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Met de fotoreeks Sisters! Brothers! over 
sekswerkers op Zanzibar (Tanzania) won 
UGent-studente Liza Van der Stock 
begin 2015 de Accademia Apulia UK 
Freedom to Love award. Met een andere 
reeks is ze genomineerd voor de Sony 
World  Photography Awards.
 
‘Ik studeer sociologie aan de UGent 
en fotografie aan het KASK. Vorig jaar 
verbleef ik drie maanden in Tanzania 
om er sekswerkers te interviewen, voor 
mijn masterscriptie sociologie. Daarin 
onderzoek ik hoe hun sociale netwerken 
functioneren, hoe ze samen het hoofd 
proberen te bieden aan uitsluiting, 
geweld en ellende.
 
Op deze foto – The Kiss – zie je Hans 
en Simon, twee mannelijke sekswer-
kers. Die worden in Tanzania dubbel 
gestigmatiseerd, omdat homoseksua-
liteit en sekswerk er illegaal is. Omdat 
de buitenwereld zo vijandig staat, 
voelen ze zich alleen op hun gemak in 
de intimiteit van hun eigen kamer. Mijn 
foto’s beschouw ik niet als  illustraties bij 
mijn research. Ze vertellen net zoveel als 
woorden, maar op een andere manier. 
Foto’s kunnen bijvoorbeeld veel beter 
de intimiteit van dagelijkse levens 
laten zien. Ze kunnen de sociologische 
benadering met nuances verrijken. Ook 
als fotograaf blijf ik socioloog – ik wil 
beelden gebruiken om maatschappe-
lijke kwesties te bestuderen.’

REACTOR

VISUELE SOCIOLOGIE
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Hun passie? De UGent!
Ze zijn jong, enthousiast en discussiëren mee 

over het beleid van de UGent. We gingen praten met de 
vertegenwoordigers van het assisterend en wetenschappe-
lijk personeel over breed overleg, excellent onderwijs, de 
A1-manie – en hun passie voor de UGent.

Made@UGent
Wilson De Pril is directeur-generaal van Agoria. 

Niet zonder heimwee blikt hij terug op zijn studententijd aan 
de UGent. ‘Het was een van de mooiste en interessantste 
periodes uit mijn leven.’
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(Voor)oordelen over drugs,  
gewikt en gewogen

Aan de UGent vindt straks een internationaal congres over 
drugsbeleid plaats. Helpt repressie of kun je maar beter 
reguleren – en hoe vermijd je dan dat multinationals drugs 
gaan commercialiseren? We legden professor Tom Decorte 
enkele hardnekkige clichés over drugs voor.

06 Stuurt je blik je winkelgedrag?
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Crowdfunding voor onderzoek:
aanvulling of alternatief voor 
overheidsgeld?
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Laura en Valerie engageren zich 
voor straatkinderen in India.

UNIVERSE

20
Steden duurzamer  
helpen maken
Duurzame mobiliteit? Elke stad 
streeft ernaar. Maar hoe weet 
je of steden op de goede weg 
zijn? Aan de UGent is daarvoor 
een set indicatoren ontwikkeld. 
Die moet uitgroeien tot dé 
internationale standaard.

CHANGING WORLD
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Legaliseren, maar niet commercialiseren

Hoe pak je drugsgebruik het best aan? Helpt 

repressie of moet je aan regulering denken? 

We legden zes (voor)oordelen voor aan professor 

Tom Decorte, directeur van het Instituut voor 

Sociaal Drugsonderzoek aan de UGent.

GEWIKT EN GEWOGEN:

e wetenschappelijke consensus over 
drugs staat vaak haaks op de politieke 
en maatschappelijke consensus’, zegt 
professor Tom Decorte (vakgroep 

 Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht). 
In mei organiseert hij aan de UGent een inter-
nationaal congres over drugsbeleid.
 

Drugs zijn verslavend en ongezond 
– en horen dus illegaal te zijn.

‘Ons instituut voor Sociaal Drugsonderzoek 
(ISD) vertrekt doelbewust niet van het klassieke 
strafrechtelijke of medische interpretatiekader 
om drugsgebruik te onderzoeken. Onze invals-
hoek is sociologisch. Als criminoloog besef je 
maar al te goed dat het strafrecht de weerslag is 
van wat mensen op een bepaald moment in de 
geschiedenis hebben beslist – homoseksualiteit 
en abortus waren ooit misdrijven …

(VOOR)OORDELEN OVER DRUGS

D
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(VOOR)OORDELEN OVER DRUGS
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Ook voor drugs en roesmiddelen is dat zo. Som-
mige zijn aan de legale kant van de scheidslijn 
gebleven, zoals alcohol en nicotine. Andere zijn 
ooit strafbaar gesteld. Een wetenschappelijke 

UGent organiseert  
internationaal congres over drugsbeleid

 
De International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP) 

organiseert elk jaar een conferentie om de recente evoluties te 
bespreken op het gebied van drugsbeleid. Dat congres trekt jaar-
lijks 100 tot 200 wetenschappers van over de hele wereld, die in 
eigen land vaak een bepalende rol spelen in beleidsdiscussies en 

wetgeving. Dit jaar vindt de conferentie aan de UGent plaats.
 

‘De conferentie is de enige in haar soort’, zegt professor Tom 
Decorte. ‘Uiteraard zijn er andere conferenties met een medische 

insteek of over aspecten van het drugsbeleid, zoals schade-
beperking via methadon of spuitenruil. Maar dit is de enige 

algemene conferentie over drugsbeleid ter wereld.’
 

‘Ik ben bijzonder blij dat we de conferentie dit jaar naar Gent heb-
ben kunnen halen, precies omdat er op beleidsvlak recent zoveel 

in beweging is gekomen. We hebben onder meer presentaties over 
de eerste effecten van de legalisering van cannabis in Uruguay en 

in verschillende staten van de VS. Andere presentaties gaan over 
het Afrikaanse harm reduction-beleid, de Aziatische bootcamps, 
hiv-preventiebeleid, het internet als marktplaats voor drugs, de 

strijd tegen de georganiseerde misdaad, het ontwikkelen van een 
lokaal drugsbeleid en de meest recente trends in het druggebruik 

(designer drugs). Het wordt in elk geval heel interessant!’
 

20 tot 22 mei 2015
het Pand

Onderbergen 1, 9000 Gent. 

WWW.ISSDP2015.UGENT.BE

logica zit daar niet achter. Kijk je welke drugs li-
chamelijk en geestelijk het gevaarlijkst zijn, dan 
staan nicotine, heroïne en alcohol bovenaan. 
Twee daarvan zijn legaal. Cannabis staat op dat 
vlak veel lager gerangschikt.’

 
Legalisering? Daar bestaat mondiaal 
geen draagvlak voor.

‘De war on drugs is vijftig jaar geleden in inter-
nationale verdragen gegoten. De meeste landen 
hadden toen nauwelijks ervaring met drugspro-
blemen, maar om allerlei redenen hebben ze 
die verdragen toch ondertekend. Intussen groeit 
de twijfel of die war on drugs wel de beste stra-
tegie is om de volksgezondheid te beschermen 
– wat tenslotte toch het einddoel is.
 
In de VS hebben intussen vier staten cannabis 
volledig gelegaliseerd, en meer dan twintig 
andere staten staan cannabisgebruik toe om 
medische redenen. In Latijns-Amerika, waar 
op veel plaatsen het leger is ingezet tegen 
de drugskartels, staan die kartels sterker dan 
ooit. Drugsoorlogen tussen de kartels en 
de regering en tussen de kartels onderling 
hebben aan tienduizenden mensen het leven 
gekost. Het besef groeit dat die aanpak niet 
werkt, en Uruguay is nu het eerste land ter 
wereld dat cannabis volledig heeft gelega-
liseerd. Veel andere landen, ook in Europa, 
hebben het bezit van cannabis gedecriminali-
seerd. Vijftig Nederlandse burgemeesters wil-
len de productie van cannabis geregeld zien. 
En ik kan zo doorgaan: tot op het niveau van 
de VN is er discussie over de juiste aanpak 
van drugsgebruik.
 
Natuurlijk zijn er ook tegenstemmen. Rus-
land werpt zich momenteel op als de nieuwe 
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voorvechter van de war on drugs. In Maleisië 
en Indonesië is het beleid juist verstrengd en 
worden weer mensen geëxecuteerd. Hoe dan 
ook: de consensus die er vijftig jaar geleden 
nog was, is verbrokkeld.’
 

Legalisering maakt de weg vrij 
voor multinationals die drugs gaan 

promoten en pushen, zoals ze dat met 
alcohol en voeding doen.
‘Regulering heeft in elk geval veel voordelen. 
Als overheid krijg je er meer grip op. Doordat 
tabak legaal is, kan de overheid regels opleg-
gen over de verpakking, met waarschuwende 
boodschappen. Ze kan verbieden dat je rookt 
op café. Het product is gecontroleerd: bij 
alcohol staat op het flesje wat erin zit, zonder 
dat je residuen van pesticiden of schadelijke 
schimmels krijgt, wat je bij cannabis op de 
zwarte markt wel hebt. En: als gebruiker weet 
je dat je geld niet naar criminelen gaat, maar 
naar de staat die het eventueel kan inzetten 
voor ontradingscampagnes.
 
Nu is het alcohol- en tabaksmodel maar één 
specifieke vorm van regulering. Het is een com-
mercieel model, en commercialisering heeft 
zéér grote nadelen. Een commerciële markt valt 
heel moeilijk te reguleren. Het heeft heel lang 
geduurd voordat we de tabakssector enigszins 
aan banden konden leggen. Machtige concerns 
die ongunstig wetenschappelijk onderzoek weg-
moffelen en er consumenten op alle mogelijke 
manieren toe aanzetten om meer te roken en te 
drinken: dat is net wat we niet willen.
 
Daarom ben ik voorstander van regulering, maar 
niet van commercialisering. Je kunt bijvoorbeeld 
ook kiezen voor een staatsmonopolie, met een 
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paar bedrijven die in licentie van de overheid 
cannabis produceren en verkopen – dat kunnen 
ook overheidsbedrijven zijn. Als je ervoor zorgt 
dat alleen meerderjarige Belgen daar hun 
cannabis kunnen kopen, vermijd je meteen 
ook drugstoerisme.’
 

De wetenschappelijke blik
Professor Tom Decorte: 'Wat politiek en 

maatschappij over drugs denken is één ding. 

Daar staat de wetenschappelijke consensus 

vaak haaks op.'



Waarom stoppen bij cannabis? 
Legaliseer dan meteen alle drugs.

‘We komen nog maar pas uit een tijd waarin 
de war on drugs alleenzalig makend was. Nu 
lijkt de wereld meer op een laboratorium: 
vooral met  cannabis slaat men andere we-
gen in, en daar kunnen we veel uit leren. We 
kunnen wel vermoeden dat de legalisering in 
Uruguay een goede zaak is, maar de precieze 
effecten moeten nog blijken. Alleen al van-
wege het voorzorgsprincipe vind ik het geen 
goed idee om meteen alles te  legaliseren. 
Laten we eerst de dingen goed regelen en 
 evalueren met cannabis.

 
Je kunt ook niet alle drugs over één kam 
scheren. Cannabis is in vergelijking met veel 
andere drugs minder gevaarlijk en is allang 
geen  marginaal fenomeen meer. Veel men-
sen hebben er al een keertje mee geëxperi-
menteerd. Voor drugs als cocaïne en heroïne 
is dat zeker niet zo. Een bijzonder gevaarlijke 
drug als  heroïne volledig legaliseren lijkt me 
onwenselijk. Of je heroïnegebruikers dan ook 
moet straffen, is een andere vraag. Portugal 
heeft een wet goedgekeurd die het bezit voor 
persoonlijk gebruik, van welke drug dan ook, 
niet langer strafbaar maakt, en dat heeft niet 
geleid tot een toename van het gebruik.’

DURF DENKEN
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Marginaal?
Professor Tom Decorte: 'Ons idee over drugs wordt 

vaak bepaald doordat we alleen de gevallen zien 

die in de hulpverlening terechtkomen, maar dat zijn 

vaak de worst case scenarios.'

4

10



 
Nederland heeft cannabis al in 
de jaren 70 gelegaliseerd en 

dat is mislukt.
‘Het is dertig jaar later natuurlijk gemakkelijk 
om daar wat meewarig over te doen. Nederland 
zorgde toen voor een radicale trendbreuk en er is 
toch heel wat gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld aan-
getoond dat niet iedereen en masse aan de wiet 
gaat als je het gebruik decrimina liseert. Nederland 
is er ook in geslaagd om de cannabis markt min of 
meer van de andere drugs gescheiden te houden.
 
Tegelijk was het experiment gedoemd om te 
mislukken. Hoe absurd kan het zijn: je tolereert 
het gebruik, er mogen zelfs winkels open om 
cannabis te verkopen – maar de productie en 
bevoorrading legaliseer je niet. Die blijven gro-
tendeels in handen van criminelen, die weliswaar 
repressief worden aangepakt, maar zich daar-
door niet laten afschrikken. Bovendien zetten 
de Nederlanders tot voor kort de deuren open 
voor drugstoeristen, waardoor je mega-coffee-
shops kreeg als Checkpoint in Terneuzen, met 
3.000 klanten per dag. Als buurtbewoner zou ik 
ook niet graag naast zo’n coffeeshop wonen.
 
Ik zal nooit beweren dat regulering een silver 
 bullet is die alle drugproblemen oplost. Maar 
ze biedt wel instrumenten om meer greep 
te krijgen op een fenomeen dat nu compleet 
oncontroleerbaar is. We kunnen veel leren uit 
de ervaringen met alcohol en tabak, en uit de 
experimenten elders, en we kunnen van een 
tabula rasa vertrekken.’

 Drugsgebruikers 
 zijn marginalen.

‘Druggebruik is nooit een vorm van gezond 
gedrag, en bij sommigen leidt het tot 

5
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 bijzonder grote problemen. Dat hangt deels 
samen met het middel – heroïne en nico-
tine zijn bijvoorbeeld bijzonder verslavend. 
Het hangt ook samen met de gebruiksme-
thode, allerlei kenmerken van de gebruiker 
én met de sociale context waarin mensen 
drugs gebruiken. De meeste mensen gebrui-
ken geen roesmiddelen om continu van de 
wereld te zijn, maar sommige doen dat wel.
 
De waarheid is dus genuanceerd. Veel 
mensen gebruiken alcohol recreatief en oc-
casioneel zonder daar al te veel problemen 
van te ondervinden. Anderen hebben juist 
zware alcohol problemen, door persoonlijk-
heidskenmerken, genetische kenmerken, 
pijnlijke trauma’s, vormen van maatschap-
pelijke uitsluiting enzovoort. Hetzelfde 
geldt voor cannabis: velen gebruiken het 
af en toe, of in een experimentele fase in 
hun leven. Anderen worden verslaafd en 
komen in de hulpverlening terecht. Voor 
mijn proefschrift heb ik cocaïnegebruikers 
bestudeerd die wel in de maatschappij 
blijven functioneren en hun verantwoorde-
lijkheden als werknemer, ouder en partner 
blijven opnemen.
 
Ons idee over drugs wordt vaak bepaald 
doordat we alleen de gevallen zien die 
in de hulp verlening terechtkomen, maar 
dat zijn vaak de worst case scenarios. 
Om opnieuw de vergelijking te maken 
met alcohol: sommige mensen drin-
ken wel eens een pintje te veel voor de 
tijdelijke roes. En als je lief je laat zitten, 
zet je het misschien op een zuipen. Maar 
als je dat élke dag doet, ben je een vogel 
voor de kat.’
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WAT IS ER GAANDE OP:

Creative Writing Group (UGent)
5 mrt. 2015

The observant mind may already have seen this beautiful 
creature, but for those who haven't yet: as of today, the English 
Department at the Blandijn is sporting a poem dispenser! For a 
20c piece, you can get a poem from this wonderful contraption. 
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Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in 
Parijs een nieuwe internationale klimaattop plaats. 

Om het belang daarvan te onderstrepen,
plant de UGent een hele reeks acties en initiatieven. 
Het startschot wordt gegeven met een avond over 
de strijd voor het klimaat. Vzw Klimaatzaak spant 
samen met 7.000 medeëisers een rechtszaak aan 
tegen de  Belgische overheden. Serge De Gheldere, 

Nic Balthazar en Francesca Van Thielen van de 
vzw  Klimaatzaak komen tekst en uitleg geven en 

gaan met de toehoorders in dialoog.

Maar niet alleen BV’s trekken ten strijde. Ook heel 
wat (oud)studenten zetten zich volop in. Met de 
Climate Express mobiliseren zij zoveel mogelijk 

mensen naar Parijs. En Transitie UGent bereidt een 
creatief parcours voor langs UGent-locaties. Ook die 

initiatieven komen op de klimaatavond aan bod.

Afspraak op 5 mei 2015 om 20 uur  
in het Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent.

WWW.UGENT.BE/DUURZAAMHEID

OP WEG  
NAAR DE KLIMAATTOP

Van 6 tot 15 juli 2015 organiseren enthousiaste 
studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen – met de steun van de decaan 

en de rector – al voor de vijfde keer een Summer 
School rond Health & Migration. Ze nodigen studenten 
uit de hele wereld uit voor een tiendaags programma: 

boeiende lezingen van UGent-docenten en andere 
 experts en blikverruimende educatie rond gezondheid 
en migratie worden aangevuld met allerlei sociale en 
culturele activiteiten. Natuurlijk leren de studenten 

ook Gent kennen en proeven ze van Belgische bieren 
en culinaire specialiteiten. De mix van educatie en 
 debatten, plezier en multiculturele uitwisselingen 

levert elk jaar blijvende vriendschappen op.

HTTP://SUMMERSCHOOLGHENT.WIX.COM/MEDICINE

MIX VAN EDUCATIE EN PLEZIER

Islamitische geleerden stonden mee aan de wieg van de 
wiskunde, natuurkunde, astronomie en geneeskunde. 
Over de bijdrage van de islamitische wetenschap vindt 
aan het UGent een symposium plaats, dat wordt georga-
niseerd door professor Giovanna Lelli (vakgroep Talen en 
Culturen). Het symposium eert professor Roshi Rashed, 
een wereldberoemde Egyptische geleerde die zijn leven 
heeft gewijd aan de klassieke Arabische wetenschap-
pen. Professor Rashed zal de verwezenlijkingen van de 
islamistische wiskunde en natuurkunde belichten, maar 

nadien is er volop ruimte voor interdisciplinaire dialoog, 
onder meer over de vraag hoe de kloof tussen mens-
wetenschappen en exacte wetenschappen te overbrug-
gen valt.
 
Het symposium Islam and Science: a Living Heritage 
vindt plaats op 8 mei 2015, van 10 tot 17 uur. Locatie: 
Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
 
WWW.ARABISLAMICSCIENCE.UGENT.BE/INITIATIVES

SYMPOSIUM OVER ISLAM EN WETENSCHAP
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Enthousiast en voluit  
voor inspraak en overleg

Ze zijn jong, enthousiast en discussiëren mee 

over het beleid van de UGent. Een gesprek met 

de vertegenwoordigers van het  assisterend 

en wetenschappelijk per soneel over breed 

overleg, excellent onderwijs, de A1-manie – en 

het unieke UGent-gevoel.

Hebben jullie echt 
inspraak in het beleid 
aan de UGent?
Stijn Baert: ‘Zeker en 
vast. Denk maar aan 
het dossier van de extra 
professoren. De Vlaamse 
overheid had midde-
len vrijgemaakt om 
extra professoren aan 

te trekken. Daar stonden we helemaal achter: 
het was goed nieuws voor de instellingen en gaf 
ook perspectief aan jonge onderzoekers. Plots 
kwam het idee om met die middelen een gat in 
de begroting te dichten. Wij hebben toen alles 
uit de kast gehaald om de extra professoren te 
verdedigen. We hebben een open brief opge-
steld, we zijn in de pers geweest en we hebben 
de studenten en de rector en vicerector achter 
ons kunnen scharen. Met succes: dit jaar komen 
er 21 professoren bij, volgend jaar een vergelijk-
baar aantal.’
 
Annelies Verdoolaege: ‘Ook in het dossier van 
de praktijkassistenten hebben we een grote 

PASSIE? 

H
rol gespeeld. (Praktijkassistenten hebben een 
speciaal statuut, waarin ze bijvoorbeeld weinig 
pensioenrechten opbouwen. Vorige zomer is 
er een nieuw beleidsvoorstel rond hun statuut 
uitgewerkt, nvdr.) We hebben de academisch 
beheerder uitgenodigd op een vergadering met 
de praktijkassistenten zelf, die al hun grieven en 
bezorgdheden op tafel hebben gelegd. Het ver-
slag van die bijeenkomst is de basis geworden 
voor de finale regeling.’
 
Wie vertegenwoordigen jullie eigenlijk?
Wouter Rogiest: ‘Alles samen gaat het om de 
helft van alle UGent-personeelsleden, met heel 
diverse profielen: praktijkassistenten, weten-
schappelijk personeel verbonden aan de UGent 
zelf, mensen die een beurs krijgen van het FWO 
(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, nvdr.) of 
het BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds, nvdr.), 
assistenten die onderwijs en onderzoek com-
bineren … Het is niet evident om al die mensen 
samen te vertegenwoordigen. Daarom vinden 
we het belangrijk om veel feedback te krijgen, 
zeker van mensen die wakker liggen van bepaal-
de dossiers.’

UGENT!
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Mieke Dolphens: ‘We hebben een overlegor-
gaan opgestart over de faculteiten heen: het 
AAP/WP-overleg. Sinds begin 2013 komen we 
om de andere maand samen met de vertegen-
woordigers uit de verschillende faculteitsraden 
en de centrale raden en commissies. Zo horen 
we wat er leeft. Voor specifieke dossiers stellen 
we de vergadering open voor alle leden van het 
AAP en WP. Alleen zo kunnen we proactief een 
visie vormen en zelf mee de agenda bepalen in 
de raad van bestuur en het bestuurscollege.’
 
Wat zijn jullie grootste strijdpunten voor 
de komende jaren?
Stijn Baert: ‘We willen graag dat de universiteit 
haar middelen anders verdeelt. Er komt een 
nieuwe verdeelsleutel vanaf het academiejaar 
2016-2017. De klemtoon ligt nu op onder-
zoeksprestaties, terwijl onderwijs en dienstver-
lening stiefmoederlijk behandeld worden. We 
willen meer waardering voor excellent onder-
wijs. De maatschappij verwacht die onderwijs-
kwaliteit van ons, maar op dit moment telt ze 
amper mee in de verdeelsleutel. Daarin worden 
alleen factoren zoals het aantal studenten, het 
aantal vakken of de werkvormen van de vakken 
meegenomen. Die onderscheiden een “voldoen-
de” voor onderwijs niet van een “excellent”.’
 
Mieke Dolphens: ‘Sinds vorig jaar staat in alle 
vacatures voor professoren met een onderwijs-
opdracht vermeld dat ze uitstekende onderwijs-
competenties en -kwaliteiten moeten hebben. 
Dat is er gekomen op onze vraag, terwijl het 
eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Dat 
we excellent onderwijs niet zouden kunnen me-
ten, is een dooddoener. Het kan toch ook voor 
excellent onderzoek?’
 
Annelies Verdoolaege: ‘Ook dienstverlening 
is een kerntaak van de universiteit. We moeten 

onze kennis en expertise uitdragen naar de 
maatschappij, door onze stem te laten horen in 
de media en door lezingen te geven. Sommige 
professoren, zoals Carl Devos en Koen Schoors, 
nemen vaak deel aan het publieke debat. 
Binnen de universiteit stelt niet iedereen dat 
evenveel op prijs. Ik vind het net erg waardevol 
wat zij doen: het is onze plicht mee te denken 
over de samenleving van morgen.’
 
Wat moet er veranderen aan de verdeelsleutel 
voor onderzoek?
Stijn Baert: ‘We moeten fijnmaziger naar 
onderzoek kijken. Een internationale publica-
tie (A1) krijgt vrijwel in elke faculteit evenveel 
gewicht, terwijl de onderzoeksculturen erg ver-
schillend zijn. De huidige verdeelsleutel houdt 
geen rekening met de verschillen in aanvaar-
dingskansen, doorlooptijden, aantal auteurs, 
zuiverheid van methoden … De waardering 
is overal dezelfde terwijl de kosten helemaal 
 anders zijn. De A1-manie is uiteraard een inter-

Aan het woord  

Mieke Dolphens (foto links) 

 vakgroep Revalidatie-

wetenschappen  

en Kinesitherapie

Wouter Rogiest (foto links) 

 vakgroep Telecommunicatie 

en Informatieverwerking

Stijn Baert (foto rechts) 

vakgroep Sociale Economie

Annelies Verdoolaege (foto rechts)  

vakgroep Talen en Culturen  

– Afrika Studies



Wat ze doen

 In de raad van bestuur van de UGent hebben 35 stem-
gerechtigde leden zitting. Drie van hen vertegenwoor-
digen het assisterend en wetenschappelijk personeel: 
Wouter Rogiest (vakgroep Telecommunicatie en 
Infor matieverwerking), Annelies Verdoolaege (vakgroep 
Talen en Culturen – Afrika Studies) en Mieke Dolphens 
(vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie).
 
Het bestuurscollege telt acht leden. Vertegenwoordiger 
voor het assisterend en wetenschappelijk personeel is 
Stijn Baert (vakgroep Sociale Economie).
 
De raad van bestuur zet de strategische lijnen uit, terwijl 
het bestuurscollege het uitvoerende orgaan is. De ver-
tegenwoordigers worden rechtstreeks verkozen tijdens 
tweejaarlijkse verkiezingen.

nationale discussie, maar de interne verdeel-
sleutel is wél onze bevoegdheid.’
 
Annelies Verdoolaege: ‘Het debat overstijgt 
 inderdaad onze universiteit. Maar we roepen 
zeker niet in de woestijn. Er groeit een interna-
tionale tendens om meer aandacht te besteden 
aan slow science, aan kwaliteit en aan de impact 
op de maatschappij. Wist je dat er sprake van 
is om in allerlei prestigieuze rankings meer 
rekening te houden met die societal impact? 
Ook in de Verenigde Staten en in Scandinavië 
beseft men dat de druk op jonge onderzoekers 
te groot wordt. Die bewustwording geeft hoop 
voor de toekomst.’
 
Laat de UGent zich genoeg horen in 
dat debat?
Annelies Verdoolaege: ‘Er zijn toch initiatieven 
om de situatie van jonge onderzoekers te ver-
beteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de Actiegroep 
Hoger Onderwijs: onder de initiatiefnemers 

17
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waren veel UGent’ers. Ze zijn gaan praten met 
politici en rectors van verschillende universitei-
ten om de problemen aan te pakken. De actie 
heeft veel media-aandacht gekregen en ook hun 
petitie was een groot succes.’
 
Wouter Rogiest: ‘De UGent zet zeker stappen in 
de juiste richting, onder andere met de postdoc 
community, een netwerk van 1.150 postdocs over 
de faculteiten heen. De bedoeling is om postdocs 
te ondersteunen in hun carrièremogelijkhe-
den binnen en buiten de academische wereld. 
Daarnaast wil de universiteit de waarde van een 
doctoraat beter bekendmaken in de privé-sector. 
Mensen met een doctoraat zijn specialisten in 
hun onderzoeksdiscipline, maar hebben ook heel 
wat vakoverschrijdende competenties, die naar 
waarde geschat moeten worden.’

 
Waar komt jullie engagement voor de UGent 
eigenlijk vandaan?
Stijn Baert: ‘Het UGent-gevoel! Dat gevoel heb ik 
al sinds mijn studententijd. Het heeft te maken 
met de kansen die de universiteit me heeft gebo-
den en met haar waarden: onafhankelijk, pluralis-
tisch en kritisch. Als ik over de UGent denk, denk 
ik niet aan “zij”, maar aan “wij”. We are UGent!’
 
Wouter Rogiest: ‘Ik vind de combinatie tussen 
mijn wetenschappelijke werk en mijn beleids-
werk best een uitdaging. Ik wil vooral een brug 
slaan tussen de individuele leden van onze 
geleding en de instelling. Dat is ook wat ik altijd 
zeg aan assistenten en wetenschappelijk per-
soneel: maak een afspraak, eis mijn tijd op, laat 
je schouders niet hangen, want wij kunnen wel 
degelijk wegen op het beleid.’

Meer aan-
dacht voor 
onderwijs
‘In alle vacatures voor 

professoren met een 

onderwijsopdracht 

staat voortaan dat ze 

uitstekende onder-

wijscompetenties

moeten hebben.

Dat is er gekomen op 

onze vraag.'
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aura en Valerie gingen in India aan de slag in een 
home voor straat- en weeskinderen en raakten er 
gefascineerd door het lot van de zigeunergemeen-
schap. Nu verzetten ze hemel en aarde om de jonge 

gipsy's een duurzame toekomst te schenken.
 
Valerie Nys: 'De Narikuravar Colony leeft naast een voormali-
ge vuilnisbelt aan de luchthaven, letterlijk aan de rand van de 
maatschappij. We gingen er elke dag naartoe om de kinderen 
de meest elementaire hygiëne bij te brengen. Zinvol werk, 
maar we mikten ook op duurzame verbetering. Daarom be-
keken we hoe we samen met de Indiase ngo Samugam een 
project op poten konden zetten dat een blijvend verschil kan 
maken. De basisidee achter ons project – SamuPlan – is dat 
mensen van hier zich engageren om een kind tot zijn 18de 
te sponsoren. Het kan dan systematisch naar school gaan 
en wordt niet langer blootgesteld aan gevaren als kinderar-
beid en gedwongen huwelijken. Zigeunerouders die mee in 

het verhaal stappen, krijgen ter aanmoediging geregeld een 
basispakket voeding en verzorgingsproducten.'
 
Laura Sonck: ‘'Educatie is de sleutel om die kinderen de kans 
op een betere toekomst te geven. Daarvoor moeten natuurlijk 
ook de elementaire behoeftes van die gezinnen ingevuld zijn. 
Sponsors geven wat ze willen, maar het minimumbedrag is 
15 euro per maand. Vanaf 40 euro per jaar zijn giften fiscaal 
aftrekbaar. Alle geld dat over is, gaat naar de persoonlijke 
rekening van het kind. Zo krijgt het later een extra zetje mee 
in het leven. De zigeunergemeenschap van Pondicherry telt 
meer dan 100 kinderen: het wordt dus een hele uitdaging om 
ze allemaal te kunnen helpen. Ik had nooit gedacht dat de 
confrontatie met fundamenteel andere normen en waarden 
zo onder mijn vel zou kruipen. Maar het geeft een enorm 
goed gevoel om ons hiervoor te kunnen inzetten.'
 
WWW.SAMUPLAN.WIX.COM/SAMUPLAN

L

UNIVERSE

IN DE BRES VOOR 
STRAATKINDEREN

UGent-studenten Laura Sonck en Valerie Nys trokken van september 

2014 tot februari 2015 voor hun masterstage Orthopedagogiek naar 

het Indiase Pondicherry. Terug thuis blijven ze zich engageren. 
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f steden het nu goed of slecht doen, 
is eigenlijk een loze discussie’, zegt 
professor Dirk Lauwers. ‘Het gaat erom 
de situatie te verbeteren’. Zijn indicato-

renset moet daarbij helpen.
 
Dirk Lauwers is gastprofessor aan de vak-
groep Civiele Techniek van de UGent en lid van 
het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (zie 
kaderstukje, p.23). Zijn indicatorenset werk-
te hij samen met een UGent-team uit voor 
het World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). Dat is een wereldwijde 

O

Het roer moet om
Professor Dirk Lauwers: 

'Het besef groeit dat we met 

onze mobiliteit steeds vaker 

op grenzen stuiten.'

organisatie van bedrijven die zich engageren 
voor meer duurzaamheid.
 
‘Dat op zichzelf is al vernieuwend’, vindt pro-
fessor Lauwers. ‘Voor mobiliteitsoplossingen 
kijkt men vaak naar de overheid, en dus naar de 
belastingbetaler. Hier zijn het bedrijven, vooral 
grote autobedrijven, die actief meewerken aan 
een duurzame mobiliteit in de steden.’
 
Het rapport is begin november 2014 opgeleverd. 
De indicatorenset wordt nu als proefproject 
getest in steden als Hamburg, Lissabon en São 
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OP GOEDE WEG?
UGent ontwikkelt standaard 
voor stedelijke mobiliteit

Paulo. ‘Het is gevalideerd door een veertigtal 
internationale experts uit de industrie, de OESO 
en de Wereldbank. Ik hoop dat het kan uit-
groeien tot een standaard om de mobiliteit van 
grote steden, met minstens een half miljoen 
inwoners, door te lichten.’
 
Wat betekent duurzaamheid volgens 
uw indicatorenset?
‘Traditioneel gaat iedereen uit van de drie P’s: 
People, Planet en Profit. Planet hebben we 
vertaald in global environment: het milieu op 
wereldschaal, de klimaatwijziging enzovoort. 

Duurzame mobiliteit? Elke stad streeft ernaar en 

in de media duiken vaak ranglijstjes op van steden 

die het goed doen. Maar hoe weet je of steden op 

de goede weg zijn? Aan de UGent is daarvoor een set 

indicatoren ontwikkeld. Die moet uitgroeien tot 

dé  internationale standaard.

People betekent voor ons levenskwaliteit. Het 
gaat bijvoorbeeld om de plaatselijke milieukwa-
liteit, met onder meer fijn stof, maar ook om ver-
keersveiligheid of de kwaliteit van het openbaar 
domein, zoals parken of speelpleinen, en sociale 
veiligheid, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer. 
De derde P, Profit, slaat op de economische 
weerslag van mobiliteit op de stad. Wat betekent 
het bijvoorbeeld als iedereen in de file staat?
 
Aan die drie P’s hebben we nog een vierde crite-
rium toegevoegd: de performantie van het mo-
biliteitssysteem zelf: vlotte bereikbaarheid, maar 
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vooral ook een goede interconnectiviteit tussen 
de systemen. Kun je van de trein vlot overscha-
kelen op de fiets, tram, auto of taxi? Is er genoeg 
ruimte om te fietsen of te voet te gaan? In de VS 
heb je soms hele wijken zonder trottoirs, zodat je 
wel verplicht bent om de auto te nemen.
 
Uit die principes hebben we een set van 22 in-
dicatoren ontwikkeld, met telkens een duidelijke 
formule om ze te berekenen en te ijken: wat 
bedoelen we met veel lawaai, wat wordt gedefi-
nieerd als veel ongevallen? Wat is, internationaal 
gezien, een goede waarde en wat is slecht?’
 
Hoe worden die indicatoren gebruikt?
‘Meestal worden indicatoren gebruikt om te kijken 
hoe goed of slecht een stad het in vergelijking met 
anderen doet. Wij geven geen scores, maar gebrui-
ken een spider chart: een soort spinnenweb waarop 
de score voor elke indicator is uitgezet. Hoe dichter 
tegen de buitenkant van het web, hoe beter. Zo zie 
je in één oogopslag waar de zwakke punten zitten.
 
Een andere partner binnen het WBCSD heeft een 
portfolio opgesteld van een zestigtal concre-

te oplossingen, van elektrische voertuigen en 
geluidsarm asfalt tot meer fietspaden of vrije 
busbanen. Die oplossingen kan elke stad dan op 
ons spinnenweb doorrekenen: als we stadsbus-
sen vervangen door elektrische exemplaren, wat 
verandert er dan? Het doel is om te komen tot een 
goede balans, met evenveel aandacht voor alle 
indicatoren. Als je één aspect wilt oplossen, heeft 
dit soort doorlichting geen zin.'
 
Een wantrouwige ziel zou natuurlijk denken: 
de industrie gaat dit instrument gewoon 
gebruiken om hun oplossingen te verkopen, 
onder het mom van duurzaamheid.
‘Voor een deel zullen de bedrijven inderdaad 
hun milieuvriendelijke technologieën in de 
markt willen zetten. Daar is ook niets mis mee. 
Je merkt toch dat ook autobouwers beginnen 
na te denken over de positie van de auto in 
een stad. Dat Brussel meer fijn stof heeft dan 
Peking, of dat Parijs dagen heeft waarop alleen 
oneven nummerplaten binnen mogen: dat is 
voor niemand goed, ook niet voor de industrie. 
Het besef groeit dat we steeds vaker op gren-
zen stuiten. ‘ 



APPS VOOR BETERE MOBILITEIT 
Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) wil alle 
onderzoeksgroepen aan de UGent die raakpunten 
hebben met mobiliteit en logistiek onder één koepel 
samenbrengen. IDM steunt op drie onderzoekspijlers. 

 1  Mens en bedrijf: waarom verplaatsen mensen 
zich, wat is de impact van dat verplaatsings-
gedrag, hoe worden logistieke activiteiten 
georganiseerd en geoptimaliseerd?

2  Technologie & tools: een cluster rond nieuwe 
technologie op het gebied van dataverzame-
ling en dataverwerking waarmee mobiliteit 
en logistiek beter kunnen worden opgevolgd 
en gestuurd. Daar horen ook nieuwe apps bij.

3  Governance en transitiemobiliteit: hoe 
kan het mobiliteitsbeleid worden gewijzigd, 
en hoe kan de mobiliteit van de toekomst 
vandaag vorm krijgen?

‘Duurzame mobiliteit is eigenlijk een contradictio 
in terminis’, zegt IDM-voorzitter professor Frank 
Witlox (vakgroep Geografie). ‘De meest duurzame 
vorm van mobiliteit is misschien geen mobiliteit, 
maar dat wil niemand. Met IDM proberen we bij 
te dragen tot een betere, meer gebalanceerde en 
intelligente kijk op mobiliteit en logistiek.’

‘Neem nu de apps die we mee ontwikkelen. Daar-
mee kun je mobiliteitspatronen van grote groepen 
veel nauwkeuriger in kaart brengen dan vroeger, 
in real time. Maar je kunt ze ook gebruiken om het 
delen van fietsen of auto’s te vergemakkelijken.’

INTENSIEF PRAKTIJKONDERZOEK
Dat delen zit sterk in de lift, zegt vicevoorzitter 
professor Luuk Boelens (vakgroep Civiele 
Techniek). ‘Zeker de jongere generatie deelt 
zowat alles. Daar spelen nieuwe actoren op 
de mobiliteitsmarkt op in: denk maar aan 
Uber, Google of Tom-Tom. Al die evoluties en 
innovaties volgen we van nabij op: we bekijken 
of ze ook kansen bieden om de mobiliteit beter 
en vooral milieuvriendelijker en duurzamer 
te organiseren.’
 
‘Daarnaast doen we ook aan praktijkon-
derzoek. Bij mijn weten zijn we de enige 
Vlaamse universiteit die dat zo intensief doet. 
In de N16-corridor tussen Sint- Niklaas en 
Willebroek/Mechelen hebben we bijvoor-
beeld  Living Labs opgestart: een mobili-
teitsplatform waarmee bedrijven uit de 
streek hun ecologische voetafdruk kunnen 
verkleinen. Dat doen ze bijvoorbeeld door 
een bedrijfsfietsensysteem op te zetten en 
dat met andere bedrijven en instellingen te 
delen, of door busjes beschikbaar te stellen 
voor werknemers, zodat ze samen naar 
het werk kunnen gaan in plaats van met 
negen aparte auto’s.’
 
WWW.IDM.UGENT.BE

Professor Frank Witlox
(vakgroep Geografie)

Professor Luuk Boelens
(vakgroep Civiele Techniek)
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Geboeid door 
technologie
'Vandaag moet je je 

economische kennis zeker 

aanvullen met kennis 

van de technologie', zegt 

Wilson De Pril.



W

Wilson De Pril,  
directeur-generaal Agoria

aarom koos u precies voor 
economie?
‘Economie heeft me altijd geïnte-
resseerd, ook een beetje omdat 

ze in principe eenvoudig in elkaar zit. Je moet 
de welvaartstaart eerst bakken voor je ze kunt 
verdelen, je kunt geld pas uitgeven als je het 
verdiend hebt of het kunt terugbetalen met 
interest: dat zijn heldere principes. Die nu weer 
in vraag worden gesteld, maar goed …
 
Ik vond het toen wel jammer dat je na twee jaar 
al de keuze moest maken tussen Bedrijfskun-
de en Algemene Economie. Uiteindelijk heb ik 
gekozen voor Bedrijfskunde, maar later heb ik 

nog een langlopend programma macro-econo-
mie aan de Vlerick Management School gevolgd. 
De combinatie is boeiend: bedrijfskunde 
onderzoekt bijvoorbeeld hoe een onderneming 
functioneert, en algemene economie hoe wel-
vaart tot stand komt. Ik heb soms de indruk dat 
weinig beleidsmensen daar ook maar enig zicht 
op hebben.’
 
Over economen wordt wel gezegd dat ze 
in ivoren torens leven: ‘Als de realiteit niet 
klopt met de theorie, moet de realiteit zich 
aanpassen.’
‘Ik hoop en ben ervan overtuigd dat het vandaag 
anders is, maar wij hebben inderdaad een 
professor gehad die ons – zonder tegenspraak 
te dulden – uitlegde dat een bankencrisis als 
die van 1929 nooit meer kon gebeuren. Op het 
examen moest je die onmogelijkheid aantonen, 
anders was je gebuisd.
 
Eigenlijk zou je als prof moeten zeggen: bewijs 
mij als praktijkcase in welke omstandigheden 
zo’n crisis zich wél nog kan voordoen. Leer je 
studenten kritisch nadenken, in verschillende 
scenario’s. Ik ga ervan uit dat zoiets nu veel meer 

‘ IK HEB VOLOP VAN  
HET STUDENTENLEVEN 
GENOTEN’
‘Een van de mooiste en interessantste 

periodes uit mijn leven’, zo noemt Wilson 

De Pril zijn studententijd. Hij studeerde 

 Economische Wetenschappen aan de UGent 

en is vandaag directeur-generaal van 

 Agoria Vlaanderen, de federatie van onder-

nemingen in de technologische industrie.
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technologie wordt de sleutel voor alle 
maatschappelijke oplossingen, van 
energie tot milieu en gezondheidszorg.
 
Daarom ben ik blij dat het onderwijs 
kinderen nu al van in de lagere school 
laat kennismaken met techniek, en 
dat de opleiding TSO in het secundair 
wordt opgewaardeerd. Maar we zijn 
er nog lang niet. In Duitsland staat 
technologisch talent op de hoogste 
maatschappelijke ladder, het respect 
voor ingenieurs is er enorm. Bij ons 
blijft technisch en technologisch talent 
toch nog altijd ondergewaardeerd.’
 
Wat voor soort student was u?
‘Ik heb mijn studies in vier jaar uitge-
daan. In die tijd was er nog geen flexi-
biliteit: je was geslaagd of niet, simpel 
en overzichtelijk. Vandaag maakt men 
het een beetje te complex en dat is dan 
zogezegd beter voor de studenten. Maar 
we zijn allemaal student geweest: je 
kiest de weg van de minste weerstand. 
Op de lange termijn is dat niet altijd de 
beste oplossing. In het bedrijfsleven 
krijg je het ook niet altijd gemakkelijk.
 
Het is wel zeer bizar: de eerste van de 
klas in het secundair raakt vaak zelfs 
niet door de bachelors, en de primus 
aan de universiteit wordt zelden de 
primus in het professionele leven. Er 
zullen wel uitzonderingen zijn, maar die 
bevestigen de regel. Ik herinner me Guy 
Verhofstadt, die het jaar na mij op het 
atheneum zat. Zijn examenresultaten: 
niet om over naar huis te schrijven. En 
toch zo’n schitterende carrière gemaakt.

gebeurt. De studenten zijn ook een stuk 
kritischer geworden, denk ik, en er zal 
wel vernieuwender worden lesgegeven 
– het mag ook wel, veertig jaar later.’
 
Zou u, met de kennis van nu, opnieuw 
voor een economische richting 
kiezen?
‘Zeker. Het blijft een interessante stu-
diekeuze. Maar vandaag de dag moet 
je economische kennis zeker aanvullen 
met kennis van techniek en techno-
logie, al dan niet door bijkomende 
studies. Als technologisch analfabeet 
isoleer je jezelf van zoveel mogelijk-
heden tot informatie en dialoog. En 

Niet alleen 
studeren …
'Mijn advies: maak zeker 

ook tijd om te participeren 

aan maatschappelijke en 

culturele activiteiten. Dat 

vormt je als mens.'
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Wilson De Pril
°Gent, 1951
Master in de Economische 
Wetenschappen (UGent, 1973)

 
Staat de industrie er goed voor in 
Vlaanderen en België, denkt u?
‘Ik zou al blij zijn als de overheden een 
duidelijke visie en strategie hadden. 
Vraag het aan gelijk welke burger, er is 
niemand die het weet.
 
De uitdagingen zijn echt niet min hoor. 
Veel bedrijven schuiven bijvoorbeeld 
op naar Oost-Europa, waar de markt 
groeit in plaats van stagneert en waar je 
goed opgeleide ingenieurs hebt die een 
fractie kosten van wat een bedrijf hier 
moet betalen. Willen we de industrie 
hier houden, dan zal er echt iets aan 
de loonkosten moeten gebeuren. Dat 
zeggen we nu al twintig jaar, samen met 
het OESO, het IMF, de Nationale Bank 
van België en het Planbureau – maar er 
gebeurt niks.
 
Vlaanderen is niet het centrum van de 
wereld, en de wereld evolueert zeer 
snel. Ik ben niet pessimistisch, maar 
oplossingen vind je niet door je kop in 
het zand te steken. En soms heb ik de 
indruk dat dat gebeurt.’

 
Zo vreemd is dat eigenlijk niet. Het stu-
dentenleven is een levensfase waarin 
de wereld voor je opengaat. Je moet na-
tuurlijk studeren, maar je moet ook tijd 
maken om te participeren aan allerlei 
maatschappelijke of culturele activitei-
ten. Dat vormt je als mens. Ikzelf heb 
echt van het studentenleven genoten – 
toen nog het klassieke studentenleven, 
met praatcafés, eindeloze discussies … 
Het internet bestond niet: je moest wel 
naar buiten komen om met anderen te 
kunnen communiceren. Het was een 
van de mooiste en interessantste pe-
riodes uit mijn leven. En daarna kwam 
het leger – een van de slechtste. Het 
contrast was verschrikkelijk.’
 
Hoe bent u bij Agoria 
terechtgekomen?
‘Ik was eigenlijk al gerekruteerd door 
Bell, het huidige Alcatel-Lucent, toen ik 
het bericht kreeg dat ik ook bij Fabri-
metal kon beginnen, wat nu Agoria is. 
Weliswaar tegen een lager salaris, maar 
ik had de indruk dat ik daar als jong af-
gestudeerde veel meer kon leren. Agoria 
vertegenwoordigt zo veel ondernemin-
gen, je krijgt een heel ruim beeld van 
de industrie en je moet jezelf continu 
bijscholen. Dat vond ik heel interessant. 
Ik ben geleidelijk doorgegroeid. Af en 
toe heb ik wel eens over het muurtje 
gekeken, maar een jobhopper ben ik 
niet. Agoria speelt ook een maatschap-
pelijke rol: je moet ervan overtuigd zijn 
dat de industrie een belangrijke rol 
speelt in de maatschappij en je willen 
inzetten om de industrie vooruit te 
helpen, in ieders belang.

‘Het rode boekje’

‘Toen ik economie studeerde, 
gingen net veel gevestigde pro-
fessoren met pensioen en kwam 
er een nieuwe lichting aan. 
Monumenten als Hein Picard 
of André Devreker werden ver-
vangen, jonge mensen als Erik 
Delembre of Herman Verwilst 
werden professor.
 
Een van de proffen die me het 
meest is bijgebleven, was Marcel 
van Meerhaeghe. Misschien 
omdat we bij hem voor het 
eerst in contact kwamen met de 
economie an sich. Zijn handboek 
Economie, naar analogie met 
Mao het Rode Boekje genoemd, 
was berucht. Een heel dik boek. 
Ik heb het nog altijd ergens 
liggen, als souvenir.’



28 DURF DENKEN

Dirk De Craemer, 
afdelingshoofd 

Onderzoekscoördinatie

‘Een welkome aanvulling?’

De overheid heeft de opdracht om weten-
schappelijk onderzoek te financieren, en dat 
doet ze ook, onder meer via het BOF, FWO en 
IWT. Alleen – er zijn altijd meer gegadigden 
dan laureaten, zeker in budgettair moeilijke 
tijden: slechts 20 tot 25% van de ingediende 
projecten wordt ook daadwerkelijk gefinan-
cierd. Onderzoekers dienen dus relatief veel 
voorstellen in en kloppen ook aan bij diverse 
types financiers zoals bedrijven, internationa-
le instanties (waaronder EU) en het grote pu-
bliek (via giften en soms ook crowdfunding).
 
Crowfunding kan een welkome aanvulling 
zijn op beperkte middelen. Kan het ook een 
volwaardig alternatief worden? Dan moet het 

wel grote bedragen kunnen genereren, want 
als je een jonge onderzoeker vier jaar aan 
een project wilt laten werken, heb je toch al 
gauw 170.000 euro aan personeelsmiddelen 
nodig. Vermoedelijk is crowdfunding ook niet 
meteen weggelegd voor onderzoeksdomeinen 
die niet onmiddellijk toegankelijk zijn voor het 
brede publiek – denk maar aan zuivere wis-
kunde. Media-aandacht is bovendien vluchtig. 
Om een breed publiek voor je onderzoeks-
project warm te maken, moet je permanent 
tijd en energie investeren. Ook moet je de flair 
hebben om toegankelijk en overtuigend over 
je project te communiceren. Niet iedereen 
heeft de vaardigheden die daarvoor nodig 
zijn, ook al is hij of zij een toponderzoeker.

CROWDFUNDING: 
AANVULLING 

OF ALTERNATIEF 
VOOR  

OVERHEIDSGELD?

U
DENKT?
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professor Linos 
Vandekerckhove

vakgroep Inwendige 
Ziekten, HIV Translational 

Research Unit

Fondsenwervingsacties zoals 'Kom op tegen 
Kanker'  hebben het kankeronderzoek flink 
vooruitgeholpen. Als mensen zich bij een 
onderzoeksthema betrokken voelen, steunen 
ze het ook. Met ons crowdfunding-platform 
‘Hiv Ontrafelen’ zoeken we geld voor onder-
zoek naar een middel dat het hiv-virus niet 
onderdrukt, maar uitschakelt. Dat streefdoel is 
duidelijk en begrijpelijk en spreekt tot de ver-
beelding. Eind vorig jaar hebben we een groots 
evenement georganiseerd in het Universiteits-
forum, dat de UGent ons gratis ter beschikking 
stelde. Dat heeft 35.000 euro opgeleverd.
 
We hadden een boeiende avond samen-
gesteld, met een positieve dynamiek: geen 
beelden of verhalen van zwaar zieke patiën-
ten, maar animatie, muziek, lekker eten, een 
veiling, een modeshow … Allerlei mensen en 

organisaties hebben zich achter ons initiatief 
geschaard en ons geholpen. Die betrokken-
heid is ook positief voor onze hiv-patiënten. 
Het besef dat mensen echt begaan zijn met 
wat je meemaakt, zorgt voor energie – een 
patiënt vertelde me dat hij sindsdien op-
nieuw zijn medicijnen inneemt.
 
Wat je wel moet beseffen, is dat crowdfun-
ding veel inzet vergt. Je kunt het onmogelijk 
zelf opstarten en coördineren, anders kom 
je niet meer aan onderzoek toe. Wij krijgen 
steun van de UGent, onze patiënten trekken 
zelf mee aan de kar en een medewerker zorgt 
voor opvolging. Zelf probeer ik in de media 
over ons hiv-onderzoek te communiceren en 
voor meer visibiliteit te zorgen.’
 
WWW.HIVONTRAFELEN.BE

‘Zorgen voor betrokkenheid’

Judith Van Dorpe 
Maar wat met objectiviteit? 
Wat als het onderzoek ‘geen 
resultaat’ oplevert (wat 

eigenlijk ook een resultaat is, dat iets niet bestaat 
betekent ook iets)? Of wat dat met onderzoeken 
die de maatschappij minder interessant vindt? 
Of wat met het ‘hertesten’, hoe ga je uitgelegd 
krijgen dat je zaken meerdere keren moet testen 
om zeker te zijn dat je er de eerste keer niet 
naast zat? (Ik spreek vooral vanuit de sociale 
wetenschappen)
5 april om 1:35

U denkt ook op facebook. We vroegen je: Als onderzoekers jou enthousiast kunnen ma‑
ken voor hun project, zou jij hun dan wat euro’s toeschuiven?

Bjorn Gens 
Absoluut, op voorwaarde dat 
crowdfunding het niet overneemt 
van andere financiering en gewoon 

een extra optie is om nog meer onderzoek mogelijk te 
maken. Wetenschap op basis van crowdfunding alleen 
zou nefast zijn voor de brede wetenschap.
4 april om 5:45

Wim Bruyneel 
Ja als ik kan instemmen met 
het specifieke project .
4 april om 10:44
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WETENSCHAPPERS LIJDEN  
AAN PUBLICATIEDRIFT, COMPETITIEDRANG  

EN A1-MANIE, VINDEN SOMMIGEN.  
VOOR WELK ALTERNATIEF PLEITEN ZE?

VRAAG

Lees meer over de passie van de UGent-postdocs op p. 14

DURF DENKEN
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STUURT JE BLIK  
JE WINKEL‑ 
GEDRAG?

DIE DURFT DENKEN

‘Als je je concentreert of iets gedetailleerd wil 
onderzoeken, kijk je omlaag’, zegt Anneleen Van 
Kerckhove. ‘Denk je creatief na of associeer 
je, dan leun je achterover en kijk je omhoog. 
De neerwaartse blik staat voor nabijheid en con-
creetheid. De opwaartse blik suggereert afstand 
en abstractie.
 
Mensen evalueren een product volgens twee 
dimensies: de feasibility of haalbaarheid ervan – 
kostprijs, gebruiksgemak, betrouwbaarheid – en 
de desirability of wenselijkheid en ‘verlangbaar-
heid’ – de voordelen die een product aantrekkelijk 
maken. In een van onze studies lieten we mensen 
kiezen tussen twee printers: printer A was erg 

betrouwbaar – en dus feasible – en had een iets 
lagere printkwaliteit, wat hem minder desirable 
maakte. Bij printer B was het net omgekeerd.
 
Wat bleek? Mensen die omlaag keken, ko-
zen overwegend voor printer A. Wie omhoog 
keek, koos voor printer B. De neerwaartse blik 
verkleint de afstand tot het product en doet je 
focussen op feasibility, terwijl de opwaartse blik 
je aandacht verschuift naar de desirability. Een 
andere studie wees uit dat mensen die omlaag 
keken, sterker vasthielden aan hun favoriete 
merk. Ons onderzoek is ook relevant voor online 
shopping: smartphonegebruikers kijken omlaag, 
pc-gebruikers veeleer omhoog.’

Omhoog of omlaag
Als je in een winkel keuzes maakt, maakt het dan 

verschil uit of je in de winkel omhoog of omlaag kijkt? 

Anneleen Van Kerckhove (midden), professor Iris 

Vermeir (links) en professor Maggie Geuens (vakgroep 

Marketing) zochten het uit (Journal of Consumer 
Research, april 2015).
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‘ Als je omlaag kijkt, hou je sterker 
vast aan je favoriete merk’



Blader terug voor de vraag …

ANTWOORD
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