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DE NIEUWE 
WERKPLEK?

Frederik Anseel over Werken 2.0



2 DURF DENKEN

‘EEN TOOL VOOR 
HIGHTECHMATERIALEN’
TENTOONSTELLING KRISTALLEN VERHELDERD

KRISTALLEN VERHELDERD
met randactiviteiten, nog tot 30 april 2015 
WWW.SCIENCEMUSEUM.UGENT.BE/KRISTAL
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‘EEN TOOL VOOR 
HIGHTECHMATERIALEN’

‘ ZONDER KRISTALLOGRAFIE 
GEEN SMARTPHONE!’
Doet kristallografie u vooral aan mineralen den-
ken? Dan is de tentoonstelling Kristallen Verhelderd 
geknipt voor u. Vroeger beschreven kristallografen 
inderdaad de uitwendige vorm van kristallen en mi-
neralen. Begin twintigste eeuw leerden ze met rönt-
genstralen de posities van de atomen in een kristal 
bepalen en toverden ze de inwendige structuur van 
de materie tevoorschijn.
 
‘Dat veranderde alles’, zegt professor Dirk Poelman 
(vakgroep Vastestofwetenschappen). ‘Kristallografie 
groeide uit tot een tool waarmee we de atomaire en 
moleculaire structuur van steeds complexere mate-
rialen kunnen ontrafelen, ook van DNA en eiwitten. 
De volgende stap was dat we synthetische kristallen 
leerden fabriceren. Die hebben allerlei toepassingen, 
van nieuwe medicijnen en nanotechnologie tot com-
puterchips. Zonder kristallografie geen smartphone!’
 
‘Aan de UGent gebruiken we kristallografie onder 
meer als tool voor de optische materialen waarmee 
we led-lichtbronnen maken en voor dunne films 
waarmee we de fysische eigenschappen van mate-
rialen kunnen veranderen: zo kunnen we plasticfolie 
antistatisch maken of een spons 
waterafstotend. We onderzoeken er 
ook magnetische eigenschappen 
van materialen mee en sporenw 
defecten in halfgeleidermaterialen 
op. Dat laatste geldt ook voor 
het germaniumsubstraat 
waarmee de collector- 
zonnecel van Umicore op 
de foto is gemaakt.’

REACTOR

Professor Dirk Poelman
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Klaar voor het Nieuwe Werken?
Flexibel werken, zonder vaste werkplek: 

welke voordelen heeft dat? En waarom begint de UGent 
met een proefproject?

Made@UGent
De liefde voor boeken bracht Nele Jans naar 

de UGent – waar ze prompt in de ban raakte van de Balkan. 
Een alumna in Skopje!

24
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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!
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Waarschuwingshonden:
kunnen ze een epilepsieaanval 
decteren?
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Kort

Goede voornemens: 
zo slagen ze wél!

Op de media- 
innovatiekaart gezet
De onderzoeksgroep Media 
en ICT (MICT) blaast tien 
digitale kaarsjes uit. Hij doet 
communicatietheoretisch 
onderzoek met een flinke laag 
toegepast onderzoek erbovenop.
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&  realisatie: Jansen & Janssen Creative Content, www.jaja.be – Fotografie: Denis Erroyaux, Greet Jans, Dries Luyten, Christophe Vander Eecken, Philip Vanoutrive, 
Jelle Vermeersch – DURF DENKEN wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier vervaardigd uit 100% gerecycleerde, FSC-gecertificeerde vezels.

U DENKT?

DIE DURFT DENKEN

EN VERDER

Daar brandt de lamp!
Het Lichtfestival wordt weer een voltreffer 

– maar laat je zeker ook verlichten door de intrigerende 
UGent-projecten: wetenschap that glows in the dark.

19
Arne De Keyser in Boston: 
kort, maar heftig.

UNIVERSE

14 
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Professor aan het werk
Weg van het vaste kantoor: af en toe 

zie je professor Anseel aan het werk 

in de Wasbar in hartje Gent.
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In veel organisaties gaan steeds meer mensen telewerken of zoeken ze andere 

manieren om hun job beter te laten aansluiten bij hun behoeften en talenten. 

Het Nieuwe Werken, heet dat. Welke voordelen heeft het en hoe begin je eraan?

Ook proefproject aan de UGent

HET NIEUWE WERKEN?

U Gent-professor Arbeidspsychologie Frederik 
Anseel doet al een tijdje onderzoek naar dat 
‘Nieuwe Werken’. Zijn voorlopige conclusie: 
‘Het is niet de Heilige Graal, maar er zijn wel 

degelijk positieve effecten.’
 
Waarom zou je als organisatie beginnen met 
dat Nieuwe Werken?
‘Daarover zijn de meningen verdeeld. Sommigen zeggen: 
elke reden is goed, als je het maar doet. Een reden kan 
bijvoorbeeld zijn dat je dure kantoorruimte uitspaart. 
Mensen werken meer thuis, hoeven geen eigen bureau 
meer te hebben en krijgen een flexibele, gedeelde werk-
plek als ze op kantoor zijn. Toen de FOD Sociale Zeker-
heid begon met het Nieuwe Werken, kon hij meteen drie 
verdiepingen in de Financietoren uitsparen.
 
Anderen willen hun medewerkers vooral helpen om de 
files te vermijden: drie uur per dag filerijden weegt op de 
productiviteit. Of ze gaan ervan uit dat medewerkers be-
ter presteren als ze hun job zelf kunnen personaliseren.

KLAAR VOOR

 
Allemaal goede redenen, maar zelf geloof ik dat je er 
beter aan begint vanuit de gemeende overtuiging dat 
het goed is voor je medewerkers: ze kunnen op het werk 
maximaal tot hun recht komen en hun werk aanpassen 
aan hun sterktes en talenten.
 
Ga je uit van andere motivaties, dan bestaat het gevaar 
dat je alles meteen terugdraait als er iets misloopt – 
bijvoorbeeld omdat de productiviteit niet stijgt. Mensen 
gaan zich ook gebruikt voelen: Ze maken al zo veel winst, 
en nu mogen we nog zelf onze verwarming en internet-
verbinding betalen ook. Zodra ze dat denken, smelten de 
positieve effecten weg.’
 
Zijn er eigenlijk wel positieve effecten? Uit een 
literatuuroverzicht van uw vakgroep blijken die niet 
zo spectaculair als vaak wordt gedacht.
‘Het is niet de Heilige Graal, dat klopt. Maar gemiddeld 
zie je toch kleine positieve effecten – en heel weinig 
negatieve. Mensen gaan beter werken, zijn iets 
gemotiveerder en voelen zich sterker betrokken. 
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Ze hebben gemiddeld een betere work-life balance en 
minder stress.
 
Veel hangt af van hoe goed je je organiseert, welke lei-
dinggevenden je hebt, welke jobs en welke mensen. Als je 
iedereen zomaar laat thuiswerken lukt het niet. Je moet 
ook je gebouwen anders inrichten, met bijvoorbeeld 
meer overlegruimtes. Je moet afleren om te controle-
ren of je medewerkers wel genoeg uren kloppen. En je 
mag niet van het ene uiterste in het andere vallen door 
iederéén te verplichten om thuis te werken. Sommige 
mensen functioneren veel beter in een job van negen tot 
vijf, aan een eigen bureau, met collega’s in de buurt.
 
Het gevaar is altijd dat je als manager de missionaris 
wordt van een nieuwe trend die in één klap alles moet 
oplossen. Je moet het volgens mij eerder zien als een 
constant experiment – als iets niet werkt, stuur je dat bij.
 
We hebben dat hier op de dienst ook gehad, hoor. Ieder-
een kreeg de volledige vrijheid om thuis te werken, en 

plots liep ik hier door de gangen en vroeg ik me 
af: Waar is iedereen eigenlijk? Dus hebben we nu 
maandag en donderdag van 10 tot 15 uur vast-
gelegd als aanbevolen groeps tijd – vrij dwingend 
aanbevolen, moet ik erbij zeggen. En dat werkt 
zeer goed. Al is het hier op die dagen dan plots 
wel weer héél druk (lacht).’
 
Organisatorisch wordt het er allemaal niet 
eenvoudiger op. Als iedereen gewoon op 
kantoor werkt, is het voor de baas een stuk 
gemakkelijker, toch?
‘Je mag niet vergeten dat er in het klassieke sys-
teem heel veel tijd in controle kruipt. Als je als 
manager wilt weten wat je medewerkers doen 
en of ze het goed doen, is dat een full time job. 
Geef je mensen het vertrouwen, dan zijn ze niet 
alleen gemotiveerder maar zullen ze ook zelf 
oplossingen zoeken.
 
Nine to five houdt vaak een soort aangeleerde 
hulpeloosheid in. Je moet geen vragen stellen 
en zelf niet nadenken want voor alles is er een 

Een constant experiment
Dat is het Nieuwe Werken volgens professor Anseel: 

‘Als iets niet blijkt te werken, stuur je dat bij.’
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Zo kan het ook
Toen de FOD Sociale Zekerheid begon met het 

Nieuwe Werken, kon hij meteen drie verdiepingen 

in de Financietoren uitsparen.

Maak duidelijke afspraken met collega’s en 
leidinggevenden over wanneer je telewerkt 

en hoe de communicatie vlot kan blijven verlopen.
 

Voorzie in verplichte teammomenten en 
neem er actief aan deel. Probeer van de 

gelegenheid gebruik te maken om zoveel mogelijk 
de banden met je collega’s aan te halen als je op 
kantoor bent.
 

Niet elke job leent zich even goed tot 
telewerk. Als je een functie hebt waarbij 

veel sociaal contact vereist is, moet je meer fysiek 
beschikbaar zijn dan iemand die individueel werkt.
 

Een dag thuiswerk vliegt voorbij als 
je je taken niet plant. Ook thuis kun je 

gestoord worden door onverwachte mails en 
dringende vragen.
 

Thuiswerk impliceert een betere balans 
werk/ privé, maar het blijft werk. Maak je 

omgeving duidelijk dat je niet altijd beschikbaar 
bent om de kinderen op te halen en boodschappen 
te doen, of werk ’s avonds wat langer als je het 
wel doet.

regel of een procedure, en anders moet de baas 
het oplossen. In het Nieuwe Werken moet je 
zelf je verantwoordelijkheid opnemen: je moet 
een medewerker bijvoorbeeld zeggen dat die 
volgens jou minder geschikt is voor thuiswerk. 
Veel leidinggevenden doen dat niet graag. Het 
is gemakkelijker om te zeggen: de regel is voor 
iedereen één dag thuiswerk per week. Maar zo 
werkt het niet.’
 
Een kritiek die je vaak hoort, is dat mensen 
niet meer van negen tot vijf werken, maar 
24 uur per dag.
‘Het rare is dat die norm meestal niet door de 
leidinggevende wordt opgelegd, maar door een 
soort competitie tussen collega’s onderling. 
De één stuurt nog mails door om één uur ‘s 
ochtends, en de ander wil dan niet achterblijven. 
Voor dat soort cultuur moet je op je hoede zijn. 
Het slechtste wat je als bedrijf kan overkomen 
is een goede medewerker die door zijn reserves 
gaat en maandenlang met een burn-out zit.

1

2

3

4

5

Telewerken:  
hoe begin je eraan?
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Ook de UGent trekt de kaart van het Nieuwe 

Werken. Vanaf 1 januari 2015 starten verschillende 

proefprojecten.

BYTES, BRICKS, BEHAVIOUR

e UGent wil een aantrekkelijke en hoogkwa-
litatieve werkgever zijn die de beste talenten 
aantrekt en behoudt. Dat geldt zowel voor 
administratieve als academische medewer-

kers’, zeggen Logistiek Beheerder Jeroen Vanden Berghe 
en Mieke Van de Putte, projectleider van het strategisch 
project Tijds- en Plaatsonafhankelijk Werken. ‘Zeker 
voor academisch personeel moeten we wedijveren met 
universiteiten overal ter wereld. Een wendbare, aantrek-
kelijke organisatie waar mensen graag werken, binnen 
een goed uitgebouwde structuur, is dan een troef.’
 
‘Om dat te bereiken, willen we onze manier van werken 
flexibeler maken, meer op maat en met de focus op 

 
Zelf probeer ik te vermijden om medewerkers 
‘s avonds laat nog te mailen, want dan creëer je 
toch altijd de verwachting dat ze onmiddellijk 
moeten antwoorden. Maar opnieuw: je moet ook 
niet in het andere uiterste vervallen. Sommige 
bedrijven sluiten hun servers ‘s avonds volledig 
af. Dat is natuurlijk het domste wat je kunt doen. 
Het is niet erg als iemand ‘s avonds laat werkt – 
misschien doet die dat gewoon graag. Je moet al-
leen bewaken dat mensen niet gaan overdrijven.’
 
Als je zou moeten kiezen: wat is de grootste 
succesfactor om het Nieuwe Werken in een 
organisatie te doen slagen?
‘Het moet gedragen zijn door de top. Als de 
HR-dienst enthousiast is maar de CEO en de 
leidinggevenden zijn niet overtuigd, dan is het 
gedoemd om te mislukken. Bij elk incident gaan 
ze dan weer de touwtjes in handen nemen: 
Zie je wel! Zo kom je nergens.
 
Veel bedrijfsleiders zijn nog even achterdochtig 
als de negentiende-eeuwse bedrijfsgoeroe 
Frederick Taylor: “Je kunt nauwelijks een 
bekwaam werknemer vinden die geen groot 
deel van zijn tijd doorbrengt met te bestuderen 
wat het traagst mogelijke werktempo is 
waarmee hij zijn werkgever toch nog het 
idee kan geven dat hij er een goed tempo op 
nahoudt.” Maar ook dat is een self-fulfilling 
prophecy. Als de baas je niet vertrouwt, ga je je 
er ook naar gedragen. En misbruik is er in elk 
systeem, zelfs met de beste controle. Door al je 
moeite te steken in die 1% misbruikers, straf je 
de 99% anderen die gewoon hun werk doen. Als 
leidinggevende is het beter om je medewerkers 
te vertrouwen. Al moet je ook niet nodeloos 
naïef zijn natuurlijk.’

D
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onze administratie, maar ook voor onze academici en 
onderzoekers. Kunnen we niet rationeler met ruim-
te omgaan? Gemiddeld staat meer dan 40% van de 
bureaus leeg, omdat de professor bijvoorbeeld aan het 
lesgeven is, of in het laboratorium werkt. Kunnen we 
die ongebruikte ruimte niet beter invullen? Bijvoor-
beeld door bureaus te delen en de vrijgekomen ruimte 
te gebruiken voor een gezellige koffiehoek of een extra 
 vergaderzaal?’
 
‘We organiseren geen heksenjacht op individuele 
bureaus: soms zijn er goede redenen waarom iemand 
alleen wil zitten. Maar het zou toch niet slecht zijn om 
eens stil te staan bij ons ruimtegebruik, en meteen ook 
bij onze manier van werken: weten we eigenlijk waar-
mee onze collega’s bezig zijn? Hebben we geen ruimte 
nodig waar we informeel kunnen samenzitten, zeker 
nu meer en meer mensen gaan telewerken? Het is een 
boutade, maar: het succes van Anders Werken aan de 
UGent zullen we kunnen afmeten aan het aantal kicker- 
en pooltafels dat erbij komt.’
 
Tot slot is er de component Behaviour. ‘Dat gaat over 
het HR-beleid, met als zichtbaarste element het kader 
dat we uitwerken voor telewerk. Hoe vullen we dat 
concreet in? Zijn er verschillen per dienst of discipline? 
Enzovoort.’
 
Proefprojecten
Al bij al een ambitieus programma, beseffen Jeroen 
Vanden Berghe en Mieke Van de Putte. ‘Daarom willen 
we het in 2015 eerst grondig uittesten in twee vakgroe-
pen en de directies van de centrale administratie. Het 
team van professor Anseel (zie pagina 6, nvdr) staat in 
voor een effectmeting.’

BYTES, BRICKS, BEHAVIOUR
teamwerk. Dat staat in de visienota die op 4 april door 
de Raad van Bestuur werd goedgekeurd. Met Anders 
Werken willen we een andere manier van (samen)wer-
ken bereiken, binnen een andere organisatiestructuur. 
Op termijn willen we drie domeinen grondig wijzigen: 
Bytes, Bricks en Behaviour.’
 
Pooltafels
Bytes staat voor het ICT-beleid van de UGent. ‘Er zijn 
al heel wat applicaties waarmee medewerkers overal 
ter wereld kunnen samenwerken, maar ze moeten nog 
bekender worden en nog meer worden gebruikt. Een 
ander voorbeeld zijn de vaste telefoons die nu nog op 
veel bureaus staan. Zou het niet beter zijn om die af te 
schaffen en over te schakelen op mobiele telefoons? 
Zeker nu het idee dat iedereen zijn eigen bureau moet 
hebben, uit de tijd raakt.’
 
Wat ons naadloos brengt op deel 2: Bricks. ‘We willen 
in de praktijk uittesten wat de ideale werkplek is voor 

Flexibel vergaderen
Een geïmproviseerde – staande – vergadering 

op de afdeling Facilitair Bureau van de UGent.



#UGent

Lander Foquet
11:26 PM – 11/15/2014

Yeah I am using a ghost writer for that new high 
impact paper on #malaria... #catsagram #kitten 

#UGent @ResearchUGent

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

WAT IS ER GAANDE OP:
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OPEN OPROEP VOOR  
IOF-VALORISATIECONSORTIA

De centrale dienst UGent TechTransfer coördi-
neert het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Dat 
bouwt bij de Associatie Universiteit Gent aan een 
portefeuille van toepassingsgerichte kennis om 
de transfer van kennis naar het bedrijfsleven te 
stimuleren. Voor dat valorisatiebeleid worden 

twee instrumenten ingezet onder bevoegdheid 
van de IOF-raad: innovatiegerichte projectfi-

nanciering en de IOF-consortia. Een consortium 
clustert multidisciplinaire en toepassingsgerich-
te onderzoeksdomeinen om de beschikbare ex-
pertise beter te kunnen vermarkten. Momenteel 

heeft de AUGent een 20-tal consortia.
 

In april 2014 besloot de Vlaamse regering om 
de middelen voor het IOF te verhogen. Daardoor 
kan de AUGent niet alleen de projectfinanciering 

versterken, maar ook voor een aantal nieuwe 
expertisedomeinen IOF-consortia financieren. 

Om die nieuwe IOF-consortia te selecteren, werd 
in december 2014 een open oproep gelanceerd.

Ingrid Merchiers, Industrieel Onderzoeksfonds, 09 264 99 51
WWW.UGENT.BE/IOF

HONOURS PROGRAMMA LIFE SCIENCES

Op 16 december 2014 kregen 30 studenten het getuig-
schrift van het ‘Honours Programme in Life  Sciences: 

Breaking Frontiers’. Dat extra opleidingspakket van 
15 ECTS-studiepunten is bedoeld voor talentrijke 

bachelorstudenten Geneeskunde en Gezondheidsweten-
schappen, Diergeneeskunde en Farmacie. 

Zij kregen de kans om alle aspecten van wetenschappe-
lijk onderzoek te leren kennen:  hypotheses opstellen, 
onderzoek uitvoeren, de resultaten neerschrijven in 
een wetenschappelijke publicatie … Tegelijk keken ze 

over het muurtje van hun vakgebied: onder leiding van 
 (inter) nationale experts verdiepten ze zich in weten-

schappelijke en maatschappelijke thema’s. De artikelen 
over hun wetenschappelijk onderzoek werden gebun-
deld in een boek. Dat laat goed zien dat het Honours 
Progamme inzet op de volle breedte van het onder-

zoek: van het ontrafelen van basismechanismen en de 
klinische toepassing ervan tot de implementatie in de 

gezondheidszorg voor mens en dier.

Ellen Devos, een van de studenten uit het Honours Programma, 

onderzocht of een vegetarisch dieet bij vleeseters een effect heeft 

op het enzym dat carnosine afbreekt – een eiwit uit vlees dat 

beschermt tegen degeneratieve ziektes.
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Niet te missen:  
UGent op het Lichtfestival

Het wordt weer op de koppen lopen, eind januari. Te druk om alles 

te bekijken? Laat je zeker betoveren door de infrarood-selfies in het 

Ufo, de lichtgevende levende cellen, de screeningstechnieken achter 

de Lam Gods-restauratie en andere intrigerende UGent-projecten.

LICHT VERTEERBARE WETENSCHAP
NB-Photonics, het interdisciplinaire UGent- 
onderzoekscentrum rond lichttechnologie, 
palmt vier dagen lang het Ufo in. ‘Voor ons is het 
Lichtfestival ideaal om even uit de schaduw te 
treden’, vertelt dr. Bart Geers van het Center for 
Nano- and Biophotonics. ‘Een unieke kans om 
de enorme impact van lichttechnologie op ons 
dagelijkse leven in de kijker te zetten.’
 
NB-Photonics wordt geleid door professor Roel 
Baets en bundelt de expertise van acht onder-

DAAR BRANDT
LAMP!

zoeksgroepen en een honderdtal researchers 
uit de faculteiten Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur, Bio-ingenieurswetenschappen, 
Wetenschappen en Farmaceutische Weten-
schappen. De focus ligt op materiaalonder-
zoek, geïntegreerde technologie en uitdagende 
toepassingen.
 
Spelen met licht
NB-Photonics toont in het Ufo – samen met 
andere onderzoeksgroepen – een achttal 



Persistent luminescent
Het geheim achter de lichtgevende Mariabeeldjes, 

ontsluierd door professor Philippe Smet (links) en 

dr. Bart Geers.



 intrigerende installaties. ‘Spelenderwijs willen 
we bezoekers laten ontdekken welke rol licht in 
ons leven speelt,’ zegt professor Philippe Smet 
(vakgroep Vastestofwetenschappen). ‘Bij elke 
opstelling komt een paneel met wetenschap-
pelijke uitleg, maar die hoef je niet per se te 
bekijken. Wij willen je vooral prikkelen. Dat doen 
we bijvoorbeeld met de #selfIR. Je weet wat 
infraroodthermografie is? Met die techniek kun 
je bijvoorbeeld visualiseren hoeveel warmte via 
daken verloren gaat. Op de expo kun je twee fo-
to’s van jezelf maken: een gewoon beeld en een 
infrarood beeld. Die kun je dan via de sociale 
media delen.’
 
NB-Photonics onthult ook het geheim achter de 
lichtgevende Mariabeeldjes, je krijgt de kans 

om tegen lichtsnelheid een robot te besturen op de 
maan, je leert hoe een 3D-beeld wordt opgebouwd en je 
kunt de kunstzinnige toer op met een spel van interfe-
rentiepatronen. Er komt een grote glow in the dark-
muur die iedereen mag vol krabbelen met lichtgevende 
stiften. En een lichttunnel zal je duidelijk maken dat 
leds – licht-emitterende diodes – echt wel energie-effi-
ciënter zijn dan gloeilampen. In één moeite door leer je 
het verschil tussen de fysische eenheden watt en lumen. 
Bart Geers: ‘We houden we ook enkele lichtverteerbare 
lezingen, demo’s van een twintigtal minuten. Je hoort 
bijvoorbeeld waarom de lucht blauw is en de zon over-
dag geel maar ‘s avonds rood. Of waarom de breking van 
licht essentieel is voor onze huidige telecommunicatie.’
 
Geboeid door fosforen
De wetenschappelijke achtergrond bij de expo wordt 

De #selfIR  
gedemonstreerd
Philippe Smet (links) en Bart Geers demonstreren 

wat je met infraroodthermografie kunt doen. 



onder meer geleverd door LumiLab, een 
onderzoeksgroep bij de vakgroep Vastestof-
wetenschappen. Professor Philippe Smet: ‘Wij 
bestuderen luminescente materialen, ook wel 
fosforen genoemd. Die spelen een sleutelrol in 
witte leds: meestal combineren we daarvoor een 
blauwe led met een fosfor die een deel van het 
blauwe licht omzet naar groen en rood, zodat 
een witte kleurindruk ontstaat.’
 
‘Fosforen bestaan typisch uit een anorganisch 
gastkristal dat gedoteerd wordt met onzuiver-
heidsionen. De elektronische transities in die 
ionen leiden tot de absorptie en emissie van 
lichtdeeltjes. Momenteel wordt voor de onzui-
verheidsionen vooral de zeldzame aardmeta-
len europium of cerium gebruikt. Die stoffen 
leggen beperkingen op aan het kleurbereik en 
de maximale efficiëntie. Daarom zijn we volop 
op zoek naar alternatieve, goedkopere fosforen. 
Daar gebruiken we allerlei analytische technie-
ken voor. Ik vind het nog altijd erg spannend om 
onder de uv-lamp te ontdekken welke emis-
siekleur en -intensiteit nieuw samengestelde 
fosforen hebben.’
 
Daarnaast concentreert professor Smet zich 
op glow in de dark-materialen – materialen 
met persistente luminescentie. Die zijn bekend 
van menige kinderkamer, waar ze het plafond 
‘s nachts tot een fraaie sterrenhemel omtove-
ren. Philippe Smet: ‘Bij gewoon luminescent 
materiaal behouden de onzuiverheidsionen 
maar een fractie van een seconde hun hogere 
energietoestand. Zowat meteen na de excitatie 
sturen ze een lichtdeeltje uit. Bij persistente lu-
minescentie worden de elektronen gevangen in 
een val en blijven ze daar soms urenlang zitten, 
tot ze uiteindelijk een energiebarrière overwin-
nen en je het glow in the dark-effect krijgt. Als 
alle vallen leeg zijn, moeten we het materiaal 
opnieuw belichten.’

 
Licht in de duisternis
Is dat meer dan een leuk gadget? Philippe Smet ziet wel 
degelijk praktische mogelijkheden: ‘Nederland experi-
menteert met wegmarkeringen die zonlicht of het licht 
uit koplampen van passerende auto’s opslaan. We zien 
ook mogelijkheden voor medische beeldvorming. Die 
maakt nog vaak gebruik van – schadelijke – contrast-
middelen. Je zou persistent luminescente deeltjes zo 
klein kunnen maken dat je ze in de bloedbaan of zelfs 
rechtstreeks in een tumor kunt injecteren. Met een op-
tische detector kun je ze dan relatief eenvoudig volgen. 
De uitdaging: we moeten nog efficiënte rode persistente 
fosforen ontwikkelen, omdat weefsel en bloed enkel 
transparant genoeg zijn voor (infra)rood licht.’

Mirakel
Een lichtgevend Mariabeeld: 

geen mirakel, maar een 

illustratie van glow in the dark 

of persistente luminescentie.



Er valt natuurlijk nog heel wat meer te zien waar de 
UGent bij betrokken is. Zo vindt op 30 januari 2015 in 
Het Pand een lichtcongres plaats, over allerlei aspec-
ten van lichtwetenschap, lichtkunst, lichttechnologie en 
urban lighting, met zowel kunstenaars als UGent-experts. 
Voor kinderen organiseert de UGent op 31 januari 2015 
in het Ufo een heuse Kinderuniversiteit. Stadsdich-
ter David Troch betrekt de UGent-community bij een 
poëzieproject op de lichtkrant aan de voorzijde van het 
Ufo. Op de achtergevels van de UGent-gebouwen aan de 
Muinkkaai projecteert het collectief Let’s Get Visual een 
meterslange graphic novel. En lichtkunstenaar Dirk Van 
Welden gaat aan de slag met de Boekentoren: met één 
gerichte hamerslag kun je een monument uit de grond 
laten herrijzen!
 
Levende kleurenschilderijen!
Op de ramen van woningen in de Sint-Pietersnieuw-
straat krijg je kunst te zien die gemaakt is met levende 
menselijke cellen. Daaraan worden door een combinatie 
van laserlicht en nanotechnologie fluorescerende kleur-
stoffen toegevoegd. Met die cellen puzzelen de onder-
zoekers schilderijen op millimeterschaal in elkaar. Met 
een lichtmicroscoop nemen ze daar digitale foto’s van 
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die ze uitvergroot projecteren, naast een aantal 
detailbeelden op celniveau.
 
‘De enige beperking is dat we in één schilderij 
maar zes à zeven kleuren kunnen stoppen’, zegt 
professor Kevin Braeckmans (faculteit Farma-
ceutische Wetenschappen). ‘Hoe we op het idee 
zijn gekomen? Dit is een creatieve toepassing 
van een procédé dat we in onze onderzoeks-
groep ontwikkelen om geneesmiddelen in 
cellen af te leveren. Met dit ludieke zijsprongetje 
kunnen we het grote publiek tonen waartoe 
nanobiofotonica zoal in staat is.’
 
Van Eyck uitgelicht!
Wist je dat licht een sleutelrol speelt in de 
restauratie van Het Lam Gods? Wetenschap-
pers van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
demonstreren dat met een projectie op de 
gevel van de voormalige Nationale Bank, aan 
het Geeraard de Duivelsteen. Siewald Degraeve, 
bachelorstudent Kunstwetenschappen, zorgt 
voor de begeleidende muziek.
 
Professor Max Martens: ‘De onderzoekers maken 
onder meer gebruik van digitale macrofotogra-
fie, IR-reflectografie en röntgenradiografie. Zo 
hebben ze ontdekt dat liefst 70 procent van de 
buitenpanelen grondig overschilderd werd. Die 
niet-invasieve lichttechnieken helpen ons nu 
om de verschillende lagen te onderscheiden. 
Ze werpen ook meer licht op de chemische sa-
menstelling van het schilderij en op de originele 
compositie die onder de verf verscholen zit. We 
weten intussen dat de Van Eyck-laag nog in een 
vrij goede staat verkeert. Het loont dus de moei-
te om hem weer helemaal bloot te leggen.’

LICHTFESTIVAL
Van donderdag 29 januari tot zondag 1 februari 2015. 
WWW.UGENT.BE/LICHTFESTIVAL



Arne De Keyser
(Center for Service Intelligence, faculteit Economie 

en Bedriijskunde) verbleef twee weken aan Boston 

College voor intensief onderzoek.

k ben bezig met een doctoraat over marketingto-
pics die in het domein van customer experience 
management vallen. Het begrip customer experience 
is uitgegroeid tot een hype, maar wordt niet altijd 

even precies gebruikt. In een conceptueel artikel probeer 
ik daarom de contouren ervan scherp te krijgen. Dat doe 
ik in een project samen met Katherine – Kay – Lemon, 
professor Marketing aan de Carroll School of Manage-
ment (Boston College), een topper in ons domein. Sinds 
oktober 2013 overleggen we frequent, per mail en 
telefonisch. Afgelopen zomer ontmoette ik haar voor het 
eerst op een congres in Miami en nodigde ze me uit om 
in september een paar weken naar Boston te komen, om 
intensief samen te werken.
 
Dat heeft mijn onderzoek een enorme impuls gegeven. 
Elke dag discussieerden we een tweetal uur. Daarna trok ik 
naar de bibliotheek van Boston College om ons concep-
tueel kader uit te werken en bij te vijlen, om het dan de 

volgende dag weer te bespreken. Kay heeft zelf talloze 
toppublicaties en is oud-editor van één van de belangrijk-
ste tijdschriften in mijn domein: ze weet hoe je een artikel 
inhoudelijk en retorisch opbouwt, wat werkt en wat niet. In 
twee weken heb ik meer geleerd dan anders in één jaar.
 
Mijn dagen begonnen rond acht uur ’s ochtends en zaten 
erop tegen middernacht. Intensief, maar zo konden we 
veel vooruitgang boeken op korte tijd. Van de stad heb ik 
niet zo veel gezien – maar ik plan nog een aantal korte 
bezoeken aan Boston College, dus dat komt er zeker nog 
wel van!
 
Collega’s van me zijn een half jaar of langer naar de VS 
geweest. Dat loont zeker de moeite, maar is niet altijd 
te combineren met andere engagementen. Korte, maar 
intensieve onderzoeksverblijven zijn dan ook een zinvol 
alternatief. Eind september was ik alweer in Gent – klaar 
om les te geven en scripties te begeleiden.’

I
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Twee weken intensief overleg met een wereld topper 

en hard werken geeft je onderzoek een enorme 

boost. Dat kon Arne De  Keyser in Boston merken.

‘IN 2 WEKEN 
MEER GELEERD DAN IN EEN JAAR’

UNIVERSE
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Onderzoeksgroep MICT bestaat tien jaar

De digitalisering schudt de media en de hele 

samenleving grondig door elkaar. Wat betekent dat 

voor gebruikers, bedrijven en beleidsmakers? Dat 

bestudeert de onderzoeksgroep Media en ICT (MICT).

e digitalisering verandert ons 
mediagebruik’, zegt professor 
Lieven De Marez (vakgroep 
Communicatiewetenschappen), 
directeur van MICT. ‘Hoe brengen 
we die veranderende consumptie 
in kaart? Wat betekent de digitale 
mediarevolutie voor bedrijven 
– hoe zitten de nieuwe bedrijfs-
modellen en de waardeketen in 

elkaar? En welke implicaties zijn er voor beleidsmakers, 
bijvoorbeeld op het gebied van privacy, licenties voor 
netwerken, de digitale kloof? Gebruikers, economie en 
beleid – vanuit die invalshoeken bekijken we met MICT 
de digitalisering.’

D
 
In welke context werd MICT opgericht?
‘In 2004 heeft de Vlaamse overheid iMinds op-
gericht als digitaal onderzoekscentrum en busi-
ness incubator. iMinds bekijkt de digitalisering 
interdisciplinair, dus ook vanuit de gebruiker en 
de samenleving. Voor die invalshoek hebben we 
met onze vakgroep Communicatiewetenschap-
pen in iMinds de onderzoeksgroep MICT opge-
richt. In 2004 had MICT een vijftal medewerkers 
– tien jaar later hebben we al 37 onderzoekers.’
 
Waren jullie als communicatiewetenschappers 
toen al met de digitalisering bezig?
‘Jawel, maar vanuit de klassieke mediasectoren 
– we onderzochten welke effecten de 
digitalisering daarop had. iMinds bekeek de 
digitalisering in een veel ruimere context, ook 
vanuit disciplines als onderwijs, economie, 
gezondheidszorg … Met MICT werden we 
betrokken in interdisciplinaire projecten, met 
partners binnen de UGent en daarbuiten. Dat 
was even zoeken, maar intussen hebben we 
een heel mooi pad afgelegd. Met MICT hebben 

DE UGENT STAAT OP

INNOVATIEKAART
DE MEDIA-
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Media-onderzoek 
met visie
Professor Lieven De Marez 

(MICT) met een oculus rift, een 

virtual-realitybril met een breed 

stereoscopisch gezichtsveld die 

wordt gebruikt door gamers en 

onderzoekers.
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Master Nieuwe Media en Maatschappij

MICT is ook de drijvende kracht achter een nieuwe master 
in de Communicatiewetenschappen: Nieuwe Media en 
Maatschappij. De drie kernvakken bekijken de digitalisering 
vanuit het perspectief van de gebruikers, de markt en 
de maatschappij. Studenten leren hoe ze verwachtingen 
en ervaringen van gebruikers in kaart kunnen brengen, 
ze verkennen de bedrijfseconomische uitdagingen van 
diverse sectoren én ze denken kritisch na over de maat-
schappelijke en politiek-economische implicaties: privacy, 
participatie en uitsluiting, sociale media, mediawijsheid…

 ‘De nieuwe master ging van start in 2009, met 13 studen-
ten’, zegt professor Lieven De Marez. ‘Dit jaar zijn dat er al 
65. Oud-studenten komen aan de bak bij klassieke media-
spelers, maar we zien ze alsmaar breder uitzwermen, naar 
bedrijven in de ICT en daarbuiten. In de opleiding krijgen ze 
een solide communicatietheoretische basis, maar ze leren 
ook denken vanuit gebruikerservaringen en overleggen 
met ingenieurs en managers, zodat ze ook aan de slag 
kunnen als informatiearchitect, social media coordinator, 
usability expert enzovoort.’

we de UGent stevig op de kaart van het innovatie- en 
mediaonderzoek helpen zetten.’
 
Met wie werken jullie zoal samen?
‘Dat gaat heel breed. Met de vakgroep Onderwijskunde 
werken we bijvoorbeeld samen rond mediawijsheid en 
rond leerdoelen en leereffecten van tablets in scholen. 
De samenwerking met de faculteit Psychologie en Pe-
dagogische Wetenschappen versterkt onze kwantitatief- 
experimentele aanpak. De meest intensieve samenwer-
king hebben we met onderzoeksgroepen van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur: MMLab voor 
multimedia, IPI voor beeldverwerking en beeldinterpreta-
tie, de WiCa en IBCN voor digitale communicatienetwer-
ken enzovoort. Met enkele van die onderzoeksgroepen 
hebben we iMUNE opgericht, een consortium om ons 
onderzoek te valoriseren en te vermarkten.

 
Met sommige partners zitten we over een paar jaar 
ook fysiek samen: het is de bedoeling dat we samen 
met iMinds verhuizen naar de bovenste verdieping van 
De Krook, waar een centrum voor nieuwe media onder-
dak krijgt.’
 
Wat is de specifieke inbreng van MICT 
in die samenwerkingsprojecten?
‘Wij zijn en blijven sociaal wetenschappers – de mede-
werkers van MICT zijn communicatiewetenschappers, 
sociologen, psychologen, economen. Elk jaar leveren we 
60-70 publicaties en 2 tot 4 doctoraten af. Ex-studen-
ten en -medewerkers van ons hebben professoraten in 
Antwerpen, Leuven en Brussel. We leveren fundamenteel 
communicatietheoretisch onderzoek, maar daar komt 
een flinke laag toegepast onderzoek bovenop.’
 
Daar hoort ook gebruikersonderzoek bij?
‘Sinds 2008 publiceren we elk jaar de Digimeter: een 
jaarlijkse steekproef over het mediabezit en -gebruik 
bij Vlamingen, bedoeld om de ICT- en mediatrends in 
Vlaanderen in kaart te brengen. Voor de industrie en 
het beleid is de Digimeter dé referentie geworden. We 
hebben nog andere methodes ontwikkeld om gebrui-
kersdata te capteren. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe 
gebruikers omgaan met Stievie, de mobiele app van de 
grote Vlaamse tv-omroepen, dan kan een vragenlijst je 
wel enkele profielen van typische gebruikers opleveren, 
maar dat volstaat niet. Voor elk profiel volgen we daarom 
enkele gebruikers in een ‘living lab’: we capteren nauwge-
zet wat ze bekijken en in welke context ze dat doen.
 
We verkennen ook de verwachtingen en gebruikspatro-
nen: als Vlaamse uitgevers bijvoorbeeld een nieuwsapp 
willen ontwikkelen, waaraan moet die volgens potentiële 
gebruikers voldoen? We matchen dat met een logging 
van hun huidige nieuwsconsumptie en we maken een 
accurate voorspelling van marktpotentieel en willing-
ness-to-pay. Zo kunnen we het innovatietraject van 
media- en ICT-bedrijven helpen ondersteunen.’
 
Samenwerken met bedrijven – wringt dat niet, 
voor een onderzoeksgroep van een universiteit?
‘Pas op – slechts vijf procent van wat we doen is 
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WWW.MICT.BE

WWW.DIGIMETER.BE

WWW.UGENT.BE/PS/COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

bilateraal contractonderzoek. In het 
overgrote deel van ons onderzoek be-
houden we onze academische vrijheid. 
Wij bepalen de onderzoeksagenda, wij 
kiezen de methodes en modellen. En 
over de data die we genereren kunnen 
we vrijuit beschikken. De industrie 
aanvaardt dat.
 
Het blijft natuurlijk wel de maat-
schappij die ons financiert. Als we de 
kennis economie en de media-innova-
tie in Vlaanderen een duwtje kunnen 
geven, lijkt me dat een mooie return 
on investment. Als dienstverlening 
aan de maatschappij leveren we ook 
studenten af die klaar zijn voor wat 
de markt vraagt. En in MICT hebben 
we een cel die kmo’s en start-ups snel 
vooruithelpt. Maar we zijn bijvoorbeeld 
ook bezig met serious games – games 
die willen  communiceren, instrueren 
of sensibiliseren, bijvoorbeeld tegen 
armoede.’
 
De digitalisering gaat onverminderd 
door – hoe blijven jullie bij?
‘Heel eenvoudig: we halen het werkveld 
bij ons binnen. De studenten van onze 
master Nieuwe Media en Maatschappij 
(zie kader) worden uitgedaagd door 
managers van bedrijven en organisa-
ties als VRT, Kinepolis, Mobile Vikings 
enzovoort. Je kunt in je luie zetel filoso-

feren over pakweg de veranderende nieuwsconsumptie, 
maar het is relevanter om op het terrein zelf te bestude-
ren wat er aan de hand is. Als we een dag naar Belgacom 
trekken, worden onze studenten daar verwelkomd met 
een lezing van CEO Dominique Leroy. Na een korte les 
werken ze concepten uit die ze ’s avonds presenteren 
aan de CEO en een groepje directeurs – net alsof ze als 
Proximus-medewerker een idee zouden pitchen. Daar 
steken ze enorm veel van op: ze leren hun onderzoek 
niet alleen academisch presenteren, maar ook vertalen 
voor managers van mediabedrijven.’

MICT gaat breed
Professor Lieven De Marez: 

‘We doen communicatie-

theoretisch onderzoek met 

een flinke laag toegepast 

onderzoek erbovenop.’
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Greet Jans verloor haar hart aan Macedonië

VAN DE BALKAN 
IN DE BAN
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Boeken kunnen je leven veranderen. Door 

Misdaad en Straf raakte Greet Jans verslingerd 

aan de Russische literatuur en ging ze Oost-

Europese Talen en Culturen studeren, ze bracht 

haar masterjaar door in Macedonië – en werd er 

verliefd op het land én op een van zijn inwoners.

e studeerde Russisch en je woont 
in Macedonië. Stroomt er Slavisch 
bloed door je aderen?
‘Toch niet. De steen ging aan het 
rollen in het middelbaar. Ik was 
een echte boekenwurm en op een 
dag ontdekte ik Misdaad en straf 
van Dostojevski. Die roman was zo 
helemaal anders dan wat ik tot dan 
toe gelezen had. Zo raakte ik in de 

ban van de Russische literatuur en ben ik aan de UGent 
Oost-Europese Talen en Culturen gaan studeren. Wat 
me in die richting vooral aansprak, is de combinatie van 
talen, geschiedenis en cultuur.’
 
Naast Russisch heb je nog andere talen gestudeerd?
‘Ook Tsjechisch en Bulgaars. Ik wou zowel een taal met 
Latijns schrift als een taal met cyrillisch schrift studeren. 
Om het Tsjechisch goed onder de knie te krijgen ben 
ik in het derde jaar voor zes maanden naar Olomouc 
getrokken, een stad in het oosten van Tsjechië, met een 
Erasmusbeurs. Daar heb ik gemerkt hoe noodzakelijk het 
is om, als je een taal écht wilt leren spreken, een tijdje in 
het land te verblijven.
 
In mijn laatste jaar kreeg ik opnieuw zo’n kans: dankzij 
het Basileus-uitwisselingsprogramma kon ik naar Ma-
cedonië. Basileus richt zich uitsluitend op de Westelijke 
Balkanlanden die niet tot de EU behoren. Eigenlijk mag 
je tijdens je laatste jaar niet meer op uitwisseling, maar 

J ‘Echte Bulgarije-kenner’

‘Mijn masterproef, een vergelijkende studie tussen 
het Bulgaars en het Macedonisch, heb ik in Macedonië 
geschreven. Ik werd begeleid door Stasha Tofoska, 
professor Slavische linguïstiek aan de universiteit van 
Skopje, maar ook door professor Raymond Detrez van 
de UGent. Die is gespecialiseerd in Zuidoost-Europa, en 
dan vooral Bulgarije. Hij is een echte autoriteit op zijn 
gebied en schreef heel wat interessante boeken over 
de geschiedenis van de Balkan. Omdat ik in Macedonië 
verbleef, gebeurde een groot deel van onze commu-
nicatie per e-mail, maar ik heb toch heel veel aan zijn 
steun gehad.’

omdat Basileus pas bestond, kreeg ik toch de kans om 
mijn master aan de universiteit van Skopje te halen. Erg 
veel kandidaten waren er overigens niet. In Macedonië 
worden weinig lessen in het Engels gegeven. Mij interes-
seerde het land wel, omdat de taal goed op het Bulgaars 
lijkt – omdat Bulgarije sinds 2007 deel uitmaakt van EU 
kon ik daar met Basileus niet naartoe.’
 
Staat het universitaire onderwijs in Macedonië 
op hetzelfde niveau als hier?
‘De kwaliteit van de lessen verschilt van docent tot 
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Leven in Skopje
Greet met haar man Kire en 

zoontje Stefan.

MADE 
@UGent

Greet Jans
°1988, master in de Oost-Europese 
Talen en Culturen (UGent, 2010)

docent en van faculteit tot faculteit. Sommige profes-
soren lazen gewoon voor uit een grammaticaboek. Die 
regels moest je dan uit het hoofd leren. Of je echt de taal 
beheerste, speelde niet zo’n rol. Het ging er ook minder 
ernstig aan toe dan in Gent. Als je niet slaagde voor 
een mondeling examen, mocht je het een andere keer 
opnieuw proberen. Veel zal wel te maken hebben met 
de lage lonen van de professoren. Ze worden bovendien 
betaald op basis van het aantal studenten dat hun vak 
kiest – de verleiding om de lat niet te hoog te leggen is 
groot. Maar de docente die mijn masterproef begeleidde, 
was heel degelijk en veeleisend. Van haar heb ik veel 
opgestoken. Alles bij elkaar ben ik toch wel tevreden over 
mijn studiejaar daar. En door veel om te gaan met de 
lokale bewoners heb ik in een paar maanden tijd Mace-
donisch leren spreken.’
 

Hoe beviel het studentenleven in Skopje jou?
‘Heel goed. In tegenstelling tot in Olomouc zaten er 
in Macedonië niet zo veel buitenlandse studenten. 
Daardoor heb je meer contact met de inwoners zelf en 
krijg je een diepere band met het land. Na mijn studies 
wou ik dan ook meteen naar Skopje terug. Ik heb er 
een jaar vrijwilligerswerk gedaan voor Mladiinfo, een 
organisatie die studenten informeert over buitenlandse 
studie- en stagemogelijkheden. In die periode leerde ik 
Kire kennen, mijn man. Na dat jaar wou ik dan ook graag 
in Macedonië blijven. Alleen: de lonen liggen er erg laag. 
Als beursstudente viel me dat niet zo op, maar eigenlijk 
is het leven in Skopje – in verhouding tot de lonen daar 
– behoorlijk duur. Ik heb me dan in België gevestigd als 
beëdigd zelfstandig vertaalster Slavische talen, maar ik 
werkte vaak vanuit Skopje.’
 
Ben je nog altijd zelfstandig vertaalster?
‘Nee, toen ik hoorde dat de Belgische busconstruc-
teur Van Hool zich in Skopje kwam vestigen, heb ik 
contact gezocht met het bedrijf. In het begin werkte ik 
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Teambuilding:
Greet met twee andere 

vrijwilligers van de 

organisatie Mladiinfo, die 

studenten informeert over 

buitenlandse studie- en 

stagemogelijkheden.

Sinds twee jaar bouwt de alumniwer-
king van de UGent een netwerk in het 
buitenland uit. ‘De UGent heeft de 
voorbije decennia sterk ingezet op in-
ternationalisering’, zegt Liesbeth Lava, 
projectmedewerkster alumni. ‘De con-
text van het hoger onderwijs evolueert 
snel en de internationale concurrentie 
neemt alsmaar toe. Daarom wil de 
UGent haar visibiliteit en haar imago in 
het buitenland versterken.’

‘Onze internationale regiowerking 
zetten we per regio op, dus niet per het 
diploma zoals in Vlaanderen. Die regio’s 
bakenen we af op basis van het aantal 
alumni, de bestaande platformwer-
kingen, de specifieke vraag naar een 
netwerk … We verzamelen de gegevens 
van de alumni en brengen ze in contact 
met elkaar via events. Per regio willen 
we een ambassadeur aanstellen die ter 
plaatse de UGent vertegenwoordigt en 
activiteiten organiseert.
 
In Beijing en Shanghai is een eerste 
project van start gegaan in september 
vorig jaar. In oktober vonden de kick-
offs plaats in Skopje en Belgrado. Via 
het Erasmus-Mundusproject Basileus 
hadden we al heel wat contacten in 
die regio. In december volgde Vietnam 
en intussen hebben we ook contacten 
gelegd met de Verenigde Staten.’

WWW.UGENT.BE/ALUMNI

Internationale 
alumniwerking

als  freelancer voor hen, later heb ik een vast contract 
gevraagd. Dat had ik nodig om een verblijfsvergunning 
te krijgen en in orde te zijn met de ziekteverzekering. Ik 
werk nu fulltime voor Van Hool. Naast vertalingen doe 
ik ook wat administratief werk. Af en toe heb ik nog wat 
freelance opdrachten. Zo vertaalde ik De helaasheid der 
dingen van Dimitri Verhulst naar het Macedonisch. En 
ik schreef ook een boekje voor Nederlandstaligen om 
Macedonisch te leren en vice versa.’
 
Heb je soms nog heimwee naar België?
‘Mijn vrienden en familie mis ik wel. Intussen hebben we 
een zoontje, en er is een tweede kindje op komst. Dat 
verandert veel. Gelukkig komt mijn familie geregeld op 
bezoek. Zelf reis ik één à twee keer per jaar naar België. 
Maar ik ben intussen ook bijzonder gehecht aan Mace-
donië. Ik hou van het zonnige klimaat en de natuur hier. 
Vaak trekken we in het weekend de bergen in. Het sociale 
leven verloopt hier ook een stuk spontaner. In België 
moet je alles lang vooraf plannen. Opnieuw naar België 
verhuizen zou toch een beetje aanpassen zijn.’
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Professor Maarten 
Vansteenkiste,

vakgroep 
Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en 
Sociale Psychologie

Het is niet zo gemakkelijk om de kloof 
tussen voornemens en daadwerkelijke 
verandering te dichten. Maar er zijn wel 
een paar vuistregels. Eén daarvan is 
dat de ervaring van succes motiverend 
werkt. Als je in je voornemen slaagt, geeft 
dat extra motivatie. Slaag je niet, dan 
laat je de moed zakken. Daaruit volgt 
dat je de lat zeker in het begin niet te 
hoog mag leggen. Als je het voorbije jaar 
helemaal niet hebt gesport, moet je je 
niet voornemen om voortaan drie keer per 
week te gaan joggen. Gedragsverandering 
gaat in schuifjes.
 
Je ervaart ook sneller succes als je 
voornemens positief geformuleerd zijn. Je 
kunt dus beter focussen op een gewenst 
doel in plaats van weg te manoeuvreren 

van een ongewenst doel. Neem je niet voor 
om ‘s avonds minder te werken of minder 
op Facebook te zitten, maar bedenk welke 
leuke dingen je in de plaats wilt doen. Dan 
is de verleiding om in je slechte gewoontes 
te hervallen, minder groot.
 
Tot slot is het een goed idee je af te vragen 
waarom je een goed voornemen hebt. Is 
het je eigen idee om ’s avonds minder te 
werken of ben je het gewoon beu dat je 
partner daar blijft over zeuren? Veel van 
onze nieuwjaarvoornemens getuigen van 
‘moetivatie’: motivatie door externe druk 
of door druk die je jezelf oplegt. Als je 
motivatie uit jezelf komt, omdat je plezier 
beleeft aan je voorgenomen activiteiten of 
omdat je het doel echt belangrijk vindt, is 
de slaagkans een pak groter.

‘Van moetivatie naar motivatie’

ZO SLAGEN JE 
 GOEDE VOORNEMENS 

WÉL

U
DENKT?
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Professor Ilse 
De Bourdeaudhuij, 

vakgroep 
Bewegings- en 

Sportwetenschappen

‘Elke dag een nieuwe start’

Een groot probleem met goede voorne-
mens is dat ze meestal veel te algemeen 
en te vaag zijn. Je moet niet alleen een 
concreet doel voor ogen hebben, maar 
het meteen ook omzetten in een concreet 
actieplan: waar, wanneer en hoe ga ik mijn 
voornemen in de praktijk brengen? Studies 
hebben uitgewezen dat je slaagkansen dan 
exponentieel stijgen.
 
Regel twee is dat je je gedrag beter ook 
monitort. Dat was ook de methodiek van 
de 10.000 Stappen-campagne die we mee 
hebben ontwikkeld. Door een paar maan-
den met een stappenteller rond te lopen, 
leren mensen hun eigen gedragspatroon 
kennen en kunnen ze goed inschatten wat 
ze nog moeten doen om aan de aanbevolen 
10.000 stappen per dag te komen. Dat al-
leen al werkt motiverend, zelfs voor wie nog 

lang niet aan de 10.000 zit. Als je merkt hoe 
gemakkelijk het is om 500 stappen meer 
te doen dan normaal, lijkt het einddoel een 
stuk minder ver weg.
 
Nog een tip: zoek sociale steun. Als je meer 
wilt gaan joggen, zoek dan iemand die 
hetzelfde voornemen heeft en ga samen op 
pad. In de praktijk zorgt dat misschien voor 
wat meer problemen, maar de voordelen 
zijn groter dan de nadelen, zo blijkt.
 
Het grootste probleem is echter dat de 
meeste mensen na een tijdje toch in hun 
oude gewoontes hervallen. Het gevaar is dat 
je je dan volledig laat gaan, want het is nu 
toch allemaal om zeep, zie je wel dat het niet 
werkt. Beschouw daarom elke nieuwe dag 
als een nieuwe start: het was eventjes min-
der, maar vanaf nu gaan we er weer voor!

*JOUW GEDICHT HIER?

{*}
De volgende Durf Denken verschijnt pal 
in de Poëzieweek, die van 29 januari tot 
4 februari 2014 overal in Vlaanderen 
en Nederland mensen warm wil maken 
voor poëzie.

Misschien schrijf jij zo nu en dan 
ook wel eens een gedicht?  
Dan krijg je nu een unieke kans om 
je pennenvruchten uit je la te halen 
en ermee voor de dag te komen: mail 
je gedicht van max. 14 regels voor 
10 januari naar redactie@ UGent.be – en 
misschien staat het wel in het volgende 
nummer van Durf Denken.
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VRAAG

Lees meer over de wendingen in het leven van alumna Greet Jans op p. 24

WELK BOEK HEEFT  
HET LEVEN VAN GREET JANS 

VERANDERD?
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HONDEN LEREN 
WAARSCHUWEN

‘Misschien ontdekken we een cruciale geurmolecule?’

DIE DURFT DENKEN

‘Dat sommige honden epilepsieaanvallen lijken 
te kunnen voorspellen, een kwartier tot zelfs een 
paar uur voordat ze zich voordoen, daar bestaan 
peer-reviewed publicaties over. Onder meer in 
Groot-Brittannië en België (Hachiko) worden nu 
al honden getraind om te waarschuwen bij een 
dreigende aanval. Voor mensen met epilepsie 
is dat een grote hulp. Vooral bij wie zelf geen 
tekenen voelt, zorgt de onvoorspelbaarheid voor 
extra stress. Onderzoek geeft aan dat samen-
leven met een seizure alert dog de frequentie 
van de aanvallen verlaagt, mogelijk doordat die 
stress verlicht wordt.
 
Alleen: we weten we nog niet hoe die honden 
een op til zijnde aanval detecteren. Vermoedelijk 
merken ze bij de patiënt interne veranderingen op, 
maar met welk sensorisch systeem doen ze dat?

Onze hypothese is dat geur erbij betrokken 
is. Sommige honden gaan een tijdje voor de 
aanval aan handpalmen of knieholten van de 
patiënt gaan snuffelen en likken – misschien 
ontdekken ze in het zweet een geursignaal? 

Om dat te onderzoeken, willen we bij mensen 
met epilepsie enkele weken lang geurstalen 
van de handpalmen nemen. Sommige van 
die stalen zullen geassocieerd zijn met een 
epileptische aanval, andere niet. We willen 
nagaan of “epilepsie-naïeve” honden het 
onderscheid tussen die stalen kunnen maken, 
puur op basis van geur. Zo ja, dan kunnen we 
misschien ook een of meer geurmoleculen 
identificeren. Daarmee zouden hulphonden-
organisaties de seizure alert dogs veel effici-
enter kunnen trainen.’

Dr. Christel Moons
coördineert het Laboratorium voor Ethologie  

van de faculteit Diergeneeskunde.
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BIJ EEN 
EPILEPSIEAANVAL?
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