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NIEUWE 
HUISSTIJL 
VOOR DE UGENT!
Misschien viel het je al meteen op toen je de cover 
van deze Durf Denken zag: de UGent heeft een  nieuwe 
huisstijl. Ook het logo werd opgefrist. De  nieuwe 
huisstijl wordt gelanceerd op een strategisch 
 moment: het begin van het academiejaar 2016-2017.
 
‘De huisstijl is belangrijk’, zegt rector Anne De Paepe. 
‘Het logo, het lettertype, herkenbare kleurcombinaties, 
de beeldtaal: samen ondersteunen ze onze identiteit en 
versterken ze onze boodschap.
 
Uit een bevraging bij 6.000 studenten, medewerkers en 
alumni was gebleken dat onze huisstijl verouderd was en 
te weinig ‘Durf Denken’ uitstraalde. Ook qua gebruiks-
vriendelijkheid scoorde ze niet zo goed. Daarom hebben 
we een nieuwe huisstijl laten ontwerpen. We hebben 
gekozen voor een hedendaags design, gebaseerd op de 
vertrouwde kleurcombinatie blauw-geel en de aula in het 
logo. Er werden duidelijke, universiteitsbreed toepasbare 
richtlijnen uitgewerkt en we hebben meer en betere 
sjablonen ontwikkeld, onder meer voor briefpapier, visite-
kaartjes, e-mailhandtekeningen, posters en elektronische 
nieuwsbrieven. Om recht te doen aan onze internationale 
ambities, is alles ook in het Engels beschikbaar.
 
De nieuwe huisstijl springt echt wel in het oog. Als we 
die met zijn allen correct en consequent toepassen, in 
alle interne en externe communicatie, dan drukken we 
met de UGent ook visueel onze stempel.’
 
Richtlijnen voor de huisstijl en downloadbare sjablonen 
vind je op het online huisstijlplatform 
styleguide.ugent.be

REACTOR
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Een symbolisch  
scharniermoment

De UGent wordt 200 jaar, en dat vieren we.

Kort
FilmFest, International Days en de ecomarkt 
tijdens de week van de Fair Trade.
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BEZORG JE GEGEVENS AAN :

Magazine Durf Denken,  p/a afdeling Communicatie, 
Het Pand, Onderbergen 1,  9000 Gent

NAAM:

IK BEN:

° personeelslid aan de UGent

° student aan de UGent

°  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

° schenker aan de UGent

° geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending naar het dienstadres mogelijk)

Je vindt elke editie van het magazine 'Durf Denken' via:

durfdenkenmagazine.ugent.be
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' Onze ambitie?  
Nummer één!'

UGent-alumnus Louis Jonckheere over 
zijn ambities met Showpad.

U Denkt
13 vragen voor professor Carl Devos: 

'Macht heb ik niet, invloed wel.'

Die Durft Denken
Alsmaar betere weersvoorspellingen?

Met krachtigere computers kan het.

Het IOF:
operatie valorisatie

Het Industrieel Onderzoeksfonds IOF) slaat 
de brug tussen universiteit en industrie.

Universe
Wanthanee, student en muzikaal talent: 

van Pukkelpop naar het auditorium.

Eten als beloning
Waarom is ongezond lekkerder dan 

gezond? Het REWARD-project zoekt het uit.
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p 9 oktober 1817 werd de Gentse 
universiteit – die werd gesticht onder 
Willem I, koning der Nederlanden – 

plechtig geopend. In het allereerste jaar telde 
de universiteit 190 studenten en 16 profes-
soren, verdeeld over vier faculteiten: Letteren, 
Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen. 
Tweehonderd jaar later is de UGent uitge-
groeid tot een van de grootste universiteiten 
in het Nederlandse taalgebied, met meer dan 
41.000 studenten en 9.000 personeelsleden. 
Redenen genoeg om een jaar lang met veel 
trots op de voorbije 200 jaar terug te blik-
ken. Curatoren van het vieringsjaar zijn Lieve 
Bracke, eresecretaris van de Raad van Bestuur, 

en professor Rik Van de Walle, decaan van 
de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur. 

Lieve Bracke: ‘De rector had me in november 
2014 aangezocht om curator te worden. Ik 
heb meteen toegezegd, ook al heb ik in 2008 
afscheid van de UGent genomen. Maar de 
instelling heeft me zo veel gegeven – ik heb 
er quasi mijn hele leven doorgebracht, van 
mijn 17de tot mijn 60ste – en ik ben haar zo 
dankbaar dat ik er met hart en ziel voor wilde 
gaan. Al was ik wel blij toen Rik in augustus 
vorig jaar co-curator wilde worden, want het 
is een hels karwei.’

O

In oktober 2017 wordt de UGent 200 jaar oud. Dat wordt uitgebreid gevierd, 

met een programma dat niet alleen terugblikt, maar ook aanspoort om na te 

denken over de universiteit die de UGent in de toekomst wil zijn.

De UGent viert haar 200ste verjaardag

SYMBOLISCH 
SCHARNIER MOMENT
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- 
Rik Van de Walle: ‘Anders dan Lieve ben ik voltijds aan 
de UGent verbonden, zodat ik als verbindingsfiguur kan 
fungeren voor faculteiten, vakgroepen en directies. Wat 
mij over de streep heeft getrokken, is het gevoel van 
dankbaarheid en trots waar Lieve over spreekt. Ook mij 
heeft de UGent heel veel kansen gegeven. Ik vind overi-
gens dat meer alumni dat gevoel zouden moeten uitdra-
gen. Waarom zou je niet trots zijn op je alma mater? De 
viering kan daar misschien toe bijdragen, door te laten 
zien dat we samen deel uitmaken van één groot verhaal.’
 
Vanuit welke visie wordt de viering aangepakt?
Lieve Bracke: ‘Het mag zeker geen louter historische 
herdenking worden. Een uitgebreide terugblik op de 
mooie momenten hoort er natuurlijk bij, maar we willen 
dit symbolisch scharniermoment ook aangrijpen om 
vooruit te kijken: welke universiteit willen we over 10, 20, 
of zelfs 50 jaar zijn? Welke ambities willen we uitstralen 
en hoe zullen we die realiseren? Welke rol willen we dan 
in de samenleving spelen? Hoe kunnen we de toekomst 
van jonge mensen helpen vormgeven? De afsluiter van 
het vieringsjaar, in december 2017, wordt trouwens een 

ambitieuze denkoefening, University For You, 
waarin we breed nadenken over het belang en 
de rol van de universiteit in de maatschappij.’

Leeft die 200ste verjaardag in de  UGent-
gemeenschap?
Rik Van de Walle: ‘In het begin kostte het wat 
moeite om mensen warm te maken, maar 
zodra de trein aan het rollen ging, kwamen er 
heel veel mooie ideeën en suggesties op ons af 
dat we soms wat moesten afremmen. Iedereen 
wilde participeren. Dat is natuurlijk typisch 
voor de UGent: je wordt hier aangespoord om 
zelf te denken, je uit te spreken en vervolgens 
ook te doen. De kracht van die participatie 
hebben we heel sterk ervaren. Anderzijds 
wilden we natuurlijk overdreven versnippering 
tegengaan en de focus scherp houden.’
 
Lieve Bracke: ‘Het kwam er op aan om de 
positieve energie te kanaliseren naar een 
gemeenschappelijk doel. Daarom hebben we 
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een tiental ankerevenementen vastgelegd. Die 
hebben we vooral gekozen omdat ze mensen 
kunnen samenbrengen, ook fysiek: studenten, 
alumni, professoren, onderzoekers, ATP-leden, 
maar ook Gentenaars en iedereen die zich bij 
de UGent betrokken voelt. Elkaar ontmoeten, 
herinneringen ophalen, contacten opfrissen en 
nieuwe contacten leggen: dat is een belangrijk 
doel van het vieringsjaar.’
 
Is er een rode draad?
Rik Van de Walle: ‘We zijn uitgegaan van onze 
kracht, van wat ons kenmerkt: de kracht van 
participatie, en vooral ook ons maatschappelij-
ke engagement. Onze universiteit wil namelijk 
maatschappelijke impact hebben, op allerlei 
manieren. We leveren uitstekend opgeleide en 
kritisch denkende jongeren af, onze onder-
zoekers verleggen grenzen, we doen beleids-
voorbereidend en -ondersteunend onderzoek 
voor steden, gemeenten, overheden en andere 
actoren, we sluiten samenwerkingsakkoorden 

met de industrie, richten spin-offs op, stimuleren en 
begeleiden studenten om te durven ondernemen, we 
voeden het maatschappelijke debat over uitdagingen 
zoals energie, gezondheid, klimaatverandering en-
zovoort. Typisch voor de UGent, denk ik, is het multi-
perspectivisme: we bekijken de zaken vanuit verschil-
lende invalshoeken, om op die manier onder meer de 
maatschappij te verrijken.’
 
Lieve Bracke: ‘Die maatschappelijke betrokkenheid zit 
in ons DNA. In de 19de eeuw bekommerden studen-
tenverenigingen zich om kinderen in achtergestelde 
buurten die gezondheidszorg nodig hadden, of ze ga-
ven kinderen muzieklessen. We hebben een voortrek-
kersrol gespeeld in de vernederlandsing van het hoger 
onderwijs – een mijlpaal in de emancipatie van de 
Vlaamse intelligentsia. Dat maatschappelijke engage-
ment nemen we overigens niet alleen lokaal en regi-
onaal op, maar ook internationaal. Denk maar aan de 
ESPOL-universiteit in Ecuador en de Can Tho  University 
in Vietnam, waarmee de UGent al jarenlang succesvol 
samenwerkt: dankzij de vrijwillige en belangeloze inzet 
van professoren en onderzoekers zijn die twee instel-
lingen uitgegroeid tot toonaangevende universiteiten 
in hun regio.’

Hoe komt die maatschappelijke betrokkenheid 
tot uiting in het vieringsjaar?
Lieve Bracke: ‘Onder meer door het hele jaar door 
fondsen te werven voor drie thema’s: oncologie, gezon-
de voeding en verkeersveiligheid. Dat zijn drie concrete 
en herkenbare thema’s waar veel mensen zich ook 
emotioneel betrokken bij voelen en waar maatschappe-
lijk veel rond beweegt. Door zulke thema’s in de kijker 
te zetten, laten we zien dat de UGent ook een zorgzame 
universiteit is. Daarnaast trekken we met veel van onze 
ankerevenementen de stad in. Zo maken we meteen 
duidelijk dat de UGent al lang geen ivoren toren meer 
is. De verwevenheid van de stad Gent en de UGent is 
trouwens een belangrijk thema in het vieringsjaar.’

HET DNA VAN DE UGENT
Professor Rik Van de Walle: 
'Je wordt hier aangespoord om 
zelf te denken, je uit te spreken en 
vervolgens ook te doen.
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UGent en willen dat ook niet zijn. De jongste 
jaren zijn we erg actief in West-Vlaanderen en 
bouwen we aan goede relaties met Kortrijk, 
Oostende en Brugge. Het vieringsjaar willen 
we aangrijpen om dat extra uit de verf te 
doen  komen.’
 
Naar welke evenementen kijkt u 
zelf vooral uit?
Rik Van de Walle: ‘Naast de UGent wordt ook 
de Université de Liége 200 jaar. We organi-
seren een fietstocht tussen beide steden, en 
op 16 mei 2017 vieren we in Brussel samen 
onze verjaardag, met een concert in de Henry 
Le Boeufzaal in Bozar. We hadden daarvoor 
gerenommeerde orkesten kunnen uitnodigen, 
maar welbewust hebben we gekozen voor 
universitaire koren en orkesten. Een duidelijk 
signaal: we willen uitdragen dat de studenten 
deel uitmaken van onze geschiedenis en dat ze 
die geschiedenis mee blijven maken.
 
Natuurlijk kijk ik ook uit naar 'Iedereen UGent!', 
het gezinsvriendelijke community-event dat 
plaatsvindt op 8 oktober 2017. Dat moet 
duizenden mensen naar Gent lokken. We 
trekken een UGent-as door de stad, van de 
Ledeganckstraat tot Het Pand, en langs dat 
traject worden de bezoekers getrakteerd op 
rondleidingen, interactieve installaties, korte 
lezingen, demonstraties, poëzie en muziek, 
allerlei acts enzovoort. We hebben daarvoor in 
de brede UGent-community – ook bij alumni 
– naar artistiek en ander talent gespeurd en 
ik moet zeggen: in die talentenbank zit heel 
veel creatiefs.’
 
Lieve Bracke: ‘Om eerlijk te zijn: ik kijk uit 
naar het slotakkoord, om dan hopelijk trots te 
kunnen terugblikken op een geslaagd vie-
ringsjaar … Ik ben erg benieuwd naar het boek 

 
In 1817 had het niet veel gescheeld of Willem I 
had als vestigingslocatie Brugge gekozen …
Rik Van de Walle: ‘Dan was Gent een andere stad 
geweest – en had de universiteit vast ook een ander 
profiel gekregen. Dat Gent zo’n aantrekkelijke stad is, 
blijft voor veel eerstejaars een belangrijke troef om in 
Gent te komen studeren. De stad draait niet exclusief 
rond de universiteit: dat vinden studenten belangrijk.’
 
Lieve Bracke: ‘Omgekeerd heeft de UGent de stad 
natuurlijk ook veel te bieden: we hebben de stad de 
Boeken toren en andere landmarks gegeven, veel stu-
denten blijven na hun opleiding in de stad hangen en 
zorgen zo voor dynamiek, we hebben een grote impact 
op het economische weefsel, op kunst en cultuur … 
Stad en universiteit zijn hecht met elkaar verweven: 
dat willen we onder meer laten zien met een grote 
tentoonstelling in het STAM. We hebben een stevige 
overlegtraditie en ook voor het vieringsjaar werken we 
nauw samen. Ook met de provincie Oost-Vlaanderen 
hebben we altijd nauwe banden gehad.’
 
Rik Van de Walle: ‘De stad en de provincie Oost-Vlaan-
deren zijn overigens geen exclusieve partners van de 

HET PROGRAMMA
Het eeuwfeest van de UGent werd voorbereid door 
een Strategische Stuurgroep en verschillende work 
units (Academisch, Geschiedenis, Cultuur, Sport, 
Viering, Communicatie, PR en Marketing, Fondsen-
werving en Sponsoring). Het volledige programma 
wordt voorgesteld op de opening van het academie-
jaar 2016-2017. 

Meer informatie vind je via  200.ugent.be
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dat professor Gita Deneckere voorbereidt, Uit 
de ivoren toren, over de geschiedenis van de 
UGent. En naar de universitaire hymne die 
Dirk Brossé componeert. Maar we hebben 
ons best gedaan om een totaalpakket uit te 
werken waaraan iedereen kan participeren. 
Er is echt voor elk wat wils: een internationale 
roeiregatta, een Groot Dictee, een wedstrijd 
voor middelbare scholieren, tentoonstellingen 
in het STAM en de andere stadsmusea, een 
internationale rectorenmeeting enzovoort. En 

op 9 oktober 2017 vieren we de stichtingsdag, onder 
meer met een historisch reenactment.

Dat belooft: tijdens het banket op 9  oktober 1817 wer-
den voor 78 genodigden 189  flessen wijn  ontkurkt …
Lieve Bracke: ‘Wees gerust, wij houden het veel 
bescheidener. Ook het menu dat op dat banket werd 
verorberd, was trouwens iets voor geharde en getrain-
de eters. In Het Pand brengen we wel een speciaal 
‘200 jaar UGent’-menu, met enkele gerechten die 
verwijzen naar dat fameuze banket.’ 

 Er is voor 
elk wat wils in 
het vieringsjaar: 
een internationale 
roeiregatta, 
een Groot Dictee, 
een internationale 
rectorenmeeting 
enz. 
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#UGENT

facebook.com/ugent • instagram.com/ugent • twitter.com/ugent • pinterest.com/ugent • linkedin.com/company/ghent-university

Het wordt tijd dat het academiejaar weer begint, 
Minerva stond niet meer in mijn vaak bezochte sites 
#ugent

Fien @fien

6 september 2016

WAT IS ER GAANDE OP :
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CINEMAZAAL WORDT AUDITORIUM
Wetenschap op het filmfestival? Dat kan! De UGent en Film Fest 
Gent slaan dit jaar de handen in elkaar en bieden een uniek, 
verdiepend programma aan op de 43e editie van het festival, 
van 11 tot 21 oktober 2016. Zo ruilen professoren hun audi-
torium in voor de cinemazaal in de ‘Film Fest UGent Colleges’, 
waar ze een film tonen en lesgeven over thema’s die aansluiten 
bij hun vakgebied. Verwacht frisse colleges over Nordic Cinema, 
Japan, en film als medium. Op dinsdagavond 18 oktober 2016 
is er een speciale editie van Wetenschapscafé Gent. Het thema: 
 ‘Hollywood redt de wereld! Wetenschap in rampenfilms.’ 
 
www.ugent.be/filmfest en www.filmfestival.be

INTERNATIONAL DAYS
Op maandag 24 en dinsdag 25 oktober 2016 or-
ganiseert de afdeling Internationalisering opnieuw 
de International Days in Het Pand (Onderbergen 1). 
Tijdens dit tweedaagse evenement kun je volop de 
mogelijkheden verkennen om van een leerrijke en 
onvergetelijke internationale ervaring te proeven.
De mogelijkheden zijn ruimer dan je denkt: je kunt 
in het buitenland studeren, maar je kunt er ook 
een stage doen of werkervaring vergaren. Tijdens 
de International Days wordt een brede waaier van 
opties voorgesteld via infosessies en infostands. Je 

kunt er ook praten met studenten 
en alumni die al een buitenlands 
avontuur hebben meegemaakt. Zij delen hun erva-
ringen – en hun enthousiasme! – met je en geven je 
nuttige feedback.`

Wil je tijdens je studies naar het buitenland, dan kom je op 

24 oktober 2016 langs. Op 25 oktober 2016 krijg je alles te 

horen over een internationaal avontuur na je studies.

www.ugent.be/internationaldays

ECOMARKT IN EEN NIEUW JASJE
Tijdens de Week van de Fair Trade van 10 tot 14 oktober 2016 
zet de UGent alle zeilen bij. Op 11 oktober 2016 kun je van 16 
tot 18.30 uur in het Ufo terecht voor de Ecomarkt, met produc-
ten van lokale duurzame ondernemers. Dit jaar staat duurzaam 
textiel in de kijker. Studentenorganisatie UGent1010 organi-
seert een tweedehandsmarkt, er zijn gratis workshops, op het 
duurzaamheidseiland vind je animatie en info en o.a. Rooffood 
zorgt voor gratis hapjes. Als afsluiter is er om 20 uur de film 
The True Cost, over de wedloop naar steeds goedkopere kleren.

De Ecomarkt – Fair Fashion is een initiatief van het duurzaamheidskantoor en 

de Fairtrade cel van de UGent en de duurzame studentenorganisatie UGent1010.

www.ugent.be/fairtrade
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OPERATIE 
VALORISATIE
Het Industrieel Onderzoeksfonds

De Vlaamse overheid riep in 2004 het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) 

in het leven. Het doel: de noden van de academische wereld en van het 

bedrijfsleven beter op elkaar afstemmen. Intussen zijn binnen de AUGent 

22 business development centers actief en worden er volop samenwerkings-

akkoorden afgesloten, octrooien aangevraagd en spin-offs opgericht.

at houdt het Industrieel 
Onderzoeksfonds precies in?
Herman Van Langenhove: 
‘Het basisidee achter de oprichting 
was dat de maatschappij veel in 
academisch onderzoek investeert 
en dat de belastingbetaler daarom 

recht heeft op meer praktische toepassingen van 
dat onderzoek. Het IOF reikt instrumenten aan 
om de wisselwerking tussen de universiteit en het 
bedrijfsleven te stimuleren. Puur wetenschappelijk 
werk blijft uiteraard essentieel. Alleen is het meer dan 
ooit belangrijk om de opgebouwde kennis sneller en 
beter te valoriseren.’
 
Hoe pakt de AUGent dat concreet aan?
Herman Van Langenhove: ‘Binnen onze associatie 
wordt het IOF beheerd en gecoördineerd door de 
IOF-cel van UGent TechTransfer. Die centrale dienst zit 

WAAN HET WOORD

Kristof De Mey
sports technology / business de-
veloper bij het Valorisation Centre 
for Technological Optimization, 
Research and Innovation 
in Sport (Victoris)

Professor Herman 
Van  Langenhove  
(vakgroep Duurzame Organische 
Chemie en Technologie) 
voorzitter van de IOF-raad 
van de AUGent
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mee in de cockpit bij de projectfinanciering, 
de contractondersteuning en het strategisch 
beheer van intellectuele eigendomsrechten en 
licenties. Daarnaast beschikken we momenteel 
over 22 multidisciplinaire valorisatieconsortia 
of business development centers. Daarin wer-
ken complementaire en faculteitsoverschrij-
dende onderzoeksgroepen samen rond een 
bepaalde technologie of expertise. Dat doen 
ze onder leiding van een IOF-mandaathouder 
of business developer. Researchers kunnen 
overigens probleemloos in meerdere valorisa-
tieconsortia meedraaien. Alle samenwerkings-
verbanden onder de mantel van het IOF zijn 
heel dynamisch en flexibel: consortia komen 
en gaan. Dit jaar hebben we er bijvoorbeeld 
twee nieuwe mogen verwelkomen, terwijl een 
ander business development center een zelf-
standige spin-off is geworden.’

 
Hoe worden die activiteiten gefinancierd?
Herman Van Langenhove: ‘Een pot van 27 miljoen 
euro wordt volgens een bepaalde sleutel verdeeld over 
de vijf Vlaamse onderwijs associaties. De AUGent krijgt 
32 procent, dus ongeveer 9 miljoen euro. Het aandeel 
van elke instelling wordt elk jaar opnieuw berekend, 
op grond van vaste criteria zoals het aantal industriële 
contracten, octrooien en spin-offs. Wat die spin-offs 
betreft, was 2015 voor ons een echt boerenjaar: we 
hielden er liefst 12 boven de doopvont.’

 Het Industrieel Onderzoeks-
fonds reikt  instrumenten aan om 
de wisselwerking tussen 
de  universiteit en het bedrijfs-
leven te  stimuleren 
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Komen onderzoekers uit alle faculteiten 
in aanmerking voor IOF-steun?
Herman Van Langenhove: ‘In principe wel, maar het 
zwaartepunt ligt toch bij de faculteiten Ingenieurs-
wetenschappen en Architectuur, Bio-ingenieurs-
wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheids-
wetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en 
Diergeneeskunde. Die kennis domeinen lenen zich nu 
eenmaal beter voor samenwerking met de industrie.’
 
Wat is de rol van de business developers?
Herman Van Langenhove: ‘Zij zijn zelf geen onder-
zoeker, maar staan wel heel dicht bij hun onderzoeks-
groepen. De AUGent heeft bewust gekozen voor een de-
centrale aanpak: dat stelt business developers in staat 
om snel zaken op te pikken en hun projecten stevig op 
de rails te houden. Elke mandaathouder heeft zowat 
zijn eigen profiel en aanpak. De ene had op voorhand 
bijvoorbeeld al wat meer businesservaring dan de ande-
re. Stuk voor stuk zijn het bruggenbouwers met de gave 
om elkaar aanvullende competenties bijeen te brengen.’
 
Kristof De Mey: ‘Ik ben nu een kleine drie jaar business 
developer bij Victoris, het Valorisation Centre for Techno-

logical Optimization, Research and innovation in 
Sport. Sindsdien heb ik de mentaliteit al duidelijk 
zien veranderen. Meer en meer academici besef-
fen dat dit een buitenkans is om echt iets met 
hun kennis te doen. Ze willen de expertise van de 
AUGent matchen met noden en opportuniteiten 
in de samenleving. Ik speel een bemiddelende 
rol: ik probeer elke onderzoeker persoonlijk te 
ondersteunen. Dat houdt in dat ik de mensen 
op een aangepaste manier inspireer, nuttige 
contacten aanreik, meetings help organiseren, 
meeschrijf aan projectteksten en zo meer.’

€ 27.000.000
 per jaar

22
12

€ 9.000.000

48
= bijna

valorisatie-
consortia

waarvan voor 
de  AUGent:

nieuwe spin-offs 
in 2015

spin-offs 
tussen 2005 en 2015

Vlaams IOF-budget 32%
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SPORTINNOVATIE
Kristof De Mey: ‘Met Victoris willen we het 
 single point of contact zijn voor alle expertise 
inzake sportinnovatie aan de AUGent.’

keuringsproces vooraf. En als een consortium 
na een tijd goed begint te draaien en stilaan 
wat matuurder wordt, verwachten we dat het 
zijn werking deels zelf financiert. Onze business 
development centers halen met steun van het 
IOF opdrachten binnen. Het is dan ook logisch 
dat ze de vergoeding die ze daarvoor krijgen in-
zetten om nieuwe doelstellingen te realiseren.’
 
Kristof De Mey: ‘Ik ben tegelijk het aanspreek-
punt en de trekker van ons consortium. Bij de 
opstart in 2008 telde Victoris elf onderzoeks-
groepen, inmiddels zijn dat er twintig. Het is 
een hele uitdaging om daar een lijn in te bren-
gen en een heldere  strategische visie te ontwik-
kelen, zodat het voor de buitenwereld duidelijk 
is wie we zijn en wat we doen. Het  domein 
sport is zo uitgebreid dat we ons onmogelijk 
op alles tegelijk kunnen focussen. We hebben 

1.250
jobs in  
spin-offs 
(eind 2012)

80 € 26.600.000

506

nieuwe octrooien 
in 2015 contractinkomsten in 2015

octrooien
tussen 2005 en 2015

€ 550.000.000
balanstotaal van alle spin-offs

(eind 2012)

 
Hoe vinden consortia en bedrijven elkaar?
Herman Van Langenhove: ‘Sommige projecten zijn 
vraaggedreven: een bedrijf is actief op zoek naar aca-
demici die een concreet probleem kunnen oplossen. 
Maar het kan net zo goed dat een researcher wil nagaan 
of ergens op de markt iemand interesse toont voor zijn 
vondst. In beide gevallen gaat het om een echt samen-
werkingsverband, met twee evenwaardige partners die 
samen iets nieuws willen creëren. Voor alle duidelijk-
heid: het IOF is geen bankautomaat waarop onderzoe-
kers met een idee naar hartenlust een beroep kunnen 
doen. Aan elk nieuw project gaat een grondig goed-
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besloten om ons in de eerste plaats toe te leggen op di-
gitale toepassingen: een scan waarmee je spieren kunt 
doorlichten zonder dat je een biopsie moet nemen, 
nieuwe wearables en apps, gesofisticeerde communi-
catietechnologie om tijdens wielerwedstrijden data van 
de fiets door te sturen naar de volgwagen enz.
 
Dat ligt trouwens helemaal in lijn met het idee waar-
mee het destijds voor Victoris allemaal begonnen is: 
de ontwikkeling van een softwareapplicatie waarmee 
kinesisten en trainers makkelijker sportletsels konden 
voorkomen. In 2010 is daaruit de spin-off SpartaNova 
ontstaan. Ook in sportswear staan we traditioneel sterk. 
Op sportvoedingssupplementen gaan we ons dan weer 
minder focussen omdat het ondernemingsklimaat in 
Vlaanderen niet echt rijp lijkt voor een meer weten-
schappelijke benadering. Hoe dan ook willen wij met 
Victoris het single point of contact zijn voor alle experti-
se inzake sportinnovatie aan de AUGent.’

 
Je moet het consortium dus zowel intern als 
extern zien te ‘verkopen’.
Kristof De Mey: ‘Veel academici staan huiverig 
tegenover commercialisering. De speurtocht 
naar geschikte valorisatiepartners moet dus 
doordacht verlopen. Ik heb me bijvoorbeeld 
toegelegd op de ontwikkeling van een inter-
actief digitaal platform. Wij hebben de ideale 
input voor content marketing en het is erg 
motiverend voor onze mensen dat we op een 
goede manier met hun werk naar buiten kun-
nen komen. Zo hebben we in oktober vorig jaar 
ons nieuwe Sport  Science Laboratory geopend, 
genoemd naar gewezen IOC-voorzitter Jacques 
Rogge. Dat event heeft al voor twee nieuwe 
projecten gezorgd.’
 
Welke meerwaarde heeft het IOF voor 
studenten?
Kristof De Mey: ‘Zijn docenten die met hun 
twee voeten in de realiteit staan niet extra 
inspirerend? Hun praktijkgerichte werk kan tot 
relevante thesisonderwerpen en doctoraten 
leiden, studenten krijgen toegang tot netwerk-
events met innovatieve bedrijven en kunnen 
daar interessante contacten leggen. Zelf heb ik 
de handen in elkaar geslagen met de collega’s 
van Durf Ondernemen, dat zich op studenten 
richt. We broeden momenteel samen op een in-
cubatorprogramma voor sport start-ups. Dat zal 
ongetwijfeld weer een heel nieuwe dynamiek tot 
stand brengen en tot nieuwe projectaanvragen 
voor Victoris leiden. En zo blijft de bal rollen!’ 
 
www.ugent.be/techtransfer
www.victoris.ugent.be

 Veel academici staan 
huiverig tegenover 
 commercialisering. 
 Daarom gaan we erg 
 doordacht op zoek naar 
valorisatie partners. 
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UNIVERSE

‘Ik zing al mijn hele leven en speel onder meer piano en gitaar, maar 
ik had me altijd mijlenver van alle mogelijke wedstrijden weg-
gehouden. Tot een vriendin me kon overhalen om mee te doen aan 
De Nieuwe Lichting. Met meer dan 800 inzendingen verwachtte ik er 
totaal niets van. Ik vond het al ongelooflijk dat ik bij de 60 geselec-
teerden zat. Toen gaf de vakjury me ook nog een plaats bij de acht 
finalisten en kreeg ik zoveel publieksstemmen dat ik nog won ook. 
En dat met Only Shadows Remain, een dromerig nummer dat ik al op 
mijn zeventiende had geschreven.
 
Er kwam op slag zoveel op me af dat ik besloot om mijn studies even 
on hold te zetten. Naar de les gaan, was niet meer haalbaar. Daarom 
heb ik me voor het tweede semester van mijn tweede bachelor laten 

ALLES 
VOOR 
DE KUNST

Begin februari werd Wanthanee Wadngam (22) tot haar 

eigen verbazing laureate van De Nieuwe Lichting van 

Studio Brussel. Sindsdien zoekt de West-Vlaamse zangeres 

met Thaise roots naar het ideale evenwicht tussen haar 

studies Kunstwetenschappen en haar muzikale ambities.

uitschrijven. Ik heb de voorbije maanden her en 
der wat kleine optredens gedaan, onder meer in 
augustus op Pukkelpop, maar eigenlijk heb ik am-
per genoeg nummers om een kwartier te vullen. 
Daar ga ik de komende tijd in alle rust aan werken. 
Dat mijn muziek vanuit mijn gevoel moet komen, 
maakt het niet altijd makkelijk. Gelukkig zit ik aan 
de bron: mijn vriend Orson is ook muzikant – bij 
de popgroep Sleepers' Reign – en heeft een eigen 
studio. Ik heb dus een prima klankbord.
 
Ik voel aan alles dat mijn toekomst in de muziek 
ligt, maar ik wil absoluut ook mijn studies afmaken. 
Daarom ga ik er dit academiejaar weer vol tegen-
aan. Ik studeer echt heel graag en Kunstweten-
schappen is me op het lijf geschreven. Ik vermoed 
trouwens dat de muze sneller zal komen als ik mijn 
gedachten af en toe eens op iets anders kan zetten. 
Ook daarom is het een goede zaak dat ik nog vaak 
met mijn hoofd in mijn cursussen zal moeten zitten.'
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ZOET EN VET 
BELOONT
Nathalie De Cock (links) 

en Laura Vandeweghe: 

‘Anders dan fruit activeert 

zoet, vet, energierijk voedsel 

beloningsgebieden in 

de hersenen.’
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Waarom is ongezond lekkerder dan gezond?

Eten we vet- en suikerrijk voedsel omdat 

we beloningsgevoelig zijn? En kunnen we 

die beloningsgevoeligheid aangrijpen om 

kinderen en jongeren gezonde keuzes te 

laten maken? UGent-onderzoekers zoeken 

het uit in het REWARD-project.

at is belonings-  
gevoeligheid eigenlijk?
Laura Vandeweghe, vakgroep 
Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- 
en Sociale Psychologie, junior 
onderzoeker van het REWARD- 
project: ‘In onze hersenen zit een 

beloningssysteem dat te maken heeft met dopamine, 
een neurotransmitter die ons een gelukkig gevoel be-
zorgt. Volgens bepaalde persoonlijkheidstheorieën in 
de psychologie zijn sommige mensen beloningsgevoe-
liger dan andere en gaan ze ook actiever naar belo-
ningen op zoek: ze zijn impulsiever en avontuur lijker, 
hebben meer lef, nemen graag risico’s. Doordat ze 
moeilijker kunnen weerstaan aan belonende prikkels, 
ontwikkelen ze ook sneller slechte gewoonten, zoals 
 ongezond  eetgedrag.’

Professor Caroline Braet, vakgroep Ont-
wikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale 
Psychologie, een van de promotoren van het 
REWARD-project: ‘De beloningsgevoeligheid 
verschilt niet alleen individueel, maar is ook 
leeftijdsgebonden. Bij adolescenten tussen 
12 en 19 jaar bereikt ze een piek. Dat kun je 
evolutionair verklaren: adolescenten moeten 
experimenteren, de wereld verkennen, op eigen 
benen leren staan. Je begrijpt dan ook waarom 
veel studenten zo moeilijk kunnen weerstaan 
aan allerlei prikkels die op hen afkomen: ze zijn 
nog erg beloningsgevoelig … Pas rond je 30ste 
zijn de gebieden in de hersenen die instaan 
voor gedragscontrole sterk genoeg ontwikkeld.’

Hoe zit het verband tussen belonings-
gevoeligheid en ongezond eten in elkaar?
Nathalie De Cock, vakgroep Voedselveiligheid 
en Voedselkwaliteit, junior onderzoeker van 
het REWARD-project: ‘Je eet niet alleen omdat 
je honger hebt en je je energiebalans weer in 
evenwicht wilt brengen. In onze samenleving 
eet je vooral omdat je trek hebt, omdat eten 
lekker en prettig is – de hedonische hon-
ger, noemen we dat. Die stil je met koekjes, 
pizza, chips, chocola: suiker- en vetrijk eten 

W

BELONING
ETEN ALS
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 Uit onderzoek blijkt dat er 
ongeveer zes proefbeurten 
nodig zijn om kinderen een 

groente die ze niet lusten 
toch te leren eten 

dat de maatschappelijke tolerantie tegenover obese 
mensen vergroten.’
 
Kunnen we hen helpen om hun zelfcontrole 
te versterken?
Caroline Braet: ‘Beslissend zijn omgevingsfactoren 
niet, maar bij beloningsgevoelige mensen versterken 
ze ongezond gedrag. Daarom kun je de toegang tot on-
gezond voedsel maar beter bemoeilijken: frisdrankau-
tomaten weghalen uit school, in studentenrestaurant 
de frieten in de verste hoek zetten. Het moet mensen 
meer energie kosten om iets ongezonds te pakken te 
krijgen dan omgekeerd.’
 
In het REWARD-project onderzoeken jullie 
ook andere strategieën?
Nathalie De Cock: ‘We bekijken hoe we beloningsge-
voeligheid positief kunnen inzetten. Daarvoor maken we 
gebruik van inzichten uit de leertheorie: door gezond 
gedrag te belonen, zorgen we ervoor dat mensen dat ge-
drag frequenter zullen stellen. Hoe we dat kunnen doen, 
hebben we het in REWARD-project onderzocht bij kinde-
ren en bij jongeren. Jongeren zijn maximaal belonings-

dat  intrinsiek belonend is. Daarnaast bestaat er een 
verband tussen beloningsgevoeligheid en emotioneel 
eetgedrag. Als mensen zich slecht voelen of onder 
stress staan, zoeken ze compensatie en beloning in 
een snack. Dat zie je al bij jonge kinderen.’
 
Waarom bezorgen koekjes, chips en chocola ons 
een belonend gevoel, en broccoli niet?
Laura Vandeweghe: ‘Pasgeboren kinderen zijn voorbe-
stemd om moedermelk lekker te vinden. Die is zoet en 
vet. Aan die smaken hoef je niet te wennen – daarom 
houdt iedereen van ijsjes, milkshakes en chocolade. 
Zoet, vet, energierijk voedsel vinden we aantrekkelijk: 
geur, smaak en andere prikkels activeren beloningsge-
bieden in de hersenen en na het eten krijgen we een 
aangenaam gevoel. Groenten, die minder uitgesproken 
zoet of vet zijn, hebben een lagere energiewaarde en 
hebben dat effect niet.’
 
Beloningsgevoeligheid is dus een voorspeller 
van ongezond eetgedrag?
Caroline Braet: ‘We leven in een obesogene omgeving: 
hoog-energetisch voedsel vind je overal en er wordt 
massaal reclame voor gemaakt. Toch hebben die 
omgevingsfactoren niet zo veel effect als je niet belo-
ningsgevoelig bent. Als er een schaaltje chips op tafel 
staat, zul jij er misschien de hele tijd van eten terwijl 
je zus ze laat staan. Mensen met overgewicht wordt 
vaak verweten dat ze geen discipline hebben. Maar voor 
beloningsgevoelige mensen is “karakter hebben” ont-
zettend moeilijk. Het is geen zaak van niet willen, maar 
van niet kunnen. Als dat besef zou doordringen, zou 
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REWARD-PROJECT
In het REWARD-project werken weten-
schappers van de UGent en de KU Leu-
ven samen om te onderzoeken welke rol 
beloningen en beloningsgevoeligheid 
spelen in de eetgewoonten van kinderen 
en jongeren. Voor de UGent werken 
onderzoekers mee van drie vakgroepen: 
Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en 
Sociale Psychologie, Voedselveiligheid 
en Voedselkwaliteit, en Maatschappelij-

ke Gezondheidkunde. Het project wordt 
gefinancierd door het programma Stra-
tegisch Basisonderzoek van het Vlaams 
Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Eind oktober 2016 wordt een twee-
daags slotsymposium georganiseerd, 
met een presentatie van de weten-
schappelijke resultaten (27 oktober) 
en een valorisatiedag (28 oktober). 

Geïnteresseerden zijn zeker welkom. 
Bij uitgeverij Manteau verschijnt dan 
ook het boek Mijn kind eet gezond. 
Daarin geven medewerkers van het 
 REWARD-project tips om kinderen 
 gezond te leren eten en brengen ze 
ruim 100 gezonde recepten bij elkaar.

www.rewardstudy.be
www.rewardsymposium.be

gevoelig en vormen een belangrijke doelgroep: ongezon-
de voedingsgewoonten die je tijdens je adolescentie niet 
kwijtraakt, neem je mee naar je volwassen leven. In het 
project hebben we een app met spelelementen ontwik-
keld. Die daagt adolescenten uit om gezonde keuzes te 
maken en geeft hen daarvoor een sociale beloning: ze 
kunnen de klaswinnaar van het spel worden.’
 

Kan zoiets ook al bij jonge kinderen?
Laura Vandeweghe: ‘Jonge kinderen moet je vooral 
helpen om hun smaakpalet te verbreden. We hebben 
een aangeboren voorkeur voor zoet en vet en een 
aangeboren afkeer van zure en bittere smaken. Het 
kost moeite om onze smaakpapillen aan zuur en bitter 
te laten wennen: uit onderzoek blijkt dat er ongeveer 
zes proefbeurten nodig zijn om kinderen een groente 
die ze aanvankelijk niet lusten te leren eten. Of je daar 
beloningen of verbale aanmoedigingen aan verbindt, 
maakt niet zo veel uit – althans voor de kinderen in 
mijn onderzoek. Ik sluit niet uit dat dat bij kinderen 
met eetproblemen anders is.
 
Hoe dan ook: blijf die portie prei of spruitjes aanbieden, 
telkens opnieuw, en laat het kind proeven en aan de 
smaak wennen. Die proefbeurten kleed je kindvriende-
lijk in: zorg voor een prettige, ontspannen sfeer, combi-
neer de nieuwe smaak met iets wat ze al lekker vinden, 
laat zien dat je groenten zelf ook lekker vindt. Een hap 
witloof belonen met een snoepje is geen goed idee, je 
kind dwingen om zijn bord leeg te eten al evenmin.’ 
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DE VERKOPER 2.0
Louis Jonckheere: ‘Met Showpad 
hebben we een platform gemaakt 
waarmee verkopers presentaties 
kunnen vinden, presenteren 
en delen. Met catalogussen en 
brochures zeulen hoeft niet meer.’
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Louis Jonckheere, medeoprichter Showpad

Ondernemen zit Louis Jonckheere in het bloed. Al tijdens 

zijn master Rechten aan de UGent richtte hij zijn eerste 

bedrijf op. Vandaag is hij samen met Pieterjan Bouten 

eigenaar van Showpad, een technologiebedrijf met kanto-

ren in Gent, Londen en San Francisco, waar hij ook woont.

aar liefst 50 miljoen dollar kreeg 
Showpad los bij Amerikaanse 
investeerders. Hoe moeilijk is het om 
als Belgisch bedrijf te slagen in de VS?
Louis Jonckheere: ‘Het is gemakkelijker om 
te ondernemen in de States dan in België. 
Amerikanen hebben meer respect voor on-

dernemers en staan meer open voor risico. Aan de andere kant 
is de markt in San Francisco heel competitief. We hebben ons 
kantoor hier gevestigd omdat de grootste softwarebedrijven zich 
in deze stad bevinden: Salesforce, SAP, Marketo … We kunnen 
hier makkelijker geld vinden en partnerships sluiten met andere 
bedrijven. Het is wel erg moeilijk om de juiste mensen te vinden. 
Er woedt een echte war on talent. Maar als je slim netwerkt en 
hard werkt, kom je er wel.’
 

En doe je dat, hard werken?
Louis Jonckheere: ‘Een bedrijf opstarten is iets 
wat je leven overneemt. Vaak werken we tij-
dens het weekend gewoon door. We doen wel 
ons best om een evenwicht te vinden tussen 
ons privé- en ons professionele leven. Sinds 
vorig jaar hebben Liesbeth en ik een dochter-
tje, en er is een tweede kindje op komst. Dat 
maakt het extra moeilijk, want je hebt geen 
netwerk om op terug te vallen zoals thuis. Toch 
proberen we van het leven te genieten, zodat 
we niet te snel opbranden.’
 M

‘ WE WILLEN  
NUMMER ÉÉN WORDEN 
IN ONZE SECTOR’

MADE@UGENT
Louis Jonckheere
° 1984
Master in de Rechten (2008)
Master in  General 
 Management aan 
de  Vlerick Business 
School (2009)
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Lukt dat goed in San Francisco?
Louis Jonckheere: ‘Absoluut. De temperaturen schom-
melen het hele jaar door tussen de 18 en 25 graden. 
San Francisco is ook een internationale en culturele 
stad, waar eenzelfde soort vibe hangt als in New York 
en Londen. We wonen op tien minuten rijden van 
de oceaan, en we gaan vaak wandelen of skiën in de 
bergen. Bovendien kun je hier heerlijk eten en drinken. 
Napa Valley, een van de mooiste wijnstreken ter wereld, 
is maar een uurtje rijden.’
 
Welke ambities koester je met Showpad?
Louis Jonckheere: ‘Momenteel doen we het niet slecht. 
We hebben zo’n 170 werknemers in onze drie locaties, 
en dankzij de kapitaalsverhoging van 50 miljoen dollar 
kunnen we sterk groeien. Maar we dromen ervan num-
mer één te worden in ons segment. Ambitieus, ik weet 
het, maar dat leer je in de VS. Als je hier niet hoog van 
de toren blaast, krijg je nauwelijks aandacht. Ameri-
kaanse ondernemers redeneren ook anders. Ze starten 
met een visie, pas dan ontwikkelen ze een product. Wij 
Vlamingen doen het omgekeerd. We vertrekken vanuit 
een product dat een bepaald probleem oplost.’
 
Welk probleem lost Showpad op?
Louis Jonckheere: ‘We hebben een platform gemaakt 
waarmee verkopers de juiste presentaties kunnen 
vinden, presenteren en delen. Vroeger moesten ze 
duizenden brochures meesleuren, naast zware catalo-
gussen, businesscards, een computer om alle gegevens 

in te voeren … Wij hebben een applicatie ontwikkeld, 
Showpad, die dat allemaal vervangt. We katapulteren 
de verkoper met andere woorden de 21ste eeuw in.’
 
Zit het ondernemen jou in het bloed?
Louis Jonckheere: ‘Ja. Mijn vader was ook ondernemer, 
in de kunstwereld dan, en tijdens mijn studietijd had 
ik al mijn eigen zaak opgericht. Ik had van de Filipijnen 
een karaokesysteem meegebracht omdat mijn zus 
graag zingt. Nadat ik het toestel op een fuif van de 
Rechten had gebruikt, kwamen verschillende mensen 
me vragen of ze het konden lenen. Na een tijdje begon 
ik daar geld voor te vragen. Uiteindelijk heb ik een ven-
nootschap opgericht die actief was in Gent, Antwerpen, 
Leuven, Kortrijk en Brussel, en had ik verschillende 
studenten in dienst. Het statuut van student-onder-
nemer bestond toen helaas nog niet. Intussen krijgen 
studenten die willen ondernemen volop steun van de 
UGent. Dat kan ik alleen maar toejuichen.’
 
Waarom koos je voor Rechten?
Louis Jonckheere: ‘In het secundair onderwijs had ik 
informatica gedaan, en ik overwoog om IT te volgen 
op universitair niveau. Maar na een infodag had ik 
het gevoel dat dat toch niets voor mij was. Ik heb dan 
teruggegrepen naar een oude liefde van mij: rechten. 
Veel mensen vonden dat ik het goed kon uitleggen en 
maar beter advocaat kon worden (lacht).’
 
Was je achteraf blij met die keuze?
Louis Jonckheere: ‘Toch wel. Het was heel indrukwek-
kend om les te krijgen van professoren als Johan Vande 
Lanotte of Michel Tison. Ook de colleges van professor 
Baudewijn Bouckaert herinner ik me als bijzonder 
leerrijk en amusant. Hij maakte de leerstof altijd erg 
to the point door die te koppelen aan de actualiteit.’
 
Wat voor student was je?
Louis Jonckheere: ‘In de loop van het academiejaar 
studeerde ik niet zo heel veel. Ik had te veel andere ac-
tiviteiten: ik was leider bij scouts, zat in het presidium 

  Studenten die willen 
ondernemen, krijgen intussen 
volop steun van de UGent. 
Dat kan ik alleen maar 
toejuichen  



27

van het VRG … Maar vanaf mei begon ik mij thuis op te 
sluiten om in een ongelooflijk tempo te blokken. Voor 
mij werkte dat.’
 
Hoe ben je dan in het bedrijfsleven terechtgekomen?
Louis Jonckheere: ‘Tijdens mijn studies begon ik me 
te interesseren voor fiscaal en financieel recht. Ik wou 
economisch jurist worden en werken in een consultan-
cybureau. Maar toen ik was afgestudeerd, vond ik dat 
ik nog te weinig kennis had van de bedrijfswereld. Ik 
besloot daarom een jaar General Management te volgen 
bij Vlerick. Mijn stage deed ik bij Netlog, in die tijd een 
start-up in volle ontwikkeling. Later kreeg ik er een vast 
contract. Na negen maanden begon het echter te krie-
belen om een eigen bedrijf op te starten, samen met 
mijn collega Pieterjan Bouten. Dat werd In The Pocket.’
 
Wat deed dat bedrijf?
Louis Jonckheere: ‘We maakten mobiele toepassingen 
op maat voor ondernemingen. Zo hebben we apps ont-

wikkeld voor Bancontact, De Tijd en Brussels Airport. 
Toch dachten we al meteen na over een ander bedrijf. 
Met In The Pocket waren we afhankelijk van opdrachten 
van derden. We verkochten manuren, wat niet schaal-
baar is. We begonnen daarom na te denken over een 
toepassing die we via een licentie aan oneindig veel 
klanten konden verkopen. Zo is Showpad ontstaan.’
 
Heb je nog een tip voor studenten die willen 
ondernemen?
Louis Jonckheere: ‘Een bedrijf oprichten is heel inten-
sief en eenzaam. Je doet het daarom beter samen met 
een partner. Kies die wel heel zorgvuldig en besteed 
veel aandacht aan jullie relatie. Die is namelijk even 
intens als de relatie met je levenspartner. Je moet op 
elkaar kunnen rekenen en elkaar helemaal vertrouwen. 
Als je een slechte keuze maakt, leg je van bij het begin 
een hypotheek op je idee. Maak je een goede keuze, 
zoals Pieterjan en ik, dan kan dat de start zijn van inter-
nationaal succes.’ 
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U DENKT?

‘ MACHT HEB 
IK NIET , 
INVLOED WEL ’
Professor Carl Devos,   
vakgroep Politieke Wetenschappen

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 

13 vragen voor, een mix 

van persoonlijke vragen 

en vragen over zijn of 

haar vakgebied.
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  1    Uw droomvakantie: 
New York of de Provence?

Als het tussen die twee moet 
kiezen: de Provence. NY lijkt me te 
druk. Niets klinkt beter dan stilte. 
Maar nog het liefst een afgelegen 
hoeve in Toscane, verdronken in 
de plooi van een glooiende heuvel 
langs een kunststadje, vlak bij een 
verborgen osteria, waar eten nog 
echt en wijn zonder pretentie is.
 
  2    Wat wilde u worden 

toen u 12 was?

Iets heldhaftigs. Het is anders 
 uitgedraaid.
 
  4    Het grootste misverstand 

over de richting Politieke 
Wetenschappen?

Vlak voor de veronderstelling dat 
het eigenlijk vooral wat leuteren 
over politiek is, en dus niet zo 
moeilijk: dat het een opleiding tot 
politicus is. Mochten alle politici 
een opleiding politieke weten-
schappen hebben gekregen, zou de 
wereld er uiteraard veel beter voor 
staan. Maar dat is, zo blijkt, niet 
het geval.
 
  3    Wat zal men ons in 2116 

het meest verwijten?

Dat we ons bewust waren van enkele 
grote problemen waarvan we wisten 
dat die de komende generaties nog 
veel meer last zouden bezorgen, 
maar dat we er niets of te weinig 
aan hebben gedaan. Zoals al dat 
plastic in zee, of het opstoken van 
fossiele brandstoffen voordat er een 
échte Energiewende kwam. We ver-

waarloosden privacy, migratiestro-
men en smeulende conflicten. Die 
zullen de geschiedenis van morgen 
tekenen en de wereld pijnlijk blijven 
verdelen. Over 100 jaar zullen 
mensen zich afvragen hoe wij, die 
op school over de gevolgen van radi-
calisering in de Tweede Wereldoor-
log hebben geleerd, daar zo weinig 
lessen uit hebben getrokken. Ook 
nu worden democratie, rechten en 
vrijheden afgebouwd.
 
  5    Wat was uw grootste  flater?

Niet geschikt voor publicatie.
 
  6    Wat is uw guilty pleasure?

Evenmin geschikt voor publicatie.
 
  7    Moeten politicologen 

wel  deelnemen 
aan het maatschappelijke 
debat?

Moeten moet niet. Maar het zou bij 
velen wat meer mogen mogen dan 
vandaag het geval is. Ze hebben er 
volgens mij een bescheiden nut.
 
  8    Hebt u als ‘politiek duider’ 

invloed? Macht?

Ik doceer een hoofdstuk over macht 
en invloed. Dat maakt het antwoord 
nog moeilijker. Macht heb ik niet, 
een beetje invloed wel. Je hoort 
dat te ontkennen, zo’n ontken-
ning klinkt immers bescheiden en 
onschuldig. Maar hoe futiel mijn 
invloed ook is, het zou oneerlijk zijn 
die te loochenen.
 
 11   Hoe vermijdt u  digibesitas?

Door, op Twitter na, Facebook en 
andere sociale media te vermij-

den. Bovendien gebruik ik Twitter 
uitsluitend professioneel. Voor het 
overige zijn informatie of media 
voor mij geen last, ze zijn mijn 
werk. Ik heb van mijn hobby mijn 
werk kunnen maken, en een hobby 
is ook maar een hobby.

  9    Gelooft u – als (semi)-insider 
– de politieke berichtgeving in 
de media nog?

Doorgaans wel, maar steeds 
minder. Veel journalisten hebben 
de beste bedoelingen en doen 
hun job goed, maar ik zie wat 
te veel opinie langsheen feiten, 
duiding en analyse sijpelen. Ik zie 
ook veel spinning – framing is het 
tegenwoordig – en geruchten. En 
spektakelzieke eendagsvliegjes 
die meteen vervliegen in de storm 
in dat bekende glas water. Soms 
belt iemand mij – en blijkbaar vele 
anderen – omdat hij zijn visie in 
een debat wil verduidelijken. Als 
ik die visie de volgende dag dan 
letterlijk in de krant lees, maak ik 
me zorgen.
 
 10   U krijgt veel politieke inside 

information. Komen uw 
memoires er ooit?

Nooit. Dat zou zeer inspannend en 
zeer oninteressant zijn. Bovendien 
trotseren vertrouwen en het gege-
ven woord alle tijden.
 
 12   Welk boek ligt momenteel op 

uw nachtkastje?

Geen.
 
 13   Wat zingt u onder de  douche?

Niets om aan te horen.



30 DURF DENKEN

VRAAG Straffe vragen aan Carl Devos – én de antwoorden – 
lees je op pagina 28, in de vernieuwde rubriek U Denkt.

WAT 
WILDE 
CARL DEVOS 
ALS JONGEN 
VAN 12 
WORDEN?
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DIE DURFT DENKEN

KRACHTIGERE COMPUTERS, 
BETERE VOORSPELLINGEN

‘Weersvoorspellingen worden alsmaar betrouwbaarder: elke tien jaar 
kunnen we met dezelfde mate van correctheid één dag extra voor-
spellen. Dat danken we aan de betere verwerking van steeds meer ob-
servaties, aan scherper inzicht in onze atmosfeer en aan krachtigere 
computers. Onze voorspellingen steunen immers op weermodellen die 
worden gevoed met gegevens over o.a. wind, luchtdruk, vochtigheid en 
temperatuur. Zo’n model is een computerprogramma met meer dan 
één miljoen lijnen code. De nodige berekeningen spreiden we over 
duizenden rekeneenheden, die dan wel met elkaar moeten kunnen 
communiceren. Met krachtigere supercomputers kunnen we de at-
mosferische processen nog gedetailleerder doorrekenen. Om die 
extra rekenkracht optimaal te benutten, moeten we misschien 
wel de numerieke wiskunde van onze modellen aanpassen.

In mijn doctoraat heb ik dat onderzocht voor ALADIN, 
het weer- en klimaatmodel dat in 16 Europese landen 
wordt gebruikt, ook door het KMI in België. Ik heb 
dan ook nauw samengewerkt met het KMI – 
mijn promotor, Piet Termonia, is program ma-
nager van ALADIN. Hij is ook gastprofessor 
aan de UGent: in samenwerking met het KMI 
richt onze vakgroep elk jaar de postgradu-
aatsopleiding Weer en Klimaatmodellering 
in en brengen we met een netwerk van 
weerstations weersverschillen binnen 
Gent in kaart.'

www.wcm.ugent.be
www.observatory.ugent.be

In zijn doctoraat onderzocht Steven Caluwaerts (vakgroep 

Fysica en Sterrenkunde) hoe steeds krachtigere super-

computers weermodellen nog nauwkeuriger kunnen maken.
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