. Door 

mijn doctoraat te combineren met 

mijn klinisch werk zal ik die in drie 

in plaats van vijf jaar kunnen afron-

den. Het contrast zal wel groot zijn. 

Als onderzoeker heb je veel vrijheid 

in je dagelijks werk en werk je aan 

langetermijnprojecten, maar eens 

je met patiënten te maken krijgt, 

ligt je dagelijkse routine groten-

deels vast. Ook de vele wachtdien-

sten zullen een aanpassing zijn. 

Maar ik heb er heel veel zin in, het 

is tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Wat met je rol van assistenten-

vertegenwoordiger in de 

master in de specialistische 

geneeskunde? Zal je die kunnen 

voortzetten?

Krishna: “Ik heb de assistenten vier 

jaar lang actief vertegenwoordigd 

in de opleidingscommissie en dat 

zal ik trachten verder te doen zo 

lang ik assistent ben. Onderwijs 

boeit me, net als onderzoek en kli-

bepaalde genetische varianten heb-

ben meer baat bij specifieke voe-

dingsrichtlijnen rond vetzuren dan 

de doorsnee mens. Op zich is dat 

goed nieuws, het betekent dat zij 

door middel van gezonde voeding 

de samenstelling in hun bloed  

kunnen manipuleren.”

Geef je ook voedingsadviezen 

voor jongeren in je boek?

Krishna: “Ja, minder vlees eten, 

twee keer per week vis en meer 

vegetarische alternatieven want 

die bevatten minder verzadigde 

vetzuren. Daarnaast is het aan-

gewezen meer noten en zaden te 

consumeren alsook alfalinoleenrijke 

oliën zoals koolzaad- en notenolie. 

Ongezonde voeding bij jongeren 

blijft een hardnekkig en algemeen 

probleem. Uit eerder onderzoek is 

gebleken dat jonge kinderen eten 

wat hen wordt voorgeschoteld, hun 

socio-economische achtergrond is 

hierbij erg belangrijk. Hoe hoger het 

diploma van de moeder, hoe groter 

de kans dat ze gezonde voedingsge-

woontes hebben. Het begin van het 

middelbaar lijkt een kantelmoment, 

het eetpatroon van adolescenten 

wordt vanaf dan beïnvloed door 

vrienden en andere omgevingsfac-

toren. Vanaf de leeftijd van 17 jaar 

is er opnieuw een opmerkelijke ver-

andering. Dan lijken jongeren zich 

meer bewust van  

Info p 
Vakgroep Maatschappelijke 
Gezondheidskunde
Krishna Vyncke
Tel. 09 332 36 85
K.Vyncke@UGent.be

Maak de juiste keuze voor je 
studie, je werk en je leven!

info? 0472 11 27 50

www.KenJeKernTalenten.be
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In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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p UNIVERSITEITEN EN  

BEDRIJVEN OP ZOEK NAAR  
SUPERCOMPUTERS 

De UGent, UAntwerpen, KU Leuven, UHasselt en de 

VUB bemannen met Intel, Janssen Pharmaceutica 

en Imec het ExaScience Life Lab op de Imec-campus 

in Heverlee. Samen willen ze supercomputers ontwik-

kelen om op termijn spectaculaire biotechnologische 

doorbraken te noteren. Een paar voorbeelden van  

wat ze met de supercomputers willen bereiken?  

Via computersimulaties van cellen en weefsels willen 

ze nieuwe medicijnen op een minder dure manier  

kunnen testen. Ook willen ze ertoe komen dat het  

in kaart brengen van iemands DNA een pak minder 

tijd- en energierovend wordt. Daartoe laten ze de 

nieuwe supercomputers steeds sneller volledige ge-

noomsequenties uitvoeren. Op dit ogenblik neemt een 

DNA-onderzoek nog twee dagen en zestien computers 

in beslag.

p IFFM EN DE UGENT  
WERKEN SAMEN ROND 
LUCHTFOTOGRAFIE UIT WO I

De provincie West-Vlaanderen, In Flanders Fields 

Museum en de UGent zetten de uitbouw van een 

kenniscentrum voor luchtfotografie uit WOI verder. 

De luchtfoto’s geven heel wat informatie prijs over 

de processen van ruimtelijke ordening en het beheer 

van erfgoed en landschappen. Het In Flanders Fields 

Museum stelt zijn historisch beeldmateriaal  

ter beschikking, terwijl de UGent een groot deel  

van het wetenschappelijk onderzoek van historische 

WO I-sites op haar schouders neemt. In de toekomst 

zullen de luchtfoto’s trouwens ook digitaal beschik-

baar zijn. 

p SCHOOLMEESTER TEN OORLOG
In 2011 debuteerde auteur en UGent-alumnus  

Jan Van Toortelboom succesvol met De verzonken  

jongen. In het voorjaar van 2014 verschijnt zijn twee-

de roman, Meester Mitraillette. Van Toortelboom ba-

seerde zijn nieuwe roman 

op De Geschiedenis  

van Elverdinghe dat zich 

afspeelt in de periode voor, 

tijdens en na ‘Den Grooten 

Oorlog’. In Meester  

Mitraillette beschrijft Van 

Toortelboom het relaas 

van een noodlottige vriend-

schap tussen een school-

meester in Elverdinge en 

een van zijn leerlingen.

TaalvakanTies 
ROelanD vzw

Frans of Engels (6-19 jaar)
in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en UK
tijdens de schoolvakanties (behalve kerst)

Sport, spel, taalateliers, workshops, excursies

Onze troeven:
•	 Taalbad: Frans of Engels in alle situaties
•	 Enthousiaste taalanimators  (18+)
•	 Aandacht voor gezonde voeding
•	 43 jaar ervaring

Meer info? 
www.roeland.be - 09/221.60.44

Student?
We zoeken ook

taalanimators Frans, 
Engels & Nederlands!

www.roeland.be 
>‘jobs’
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Restaurant  Bar
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Kinderkankerfonds vzw 
zorgt voor:

Koester thuiszorgproject

steun aan 
kinderkankerafdeling

Financiële steun 
voor gezinnen

Jongerenwerking

deLIEving: opvang 
voor broers en zussen

Wetenschappelijk onderzoek

www.kinderkankerfonds.be

Voorzitter Prof. Dr. Yves Benoit
Contact: catharina.waelput@kinderkankerfonds.be

Tel 09 332 24 33 - Fax 09 332 38 79

Maatschappelijke zetel: 
Willem Van Nassaustraat 4 - 9000 Gent
Secretariaat: 
1K5 - De Pintelaan 185 - 9000 Gent

Bankrekeningen:
IBAN BE31 2850 3053 8255 – BIC GEBABEBB
IBAN BE31 7370 1124 3555 – BIC KREDBEBB

Fiscaal attest voor giften vanaf € 40

p UGent-personeelsenquête legt motivatie bloot
p CEO Siemens over belang waardecreatie
p De UGent in actie voor Music for Life

Horizon 2020
meet innovatieve onderzoeksprojecten


