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REACTOR

Begin twintigste eeuw verhaalden reizigers 
over fenomenale Rwandese hoogspringers. Ine 
Van  Caekenberghe en Dirk De Clercq (vakgroep 
 Bewegings- en Sportwetenschappen) analyseerden 
– dankzij een gift  – historisch beeldmateriaal.
 
Professor Dirk De Clercq: ‘Tijdens ceremonieën werd 
het gusimbuka urukiramende beoefend, het traditio-
nele hoogspringen. Reizigers getuigden over buiten-
gewone prestaties. Om de exacte spronghoogtes te 
achterhalen, hebben we biomechanische bewegings-
analyses uitgevoerd op historische foto’s en fi lms.’
 
Ine van Caekenberghe: ‘Op beelden uit 1928 was 
koningin Astrid te zien. We wisten hoe groot die was 
en konden aan de slag. Gusimbuka urukiramende 
speelde een rol in de krijgskunst: bewapende krijgers 
sprongen over hoge omheiningen en moesten 
meteen verder kunnen lopen. Ook de hoogspringers 
liepen loodrecht naar de lat toe, stootten zich af op 
een verhoging en sprongen over de lat zoals hor-
denlopers. Die techniek is minder effi  ciënt dan de 
buikrol of de Fosbury-fl op. Toch tonen onze analyses 
dat de allerbeste hoogspringers in 1928 voor een 
Olympische medaille hadden kunnen strijden.’
 
Dirk De Clercq: ‘Ons onderzoek is – samen met een 
historisch-etnografi sche benadering – opgenomen 
in het boek Gusimbuka Urukiramende. Dat werd op 
2 juli 2015 voorgesteld door onder meer Tia Helle-
baut, van wie ik in de aanloop naar de Olympische 
Spelen van 2008 de sprongen had geanalyseerd. Zij 
was zwaar onder de indruk van het talent van de 
Rwandese atleten.’
 
Dirk.DeClercq@UGent.be

‘ EEN OLYMPISCHE 
MEDAILLE ZAT ERIN!’
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Afval wordt grondstof
Plastic, water en CO

2
 hergebruiken of recycle-

ren? Het kan allemaal, maar je hebt er wel geavanceerde 
technologie en topexperts voor nodig. Capture – Centre for 
Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery 
– brengt die samen in één uniek platform. De ambitie: een 
wereldspeler worden.

Samenwerken op De Krook
Volgend jaar wordt in Gent De Krook in gebruik 

genomen. Verschillende onderzoeksgroepen van de UGent 
vinden er een stek. De verwachtingen zijn hooggespannen, 
de ambitie is hoog: ‘De hele site ademt multimedia!’
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INHOUD

Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!

20
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Met de blik op het Zuiden
Sinds jaar en dag timmert de UGent aan 

samenwerking met het Zuiden. Wat houdt die universitaire 
ontwikkelingssamenwerking precies in? Met welke landen 
werken we samen? Waarom hechten we er zo veel belang 
aan? En heeft de UGent er zelf ook iets aan?
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EVapp:
een app die levens redt

28
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Verdienen topvoetballers  
te veel?
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Heidi Degerickx fietst  
naar de Klimaattop
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24
Gedreven  
en betrokken
Griet Nuytinck is founding 
mother van laboratoriumgroep 
Anacura, Heidi De Pauw is alge-
meen directeur en afgevaardigd 
bestuurder van Child Focus. 
Twee vrouwen in topfuncties 
blikken terug.

MADE@UGENT
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Platform voor 
samenwerking
Professor Korneel Rabaey: ‘Voor water, chemie, 

technologie en biotechnologie heeft de UGent

topexperts in huis. Daarop bouwen we met Capture 

verder om een wereldspeler te worden.’
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WORDT GRONDSTOF
Grondstofrecyclage is hot. ‘Men vergeet soms 

dat daar heel veel technologie voor nodig 

is’, zeggen professor Korneel Rabaey en 

onderzoeker Steven De Meester van de UGent. 

‘Meer dan wat één onderzoeksgroep of zelfs 

universiteit kan bolwerken.’ Daarom is nu het 

centrum Capture opgericht.

apture heet voluit het Centre for 
Advanced Process Technology for 
Urban Resource Recovery. ‘De grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
afvalrecuperatie en -recyclage, gaan 
de capaciteit van een individuele 
faculteit en zelfs universiteit te 
boven gaan’, zegt professor Korneel 
Rabaey (vakgroep Biochemische en 
Microbiële Technologie). ‘Je moet 

alle relevante spelers samenbrengen op één platform. 
Met Capture willen we zo’n platform uitbouwen. Ieder-
een die relevant is in afvalrecyclage kan zijn steentje 
bijdragen, ook van buiten de UGent.’
 

Verschillende disciplines
De voorloper van Capture was het consortium R2t 
– voluit Resource Recovery Technology. Dat richt 
zich vooral op waterzuivering. Steven De Meester 
(vakgroep Biochemische en Microbiële Technolo-
gie): ‘Capture zal ook onderzoek en ontwikkeling 
doen naar de recyclage van gassen en plastics. 
Momenteel is het samenwerkingsverband nog 
virtueel, maar we hopen binnenkort een centrum 
te kunnen bouwen op het nieuwe technologie-
park Het Eilandje in het zuiden van Gent.’
 
‘Zeker voor de recyclage van plastics is het een 
grote troef dat we verschillende disciplines bij 
elkaar brengen. Bedrijven of overheden klopten 
vroeger aan bij iemand die gespecialiseerd 
was in één verwerkingsroute. Als die er niets 
mee aan kon, stierf het project vaak een stille 
dood. Capture verzamelt specialisten vanuit 
verschillende disciplines, zodat veel vaker een 
constructieve oplossing kan worden gevonden.’
 
Meegaan of voorbijgelopen worden
Een dergelijk onderzoekscentrum is vrij 
ongewoon in de huidige universitaire wereld. 
Korneel Rabaey: ‘Universiteiten zijn facultair 

C

AFVAL Capture brengt 
topexpertise samen
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CAPTURE
IN DE PRAKTIJK

 georganiseerd, ook financieel. Bij ons gaan de 
middelen van verschillende faculteiten en on-
derzoeksgroepen in één pot. Capture zeilt een 
beetje naast de bestaande structuren. Velen 
beseffen dat we overkoepelende samenwerkin-
gen nodig zijn. We hebben aan de UGent heel 
veel in huis, maar niet alles. En voor de andere 
Belgische universiteiten geldt net hetzelfde.’
 
‘Wereldwijd worden multidisciplinaire on-
derzoeksgroepen als Capture opgericht. Wie 
niet in die evolutie meegaat, zal snel worden 
voorbijgelopen. Voor de thema’s water, chemie, 
technologie en biotechnologie heeft de UGent 
topexperts in huis. Daarop bouwen we met 
Capture verder om een wereldspeler te worden. 
Het management van de UGent heeft ons pro-
ject trouwens van bij het begin sterk gesteund.’
 
Dubbele winst
Capture werkt nauw samen met de industrie. 
‘Voor hen is het interessant om te weten wat 
in pijplijn zit. Voor ons is het noodzakelijk om 
oplossingen te ontwikkelen die in de praktijk 
bruikbaar zijn.’
 
‘Mensen denken vaak dat milieu-inspanningen 
geld kosten, maar het tegendeel is waar. Een 
bedrijf dat bijvoorbeeld water hergebruikt, 
maakt twee keer winst: het moet geen vers 
water meer aankopen én het moet niet betalen 
voor de zuivering. Op dergelijke win-winsitu-
aties willen we inspelen. Binnen één bedrijf, 
of omdat het afval van bedrijf x de grondstof 
wordt voor bedrijf y.’
 
‘Uiteindelijk is dat ook goed voor de lokale 
economie. Omdat nieuwe technologieën vaak 
nieuwe bedrijven doen ontstaan. En omdat 
we industrie hier kunnen houden. Een bedrijf 
dat lokaal duurzamer gaat werken, zal minder 
getroffen worden door de zwaardere emissie-
normen die er ongetwijfeld aan komen.’

PLASTIC
DE BETERE BEAMER
Steven De Meester: ‘Plastic is een heel veelzijdig 
product. Je vindt het in huishoudelijke toestellen, elek-
tronica, auto’s, vershoudfolies enzovoort. Die veelzij-
digheid is helaas ook een nadeel voor de mechanische 
recyclage. Er zijn zo veel soorten plastic, vaak ook nog 
vervuild met andere elementen, dat je niet alles op een 
hoop kunt gooien. Dan zitten er te veel onzuiverheden 
in. Vandaar ook dat je niet zomaar alles in de blauwe 
pmd-zak mag stoppen. Zuivere petflessen kun je goed 
recycleren tot nieuwe flessen of tot andere toepassin-
gen, zoals vezels voor tapijten. Als daar andere plastics 
bijkomen, kan dat problemen geven.’
 
Stromen identificeren
‘Met de Capture-lijn Solid Plastic Waste gaan we nu sa-
men met de industrie op zoek naar plasticstromen die 
wèl goed kunnen worden gerecycleerd. Daar ontwikke-
len we dan innovatieve technologieën voor. Dat is niet 
eenvoudig: stroom per stroom moeten alle puzzel-
stukjes juist vallen. Er moet voldoende volume zijn, het 
product moet een afnemer vinden, de inzameling moet 
mogelijk zijn. Eigenlijk is een Europese aanpak nodig, 
zodat iedereen op dezelfde manier zou inzamelen.’
 
Design for recycling
‘Daarnaast nemen we de hele levenscyclus van het 
plastic onder de loep. Een veelbelovende optie is 
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 bijvoorbeeld Design for recycling: het product 
zo ontwerpen dat het later gemakkelijk kan 
worden gerecycleerd. Een voorbeeld is vers-
houdfolie, die nu meestal uit drie lagen ver-
schillende plastics bestaat. Als je daar één laag 
van kunt maken, is dat een hele stap vooruit.’
 
‘Een ander voorbeeld is polyurethaan of ‘pur’, 
een thermoharder, die normaal niet kan smel-
ten. Aan de UGent wordt nu onderzocht hoe pur 
zo kan worden gewijzigd dat het onder bepaal-
de omstandigheden toch recycleerbaar wordt.’
 
Design from recycling
‘Onlangs boekten we ook succes met Design 
from recycling: we bestuderen met welke men-
geling we precies te maken hebben en bekijken 
dan hoe we ze optimaal kunnen gebruiken. Zo 
hebben we uit plastic dat verontreinigd was met 
aluminium een heuse beamer kunnen ontwer-
pen die juist betere eigenschappen heeft dan 

niet-verontreinigd plastic. Het materiaal geleidt iets be-
ter, voelt meer solide aan en ziet er nog mooier uit ook!’
 
Pyrolyse
Maar uiteindelijk zullen lang niet alle plastics kunnen 
worden gerecycleerd, beseft Steven De Meester. ‘Nu 
wordt de rest verbrand. Dat wekt energie op, maar de 
molecule gaat wel verloren. Een recent alternatief dat 
wij volop onderzoeken is pyrolyse en vergassing: verhit-
ting onder zeer hoge temperaturen met geen of beperk-
tere zuurstoftoevoer. Die techniek bestaat al een tijdje, 
maar is nog niet zo ingeburgerd voor plasticafval. Het 
resultaat van die pyrolyse is een olie die je als brandstof 
zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in auto’s, of waar-
uit je bepaalde componenten zou kunnen recycleren.’

Fles wordt tapijt 
Steven De Meester: 'Petflessen zijn erg goed te 

recycleren tot nieuwe flessen. Wist je dat we er ook 

vezels voor tapijten van kunnen maken?'
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Korneel Rabaey: ‘De uitstoot van CO2 zullen 
we nooit helemaal kunnen vermijden. Dus 
kunnen we CO2 beter omzetten naar iets 
nuttigs. Dat kost nu nog veel geld, zeker omdat 
chemicaliën uit aardolie of biodiesel nog altijd 
zeer goedkoop zijn. Maar op termijn zullen de 
kosten van CO2-uitstoot steeds verder stijgen, 
en dan wordt het waarschijnlijk wel interes-
sant  om CO2 te hergebruiken.’
 
Azijn
‘CO2 is de meest geoxideerde molecule. Het is 
een eindproduct waar geen energie meer inzit. 
Om er iets mee te doen, moeten we dus ener-
gie toevoegen. Vergelijk het met een mens: 
we eten bijvoorbeeld suiker, een heel geredu-
ceerde molecule, en ademen zuurstof in, een 
heel geoxideerde molecule. Door de suiker 
met die zuurstof te oxideren, produceren we 
vermogen. Vandaar dat een zaal vol mensen 
opwarmt: we produceren allemaal rond de 80 
watt energie.’
 
‘Mensen hebben zuurstof nodig om energie te 
produceren, maar sommige bacteriën kunnen 
ongeveer alles gebruiken. Ongeveer vijf jaar 
geleden zijn we erin geslaagd om CO2 op te 
lossen in water waarin bacteriën leven die de 
CO2 kunnen omzetten naar azijnzuur. De ener-

CO2
VAN GAS NAAR AZIJN

gie halen ze uit elektrische stroom die we op 
het water zetten.’
 
Kansen
‘Het concept staat nog in zijn kinderschoe-
nen, maar de chemische mogelijkheden zijn 
bijna onbeperkt. Op basis van azijnzuur kun je 
bijvoorbeeld ook melkzuur maken, dat dan in 
andere toepassingen kan worden verwerkt. En 
we werken met elektriciteit, die steeds vaker 
uit duurzame bronnen wordt opgewekt. Als we 
onze chemische industrie hier willen houden, 
is dat een belangrijke troef. Want steenkool of 
aardolie heeft  Vlaanderen niet.’
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WATER
ALTERNATIEF VOOR ANTIBIOTICA
Korneel Rabaey: ‘Waterzuivering gebeurt al honderd 
jaar en heeft  enorme successen geboekt. Nu moet de 
stap naar hergebruik worden gezet, want wereldwijd 
gebruiken we meer water dan de natuur aankan. Met 
effi  ciënt watergebruik kom je al een heel eind, maar 
het is niet genoeg.’
 
‘Bij Capture zetten we onder meer lijnen uit om water 
fi t for purpose te kunnen produceren. Niet al het water 
moet 100% gezuiverd zijn, afh ankelijk van het doel: 
proceswater voor de industrie, irrigatiewater voor land-
bouw enzovoort. Tot en met 100% zuiver drinkwater.’

 
Anti-antibiotica
‘Ook de afvalstoff en van dat zuiveringspro-
ces kunnen worden gebruikt. Zo hebben we 
onlangs een vetzuur ontwikkeld uit het afval 
van bioraffi  nage dat in veevoeder kan worden 
gemengd. Die natuurlijke aanzuring van het 
voedsel werkt bacteriedodend. Zo krijgen we 
een organisch alternatief voor antibiotica, 
zonder de nadelen.’
 
De urinoirtest
‘Het probleem met het hergebruik van water is 
vaak psychologisch. Voor een congres heb-
ben we laatst een biertje gebrouwen op basis 
van gezuiverd water dat we toepasselijk From 
sewer to brewer hebben genoemd. Nu hebben 
alle wetenschappers op dat congres zonder 
aarzeling van dat bier gedronken, maar de man 
in de straat? Je moet vechten tegen het toilet 
to tap-gevoel. Technisch is het perfect mogelijk 
om urine te zuiveren, en het resultaat zal zelfs 
beter zijn dan doorsnee drinkwater. Maar de 
weerstand is groot.’
 
Terug naar de duinen
‘Enkele jaren geleden heeft  de West-Vlaamse 
watermaatschappij IWVA, in samenwerking met 
onder meer de UGent, een manier gevonden om 
dat te omzeilen. Het drinkwater wordt daar ge-
wonnen uit een natuurgebied in de duinen. Dat 
doet de grondwatertafel zakken, zodat de duinen 
begonnen te verzilten. De natuur werd er zwaar 
beschadigd. Nu wordt het afvalwater gezuiverd 
tot op een niveau dat het eigenlijk gewoon in de 
leidingen zou kunnen. In plaats daarvan injecte-
ren we het weer in de duinen. Dubbele winst: de 
psychologische weerstand is overwonnen en de 
duinennatuur heeft  zich weer hersteld.’

Organisch antibioticum
Professor Korneel Rabaey: 'Uit het afval van 

bioraffi nage hebben we een vetzuur ontwikkeld. 

Als we dat in veevoeder mengen, werkt het 

bacteriedodend.'



#UGent

facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

Vdp@ThijsVandepoele

Elk jaar nog eens het lesrooster van 
de 1ste bachelors checken, ik kan geen afscheid 

nemen van m'n studententijd.
#ugent#tranen
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RECTOR DAAGT UGENT'ERS UIT  
IN INNOVERSITY CHALLENGE

Een platform om groepswerken beter te kunnen or-
ganiseren, een app die studenten in contact brengt 
met alumni uit interessante bedrijfs sectoren, een 
‘digital classroom’ waar studenten interactief kun-
nen deelnemen. Het zijn slechts enkele ideeën die 

het onderwijs een ware boost kunnen geven. Met de 
Innoversity Challenge roept de UGent alle studenten 

en personeelsleden op om innovatieve ideeën te 
delen rond digitalisering in het onderwijs.

De Innoversity Challenge verloopt in verschillende 
ronden. Tot 17 november 2015 kunnen ideeën inge-
diend worden. Elk idee wordt door onderwijsexperts 

getoetst op onder meer originaliteit en haalbaar-
heid. Wie de volgende ronde haalt, kan rekenen op 
een professionele coaching. Uiteindelijk zullen de 
drie tot vijf beste ideeën vanaf volgend academie-
jaar van start gaan als proefproject aan de UGent.

Voor de indieners van de winnende projecten ligt 
een aanbevelingsbrief van de rector klaar, en liggen 

nog tal van andere prijzen. 

www.innoversity-challenge.be

KLIMAATTOP
OOK AAN DE UGENT!

De klimaatconferentie in Parijs (30 november - 
11 december 2015) wordt heel belangrijk. We 

hebben dringend een klimaatakkoord nodig dat 
de wereld op weg helpt naar een koolstofarme, 

duurzame toekomst. Om het belang van de con-
ferentie te onderstrepen, brengt de UGent allerlei 

activiteiten en acties samen in het totaalprogram-
ma Tipping Point. Weerwerk bij Universiteit Gent.

Zo staat van 23 november tot 3 december 2015 een 
klimaatparcours op stapel: op verschillende locaties 

dagen kunstenaars en creatievelingen het publiek 
uit met beelden, tekst of installaties om zo te re-

flecteren over een duurzamere toekomst. Verschil-
lende professoren organiseren open lessen. Veel 
oud-studenten van de UGent zijn ook actief in de 

Climate Express: zij proberen zo veel mogelijk men-
sen naar Parijs te krijgen voor de grote klimaatmars 
(zie ook p. 20 van deze Durf Denken). Tip: er worden 

afzonderlijke bussen voor UGent'ers ingelegd!

Bekijk het volledige programma op 
tippingpoint.UGent.be

xx
xx

xx
x
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De UGent zet in op 
ontwikkelings
samenwerking

OP HET ZUIDEN
Sinds jaar en dag timmert de UGent aan samenwerking met het Zuiden. Wat houdt die universitaire 

ontwikkelingssamenwerking precies in? En waarom hechten we er zo veel belang aan?

niversitaire ontwik-
kelingssamenwerking 
(UOS) heeft vele ge-
zichten’, zegt dr. Nancy 
Terryn, coördinator 
onderzoeksprojecten 
binnen de tienkoppige 
cel Ontwikkelings-
samenwerking van de 
UGent. ‘Studenten uit 

Vlaanderen en uit ontwikkelingslanden bieden 
we allerlei beursmogelijkheden en vormings-
trajecten aan: zomercursussen, stages, maar 
ook volledige opleidingen en onderzoekswerk 
voor een masterproef of doctoraat. Daarnaast 
lopen er meer dan zeventig UGent-projecten in 
samen werking met instellingen uit het Zuiden. 
Die zijn er vooral op gericht om daar een zelf-
standige onderzoekscapaciteit te ontwikkelen.’
 
Waarom is dat belangrijk?
‘Veel instellingen zijn heel goed in staat om 
degelijke opleidingen aan te bieden, maar komen 

ervaring te kort om ook onderzoeksoutput te genereren. 
De UGent wil lokale academici daarom extra ontplooiings-
kansen bieden. Universiteiten zijn immers sterke hefbo-
men voor de maatschappelijke vooruitgang van een land.’
 
Levert die samenwerking de UGent ook iets op?
‘Voor ons academisch personeel is het een stimulans om 
hun vakgebied eens door een andere bril te bekijken. En 
als onze studenten inzicht krijgen in globale problemen, 
helpt hen dat om uit te groeien tot echte wereldburgers. 
Vergeet ook niet dat het Zuiden unieke ecosystemen 
heeft en allerlei unieke onderzoeksvragen kan inspireren. 
Wil je je specialiseren in tropische landbouw of in het 
ebolavirus, dan kun je alleen daar terecht. Ook vanuit ons 
koloniale verleden hebben we specifieke kennis vergaard. 
Die expertise moeten we absoluut in stand houden.
 
Overigens zijn de ontwikkelingslanden van vandaag 
vaak de opkomende naties van morgen. Zo zijn Brazilië, 
Zuid-Afrika en China ook in het wetenschappelijk on-
derzoek uitgegroeid tot echte wereldspelers. Zij hebben 
nood aan een nieuwe instroom van goed getrainde 
onderzoekers om hun universiteiten te voeden.’

DE BLIK

U
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De wereld 
in je hand
Nancy Terryn: 'Inzicht in globale 

 problemen helpt onze studenten 

om uit te groeien tot echte 

 wereldburgers.'

 
Universitaire ontwikkelingssamenwerking komt 
dus niet zomaar neer op ‘helpen’?
‘We zetten gelijkwaardige partnerschappen op die leiden 
tot win-winsituaties. De voorbije vijf jaar heeft  onze 
UOS-betrokkenheid meer dan 2.500 co-publicaties met 
instellingen uit het Zuiden opgeleverd. Dat heeft  ook een 
positief eff ect op het aantal doctoraten aan onze universi-
teit. En elk jaar komen zowat 1.500 studenten uit ontwik-
kelingslanden hun opleiding aan de UGent verderzetten.’
 
Wie beslist waar er nieuwe projecten worden opgezet?
‘Onze projectmiddelen voor ontwikkelingssamenwer-
king krijgen we voor 95 procent van het agentschap 

VLIR-UOS, dat is ontstaan in de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad (VLIR). Het agentschap 
hangt zelf af van het federale ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking. We richten ons 
in de eerste plaats op de OESO/ DAC-lijst van 
minst ontwikkelde landen in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika. De focus ligt op op een 20-tal 
staten die in aanmerking komen voor VLIR-UOS 
fi nanciering. Los daarvan ligt ons beleid zeker 
niet onwrikbaar vast. Nieuwe partnerschappen 
groeien altijd van onderen uit, vanuit de con-
crete interessedomeinen en de persoonlijke 
netwerken van onze academici.’



16 DURF DENKEN

Oorlogstrauma's helen 
in Oeganda

Rector Anne De Paepe bezocht begin sep-

tember het Centre for Children in Vulnerable 
Situations in Lira, Oeganda, en sprak er 

met Janeth, een gewezen kindsoldate. 

Professor Ilse Derluyn (vakgroep Sociaal 

Werk en Sociale Pedagogiek, tweede van 

links) is coördinator van dit centrum dat in 

meerdere ontwikkelingslanden psychosociale 

ondersteuning biedt aan jongeren met een 

traumatiserend oorlogsverleden.

IN 8 SECTOREN

IN 3 CONTINENTEN

72 lopende  VLIR-UOS projecten 
met de UGent als promotor

IN 15 PARTNERLANDEN
16  Vietnam

14  Ethiopië

 7  DR Congo

 7  Cuba

 7  Ecuador

5  Tanzania

5  Zuid-Afrika

4  Mozambique

4  Oeganda

2  Kenia

 1  Burundi

 1  Ghana

 1  Peru

 1  Suriname 

 1  de Filipijnen

BUDGET

Kleinste 
project budget

21

Landbouw

15

Gezondheid

Milieu en ecologie Onderwijs

12 1

Algemeen 
programma-
management

Infrastructuur, 
industrie en 
technologie

8 4

Cultuur, 
communicatie 
en informatie

Overheid 
en burger-

maatschappij

10 1

39
16

14

3

Diverse continenten

 Totale projectbudget

Gemiddelde 
project budget

Grootste 
project-
budget

€ 15.299.592

€
€

€

212.494

521.076

32.442

Bron: VLIR-UOS, 2015
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Welke rol speelt de cel 
Ontwikkelingssamenwerking daarin?
‘Wij nemen de logistieke en administratieve 
aangelegenheden voor onze rekening. Zo kunnen 
de professoren zich op het vakinhoudelijke en 
wetenschappelijke werk concentreren. Het is 
trouwens een misvatting dat samenwerking met 
het Zuiden alleen zinvol is in domeinen als ge-
neeskunde en landbouw. In pakweg rechten, pe-
dagogiek of psychologie is samenwerking zeker 
even nuttig. Er lopen bijvoorbeeld studies naar 
psychische problemen bij zwarte politieagenten 
in Zuid-Afrika en naar psychologische bijstand 
bij voormalige kindsoldaten in Noord-Oeganda. 
Wetenschap kent geen grenzen.’

Het team van professor Jan Nyssen (vakgroep Geogra-
fie) trekt regelmatig naar het hoogland van Ethiopië. 
‘Daar bestuderen we de effecten van diverse land-
beheerstrategieën op water, vegetatie en bodemerosie. 
Ons team van Belgische en Ethiopische onderzoe-
kers probeert te reconstrueren hoe mens en milieu 
de voorbije decennia op elkaar hebben ingewerkt. 
Daarvoor screenen we een indrukwekkend archief van 
historische foto’s en luchtbeelden. Door akkererosie en 
rivier debieten te meten, willen we achterhalen welke 
landbeheerstrategieën de beste resultaten halen.’
 

ETHIOPIË

 
Jullie zetten intern ook geregeld stappen om 
UOS verder te promoten?
‘In september heeft de UGent intern nog een oproep 
gelanceerd om – naast de bestaande Afrika, India en 
China Platformen – nog een vierde prioritaire regio af te 
bakenen. Begin december gaat onze cel in alle facultei-
ten toelichten wat we met onze universitaire ontwikke-
lingssamenwerking precies willen bereiken. Studenten 
die zich willen klaarstomen voor een stage-ervaring in 
het buitenland kunnen dan weer terecht op de speci-
fieke voorbereidingsdagen van UCOS, het Universitair 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking.’
 
www.UGent.be/ontwikkelingssamenwerking
www.ucos.be

‘De academische samenwerking is op zichzelf 
al waardevol, maar daarnaast heeft onze sterke 
lokale verankering ook al tastbare innovaties 
opgeleverd. Zo verbeterde het Selam-WatSani 
project voor 50.000 mensen de toegang tot 
drinkbaar water. We ontwierpen onder meer 
een nieuw type weerdam om ravijnerosie tegen 
te gaan door waterstromingen via bodem-
tunnels te blokkeren met een geomembraan.’

Erosie bestrijden
Verwilderde riviersystemen hebben een enorme erosieve 

kracht en kunnen grote stukken land vernietigen.

CASE 1
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Maatschappelijke 
verandering
De UGent zette mee haar 

schouders onder de Chumisa 

Primary School in Khayelitsha, 

de grootste township nabij 

Kaapstad.

Professor Stef Slembrouck (vakgroep Taal-
kunde) coördineerde in Zuid-Afrika het project 
Dynamics of Building a Better Society (2003-
2013), een samenwerking met de University 
of the Western Cape (UWC). ‘We zagen voor 
de universitaire gemeenschap een rol weg-
gelegd als gangmaker van maatschappelijke 
verandering. We werkten rond vijf thematische 
projectkernen. Stuk voor stuk mondden die 
uit in een nieuw onderzoekscentrum. Het ging 
om armoede en participatie in de demo-
cratie, maar bijvoorbeeld ook over sport als 

FAIR TRADE @UGENT
Het engagement van de UGent voor het 
Zuiden blijft niet beperkt tot onderwijs en 
onderzoek. Waar dat kan, kiest de UGent 
in haar aankoopbeleid voor producten die 
vervaardigd zijn tegen een correct loon, 
in fatsoenlijke werkomstandigheden en 
op een ecologisch verantwoorde manier. 
Onder meer koffie en thee, vruchtensap, 
wijn, suiker, cacaopoeder, fruit- en cho-

coladerepen zijn fair trade, net zoals het 
katoen voor een selectie van hoodies in de 
UGent-shop.
 
Daar blijft het niet bij. Voor frequent ge-
bruikte producten heeft de UGent een duur-
zame aankoopwijzer ontwikkeld. In de Week 
van de Fair Trade – in 2015 was dat van 7 tot 
16 oktober – staan elk jaar heel wat faire 

acties en evenementen op het programma. 
En weldra reikt de UGent voor de tweede 
keer de UGent Fair Trade Award uit aan een 
afdeling, vakgroep of directie die met succes 
een kleinschalig initiatief organiseerde. 
Al die inspanningen lopen blijkbaar in de 
kijker: als allereerste Belgische universiteit 
kreeg de UGent enkele weken geleden de 
Fair Trade Campus Award.

ZUID-AFRIKACASE 2

 katalysator van ontwikkeling. Daarnaast realiseerden we 
universiteitsbrede projecten rond student development 
en ICT-infrastructuur & digitale inclusie.
 
De UWC, een historisch achtergestelde black  university, 
onderging in die periode een ware transformatie: 
van een instituut in financiële moeilijkheden naar de 
hoogst gerangschikte niet-blanke universiteit van het 
land. Voor mij persoonlijk was het een privilege om mee 
te kunnen bouwen aan het nieuwe Zuid-Afrika. En door 
de vele fijne contacten met andere vakgroepen en 
faculteiten heb ik ook de UGent veel beter kennen.’

foto: Gilles-M
aurice De Schryver
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e top van de laatste 
kans’,  zeggen velen. 
Als er geen globaal 
akkoord komt om 

de uitstoot van broeikas-
gassen te beperken, valt 
een ernstige klimaatver-
storing nauwelijks nog 
te voorkomen.
 
Climate Express, een 
campagne waar ook veel 
enthousiaste UGent'ers de 
schouders onder zetten, orga-
niseert op 29 november 2015 
een grote klimaatmars. 
Daarvoor willen ze zo veel 
mogelijk mensen naar 
Parijs krijgen. Ik had 
me opgegeven voor 
de fi etstocht, maar 
die was net volzet. 
Als ik zelf voor logies 
en eten zorg, kan ik 
toch meefi etsen. 

 Samen met mijn man waag ik het erop: 350 kilometer in 
vijf dagen, dat lukt ons wel, zelfs met een tweedehandse 
tandem. Hopen maar dat het niet te veel regent …
 
Ik ben in 2000 afgestudeerd aan de UGent en werkte 
13 jaar lang aan structurele armoedebestrijding, zij aan 
zij met mensen in armoede. Dat armen als ervarings-
deskundigen aan het beleid moeten kunnen participe-
ren, was een inzicht van het het Algemeen Verslag over 
Armoede uit 1994. Sinds 2014 ben ik assistent aan 

de UGent. In mijn doctoraatsonderzoek vraag ik me 
af of die ambitie is waargemaakt. Kunnen armen 

inderdaad zélf participeren en hun stem laten 
horen, of wordt hun rol toch vooral vertolkt 

door professionals? En draagt dit ertoe bij 
armoede te bestrijden – of eerder om 
armen te “beheersen”?

 
Na bijna 15 jaar in het werkveld vond ik het 
zinvol om tijd te nemen voor refl ectie. Tegelijk 
blijf ik me actief inzetten voor sociale recht-

vaardigheid. Mijn engagement in de burger-
beweging Hart boven Hard zette mij op het 

spoor van de fi etstocht. De klimaatop-
warming zal de sociale ongelijkheid nog 
vergroten en vooral de armen treff en. 
Daarom fi ets ik naar Parijs.’

D

UNIVERSE

FIETSEN VOOR 
HET KLIMAAT
Eind november fi etst Heidi Degerickx (vakgroep 

Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) naar Parijs. 

Daar wil ze de deelnemers aan de Klimaattop 

helpen aanporren om een stevig akkoord 

in elkaar te timmeren.

www.climate-express.be

Met de bus naar Parijs? Schrijf je 
in onder de groepscode ‘UGent to 
Paris’, dan zitten we op dezelfde bus. 
Ideetje voor een leuke busactiviteit 
of –presentatie? 
Mail naar Janis.Baeten@UGent.be
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De Krook is het gebied tussen de Gentse 
Lammerstraat en Platteberg, vlak bij de 
Vooruit. De site wordt ontwikkeld als een centrum voor 
onderzoek en dienstverlening rond media, informatie, kunst en cultuur. 
Onder meer enkele onderzoeks groepen van de UGent, i-Minds en de nieuwe 
stadsbibliotheek krijgen er hun onderkomen.

20 DURF DENKEN
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WERELDNIVEAU!
Samenwerken op De Krook

Volgend jaar wordt in Gent De Krook in gebruik genomen. 

Verschillende onderzoeksgroepen van de UGent verhuizen ernaartoe. 

De verwachtingen zijn hooggespannen: ‘De site ademt multimedia’.

ONZE AMBITIE:
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‘Veel onderdelen van de vakgroep Communicatieweten-
schappen zullen voor onderwijs en onderzoeksprojecten 
een plaats vinden in De Krook. Het is echt een buitenkans 
voor bijvoorbeeld studenten journalistiek. De volledige 
site zal digitale en nieuwe media ademen. Onze studenten 
zullen gebruik kunnen maken van de productie faciliteiten 
  – videocamera’s, montagecellen, studio’s – en van de crea-
tieve coaching van het radiocentrum REC. Heel wat jonge 
bedrijfjes nemen hun intrek in het voormalige Winter-
circus, in de stadsbibliotheek passeren dagelijks honder-
den mensen: we zitten hier midden in onze biotoop.
 
Onze onderzoeksgroep MICT (Media en ICT) is gespeci-
aliseerd in innovatieonderzoek: wat denkt en ervaart 
de gebruiker van nieuwe technologie en nieuwe media. 
Daarvoor werken we geregeld samen met bijvoorbeeld 
de ingenieurs van het Multimedia Lab – maar momenteel 
wonen we nog niet samen. Op De Krook doen we dat wel. 
Dat zal de samenwerking sterk stimuleren: 1 plus 1 wordt 
hier echt 3.
 
De Smart Space for Interactive Experiences is een 
bijkomende troef. We zullen bijvoorbeeld heel gedetail-
leerd kunnen onderzoeken wat in de hersenen van de 
gebruikers gebeurt terwijl ze videogames spelen: wat 
zijn de leereffecten, welke impact heeft het op bepaalde 
hersengebieden, wat zorgt nu precies voor een andere ’ex-
perience’? Door al die nieuwe technologie én de sterkere 
samenwerking kunnen we hier een uniek kenniscentrum 
voor nieuwe media op poten zetten.’

‘Multimedia Lab verricht onderzoek naar nieuwe 
technologieën voor interactieve (multi)media 
en digitale informatie. Het is een ingenieursdis-
cipline, maar om onze technische oplossingen 
te verbeteren, moeten we ook beter begrijpen 
hoe de gebruiker ze ervaart. Daarom werken we 
bijvoorbeeld vaak samen met onderzoeksgroe-
pen uit de sociale  wetenschappen.
 
Met verschillende van die partners willen we 
in De Krook een Smart Space for Interactive 
 Experiences ontwikkelen. Het wordt een enorme 
ruimte van tien bij tien en zes meter hoog. Die 
stoppen we vol met de nieuwste technologie om 
de interactie te onderzoeken tussen gebrui-
kers en digitale omgevingen. In de akoestisch 
gecontroleerde ruimte komen er onder meer 
videoschermen en audiosystemen van zeer hoge 
kwaliteit. We kunnen de gebruikers gedetailleerd 
monitoren: multicamera videoanalyse, eyetrac-
king, motion capture – zelfs tot en met het regis-
treren van hersenactiviteit via EEG. Zo kunnen we 
zeer nauwgezet meten wat een gebruiker doet 
en voelt tijdens games, concerten enzovoort.
 
Wereldwijd zijn er slechts een handvol labs die 
de interactie tussen mens en digitale omgeving 
op zo’n holistische manier aanpakken. Onze 
ambitie is dan ook om De Krook mondiaal op de 
kaart te zetten.’

Peter Lambert
Multimedia Lab

‘1 PLUS 1 WORDT 3’‘DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE’

Lieven De Marez
Vakgroep Communicatie-
wetenschappen
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‘Onze onderzoeksgroep is verbonden aan 
de vakgroep Onderwijskunde binnen de 
faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen. We bestuderen onder meer 
de gevolgen van de digitalisering voor 
cultuurproductie, - receptie en -beleving. 
Hoe verandert de digitalisering het lezen, 
het kijken, het luisteren?
 
Onze bedoeling is om in De Krook interdisci-
plinaire projecten op te zetten rond games, 
digitale geletterdheid en mediawijsheid. 
Daarnaast hopen we in dialoog te kunnen 
gaan over veranderende praktijken in de 
kunst. Welke nieuwe genres ontstaan er en 
wat impliceert dat voor een hedendaagse 
cultuureducatie in de brede zin? Welke nieu-
we competenties moeten de bibliothecaris-
sen, educatief medewerkers of leerkrachten 
van de toekomst hebben?
 
De Krook zal een plek zijn waar onderzoek 
en innovatie rond digitalisering centraal 
staat. Tegelijk krijgen we de kans om 
genuanceerd over die digitale wereld na te 
denken. We hopen hier een dialoog op gang 
te brengen tussen specialisten uit verschil-
lende disciplines. Daarmee willen we ook 
het maatschappelijk debat stimuleren.’

‘Het IPEM is het onderzoeksinstituut voor systematische 
musicologie binnen de vakgroep Kunst-, Muziek- en 
 Theaterwetenschappen van de UGent. We doen expe-
rimenteel onderzoek rond muzikale interactie en de 
rol van beweging daarin. Het gaat dan om emoties die 
mensen bij muziek voelen, maar ook over hoe je mensen 
met muziek aanzet tot bewegen en zelfs sneller of 
trager kunt doen lopen. Of hoe geluidsfeedback revalide-
rende mensen kan helpen om hun bewegingen beter te 
coördineren. Het is heel multidisciplinair onderzoek. Dat 
we op De Krook met veel van onze partners fysiek zullen 
samenzitten, zal de samenwerking zeker bevorderen.
 
Zelf kijk ik enorm uit naar de mogelijkheden die de 
Smart Space for Interactive Experiences ons zal bieden. 
Het wordt echt een omgeving waarin je de mensen kunt 
onderdompelen, zodat je de ervaring van bijvoorbeeld 
een concert of festival kunt benaderen en onderzoeken. 
Maar dan zonder de nadelen: Tomorrowland duurt maar 
drie dagen, op De Krook zijn we niet afhankelijk van 
plaats en tijd. En de technologie wordt state of the art.
 
Ons onderzoek zal er dus met sprongen op vooruit gaan. 
En ik ben ervan overtuigd dat in het lab ook heel nieuwe 
ideeën voor kunstproducties kunnen ontstaan. De combi-
natie van al die nieuwe technologieën zal de creativiteit 
enorm stimuleren op het vlak van onderzoek, onderwijs 
en praktische toepassingen. De humane wetenschappen 
hebben soms nog een stoffi g imago, maar hier kunnen we 
bewijzen dat er heel wat innovatie en dynamiek in zit.’

Kris Rutten
Onderzoeksgroep 
Cultuur en Educatie

‘IMPULS VOOR CREATIVITEIT’‘CULTUUR IN VERANDERING’

Kris Rutten
Onderzoeksgroep 
Cultuur en Educatie

Pieter-Jan Maes
IPEM (Institute for 
Psychoacoustics and 
Electronic Music)



GEDREVEN
EN BETROKKEN

De UGent zendt haar dochters uit

Vrouwen in topfuncties, ze zijn nog altijd veeleer uitzondering dan regel. 

Naar aanleiding van  Vrouwendag laten we in Durf Denken graag twee alumnae 

aan het woord: Griet Nuytinck, founding mother van laboratoriumgroep Anacura, 

en Heidi De Pauw, algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder van Child Focus. 
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Griet Nuytinck
° 1952, Farmacie (1975), 
postgraduaat Klinische 
Scheikunde (1978)

isten jullie als kind al wat 
jullie later wilden worden?
Heidi De Pauw: Als kind keek ik 
graag naar series als Miami Vice 
en Chips. Misschien moest ik la-
ter maar criminologie studeren, 
merkte een volwassene op. Dat 
leek me wel cool. Uiteindelijk 
heb ik dat ook gestudeerd, 
en met veel plezier. Wat ik zo 

interessant vind aan criminologie, is de combinatie van 
het juridische en het sociaal-maatschappelijke.’
Griet Nuytinck: ‘Ik ben veeleer toevallig in de opleiding 
Farmacie gerold. Als puber was ik in alles geïnteres-
seerd, zowel in Latijn en Grieks als in wiskunde. In het 
tijdschrift  Natuur en Techniek las ik dat biochemie de 
wetenschap van de toekomst was, maar die richting 
bestond nog niet toen ik me wou inschrijven. De pedel 

raadde me Farmacie aan, waar je lessen biolo-
gie én chemie kreeg (lacht). Dat heb ik gedaan 
en ik heb het me nooit beklaagd.’
 
Hebben jullie volop van het studentenleven 
kunnen genieten?
Griet Nuytinck: ‘Ja, ook al ben ik nooit op kot 
gegaan. Ik combineerde uitgaan wel graag met 
iets inhoudelijks. Eerst samen sporten of musi-
ceren, en dan een pint pakken bijvoorbeeld.’
Heidi De Pauw: ‘Ik ben ook altijd thuis blijven 
wonen. Mijn ouders waren bovendien vrij 
streng, al heb ik wel van het studentenleven 
kunnen proeven. Maar ik ging ook graag naar 
de lessen. Vooral die van professor Jacques 
Timperman. Zijn colleges gerechtelijke genees-
kunde waren een soort Body of Proof avant la 
lettre. Der  Teufel steckt im Detail, zei hij altijd. 
Een devies dat ik nu nog altijd meedraag.’
Griet Nuytinck: ‘Ik vond de colleges in de 
Farmacie ook heel boeiend. Professor Prosper 
De  Moerloose bijvoorbeeld toonde ons hoe je 
aan de hand van de chemische structuur van 
een geneesmiddel kunt voorspellen wat het 
eff ect zal zijn op een ziekte of op een orgaan. 
Een wereld ging voor mij open.’

Vanzelfsprekend gelij k
Griet Nuytinck: 'Gelijkwaardigheid is voor 

mij een evidentie. We moeten er wel op 

toezien dat we onze verworvenheden 

niet verliezen.'

W

Heidi De Pauw
° 1972, Criminologie 
(1994), postgraduaat 
Bedrijfskunde (1996)

MADE 
@UGent
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Vandaag bekleden jullie allebei topfuncties. 
Waren jullie altijd al ambitieus?
Griet Nuytinck: ‘Ik laat me veeleer leiden door 
mijn nieuwsgierigheid en mijn engagement. Ei-
genlijk wou ik in de academische wereld blijven, 
maar tijdens mijn doctoraat vroeg  Jacques Parys 
- een kennis uit Evergem - me tijdelijk de leiding 
over zijn medisch laboratorium over te nemen 
omdat hij burgemeester werd. Een mooie kans 
om praktijkkennis op te doen, dacht ik, maar 
toen kreeg Jacques te horen dat hij kanker had. 
Ik kon hem en zijn familie toch niet in de steek 
laten? In de loop van de tijd raakte ik gehecht 
aan de medewerkers en heb ik het lab overgeno-
men. Dat is intussen uitgegroeid tot een bedrijf 
met 220 werknemers. We doen laboratorium-
analyses voor patiënten, maar ondersteunen 
ook onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en 

nieuwe biomerkers om ziektes sneller op te sporen en 
mensen langer gezond te houden.  Fascinerend!’ 
Heidi De Pauw: ‘Ik wou als criminologe aan de slag. 
Vooral de thematiek van kinderen als slachtoffer van 
misdrijven boeide me enorm. Mijn eerste job was bij 
Binnenlandse Zaken. Ik werkte er rond drugs in de 
megadancings. Maar toen ik hoorde dat Child Focus 
werd opgericht, heb ik meteen mijn kans gewaagd: 
dat was wat ik echt wilde. Ik kon aan de slag als case 
manager. Puur pionierswerk. We moesten bewijzen dat 
Child Focus geen watchdog is, maar een partner. Later 
heb ik projecten uitgewerkt op het departement Studie 
en Preventie van Child Focus. Omdat er geen door-
groeimogelijkheden meer waren, ben ik na zeven jaar 
overgestapt naar Eurochild, een organisatie die strijdt 
tegen sociale uitsluiting van kinderen. Ik miste echter 
de samenwerking met politie en justitie en ben dan 
directrice geworden van Pag-Asa, dat met slachtoffers 
van mensenhandel werkt. Toen ze me later vroegen 
algemeen directeur te worden van Child Focus, moest ik 
niet lang nadenken. Dat was een droom die uitkwam.’
 
Heeft het feit dat jullie vrouw zijn ooit 
in jullie nadeel gespeeld?
Heidi De Pauw: ‘Het glazen plafond ben ik nooit tegen-
gekomen – ik zou daar trouwens los doorheen gaan 
(lacht). Als jonge vrouw kreeg ik wel ooit de raad me te 
omringen met “wijze mannen”. Dat soort opmerkingen 
motiveert me alleen maar extra om me te bewijzen. Dat 
in de raden van bestuur vrouwen vaak ondervertegen-
woordigd zijn, valt me ook wel op. Toch ben ik een koele 
minnares van quota. Ik wil zitting hebben omdat ik een 
toegevoegde waarde heb, niet als excuustruus. Maar 
quota kunnen wel iets in gang zetten.’
Griet Nuytinck: ‘Ik zie er bewust op toe dat mijn teams 
divers zijn, zowel qua gender als qua persoonlijkheid. 
Gelijkwaardigheid is voor mij een evidentie. Ik heb 
natuurlijk wel het geluk in deze tijd en op deze plek 
geboren te zijn. We moeten er dan ook nauwlettend op 
toezien dat we onze verworvenheden niet verliezen. Ik 
zie heel wat getalenteerde vrouwen die zich volledig 

DE UGENT ALS ROLMODEL

Het genderthema komt aan de UGent– de enige 
Vlaamse universiteit met een vrouwelijke rector 
– aan bod in zowel het beleid en het onderzoek 

als in de colleges. De UGent voert acties voor 
een evenwaardige participatie en streeft naar 

een beter genderevenwicht in de adviesraden en 
bestuursorganen – zo bestaat de raad van bestuur 

voor de helft uit vrouwen. De UGent creëert 
ook een gezins vriendelijke werkomgeving voor 
mannen én vrouwen. De universiteit neemt tot 

slot een voortrekkersrol op als coördinator van de 
 interuniversitaire master Gender en Diversiteit.

www.UGent.be/nl/univgent/ 
waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender
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wijden aan hun gezin. Ik heb daar respect voor, maar 
mijn weg is anders.’
Heidi De Pauw: ‘Wanneer je als vrouw een topfunctie 
ambieert, moet je keuzes maken. Mijn dochter zit op 
internaat. Ik geef een deel van haar opvoeding uit han-
den. Voor mannen is die keuze minder urgent. Ze hoe-
ven zich op dat vlak minder vaak te verantwoorden.’
 
Hebben jullie nog advies voor andere 
vrouwen in topfuncties?
Griet Nuytinck: ‘Raad geven vind ik wat pretentieus, 
maar wat voor mij werkt, is me kwetsbaar opstellen. Ik 
ken mijn sterktes én mijn zwaktes, en durf die ook toe 

Geen excuustruus
Heidi De Pauw: 'Ik ben een koele 

minnares van quota. Ik wil in een 

raad van bestuur zitten omdat ik 

een toegevoegde waarde heb, niet 

als excuustruus.'

te geven. Ik omring me met mensen die kun-
nen wat ik niet kan, en die kwaliteiten waardeer 
ik. Dat vraagt het nodige zelfvertrouwen, iets 
wat vrouwen – ten onrechte – niet altijd heb-
ben. Waar vrouwen wel goed in zijn, is bruggen 
bouwen, empathisch zijn. Dat zijn sterktes die 
ze maximaal mogen inzetten.’
Heidi De Pauw: ‘Mijn raad aan alle vrouwen is: 
laat je niet afschrikken door vooroordelen. Als 
je ervoor wilt gaan, doe dat dan. Kies je liever 
voor je gezin, dan is dat ook oké. Ik respecteer 
de keuze van andere vrouwen, zoals ze hopelijk 
ook die van mij respecteren.’
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‘Het haalt de ziel uit de sport’

Topvoetballers verdienen meer dan CEO’s. 
Toch lijkt dat minder verontwaardiging uit 
te lokken dan de bonussen van CEO’s – ik 
zie geen betogingen en politici liggen er 
niet wakker van. Voetbal entertaint miljoe-
nen kijkers. Je kunt moeilijk betogen tegen 
mensen voor wie je ’s avonds supportert. 
Voor voetbalfans die zich met hun club ver-
eenzelvigen, worden de spelers een deel van 
hun identiteit. En vermoedelijk twijfelen veel 
mensen of CEO’s wel zo veel bijdragen aan 
de bedrijfsresultaten, terwijl ze wel zien dat 
Kevin De Bruyne uitstekend voetbalt.
 
Wie er wél problemen mee heeft , kan 
daar goede argumenten voor aanvoeren. 
Niemand zou zo veel mogen verdienen met 
wat toch maar een spelletje is. Voetballers 

dragen veel minder bij tot de levenskwaliteit 
dan een verpleegster of een leraar, maar ze 
verdienen soms tot 1000 keer meer. Zulke 
extreme verschillen illustreren de groeiende 
inkomensongelijkheid, die zware maat-
schappelijke gevolgen heeft . De meeste 
voetballers weten bovendien niet hoe ze 
zinvol met hun fortuin moeten omgaan – 
ze lijken er vooral dure auto’s mee te kopen, 
aan een return voor de samenleving denken 
ze meestal niet. Topsalarissen zorgen ook 
voor een perverse dynamiek: rijke clubs 
worden nog rijker en trekken nog sterkere 
spelers aan. Voetballers worden huurlingen, 
die tijdens de match al met hun volgende 
transfer in het hoofd zitten: loyaliteit tegen-
over de club en zijn supporters wordt een 
loos begrip en de sport verliest zijn ziel.

VERDIENEN 
 TOPVOETBALLERS 

TE VEEL?

U
DENKT?
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Waarom verdienen topvoetballers zo veel? 
Omdat de grote voetbalclubs zulke astro-
nomische bedragen kunnen betalen. Ze 
puren enorme inkomsten uit de wereldwijde 
verkoop van televisierechten – ook in Azië 
kijken miljoenen mensen naar de Engel-
se Premier League. Clubs als Barcelona of 
Chelsea zijn multinationals en wereldmer-
ken. Dat maakt die clubs aantrekkelijk voor 
sponsors, oliesjeiks en Russische oligarchen, 
die miljoenen euro’s in de clubs pompen.
 
De econoom Sherwin Rosen noemde dat 
fenomeen al in 1981 the economics of 
superstars. Technologische innovaties zoals 
satelliettelevisie en internet zorgen tegen 
minieme kosten voor een maximaal bereik, 
zodat iconen – voetballers, maar ook acteurs 
en muzikanten – een onbegrensde markt 

kunnen aanboren. En omdat die superster-
ren topkwaliteit beloven, willen mensen daar 
overal ter wereld voor betalen. Ook in Vlaan-
deren zien Belgacom- of Telenetabonnees 
liever Manchester City aan het werk dan Wes-
terlo. Echte supporters trekken wel nog naar 
een Belgisch stadion, maar ze beseff en dat 
hun team fi nancieel en sportief onmogelijk 
nog kan concurreren met Europese topclubs. 
Ze hebben hun verwachtingen bijgesteld.
 
Hebben de topsalarissen een plafond 
bereikt? Waarschijnlijk niet. De superster-
reneconomie zal zich doorzetten en extra 
inkomstenbronnen aanboren. Topclubs 
beginnen bijvoorbeeld al met eigen tv-kana-
len, waarop abonnees wereldwijd trainingen 
kunnen volgen en interviews met de sterren 
kunnen zien …

‘Een voorbeeld van 'superstar' economics’

Steven Dobbelaere
Ik heb er geen probleem mee, een voetballer 
is versleten op zijn 32ste.... en als die dan 

binnen is, waarom niet? Het is jammer dat andere sporten 
zoals atletiek niet zoveel krijgen.
28 september om 8:45

Wim Naessens
Ze verdienen zoveel omdat wij ze zoveel 
geld geven. Elk keer we een ticket kopen om 

hen te zien, merchandising kopen of kijken naar matchen 
op televisie rechtvaardigen we hun loon. Tenminste, wat 
fi nancieel gezonde clubs betreft.
Dan heb ik liever dat de spelers die effectief het spel spelen 
dat geld in handen krijgen dan de eigenaars van de clubs.
28 september om 13:04

Joachim Faingnaert
Er zijn mogelijkheden om er iets aan te doen: 
subsidies voor voetbal afschaffen, fi nancieel on-

gezonde clubs verplichten te stoppen, fi scaal minder interessant 
maken om voetbal te sponseren, achterpoortjes sluiten om 
voetbalinkomsten in het buitenland te laten belasten en een 
nieuwe belasting op extreem hoog loon.
28 september om 23:46

Wim Bruyneel
Als je de lonen vergelijkt met het totale 
inkomen van topmanagers en dit samentrekt 

tot een vijftiental jaren zijn ze op het zelfde niveau.
28 september om 7:22

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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VRAAG

Lees meer over grondstofrecyclage op p. 7

DURF DENKEN

AFVALWATER ZUIVEREN EN  
HERGEBRUIKEN KAN, MAAR 

STUIT OP EEN PSYCHOLOGISCHE 
DREMPEL. HOE NOEMEN WE DIE?
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De UGent scoort in Virginia
In augustus 2015 presenteerden Eva Degraeuwe (eerste 

bachelor Geneeskunde) en Robin Ramael (derde bachelor 
Informatica) de levensreddende applicatie EVapp op de 

internationale businesscompetitie van Virginia Tech (VS). Ze 
behaalden er een tweede prijs mee.

Robin: ‘Iemand krijgt op straat een hartstilstand. Een 
passant toetst op zijn smartphone de EVapp-applicatie 
in. Die spoort alle geregistreerde medische vrijwilligers in 
de buurt op. Een ambulancier staat toevallig bij de bakker, 
komt aangerend en begint te reanimeren. Een andere vrij-
williger vindt met EVapp de dichtstbijzijnde defi brillator.’
 
Eva: ‘EVapp – Emergency Volunteer Application – was 
een idee van student Geneeskunde Steven Vercammen, 
die een groot team rond zich hee�  verzameld: pro-
grammeurs, pr-mensen ... EVapp won de Durf Onder-
nemen Goes Global competitie van de UGent, wat een 
deelname aan de Virginia Tech-competitie opleverde. 
Daar moesten we een pitch van 10 minuten geven, niet 
alleen over EVapp zelf, maar onder meer ook over het 

businessplan. Die pitch hadden we kunnen voorberei-
den in New York, met de steun van Belcham, de Belgian 
American Chamber of Commerce.
 
Robin: ‘Dat was een ongeloofl ijke hulp: voor allerlei men-
sen hebben we onze pitch kunnen uittesten, bijschaven 
en toesnijden op een Amerikaans publiek. En we kwamen 
in contact met experts die de hulpverlening na Hurricane 
Sandy onderzochten. Die waren alvast erg enthousiast 
over de mogelijkheden van het EVapp-concept.’

EVAPP REDT LEVENS

In het voorjaar van 2016 wordt EVapp uitgetest in 
de provincies West- en Oost-Vlaanderen: 

www.EVapp.org
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ANTWOORD

HET TOILET TO TAP-GEVOEL

Blader terug voor de vraag …




