
26ste jaargang | nr. 6 | nr. 219 | afgiftekantoor Gent X | periodiek tijdschrift |  
verschijnt tweemaandelijks | P409859 | afzendadres: Onderbergen 1, 9000 Gent

 |  juli 2012

p 25 jaar regeringscommissaris UGent en UZGent
p Van vijandige golven vrienden maken
p UGent vernieuwt onthaalbeleid

UGent’ers verkennen Europa

universiteit gent



Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33

DOE MEE 
EN WIN EEN
iPHONE 4s
Of EEN 
POLAROID 
POckEt-
PRINtER

SMARt
PHONE
SMARt 
PIctURE!
NEEM sliMME foto’s 
MEt dE app 
vaN de UGent
dowNloadEN via
DURfDENkEN.bE
 

AD_fotoapp_A4_DEF.indd   1 12/06/12   11:29



 1 1

UGent en haar diversiteitsbeleid 2

Tijd voor de zomervraagjes 8

Kwarteeuw regeringscommissaris De Clercq 11

Het nieuwe onthaalbeleid van de UGent 14

Van vijandige golven vrienden maken 16

Met bruggen bouwen kom je verder 20

Negenproef met Reinhart Speeckaert 24

Nood aan vertrouwen 27

Chocolade proeven op Accenta 28

Edito
Blik op de wereld

Met de projecten voor studenten ECM (Etnisch Culturele Minderheden) 

heeft de beleidscel Diversiteit en Gender potentiële studenten uit  

kansengroepen laten kennismaken met de mogelijkheden die de UGent 

te bieden heeft. We toonden bij leerlingen uit kansengroepen, hun  

ouders en leerkrachten aan dat de UGent een onderwijsinstelling is 

met aandacht voor diversiteit en met verschillende acties die de  

in- en doorstroom van studenten uit kansengroepen bevorderen.

Het kan geen toeval zijn dat ook regeringscommissaris Yannick De Clercq  

ons streven naar internationalisering en genderevenwicht als twee 

speerpunten ziet om als universiteit te kunnen excelleren. In een  

openhartig interview blikt hij terug op 25 jaar bewogen evolutie aan  

de UGent en het UZ Gent. Hij concludeert terecht dat in de wereld  

van vandaag en morgen enkel plaats is voor topkwaliteit. 

Uitmuntendheid is alleen haalbaar wanneer mensen het beste uit  

zichzelf naar boven halen. Zich goed voelen aan onze universiteit is  

cruciaal voor elke medewerker. De UGent heeft daartoe een nieuw  

onthaalbeleid ontwikkeld, zodat nieuwelingen meteen een goede start 

maken. Maar we beseffen dat het ook wel eens kan mislopen en  

mensen dan behoefte hebben om hun hart te luchten. Voortaan kan 

iedereen bij onze nieuwe vertrouwenspersoon terecht met allerlei  

problemen op het werk.  

Stilaan begint de vakantie hier te kriebelen. Verschillende UGent’ers 

hebben al reisplannen en vertellen honderduit over hun favoriete  

Europese bestemming. Blijft u liever in eigen land of trekt u last minute 

de wijde wereld in, ik wens u een deugddoende zomervakantie!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Archeologisch onderzoek   
neemt hoge vlucht p

TopYield: speuren naar 
netwerken van genen p 
VIB-UGent en BASF slaan de handen in elkaar om de 
fundamenten voor een nieuwe groene revolutie te 
leggen. Het project, dat TopYield werd gedoopt, is 
gericht op de identificatie van netwerken van genen 
die de groei en de opbrengst van gewassen bevorde-
ren, ook in tijden van klimaatverandering en toene-
mende droogte.
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op poten te zetten en het univer-

siteitspersoneel te sensibiliseren. 

Bovendien voeren we regelmatig 

beleidsgericht onderzoek en ver-

zamelen we cijfers over diversiteit 

aan de UGent”, vertelt Marysa  

Demoor, gewoon hoogleraar 

Engelse literatuur en rectoraal 

adviseur Diversiteit en Gender. Dat 

diversiteit een belangrijke plek in-

neemt in het groeiplan, vinden de 

medewerkers van de beleidscel 

een goede zaak. Ook al was hun 

inbreng eerder indirect. “We doen 

regelmatig aanbevelingen aan de 

werkgroep Diversiteit, waarvan 

vicerector Luc Moens de voorzitter 

is. Net als enkele andere leden van 

de werkgroep zetelt hij ook in de 

universitaire raad van bestuur. Via 

die weg sijpelen onze plannen en 

Uitblinken, zowel op onderzoeks- als 

onderwijsvlak: dat is een van de 

doelstellingen in het groeiplan van 

de UGent. Maar uitstekend onder-

wijs is voor iedereen bedoeld, niet 

alleen voor een kleine groep uitver-

korenen. De UGent profileert zich 

daarom resoluut als een open in-

stelling waar iedereen welkom is. In 

deze context is het diversiteitsbeleid 

van de universiteit heel belangrijk en 

het werk van de beleidscel Diversi-

teit en Gender onmisbaar. 

De cel stuurt mee het beleid en 

ondersteunt, begeleidt en sensibili-

seert zowel (toekomstige) studen-

ten en ouders als faculteiten en 

universitaire diensten. “Naast onze 

adviserende rol trekken we actief 

de kar door workshops en gastcol-

leges te organiseren, projecten 

De UGent streeft volop naar een stu-

dentenpopulatie die onze maatschap-

pelijke realiteit weerspiegelt. Daarom 

staat diversiteit hoog op de agenda van 

het groeiplan van de UGent. De beleids-

cel Diversiteit en Gender zorgt er mee 

voor dat iedereen aan de UGent gelijke 

kansen krijgt, ongeacht hun achter-

grond of geslacht.

Auteur: Michiel Rombaut | Fotograaf: Nic Vermeulen

Diversiteitsbeleid groeit 
mee met de universiteit
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rende kind moeten ondersteunen. 

“We gaan met hen in gesprek en 

verspreiden infobrochures via mos-

keeverenigingen en buurtcentra. 

Zo willen we ook hun ogen openen 

voor de mogelijkheden.” Daarnaast 

komt de doorstroom – zeg maar 

de slaagkans – van studenten uit 

ECM ruim aan bod, onder meer via 

het mentoringproject. “Een student 

uit de hogere jaren neemt een eer-

stejaars onder de hoede en maakt 

hem of haar wegwijs aan de univer-

siteit. Dat blijkt heel goed te wer-

ken.” Het werk van de beleidscel 

zit er niet op zodra de studenten 

hun felbegeerde diploma hebben. 

Ook tijdens hun zoektocht naar een 

passende baan kunnen ze op steun 

rekenen. “We organiseren zelf 

geen initiatieven om de uitstroom 

van deze studenten te begeleiden, 

maar zijn wel een partner van on-

der meer Eminenta. Deze organisa-

tie – een initiatief van Gent, Stad in 

Werking – helpt hooggeschoolde 

allochtonen om op hun diploma-

niveau aan de slag te gaan.”

schillende noden. Bij alles wat we 

doen, stellen we deze vraag: wat 

heeft deze groep studenten nodig? 

Zo hebben studenten met een 

functiebeperking eerder nood aan 

infrastructurele ondersteuning: 

digitale hulpmiddelen, makkelijk toe-

gankelijke lesgebouwen, aangepast 

lesmateriaal … Bij studenten uit 

ECM zijn vooral de taal, studieme-

thodes, sociale integratie en onze-

kerheid struikelblokken. Emotionele 

ondersteuning is voor deze groep 

heel belangrijk.”

Drempelvrees  
bij allochtone studenten
Potentiële studenten informeren 

is een kerntaak van de beleidscel. 

Vaak durven die de stap naar het 

hoger onderwijs immers niet te 

zetten. Zeker allochtone jongeren. 

Sünbül Karakaya: “’Aan de univer-

siteit of hogeschool sta ik er alleen 

voor’, denken ze vaak. Wij tonen 

dat ze kunnen rekenen op verschil-

lende vormen van ondersteuning.” 

Om meer studenten uit deze groep 

op de universiteits- of hogeschool-

banken te krijgen en hun slaagkan-

sen te verhogen, is de beleidscel 

actief op verschillende vlakken. Zo 

organiseert ze groepsgesprekken 

in het laatste jaar van middelbare 

scholen. “Een allochtone student 

aan de UGent deelt dan zijn of haar 

ervaringen met de laatstejaars. 

Het verhaal van zo’n rolmodel ver-

laagt de drempel. Een nuttige erva-

ring, want vaak zijn deze leerlingen 

de eersten van hun familie die ver-

der studeren en hebben ze geen 

enkel voorbeeld op dat vlak.” Net 

daarom besteedt de cel ook aan-

dacht aan allochtone ouders, die 

vaak niet weten hoe ze hun stude-

doelen – zij het met een korte tus-

senstop – door tot op het beleids-

niveau. Zo is ook het luik diversiteit 

in het groeiplan tot stand geko-

men”, verduidelijkt Sibo Kanobana, 

projectmedewerker Taalbeleid. 

“Wat in het groeiplan staat over 

diversiteit, brengen wij eigenlijk 

al sinds eind 2008 in de praktijk. 

Toen zag de beleidscel het levens-

licht. Maar het is wel mooi dat 

alles voortaan zwart op wit staat 

en er een beleidsmatig kader is 

voor diversiteit aan de UGent. Hoe 

dan ook willen we in de toekomst 

nog meer invloed uitoefenen op 

het beleid. Daarom ook werken we 

aan een nieuwe discussienota over 

verschillende bestuurs-, beleids- en 

onderwijsthema’s die gelinkt zijn 

aan diversiteit en gender.”

Twee doelgroepen met 
verschillende noden
De UGent wil dat haar studenten-

populatie een zo correct mogelijke 

afspiegeling van de samenleving 

is. Helaas blijven veel kansengroe-

pen ondervertegenwoordigd aan 

de universiteit. Het voornaamste 

doel is dan ook om de in-, door- en 

uitstroom van net die studenten te 

bevorderen. “Het diversiteitsbeleid 

spitst zich vooral toe op twee doel-

groepen. Enerzijds zijn dat studen-

ten met zichtbare of onzichtbare 

functiebeperkingen. Daarnaast 

richten we ons sterk op studenten 

uit etnisch-culturele minderheden 

(ECM). Die vinden immers heel 

moeizaam de weg naar het hoger 

onderwijs”, legt Sünbül Karakaya 

uit. Als projectmedewerker Diversi-

teit houdt ze zich intensief met de 

tweede groep bezig. “Het zijn twee 

verschillende doelgroepen met ver-

“Diversiteit is een proces waarin je tijd en 
geld moet blijven stoppen. In sommige landen 
heeft het jaren geduurd voor er resultaten 
kwamen.”

Sünbül Karakaya (links), Sibo Kanobana (midden)  
en Marysa Demoor (rechts).

“We zijn géén  
studiebegeleidingsdienst”

Sibo Kanobana: “Laat er geen misverstand over 

bestaan: de beleidscel Diversiteit en Gender is 

géén studiebegeleidingsdienst. Die heeft de 

UGent al en bovendien bestaan er ook nog de 

monitoraten, die we overigens ondersteunen. 

Wat we uiteraard wel doen, is studenten met 

een vraag of probleem doorverwijzen naar de 

juiste plek.” Op één vlak kunnen studenten 

wel voor individuele begeleiding terecht bij 

de beleidscel: taalbegeleiding. “Studenten die 

dat willen, begeleiden we op taalvlak bij hun 

eerste schrijfopdrachten en bachelorproef. 

Deze dienst staat open voor iedereen, maar we 

merken wel dat studenten uit ECM er vrij vaak 

een beroep op doen. Niet onlogisch, aangezien 

ze doorgaans uit een omgeving komen waar  

Nederlands niet de voertaal is.”
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Maar we willen zeker niet met een 

belerend vingertje staan zwaaien, 

als een soort diversiteitspolitie. In-

tegendeel: we proberen het beleid 

zo goed mogelijk uit te voeren in 

nauw overleg met de faculteiten.”

Meten is weten
De UGent is en blijft ook een onder-

zoeksinstelling. Daarom verzamelt 

de beleidscel cijfers over diversiteit 

aan de universiteit en volgt ze de 

evolutie van de studentenpopulatie 

van dichtbij op. Sibo Kanobana: 

“Via extra vragen bij het bestaande 

inschrijvingsformulier brengen we 

de instroom van studenten uit onze 

doelgroepen in kaart. Zo vragen 

we naar de nationaliteit van de 

ouders en grootouders, naar een 

eventuele functiebeperking … Altijd 

met respect voor de privacy van 

de studenten, dat spreekt. Boven-

dien hebben we een reeks vragen 

toegevoegd aan de Studentenbaro-

meter, de jaarlijkse enquête die de 

vakgroep Sociologie onder alle stu-

denten organiseert.” Op basis van 

de resultaten ziet de beleidscel hoe 

de in- en doorstroom van studen-

ten uit kansengroepen evolueert. 

“In 2009-2010 vertegenwoordig-

den allochtone studenten* 6% van 

alle inschrijvingen. Een jaar later 

steeg dat cijfer naar 6,9% en in 

2011-2012 zelfs naar 7,5%. Een 

hoopgevende trend, maar het is 

nog te vroeg voor conclusies. We 

zijn immers nog maar een paar 

jaar bezig met metingen.”

vinden het belangrijk dat ze di-

versiteitsthema’s op hun agenda 

zetten. Maar we merken vaak 

dat niet alleen de studenten zelf, 

maar ook sommige faculteiten en 

docenten niet of onvoldoende op 

de hoogte zijn van de mogelijkhe-

den. De beleidscel probeert hier 

zo goed mogelijk een mouw aan 

te passen.” Hoe dan ook, op diver-

siteitsvlak beweegt er zeker iets 

aan de UGent. Zo beschikken al 

verschillende faculteiten over een 

werkgroep diversiteit en krijgen 

de suggesties van de beleidscel 

steeds meer gevolg. Marysa  

Demoor: “We hebben bijvoorbeeld 

de infodagen van de faculteiten en 

de toegankelijkheid van hun ge-

bouwen onderzocht. Heel wat van 

onze adviezen worden nu al in de 

praktijk gebracht. Onze inspannin-

gen renderen dus stilaan.” Om de 

kloof tussen de studenten en het 

universiteitspersoneel verder te 

verkleinen, organiseert de beleids-

cel bovendien opleidingen, zoals 

interculturele communicatie en 

gebarentaal. En wanneer een fa-

culteit haar brochures en andere 

documenten wil toetsen aan het 

diversiteitsbeleid, licht de beleids-

cel ze met plezier door. “Tot voor 

kort zag je vrijwel alleen foto’s van 

blanke, mannelijke studenten en 

sprak de tekst vooral over ‘de stu-

dent, hij’. Dat is gelukkig verbeterd. 

Studeren met  
een functiebeperking
Het moge duidelijk zijn: voor stu-

denten uit ECM bestaat er een 

brede waaier van ondersteunings- 

en begeleidingsmaatregelen. Maar 

hoe zit dat met studenten met een 

functiebeperking? Sibo Kanobana: 

“Ook hen maken we al in het secun-

dair warm voor een vervolg aan 

hun studiecarrière. De middelbare 

school hoeft geen eindstation te 

zijn: met de hulp van een gebaren- 

of schrijftolk of speciale software 

kun je perfect verder studeren.” 

Daarnaast stroomlijnt de beleids-

cel de ondersteunende initiatieven 

die de UGent rijk is. Marysa  

Demoor: “Dat gaat heel breed: van 

gratis compenserende software 

voor studenten met dyslexie, over 

een screening van de toegankelijk-

heid van de UGent-gebouwen tot 

het maken van de documentaire 

Studeren met dyslexie. Voor indivi-

duele begeleiding verwijzen we stu-

denten met een functiebeperking 

door naar de vzw Cursief.”

Diversiteitsadvies  
aan faculteiten
Niet alleen op het niveau van de 

studenten gooit de beleidscel 

haar expertise in de strijd. Ook 

bij de faculteiten en diensten van 

de UGent blijkt er nog werk aan 

de winkel. Sünbül Karakaya: “We 

De beleidscel Diversiteit en Gender doorgelicht:

p	Opgericht in oktober 2008

p	Drie vaste beleidsmedewerkers (Katrien De Bruyn, Sigried Lievens, Hanneke Pyck)

p	Vier projectmedewerkers (Marieken De Munter, Bart Deygers, Sibo Kanobana,  

Sünbül Karakaya)

p	Eén deeltijdse administratieve medewerker (Dimitri Catteeuw)

p	O.l.v. Prof. dr. Marysa Demoor en Mil Kooyman

p	Gecofinancierd door het Vlaams aanmoedigingsfonds en de UGent

www.UGent.be/diversiteitengender

* De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 
definieert ‘allochtone studenten’ als volgt: 
“Studenten met een hoofdverblijfplaats 
in België, die én een ouder of twee groot-
ouders met niet-Belgische nationaliteit 
hebben of zelf de Belgische nationaliteit 
niet hebben, én minstens twee jaar secun-
dair onderwijs gevolgd hebben in België.”  
In 2011-2012 was 56% van alle alloch-
tone generatie studenten aan de UGent 
van Europese origine en 44% van niet-
Europese afkomst.
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stiefmoederlijk te behandelen. 

Integendeel: we stimuleren hen om 

onafhankelijke, sterke denkers te 

worden. Hoe dan ook is een grote 

verscheidenheid aan culturen een 

verrijking voor de universiteit. Uit 

die mix ontstaan nieuwe ideeën en 

ook dat is een vorm van uitmun-

tendheid.” Hoe ziet de toekomst 

eruit voor de beleidscel? Want een 

diversiteitsbeleid pas je niet zomaar 

van de ene dag op de andere toe. 

Sünbül Karakaya: “Diversiteit is een 

proces waarin je tijd en geld moet 

blijven stoppen. In sommige landen 

heeft het jaren geduurd voor er 

resultaten kwamen. We moeten 

er dus ook in Vlaanderen in blijven 

investeren. Want we leven in een 

nieuwe, samengestelde maatschap-

pij en dat zal niet veranderen. Door 

te werken aan diversiteit kunnen we 

een manier vinden om met en niet 

langer naast elkaar te leven.”  

hogere beleidsorganen van de 

universiteit. Voorlopig blijkt dat 

een moeilijke opdracht. Maar dat 

betekent niet dat er op gendervlak 

helemaal niets beweegt. Menza, 

een mentoringprogramma voor 

jonge postdoctorale onderzoekers, 

is een succes. Bovendien zetten we 

ons in voor meer gezinsvriendelijke 

werkomstandigheden. Zo kwam er 

op vraag van het personeel kinder-

opvang en een strijkdienst.”

Durf investeren
‘Uitmuntendheid’: dit centrale begrip 

in het groeiplan is ook van toepas-

sing op de beleidscel. Marysa  

Demoor: “We proberen uit te 

blinken in alles wat we doen, zon-

der studenten uit kansengroepen 

Diversiteit onder  
het universiteitspersoneel
Voor de UGent is het cruciaal dat 

iedereen gelijke kansen krijgt en 

zich optimaal kan ontplooien. Ook 

het eigen personeel dus. Sünbül 

Karakaya: “Het aanmoedigings-

fonds dat een deel van ons diver-

siteitsbeleid financiert, richt zich 

expliciet op studenten. Diversiteit 

onder het personeel behoort 

daarom vooralsnog niet tot onze 

kerntaak. Maar we zijn ambitieus 

en willen het personeelsbestand 

de komende jaren zeker nog di-

verser maken.” En hoe staat het 

eigenlijk met de vrouwelijke ver-

tegenwoordiging aan de UGent? 

Marysa Demoor: “We ijveren al 

jaren voor meer vrouwen in de 

“We proberen uit te blinken in alles wat we 
doen, zonder studenten uit kansengroepen 
stiefmoederlijk te behandelen.”

Maak kennis met het  
groeiplan van de UGent!
De communicatieactie met de koffiekopjes 

heeft inmiddels in heel wat faculteiten en  

centrale diensten plaatsgevonden. We hopen 

van harte dat ook jij durft meedenken aan de 

toekomst van de Universiteit Gent. 

Heb je vragen of suggesties? 

Dan kan je terecht op het nummer 09 264 30 11 

of via groeiplan@UGent.be.
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Zoals bekend was de gevel van onze Boekentoren, ontworpen in 1935 door 

Henry van de Velde, dringend aan renovatie toe. Voor de nodige werkzaamhe-

den aan de toren kunnen starten, moet de kelder volledig klaar zijn. Daar zal 

men alle boeken veilig bewaren tijdens de renovatie van de toren.

Intussen is men al drie maanden druk in de weer met de voorbereiding van die 

ondergrondse bewaarplaats voor boeken. Bouwvakkers graven in de binnentuin 

een put van drie verdiepingen onder de Boekentoren door. 

Tegen het einde van volgend jaar zou de ‘boekenkelder’ klaar zijn, waarna de 

ruim 3 miljoen boeken kunnen verhuisd worden. Tegen oktober 2017, op de 

tweehonderdste verjaardag van de Universiteit Gent, moeten de werkzaamhe-

den voltooid zijn.

Meer info: www.boekentoren.be

Boekentoren 
krijgt 

boekenkelder



Drs. Eliane Deschrijver was organisator van 
TEDxGhent op 16 juni 2012, een platform dat 
boeiende denkers samenbracht.
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1. Italië spreekt mij erg aan: de mix geschiedenis-cultuur-

ontspanning, het expressieve, de drukte én de stilte, de 

spanning tussen schoonheid en lelijkheid, en ja ... ook het 

klimaat en de keuken.

2. Onze vakanties gaan dit jaar richting Belgische kust (met 

het hele gezin) en Italië (zonder kids). Met de eurocrisis 

hebben onze bestemmingen niet veel vandoen. En we 

proberen dat zo te houden.

3. Waarom niet eens iets gewaagder? Ik was o.a. in 

Australië, China, Egypte, Marokko, Noorwegen, Turkije,  

de VS ...: stuk voor stuk aanraders. En New York is een must  

(een trip die geen fortuin hoeft te kosten)!

4. In mensen zie je vaak je spiegelbeeld, ongeacht hun 

afkomst: de vriendelijkste ontmoet je doorgaans wanneer je 

zelf vriendelijk bent. En dus – ik geef het toe – ontmoet ik ook 

wel eens minder vriendelijke mensen (lacht).

5. Beide. Mijn agenda slibt snel 

dicht; de timing ruim op 

voorhand vastleggen is een 

noodzaak. Maar eens ter 

plaatse luidt het motto ‘we zien 

wel!’ en hangt veel af van de 

inspiratie van het moment. 

Gepland dus, maar met mate.

Professor Rik Van de Walle werd in de faculteit 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur tot 
decaan verkozen.

1. Zonder twijfel: Berlijn! Ik heb er een tijdje gewoond en nog 

steeds valt het mij op hoe ongelooflijk levendig die stad is.  

Het artistieke en muzikale aanbod inspireert ontzettend:  

voor ieder wat wils.

2. De eurocrisis speelt geen rol in mijn vakantieplannen, 

ik trek naar Azië.

3. Ik vrees dat geen van beide landen het erg goed gaat doen 

in de vakantieranglijsten. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat 

het onzekere klimaat een positieve invloed zal hebben op 

de voorkeur van vroegboekers.

4. Dit is de moeilijkste vraag. Volgens een kranten artikel van 

een paar maanden terug alvast 

de Oostenrijkers.

5. Ik heb vooralsnog alleen een 

ticket geboekt naar Bangkok en 

een terugvlucht vanuit Hanoi 

ongeveer een maand later. 

Daartussen ligt alles nog open. 

Na tien maanden hard labeur is het tijd voor ontspanning. We wensen iedereen een mooie 

en rustgevende zomervakantie! Enkele UGent-collega’s lichten alvast hun plannen toe. 

Sommigen kort en bondig, anderen iets uitgebreider. Ze vertellen waar ze deze zomer rust 

vinden en of de financiële crisis hun reisplannen beïnvloedt. 

1. Wat is uw favoriete Europese reisbestemming?

2. Speelt de eurocrisis een rol bij het maken van uw vakantieplannen?

3. Blijft Spanje op nummer één, stijgt Griekenland met stip? Wat wordt volgens u de koploper?

4. Welke Europeanen zijn volgens uw ervaring het vriendelijkst?

5. Boekt u een last minute of liggen uw reisplannen allang vast?

Tijd voor vakantie en 
voor de zomervraagjes!



Professor Elfride De Baere kreeg recent de 
prijs voor Klinisch Onderzoek van het Fonds InBev-
Baillet Latour voor haar baanbrekend werk in 
de medische genetica.
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Professor Marc Boone,  
vanaf 1 oktober 2012 de nieuwe decaan  
van de faculteit Letteren en Wijs begeerte. 

Jurgen Goossens is doctoraal onderzoeker aan 
de vakgroep Publiekrecht en kreeg twee uiterst 
prestigieuze nominaties van de Yale Law School en 
Harvard University. Hij koos uiteindelijk voor Yale.

1. Voor de ‘grote vakanties’: afwisselend Frankrijk en/of Italië, 

doorgaans in een verhouding van twee jaar Frankrijk en 

tussenin eens Italië. Dit jaar wordt het Italië: de Veneto 

en Friuli (tegen de Oostenrijkse en Sloveense grens aan). 

In Frankrijk heb ik een voorkeur voor het centraal massief 

(Auvergne) en aansluitende streken. Wat mij daar aantrekt, 

zijn rust, natuur, lekker eten en veel gelegenheden om mijn 

literatuurachterstand weg te werken. Tussendoor houd ik er 

ook van een streek of stad te bezoeken voor een korte 

vakantieperiode. Enkele recente voorbeelden: Turijn, Saksen 

(Leipzig, Dresden), Istanbul ...

2. Niet voor wat mijn persoonlijke selecties betreft, maar ik 

ben wel benieuwd om te zien of en hoe de crisis het leven in 

bijvoorbeeld Italië raakt. Ik heb al een en ander van Italiaanse 

collega’s opgevangen, maar ik vraag mij af of er wat van te 

voelen is in het ‘dagelijkse’ leven voor zover je daar als toerist 

achter komt natuurlijk. Maar ik neem mij voor toch enkele 

vrienden op te zoeken.

3. De vraag is nogal onduidelijk: koploper inzake werkloosheid, 

overheidsschuld, bankencrisis of toch vakantie bestemming? 

Als u vraagt naar de impact van de crisis dan vrees ik voor 

Griekenland, de desorganisatie van de samenleving lijkt mij al 

tamelijk ver gevorderd en zal ongetwijfeld een invloed hebben 

op zowel dienstverlening en het gedrag van buitenlanders. 

Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld Duitsers twee keer 

nadenken vooraleer naar Griekenland te trekken. Spanje is 

dan weer zo een groot land, met toch ook heel grote 

regionale verschillen dat ik vermoed dat het daar nog relatief 

‘zal meevallen’. Dus ik tip op Spanje. 

4. Ik heb niet echt ervaringen met bijzonder onvriendelijke 

Europeanen, dus behalve de traditionele opmerkingen over 

botte Nederlanders en stugge Scandinaviërs, kom ik niet ver. 

In het zuiden komt de vriendelijkheid vaak nogal gekunsteld 

over, en in de Duitstalige landen kun je vriendelijkheid 

gemakkelijk verwarren met een nog algemeen nageleefde 

etiquette. Veel hangt natuurlijk ook af van in welke mate je 

de taal beheerst en dus kansen hebt op een wat meer 

diepgaande conversatie, dan kom ik weer bij Fransen en 

Italianen uit. En niet te 

vergeten: onze 

binnenlandse buitenlanders, 

de Waalse landgenoten! 

5. Ik heb niet de minste 

ervaring met last minute, 

en zal dus wel van het 

plannende type zijn. 

1. Italië. Ik was al in Venetië en I loved it! Deze zomer vertrek 

ik naar Rome, hét ultieme openluchtmuseum. Bovendien, zeg 

nu zelf, wat is er beter dan een heerlijke Italiaanse pizza?

2. Nee. Eens je de smaak van het reizen te pakken hebt, laat 

je het niet meer los. Niets houd je daarenboven tegen om de 

kosten op reis te drukken én gezellige momenten te beleven. 

Picknick vs. restaurant: 1-0.

3. Spanje is al decennia de koploper, daar zal de crisis niets 

aan veranderen.

4. Gemakkelijke vraag: de Belgen! Tip: bespaar jezelf een 

vliegticket en doe eens een citytripje in eigen land. Zo heeft 

Brussel mij bijvoorbeeld 

aangenaam verrast!

5. Last Minute! Op zoek 

naar gekke prijzen voor pa-

radijselijke bestemmingen. 

Cuba voor de helft van de 

prijs? Het kan!

1. De laatste jaren gingen we met het gezin op reis naar 

Frankrijk, Corsica was een favoriet.

2. Niet meteen, onze reisbestemming is niet exotisch.

3. Frankrijk? Turkije?

4. De Portugezen zijn erg gemoedelijk.

5. Hoewel ik houd van last 

minute, liggen onze reis-

plannen al een tijd op voor-

hand vast. 
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1. Barcelona blijft als citytrip met stip op nummer een staan: 

het hoge ‘va-va-voomgehalte’ blijft aanspreken. Hoewel de 

Bretoense kliffen me enkele weken geleden ook best konden 

bekoren.

2. De vakantieplannen zijn dit jaar iets minder exotisch, niet 

omwille van de eurocrisis maar wegens verbouwingen.

3. Beide kunnen wel een economisch opkikkertje gebruiken 

dit jaar. Hopelijk spelen ze hun troeven goed uit. Griekenland 

legt de cultuurfanaten in de watten, Spanje heeft zijn 

‘Benidorm Bastards’.

3. Na een vlucht die vijf uur vertraging had, een hotel waar 

de kakkerlakken over de matras kropen en een dronken 

Italiaan die maar 

onzin bleef 

uitkramen, kwam ik 

foeterend aan in 

het zoveelste hotel 

op zoek naar een 

andere betaalbare slaapplaats. Toen ik aan de receptie mijn 

beklag deed over Milaan vond een meeluisterende gast het 

bijzonder jammer dat ik zo’n negatief beeld had van zijn stad. 

De volgende dag nam hij me mee op sleeptouw. Als architect 

kon hij bij ieder gebouw een boeiend verhaal vertellen en me 

de mooiste plekjes laten zien. Voor deze vraag moet ik dus 

wel voor de Italianen gaan!

5. Deze zomer wordt het een last minute. Misschien is het 

wel het ideale moment om de last call eens uit te proberen. 

Aankomen in Zaventem met een koffer die zowel op zon als 

op sneeuw voorzien is, het lijkt me het proberen waard. 

1. Ik heb meerdere Europese hotspots. Je kan me blijvend 

verleiden voor een citytrip naar Berlijn en Londen. Voor een 

combinatie van zon, lekker eten en cultuur vind ik Italië een 

geweldige reisbestemming.

2. Vakantie is voor mij… op reis gaan. De eurocrisis zal niet 

snel raken aan mijn zomervakantieplannen. Ik heb het echt 

nodig minstens twee weken uit België te verdwijnen om mijn 

batterijen te kunnen opladen voor het nieuwe werkjaar.

3. In mijn omgeving blijft Frankrijk de meest populaire vakantie-

bestemming. Is het modewoord dit jaar niet ‘dichtbijvakantie’?

4. Ik heb nog niet alle Europese landen bezocht, maar heb 

me tot nog toe nog nooit ergens niet welkom gevoeld. Ik  

denk dat je eigen opstelling een wereld van verschil maakt, 

waar dan ook. 

5. Mijn ervaring leert 

dat je dat best plant als 

je als gezin samen op 

stap wil. Mijn twee tie-

nerdochters krijgen 

immers eigen plannen. 

Ik vind het ook wel leuk 

om in de koude winter-

maanden in reisgidsen en brochures te snuisteren.  

In februari-maart hakken we meestal de knoop door.

Celine Van Rijckeghem organiseerde op  
26 april 2012 aan de UGent Love @ first sight,  
een studiedag over de instroom van 
kansengroepen in het hoger onderwijs.

Els Verhoye werkt aan de UGent bij GUIDe, het 
centrale aanspreekpunt in het Ufo dat een eerste 
succesvol werkjaar achter de rug heeft.

1. Ik kan ervan genieten om onvoorbereid en impulsief een 

stad te ontdekken. Zo heb ik het voorbije jaar, voor of na een 

conferentie, alleen of met collega’s, Groningen, Uppsala of 

recent nog Salzburg leren kennen. Noem het gerust 

beroepsmisvorming als ik dan met bijzondere aandacht kijk 

naar de plaats van de universiteit in de stad. 

2. Neen, daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Ik wil zeker niet 

veralgemenen, maar ik vermoed dat een vakantiebudget 

nogal crisisbestendig is.

3. De garantie op veel zon bepaalt wellicht nog steeds in 

grote mate de reisbestemming. Het Middellandse Zeegebied 

zal dus wel blijven scoren. Of mensen bewust de landen die 

het hardst door de crisis zijn geraakt, zouden verkiezen of 

ze net zouden mijden, kan ik niet inschatten.

4. Hoewel ze wat gereserveerd overkomen, hou ik wel van de 

mentaliteit van de Scandinaviërs. Eens je ze wat beter leert 

kennen, zijn Zweden, Denen of Noren bijzonder fijn om mee 

samen te werken.

5. Met drie jonge kinderen op 

reis gaan laat weinig improvi-

satie toe. Als je de vakantie 

dan ook nog eens graag 

samen met andere gezinnen 

doorbrengt, begrijp je dat ons 

vakantieverblijf in de Provence 

al een tijdje geboekt is. 

Jeroen Vanden Berghe is nu nog adviseur 
onderzoeksbeleid en vanaf 1 september 2012  
de nieuwe logistiek beheerder van de UGent.
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U voelde zich nooit echt 

gelukkig in de politiek en koos 

in 1987 voor de zekerheid 

van regeringscommissaris. 

Tevreden van uw keuze?

“Na 25 jaar vind ik mijn job nog al-

tijd fantastisch. Ik heb veel respect 

voor politici en onderschat hun 

inspanning niet, maar mij lag het 

niet. Toen Guy Verhofstadt vroeg 

of regeringscommissaris worden 

van de - toen nog - Rijksuniversiteit 

Gent mij kon boeien, twijfelde ik 

niet lang. Ik heb het mij nog geen 

seconde beklaagd.”

Kwarteeuw 
regeringscommissaris 
Yannick De Clercq
“Ik ga met volle goesting door tot mijn 65ste”

Voor mij zit een tevreden man.  

Ooit studentikoos dissident en vandaag 

een mens die trots is op zijn voornaam. 

Jonkheer Yannick De Clercq (57),  

al 25 jaar regeringscommissaris van 

de UGent en het Universitair Zieken-

huis Gent (UZ) blikt terug op het  

bewogen leven van onze universiteit  

en de kansen die ze greep of af en toe 

liet liggen.

Auteur: Johan Van Praet | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Toen was deze universiteit  

nog het zwakke broertje onder 

de Belgische universitaire 

instellingen?

“Ze was klaar om uit een diep finan-

cieel dal te klimmen en haar ivoren 

toren te verlaten. Dankzij het visio-

naire beleid van wijlen rector Léon 

De Meyer kwam er een kentering. 

Idem dito voor het Universitair 

Ziekenhuis (UZ) dat nood had aan 

een doorgedreven crisismanage-

ment om het herstel in te zetten. 

Vandaag kunnen we zonder valse 

bescheidenheid stellen dat zowel 

de UGent als het UZ Gent hun posi-

tie aan de top hebben herwonnen. 

Ik ben tevreden dat ik daartoe heb 

kunnen bijdragen.”

Als doorgewinterde Gentse 

geus is de affiniteit met uw 

geboortestad nooit ver weg. 

Sterkt dat uw motivatie om  

25 jaar lang op post te blijven?

“De inhoudelijke afwisseling tussen 

mijn werk voor de UGent en het UZ 

Gent is alvast een belangrijke mo-

tivator. De Gentse roots zijn geen 

must om hier als regeringscom-

missaris te kunnen functioneren, 

maar het is mooi meegenomen.” 

Kunt u de bloei van de 

universiteit en de bijbehorende 

druk rijmen met het welzijn van 

uw moederstad?

“Alle succesverhalen hebben 

scherpe kantjes. Ik ben ervan over-

tuigd dat de aanwezigheid van de 

UGent en het UZ fundamentele 

meerwaarde bieden voor het eco-

nomisch weefsel van de stad. Er 

gebeurt institutioneel overleg tus-

sen beide instellingen en het stads-

bestuur waar voor potentiële pro-

blemen naar constructieve oplos-

singen wordt gezocht om de stad 

voor iedereen leefbaar te houden. 

Uiteraard zet onze groei druk op 

het maatschappelijke leven, maar 

voor elk probleem bestaat min-

stens één oplossing. Gent houdt de 

balans harmonieus in evenwicht. 

Dat is een sterke troef.”

De universiteit anno 2012 is 

lang geen afspiegeling meer 

van de versie 1987? Welke 

scharniermomenten en trends 

markeerden haar evolutie?
“De migratie van Rijksuniversiteit 

naar Universiteit Gent (1991) en 

parallel daarmee de verzelfstan-

diging. Al vind ik persoonlijk dat ze 

die autonomie nog onvoldoende 

verzilvert. Ik pleit zelfs voor een 

nog grotere zelfstandigheid en 

uiteraard verantwoordingsplicht. Ik 

heb het voorrecht gehad om met 

uiterst bekwame en fijne rectoren 

te mogen samenwerken. Stuk 

voor stuk mensen die elk met hun 

temperament en accenten de 

UGent opnieuw op de kaart hebben 

gezet.”

Met de Bologna-verklaring 

(1999) werd een belangrijke 

impuls gegeven tot de 

globalisering van het hoger 

onderwijs?

“De beginselverklaring over het 

creëren van een Europese ruimte 

voor hoger onderwijs fungeert als 

leidmotief om het oude, gesloten 

stelsel van hoger onderwijs in te 

ruilen voor een nieuw, open stelsel 

dat zich kenmerkt door mobiliteit 

en integratie. De UGent slaagt er 

perfect in om op die uitdaging een 

juist antwoord te geven en de inter-

nationalisering in goede banen te 

leiden.”

Het genderevenwicht echter 

blijft een knelpunt. En hinkt ach-

ter op de toenemende groei van 

de vrouwelijke studentenpopu-

latie. Goed voor liefst 60% van 

de afgestudeerden in 2011.
“De grotere participatie van dames 

aan het universitair onderwijs is 

een positieve, onomkeerbare trend 

maar heeft zich nog niet vertaald in 

een sterkere aanwezigheid binnen 

het academisch korps en manage-

ment. De UGent kampt echt wel 

met een genderprobleem waar 

ze op korte termijn hard aan zal 

moeten werken. Onze universiteit 

moet uit de staart van het peloton. 

Ik neem het woord quota liever niet 

in de mond, maar de raad van be-

stuur zal maatregelen moeten op-

leggen om het genderonevenwicht 

beter in balans te brengen. Ik heb 

niet het gevoel dat die evolutie zich 

vanzelf zal voltrekken.”

Nog een mijlpaal: de oprichting 

van de Associatie Universiteit 

Gent (2003).

“Dat is mijns inziens het enige 

minder positieve hoofdstuk in gans 

het verhaal. Ik vrees dat de manier 

waarop de Associatie functioneert 

(de krachtenbundeling tussen 

de UGent, de Hogeschool Gent, 

de Arteveldehogeschool en de 

Hogeschool West-Vlaanderen, 

nvdr.) een gemiste kans is. We 

hebben de trein echt gemist. Het 

lukt maar niet om de neuzen van 

de vier sterke partners in dezelfde 

richting te krijgen. Zeker niet als 

je ons vergelijkt met het sterke 

blok van pakweg de Associatie 

KU Leuven. De bilaterale samen-

werkingen lopen uitstekend, maar 

op associatieniveau blijft het een 

mager beestje. Jammer. De sy-

nergie beperkt zich, en dat was 

een bewuste keuze, tot het strikt 

noodzakelijke. Terwijl het potenti-

eel toch zoveel rijker is.”

“De aanwezigheid van  
de UGent en het UZ bieden  
een fundamentele meerwaarde  
voor het economisch weefsel 
van de stad.”
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Hoe evolueerde de gezondheid 

van het UZ Gent de afgelopen 

kwarteeuw?

“Het UZ was anno 1987 de zieke 

in ziekenhuisland en lag op ape-

gapen. Gelukkig heeft men toen 

beslist om het ziekenhuis uit de 

universitaire schoot te lichten en 

een eigen rechtspersoonlijkheid 

te geven. Dankzij het crisisma-

nagement slaagde men erin de 

financiële crisis te overwinnen. Na 

de managementwissel kon men 

opnieuw investeren en staat het 

UZ vandaag waar het moet staan: 

aan de top.”

Nochtans twijfelde u in 2005 

of het ooit wel mogelijk zou 

zijn binnen de bestaande 

infrastructuur de meest 

efficiënte organisatie uit te 

bouwen. Ik citeer: “Ideaal zou 

zijn: alles platgooien en gewoon 

opnieuw beginnen.”
“Toen was iedereen overtuigd dat 

dat de beste oplossing zou zijn, 

maar onrealistisch. Toch is de 

voorbije jaren binnen de grenzen 

van het haalbare een immense 

weg afgelegd: nieuwe Kinderkliniek, 

operatiekwartieren, revalidatie-

centrum … Het UZ is al jaren een 

echte ‘chantier’ en dat bewijst de 

dynamiek. Niemand zal het huidige 

UZ nog vergelijken met het hospi-

taal van toen.”

U bent een adept van de 

Michelin-reisgidsen. Ze 

openen deuren naar de 

wereld en verrijken uw 

mens-zijn. Hetzelfde doet 

de mondialisering met de 

academische wereld, toch?
“Zonder twijfel. Alleen stel ik vast 

de talenkennis van onze studenten 

– een internationale troef – plui-

men verliest. Ik hoop dat die glo-

balisering het tij opnieuw kan doen 

keren.”

Geen voorstander dus van  

het Engels als voertaal aan  

de universiteit?

“Dat lijkt mij geen wijze zet. Je moet 

elke cultuurgemeenschap respec-

teren. Dat belet niet dat Engels de 

lingua franca kan zijn. Maar het 

zou een vergissing zijn om onze 

eigen taal te verloochenen. Het een 

moet samengaan met het ander, 

niet ten koste van het ander.”

Ondanks de mondialisering 

belemmert volgens prof. 

Pascal Verdonck (UGent en 

directeur AZ Maria Middelares) 

het parochiale denken van 

de universiteiten onze positie 

tegenover buitenlandse 

instellingen. “De Belgische 

universiteiten zijn elkaars 

concurrenten niet. Onze 

uitdagers zijn gevestigd in 

Londen, Milaan, Lausanne, …”.
“Vraag is: hoe groot is de kritische 

massa in Vlaanderen om x aantal 

universiteiten aan de top te laten 

opereren. Feit is dat in de wereld 

van vandaag en meer nog in die 

van morgen, enkel plaats zal zijn 

voor topkwaliteit. Wie daaraan niet 

kan beantwoorden, werkt zichzelf in 

de nesten. Bovendien kun je niet in 

alles de beste zijn.”

Er is dus nood om in 

Vlaanderen, bij uitbreiding 

België, speerpunten te 

definiëren om in het buitenland 

te kunnen excelleren?

“U hebt een punt. Dat impliceert 

keuzes maken. Het blijft moeilijk. 

Ook in het academische milieu.  

Het is een illusie te denken dat 

men in Vlaanderen in alles kan uit-

munten. Gelukkig groeit dat besef 

hoe langer hoe meer bij het meren-

deel van de beslissers.”

Welke rol speelt de regerings-

commissaris in het welzijn van 

de universiteit en het UZ?

“Waken over het financiële even-

wicht zodat we niet hervallen in 

het financieel debacle van weleer. 

Bovendien probeer ik met raad en 

daad het bestuur positief-kritisch 

bij te staan. Daarbij doe ik vooral 

een beroep op het gezond boe-

renverstand. Dat gebeurt in het 

academische milieu soms iets te 

weinig.”

Excelleerde u als voorbeeldige 

student?

“Op mijn manier ja. Ooit zat ik een 

nachtje vast op het politiekantoor. 

Samen met andere vrienden uit 

notabele families omdat we illegaal 

affiches plakten. Nota bene voor 

het allereerste debat over China 

aan de RUG. Oproerkraaiers waren 

we allerminst, veeleer studentikoze 

dissidenten die, na een zalvend 

telefoontje naar onze ouders en 

een kop koffie met boterkoek, bij 

het ochtendgloren werden opnieuw 

losgelaten.”

Was het niet moeilijk om als 

zoon van burggravin Fernande 

Fazzi en burggraaf Willy De 

Clercq uit de schaduw van 

beide familienamen te treden?

“Ik heb altijd gezegd dat ik ook een 

voornaam heb. Mijn opdracht als 

regeringscommissaris gaf me de 

kans om mij waar te maken in een 

milieu waar mijn familienaam er 

niet toe deed. Ik hoop dat ik er na 

25 jaar in geslaagd ben mezelf 

ook een voornaam te geven.” 

“Feit is dat in de wereld van 
vandaag en meer nog in die van 
morgen, enkel plaats zal zijn 
voor topkwaliteit.”
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Protput! Fans van de televisieserie 

Het Eiland herinneren zich zeker 

nog Alain ‘protput’ Vandam, de 

nieuwe medewerker die het bij zijn 

collega’s van Cynalco Medics zwaar 

te verduren krijgt. Hij voelt zich niet 

bepaald welkom, om het voorzich-

tig uit te drukken. Misschien had 

Cynalco beter geïnvesteerd in een 

degelijk onthaalbeleid. Bij de UGent 

zijn ze daar alvast van overtuigd, 

weet Inge Vanheule van de directie 

Personeel en Organisatie (DPO). “Elk 

jaar starten er bijna duizend nieuwe 

medewerkers op onze universiteit. 

Het is belangrijk dat ze zich meteen 

thuis voelen. Méér nog: een goed 

onthaal is zelfs wettelijk verplicht! 

Dus hebben we dat onthaalbeleid 

helemaal omgegooid. Vroeger 

en een personeelskaart, maar ook 

een tas met enkele gadgets. Vooral 

de koekjesdoos springt in het oog. 

Daarop staat een foto van Einstein, 

met enkele kruimeltjes in zijn snor. 

Als je de doos opent, merk je met-

een waarom. Er zitten breinkoekjes 

in: smakelijke hersenhelftjes om 

samen met je vrienden en collega’s 

van te smullen. Dat past perfect 

bij ons motto: Durf denken. We 

hebben al leuke reacties gekregen. 

Iedereen is aangenaam verrast en 

vertrekt met een warm gevoel.”

 
Geen identieke UGent’ers 

Maar er is méér. Nieuwe 

werknemers krijgen ook een 

uitnodiging voor een centraal 

onthaalmoment in Het Pand. Dat 

werd je gewoon uitgenodigd op 

onze dienst om je contract te on-

dertekenen. En we organiseerden 

geregeld grote infomomenten voor 

nieuwe medewerkers. Maar dat 

waren lange presentaties waar je 

overstelpt werd met informatie. De 

nadruk lag vooral op de praktische 

kant van de zaak, niet zozeer op een 

warm welkom.”

 

Intussen is het beleid grondig 

vernieuwd, op de verschillende 

niveaus. Maar alles begint nog 

altijd op de personeelsdienst, 

zegt Inge Vanheule. “Alle nieuwe 

medewerkers krijgen een mooie, 

prikkelende uitnodiging om bij ons 

langs te komen. Hier krijgen ze 

niet alleen praktische informatie 

Welkom. Dat ene woordje is cruciaal 

voor een nieuwe medewerker. Maar 

het moet méér zijn dan alleen maar 

een woord. De UGent heeft een nieuw 

onthaalbeleid ontwikkeld, zodat elke 

nieuweling meteen stevig in de start-

blokken staat.

Auteur: Stefanie Van den Broeck  | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Je hebt maar één kans op 
een goede eerste indruk”

Het nieuwe onthaalbeleid van de UGent
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wordt verwacht op werkvlak. Maar 

hoe ontdek je de ongeschreven 

regels en wetten? Daarvoor is er 

het nieuwe systeem van peters 

en meters, legt Inge Vanheule uit. 

“We vragen aan de diensthoofden 

om voor elke nieuwe werknemer 

een meter of peter aan te duiden. 

Die kan vertellen over het reilen 

en zeilen op een bepaalde dienst. 

Luncht iedereen samen, of gaan 

we ’s middags onze eigen gang? 

Wordt er op vrijdagavond nog een 

pint gedronken met de collega’s? 

Wat gebeurt er op verjaardagen? 

Het is fijn om zulke dingen al met-

een te weten, zodat je je sneller 

kan integreren. En, niet onbelang-

rijk: iedereen krijgt een peter of me-

ter van zijn eigen ‘categorie’. Een 

doctoraatsstudent wordt begeleid 

door een andere AAP-medewerker, 

een professor krijgt een ZAP-peter 

of -meter. Iemand met dezelfde 

functie kan je beter informeren 

over de praktische kant van de job. 

Een Britse prof die komt doceren 

in het eerste jaar geschiedenis, zal 

waarschijnlijk schrikken: hij krijgt 

geen kleine groep studenten voor 

zich, maar honderden tegelijk.  

Het is fijn om zoiets op voorhand  

te horen.” 

kan ik me inschrijven voor kinder-

opvang? Hoeveel vakantiedagen 

heb ik? Enzovoort.

 
Peters en meters
Tot zover het centrale onthaal. 

Maar ook al de verschillende fa-

culteiten en afdelingen spelen een 

belangrijke rol. “Je hebt maar één 

kans op een goede eerste indruk. 

Iederéén is dus verantwoordelijk 

voor een goed onthaal. Daarom 

staat er op onze website een 

checklist met tips voor de collega’s 

en leidinggevenden. Of liever: best 

practices. De meeste daarvan zijn 

vrij vanzelfsprekend. Je moet er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat een 

nieuwe medewerker vanaf dag één 

een bureau, stoel en computer 

heeft, zodat hij of zij meteen aan 

de slag kan. We raden ook aan 

dat de directe leidinggevende zich 

in die eerste dagen en weken wat 

over de nieuwkomer ontfermt. Het 

takenpakket bespreken, uitleggen 

wie je waar kunt vinden, kijken of 

alles vlot verloopt, … Een goede 

basis zorgt voor een fijne samen-

werking.”

Het is uiteraard belangrijk om 

precies te weten wat er van je 

is niet langer de ‘saaie’ infodag van 

vroeger, drukt Inge Vanheule ons 

op het hart. “We starten met een 

lekker ontbijt en daarna neemt de 

rector het woord. Hij zal vertellen 

waarvoor wij als universiteit staan, 

welke accenten we willen leggen 

en hoe we de toekomst zien. Een 

bevlogen visie. Die krijg je niet altijd 

mee van je directe collega’s, maar 

het is wel belangrijk om te weten 

waar je werkgever voor staat. We 

tonen welke waarden belangrijk 

zijn voor de universiteit, maar we 

laten iedereen vrij om zijn of haar 

eigen weg te vinden. Het is niet 

de bedoeling om alle nieuwelingen 

door een mal te duwen om 

identieke UGent’ers te creëren. 

(lacht) Iedereen durft én mag hier 

denken, dat spreekt voor zich.”

 

Op het onthaalmoment word je 

dus niet meer overstelpt met in-

formatie, maar je moet natuurlijk 

wel van alles te weten komen. Dat 

kan op de website, zegt Inge Van-

heule. “We hebben een speciale 

webpagina ontwikkeld voor nieuwe 

medewerkers, met een tiental 

prangende vragen. Een korte maar 

krachtige FAQ-sectie (Frequently 

Asked Questions of veelgestelde 

vragen, nvdr). Uiteraard vind je op 

onze algemene website àlle mo-

gelijke informatie, maar we willen 

nieuwelingen niet meteen overla-

den met info die ze voorlopig niet 

nodig hebben. Zij zitten vooral met 

heel praktische kwesties. Hoe ac-

tiveer ik mijn e-mailadres? Waar 

Info p 
Inge Vanheule
Directie Personeel en Organisatie
Tel. 09 264 98 59
Inge.Vanheule@UGent.be

“Zorg ervoor dat nieuwkomers blijven!”

Een goed onthaalbeleid is niet alleen leuk, maar zelfs noodzakelijk. Dat blijkt uit we-

tenschappelijk onderzoek, zegt Frederik Anseel, UGent-professor in de Organisatie-

psychologie. “Je moet ervoor zorgen dat je nieuwe medewerkers blijven. Als bedrijf 

– of universiteit, in dit geval – doe je er alles aan om goede mensen te rekruteren. 

Maar de eerste maanden op een nieuwe job zijn een risicovolle periode. Veel nieuwko-

mers zijn onzeker, ze vragen zich af of ze wel op de juiste plek zitten. De helft van het 

‘verloop’ (werknemers die vertrekken) gebeurt in de eerste zes maanden. Het is dus 

belangrijk dat mensen zich meteen goed integreren. Daarvoor moeten ze praktische 

informatie krijgen, maar vooral ook de ongeschreven waarden en normen leren ken-

nen. Ze moeten echt opgenomen worden in de organisatie. Daarvoor is zo’n peter of 

meter ideaal, want die ongeschreven wetten kan je natuurlijk niet zomaar oplijsten. 

Als werkgever heb je trouwens òòk baat bij een goed onthaal: hoe sneller een nieuw-

komer zich kan integreren, hoe beter hij zal presteren.” 
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heel specifieke aanpak”, zegt hij. 

“Golven en getijstromingen zorgen 

voor een dynamische belasting die 

amper in formules te beschrijven 

valt. Om onze bouwwerken met 

voldoende veiligheid stabiel te 

maken, moeten we ze bijgevolg via 

schaalmodellen kunnen testen. We 

hebben daarvoor op de universiteit 

twee golfgoten waarin we zowel 

dienstverlenend als fundamenteel 

onderzoek uitvoeren. Hoe groter 

deze infrastructuur, hoe geringer 

de schaaleffecten en dus hoe 

nauwkeuriger het resultaat zal zijn.”

Gecombineerd onderzoek 
ontwikkelen
“Fysische schaalmodellering heeft 

zijn versnelling gevonden tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Met de op-

“We ervaren in mijn onderzoeks-

groep Kustwaterbouwkunde een 

piek aan experimenteel onderzoek 

met behulp van grootschalige 

fysische schaalmodellering”, zegt 

Peter Troch. “We zijn erin geslaagd 

om tot driemaal toe een Europees 

Hydralab onderzoeksproject binnen 

te halen, waardoor we toegang krij-

gen tot grootschalige onderzoeks-

infrastructuur zoals golfgoten en 

golftanks. Dergelijke labo’s zijn van-

wege de kostprijs doorgaans alleen 

te betalen door grote bedrijven.”

Binnen de faculteit Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur 

leggen Peter Troch en zijn me-

dewerkers zich toe op alles wat 

er langsheen de kustlijn en in zee 

wordt gebouwd. “Dat vergt een 

Vicky Stratigaki en Peter Troch 
onderzoeken golven als bron  
van hernieuwbare energie.

Denemarken heeft een kustlijn van 

5.000 km en in Nederland heeft de 

bevolking vier meter onder het huidige 

zeeniveau leren leven. “Logisch dat 

kustwaterbouwkunde daar met de  

paplepel wordt ingegeven”, zegt  

professor Peter Troch van de vak-

groep Civiele Techniek. Bij ons is het 

vak gebied minder vertrouwd, al zou  

het tij wel eens kunnen keren. 

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto’s: Nic Vermeulen

Hoogtij voor de vakgroep Civiele Techniek 

Van vijandige golven 
vrienden maken
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reuzehal werd daarom een uniek 

schaalmodel gebouwd van 70 op 

35 meter, precies zoals het vijftig 

jaar geleden ook gebeurde. Door-

dat de fysische schaalmodellering 

echter jarenlang in het hoekje werd 

gedrumd, vonden we in ons land 

niemand meer die de fijne kneep-

jes kent voor het afstellen van dat 

soort grote complexe modellen. 

Gelukkig hebben we in Nederland 

en in de VS nog een paar gepensio-

neerde onderzoekers gevonden die 

hun expertise wilden delen.” 

Golfenergie uit de wind zetten
Kustwaterbouwkundige ingenieurs 

zien golven echter niet per definitie 

als vijanden. UGent-onderzoekster 

Vicky Stratigaki doctoreert met 

een project over golven als bron 

van hernieuwbare energie. “We 

kunnen van onze vijanden vrienden 

maken door hun kracht om te zet-

ten in bruikbare energie”, zegt ze. 

“Wind- en zonne-energie zijn de 

voorbije jaren uitgegroeid tot ma-

ture bronnen van duurzame ener-

gie. Golfenergie is echter nu pas 

in volle ontwikkeling. Ik ben vooral 

geïnteresseerd hoe golfenergie-

convertoren in groep werken en 

hoe we ze het best in een park kun-

nen organiseren zodat ze het best 

renderen. Ik vergelijk het altijd met 

een wielerwedstrijd. In een peloton 

komt het erop aan om je positie 

zodanig te kiezen dat je ‘uit de wind’ 

zit. Je kan maar beter optimaal 

profiteren van de zogzone (gebied 

van verminderde luchtdruk, nvdr.) 

die de renner vóór jou opwekt. Bij 

golfenergieconvertoren is het net 

andersom. Om te onderzoeken hoe 

de convertoren elkaar niet negatief 

beïnvloeden heb ik er een twintigtal 

gebouwd op schaal. Ik heb ze eerst 

in onze eigen golfgoot uitgepro-

beerd maar dankzij de steun van 

Hydralab IV kan ik ze nu in een reu-

zegrote golftank verder beproeven 

op hun groepsgedrag.” 

willen bouwheren immers in steeds 

dieper water bouwen. Het gaat 

echter niet op om empirische vuist-

regels en modelleringtechnieken 

die 50 jaar geleden ontwikkeld zijn 

voor ondiep water klakkeloos over 

te nemen. In de jaren 60 en 70 is 

door enkele illustere schadegeval-

len gebleken dat dit faliekant kan 

aflopen.” 

Duurzame kustverdediging
Een andere driver om de water-

bouwkundige ontwerptechnieken 

bij te stellen is de natuur. 

“De structuren voor kustverdedi-

ging die vijftig jaar geleden ontwor-

pen zijn, hielden geen rekening met 

een zeespiegelstijging. Vandaar dat 

overal ter wereld de kusten onder 

de loep worden genomen. Vroeger 

zou men gewoon de dijken ver-

hoogd hebben maar dat is niet de 

meest elegante oplossing. Vandaag 

houden we rekening met zo veel 

mogelijk belanghebbenden van het 

kustzonebeheer. We gaan steeds 

vaker op zoek naar zachte bouw-

materialen die het klassieke beton, 

de stortsteen en het metaal deels 

kunnen vervangen en die vooral 

minder zichtbaar zijn. Zandsupple-

tie bijvoorbeeld of natuurlijke vege-

tatie die in verschillende gordels 

kan worden aangebracht.”

Zeebrugge op schaal
De vakgroep Civiele Techniek won 

een bestek van de Vlaamse over-

heid om wetenschappelijke onder-

steuning te geven in het water-

bouwkundig labo van de Vlaamse 

overheid in Borgerhout. Daar werd 

vorig jaar een schaalmodel ge-

bouwd van het kustgebied rond de 

haven van Zeebrugge. 

“De bedoeling is om na te gaan hoe 

we de nautische toegankelijkheid 

van de haven kunnen verbeteren 

bij sterke dwarsstroming en hoe 

we de slibintrusie kunnen vermin-

deren”, aldus Peter Troch. “In een 

komst van de computer is de tech-

niek echter naar de achtergrond 

verzeild. Alle vertrouwen ging plots 

naar numerieke modellen die pre-

tendeerden hetzelfde te kunnen. 

Alleen waren ze een stuk goedko-

per. Onderzoekers waren op die 

manier jarenlang actief in twee 

gescheiden werelden. Het heeft 

tot 2000 geduurd voordat beide 

technieken op een geïntegreerde 

manier werden gecombineerd en 

door dezelfde mensen werden be-

oefend. Vandaag spelen we dankzij 

dit gecombineerde onderzoek en 

het onderkennen van het belang 

van terreinwaarnemingen de 

sterktes van beide technieken uit 

en slagen we erin de zwaktes uit te 

schakelen.”

Precies daarop wil Peter Troch als 

organisator van Coastlab12 dieper 

ingaan. Het congres wordt in sep-

tember 2012 voor de vierde keer 

georganiseerd. Na Porto, Bari en 

Barcelona is het de beurt aan Gent. 

“Coastlab is een community van 

onderzoekers die vooral fysisch 

schaalonderzoek uitvoeren, in 

kleine en middelgrote laboratoria”, 

vertelt Peter Troch. “De bedoeling 

is in eerste instantie ervaring uit te 

wisselen omtrent de werkwijzen in 

een labo. Bij gebrek aan standaard-

procedures blijkt de methodiek van 

golfgeneratie, het meten en de re-

sultaatinterpretatie soms merkelijk 

verschillend te zijn naargelang het 

laboratorium. Bovendien zien we 

het ook als een gelegenheid om de 

bedrijfswereld bij ons onderzoek 

te betrekken en moet het congres 

ook een platform bieden om de 

beschikbare ingenieurstechnieken 

verder te verbeteren. Aangezien 

de schepen almaar groter worden, 

Info p 
Prof. Peter Troch
Vakgroep Civiele Techniek
Tel. 09 264 54 94
www.coastlab12.com
Coastlab12@UGent.be
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muren de groei van planten eerder 

hinderen en die dus sneller verge-

len. Dergelijke kleurpatronen in de 

vegetatie (vegetatiesporen) zijn op 

luchtfoto’s gemakkelijk te herkennen 

en laten toe om op indirecte wijze 

een beeld te krijgen van hetgeen 

zich in de ondergrond bevindt. Ook 

schaduwen kunnen ondergrondse 

archeologica. Kleine oneffenheden 

zoals een restant van een vroegere 

grafheuvel kunnen duidelijke scha-

duwen generen bij een laagstaande 

zon. Tot slot kunnen ook kleurver-

schillen in de bodem, zogenoemde 

bodemsporen, het gevolg zijn van 

pakweg een omgeploegde gracht 

of muur.” Toch heeft luchtfotografie 

ook een aantal beperkingen. De 

hoogte maakt het bijvoorbeeld moei-

lijk om de allerkleinste details vast te 

leggen. Daarnaast zijn er ook wette-

lijke en praktische beperkingen. Niet 

elk land geeft immers toestemming 

om overal over te vliegen met kleine 

vliegtuigjes voor civiele doeleinden. 

Of de te onderzoeken site ligt te 

veraf van een vlieghaven om vlot 

bevliegbaar te zijn. Daarnaast is er 

natuurlijk ook nog de kost om een 

klein vliegtuig de lucht in te krijgen.

Voordelen
De UGent experimenteert al langer 

met alternatieve pistes voor de 

traditionele luchtfotografie. Behalve 

de waarde van luchtopnamen in het 

zoeken naar begraven archeologie, 

maken deze foto’s het ook mogelijk 

om rechtopstaande archeologische 

structuren gedetailleerd in 3D te 

documenteren. Men kan immers 

De meest bekende manier van ar-

cheologisch onderzoek, opgraven, 

is niet alleen tijdrovend maar ook 

heel duur en de uiteindelijke resul-

taten verantwoorden die kost vaak 

niet volledig. Archeologen achten 

sommige sites zo waardevol dat ze 

die liever niet verstoren. Archeo-

logische prospectie, waartoe ook 

de luchtfotografie behoort, kan 

daaraan tegemoetkomen. Het laat 

immers toe om relatief snel infor-

matie in te winnen over gebieden 

waarvan het potentieel onbekend is. 

Daarnaast maakt de techniek het 

mogelijk om archeologische sporen 

en sites te documenteren zonder 

opgravingen. Is een opgraving toch 

nodig, dan kan de onderzoeker 

dankzij de prospectie het gebied 

beter afbakenen en beperken.

Spoorzoeken
“Luchtfotografie laat toe om ver-

schillende soorten archeologische 

sporen in kaart te brengen”, legt 

professor Roald Docter van de 

vakgroep Archeologie uit. Samen 

met professor Frank Vermeulen en 

professor Geert Verhoeven is hij de 

motor achter de huur van de drone. 

“Archeologische structuren als 

muren en grachten kunnen invloed 

hebben op bijvoorbeeld de groei van 

de bovenstaande gewassen. Het 

resultaat is dat de planten boven 

een oude gracht tijdens een droog-

teperiode langer groen kunnen 

blijven, terwijl onderliggende oude 

Archeologisch onderzoek 
neemt hoge vlucht

Telegeleide helikopter maakt onzichtbaar zichtbaar

De Microdrone MD4-1000, een  

telegeleide onbemande quadrocopter, 

een soort helikopter met vier  

gesynchroniseerde rotoren, lijkt een 

modern speeltje voor volwassenen. 

Maar de vakgroep Archeologie van  

de Universiteit Gent gebruikt dat sterk 

staaltje technologie als eerste archeo-

logische departement uit de Benelux 

en Frankrijk om aan archeologische 

prospectie te doen.

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

Info p 
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Roald.Docter@UGent.be



 19 19de opnamen te berekenen. “Maar 

ook dichter bij huis willen we de 

telegeleide helikopter inzetten. In 

Gent bestaat bijvoorbeeld wel een 

uitgebreid luchtfotoarchief, maar de 

beelden zijn alleen vanop vrij grote 

hoogte opgenomen, waardoor de 

hoeveelheid details in de foto niet 

optimaal is. Met de drone willen we 

dat archief aanvullen en heel wat 

waardevolle archeologische infor-

matie blootleggen. Daarnaast zit er 

een samenwerking in de pijpleiding 

met de UGent-onderzoeker Cornelis 

Stal van de vakgroep Geografie. 

Hij wil het toestel gebruiken om 

een waarheidsgetrouw 3D-model 

te maken van de historische Sint-

Baafsabdij in Gent. Tot slot staan er 

voor de komende jaren een aantal 

samenwerkingen met buitenlandse 

universiteiten en het Ludwig Boltz-

mann Institute for Archaeological 

Prospection and Virtual Archaeo-

logy in Wenen op stapel.”

“De vakgroep Archeologie werkt in 

haar opleiding nauw samen met de 

vakgroepen Geologie en Bodem-

kunde en Geografie. Dat zorgt 

ervoor dat archeologen die hier 

afstuderen bij hun onderzoek kun-

nen gebruikmaken van technieken 

uit die vakgebieden. Onder meer de 

telegeleide archeologie is daar het 

resultaat van. De UGent mag dus 

terecht uitpakken met een unieke 

onderzoeksmethode en door haar 

interne samenwerking ook met een 

schat aan unieke kennis”, besluit 

Roald Docter. 

van zo’n drone – rekening houdend 

met toekomstige technologische 

ontwikkelingen – en besloten we 

zo’n toestel voor acht jaar te huren. 

Daardoor hebben we het altijd ter 

beschikking wanneer we dat willen 

zonder extra kosten. Bovendien 

kunnen we daardoor ook gericht 

samenwerken met andere vakgroe-

pen en faculteiten van de UGent en 

zelfs met andere universiteiten in 

binnen- en buitenland.”

Unieke financiering
Uiteraard heeft ook de huur op  

lange termijn van een Microdrone 

een niet te onderschatten prijs-

kaartje. Gelukkig bood zich een  

in de Vlaamse context unieke  

financieringsmogelijkheid aan.  

“De privéstichting Dioraphte, een 

Nederlands vermogensfonds, 

treedt op als onze mecenas”, legt 

Roald Docter uit. “Zij stellen ons  

– onder strikte voorwaarden – het 

budget ter beschikking om dat toe-

stel gedurende acht jaar te huren. 

Die manier van fondsenwerving is 

aan de Universiteit Gent tot nog 

toe niet echt gebruikelijk. Het was 

dan ook geen sinecure om de deal 

rond te krijgen. Maar gelukkig zag 

rector Paul Van Cauwenberge on-

middellijk de voordelen in van dat 

systeem en mede met zijn steun 

hebben we onze slag uiteindelijk 

thuisgehaald. Toch was daarmee 

de kous niet af. Want doordat het 

gebruik van drones voor weten-

schappelijk onderzoek onbekend 

was in België hebben we ook alles 

uit de kast moeten halen om het 

ding verzekerd te krijgen”.

Het resultaat
Boven de stad Carnuntum, een 

Romeinse site in Oostenrijk, bewees 

de drone intussen een eerste keer 

zijn nut. In amper vier uur was het 

mogelijk om het civiele amfitheater 

vanuit de lucht te fotograferen en 

naderhand met specifieke soft-

ware een accuraat 3D-model uit 

vrij gemakkelijk uit een aantal over-

lappende opnamen volautomatisch 

een 3D-model laten berekenen van 

hetgeen werd gefotografeerd. Een 

toestel om op heel lokale basis aan 

luchtfotografie te doen biedt dus 

een waaier aan voordelen. Daarom 

ontwikkelde de vakgroep Archeo-

logie onder meer een telegeleid 

camerasysteem met een heliumbal-

lon die het mogelijk maakte op de 

voortgang van opgravingen in 3D te 

documenteren. “Twee jaar geleden 

besloten we echter volop in te zet-

ten op de langetermijnhuur van een 

Microdrone”, gaat Roald Docter 

verder. “Die is immers niet zo wind-

afhankelijk als onze heliumballon en 

laat bovendien toe om een veel gro-

ter onderzoeksgebied fotografisch 

te bedekken. Vergeleken met con-

ventionele vliegtuigen kan de drone 

op een geringe hoogte vliegen, 

waardoor het beeld veel meer de-

tails bevat. Dankzij de vier propellers 

kan de drone daarnaast gemakkelijk 

stabiel boven een bepaalde plek 

blijken hangen. Aan de hand van een 

aantal vooraf ingegeven gps-coördi-

naten vliegt het toestel immers een 

strikte route, inclusief haltes. 

Ook uv-fotografie is daardoor 

mogelijk. Ultraviolet licht bezit de 

mogelijkheid om in bepaalde ge-

vallen bodemsporen zichtbaar te 

maken die met het blote oog niet 

waarneembaar zijn. Maar die tech-

nologie vergt een langere sluitertijd, 

waardoor een heel stabiel came-

raplatform zoals de Microdrone 

MD4-1000 vereist is. Een ander 

voordeel is dat je het toestel overal 

kan brengen waar je wilt en het 

er ter plekke kan laten opstijgen. 

Daarbij wordt het dus mogelijk om 

heel snel en op een heel lokale basis 

te werken, wat gezien de kost on-

mogelijk is met een conventioneel 

vliegtuig. Als we zo’n toestel echter 

voor elke opdracht zouden moeten 

huren zou ook dat kostenplaatje 

hoog oplopen. Daarom bekeken we 

wat de verwachtte levenscyclus is 
Microdrone MD4-1000
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Met bruggen bouwen 
kom je verder

Diederik Mangeleer  
verlaat de UGent  
na 21 jaar dienst
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directiecollege onder de leiding van 

de rector en de vicerector.”

Dat lijkt wel een totaal andere 

wereld dan die van ministeriële 

kabinetten …

“Dat verschil is niet groot hoor. 

Ik was het gewend om niet binnen 

strikte nine-to-five uren te werken. 

De universiteit voelde niet aan als 

een andere wereld. Ook al is ze dat 

eigenlijk wel.”

Laten we eens naar  

uw realisaties kijken …

“Ik laat het liever aan anderen over 

om mijn realisaties te beoordelen. 

Alles wat we binnen de ons toege-

meten bevoegdheden gerealiseerd 

hebben, hebben we bereikt door 

samen te werken met de betrok-

ken directies en afdelingshoofden. 

Ik denk dat ik mezelf vooral als 

coach heb opgesteld. Het was mijn 

taak om bruggen te bouwen. Als 

logistiek beheerder moet je vooral 

naar de verschillende bestuursor-

ganen luisteren en de beslissingen 

toelichten aan de medewerkers 

die de beslissingen van het univer-

siteitsbestuur moeten uitvoeren. 

Door mijn groeiende ervaring heb 

ik wel kunnen vaststellen dat die 

bezig met het openbaar ambt en 

de relaties met de vakbonden van 

het overheidspersoneel. In 1991 

werd een nieuw decreet gestemd 

waardoor de universiteiten van 

Gent en Antwerpen, op de be-

stuurlijke organisatie na, volledige 

autonomie toegewezen kregen. 

Ik werd getipt: dit zou een mooie 

uitdaging zijn. Wel, sinds 1991 

ben ik logistiek beheerder aan deze 

universiteit.”

Met alle respect, maar van 

de term ‘logistiek beheerder’ 

hadden wij eigenlijk nog niet 

gehoord. Wat houdt die functie 

precies in?

“Naast de rector en de vicerector 

heb je twee beheerders. Eén daar-

van is de logistieke beheerder. Die 

coacht vier directeurs: financiën, 

ICT, gebouwen & facilitair beheer 

en studentenvoorzieningen. Door 

het decreet van 1991 heeft onze 

universiteit evenveel autonomie als 

de privaatrechtelijke universiteiten 

op de bestuurlijke organisatie na. 

Ze telt daardoor één beheersor-

gaan (het directiecollege) dat de 

beslissingen van de bestuursorga-

nen (o.a de raad van bestuur en 

het bestuurscollege) uitvoert en 

verantwoordelijk is voor de coör-

dinatie en organisatie van de cen-

trale administratie op financieel, 

technisch en administratief vlak. 

De twee beheerders vormen het 

We moeten daar eerlijk in zijn: op 

het eerste gezicht ziet Diederik 

Mangeleer er keurig, wat afge-

borsteld, ja zelfs wat kleurloos uit. 

Op het tweede gezicht – na een 

interview van een uur – stellen we 

ons oordeel bij: keurig nog steeds, 

maar kleurloos klinkt niet langer 

als een nadeel. Wel als een diplo-

matiek talent. “Ik wil voorzichtig 

zijn in mijn laatste interview. Nie-

mand kwetsen. En vooral: bena-

drukken dat het door bruggen te 

bouwen is dat we onze universiteit 

goed kunnen beheren.” 

Op de vierde verdieping van het 

rectoraat is het zomers warm. 

Diederik Mangeleer – die op vraag 

van de fotograaf zijn jasje aan-

houdt – heeft wel trek in een paar 

vragen. We laten hem eerst zijn 

eigen carrière samenvatten.

Diederik Mangeleer: “Ik studeerde 

rechten in Gent. En pour la petite 

histoire: tijdens de blok kreeg ik de 

sleutel van een lokaal in de centrale 

bibliotheek, zodat we konden stude-

ren tot middernacht. Als iedereen 

dan buiten was, moest ik het ge-

bouw afsluiten. Je kan dus zeggen 

dat ik mijn carrière als onbezoldigd 

medewerker, als portier begonnen 

ben (lacht). Ik werkte een groot 

deel van mijn loopbaan op allerlei 

ministeriële kabinetten. Onder 

Wilfried Martens was ik adjunct-

kabinetschef, en hield ik me vooral 

“Ik vind het vooral belangrijk  
dat je krijgt wat je beloofd 
is, want dan weet je precies 
waarmee je kan werken.”

Zelf blijft hij er opvallend bescheiden bij: na een universitaire carrière van 21 jaar 

gaat logistiek beheerder Diederik Mangeleer na deze zomer met pensioen. “Ik praat 

niet graag over mijn verwezenlijkingen. Belangrijker is dat alle directies goed met 

elkaar praten.” Een gesprek met het levende bewijs dat voorzichtigheid en diplomatie 

het langst duren.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen
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financieringsdecreet is de situ-

atie echt wel verbeterd. Ik vind het 

vooral belangrijk dat je krijgt wat 

je beloofd is, want dan weet je pre-

cies waarmee je kan werken. Ik heb 

het één keer meegemaakt dat de 

Vlaamse regering op het einde van 

het jaar plots een schijf van onze 

onderzoeksmiddelen niet wilde be-

talen, om te besparen. Dat is niet 

prettig.”

Onze universiteit pionierde 

onder uw beleid met publiek-

private DBFM- (design, 

build, finance and maintain) 

samenwerkingen. Kijkt u daar 

tevreden op terug?
“Jazeker! De Kantienberg ver-

toont nu al een positief saldo, 

vroeger dan verwacht. Door met 

privébedrijven samen te werken, 

weet je precies hoeveel zij voor 

studentenkamers vragen en hoe 

groot hun winstmarges daarop 

zijn. Dat geeft ons als universiteit 

de mogelijkheid om die marge aan 

de eindverbruiker terug te geven 

en dus competitiever te zijn. Door 

onze prijzen tussen de 8 en de 

11 procent onder de courante 

marktprijzen te zetten, hebben we 

onze plicht vervuld, want er was 

schaarste op de markt van de stu-

dentenkamers.”

65 jaar jong: nog een heel leven 

voor de boeg. Wat gaat u in  

de toekomst doen? 

“Twee jaar geleden wist ik dat be-

ter dan vandaag. Toen dacht ik dat 

ik absoluut verder professioneel 

actief zou willen zijn. Nu ben ik daar 

zo zeker niet meer van. Ik wil meer 

tijd doorbrengen met mijn klein-

kinderen. En ja, ik heb wat hobby’s. 

Van het fameuze zwarte gat ben ik 

niet bang. Ik ga het advies opvolgen 

dat ik van velen krijg: eerst de kat 

uit de boom kijken. Voorzichtigheid 

is dat, zeker?” 

heeft al vaker bewezen alle nuttige 

beleidsinfo perfect te kunnen ver-

zamelen en kennen. Hij is een wan-

delende database die zijn ervaring 

honderd procent ten dienste stelt 

van de universiteit. Ik ben dus vol-

ledig gelukkig met de keuze die de 

raad van bestuur gemaakt heeft. Ik 

hoéf hem dus geen raad te geven. 

Als hij mij advies vraagt, zal ik hem 

dit natuurlijk wel geven.”

En dus proberen we nog  

eens: één gouden tip voor  

uw opvolger?

“Omdat je aandringt: denk niet 

dat je dingen op je eentje kan 

verwezenlijken. Ken je plaats en 

probeer alle mensen mee te krij-

gen. Vandaag merk je het belang 

daarvan bij de implementatie van 

het nieuwe groeiplan: dat heeft 

een ruim draagvlak nodig. En voor 

de rest wil ik geen schoonmoeder 

zijn. (lacht)”

U lijkt in alles bijzonder 

voorzichtig. Bijna als een 

politicus die geen potten wil 

breken.

“Ach ja, dat kan een analyse zijn … 

Toen ik op het kabinet van premier 

Martens werkte, heb ik jarenlang 

met de vakbonden onderhandeld. 

Vergaderingen die weken konden 

duren. Elk besluit moest tot op 

het bot besproken worden. Die 

handelswijze werd door de vak-

bonden wel geapprecieerd. Zeg 

je gedacht, maar let op hoe je dat 

doet. Als je dat naar de universi-

teit vertaalt, dan komt het erop 

neer dat iedereen erkend wordt 

voor zijn bijdrage, veeleer dan dat 

er ééntje is die met de pluimen 

gaat lopen terwijl de rest het werk 

moet opknappen.”

Hoe zit het met de budgetten?

“Men zegt altijd wel dat er niet 

genoeg middelen zijn, maar na het 

verschillende organen steeds beter 

op elkaar ingespeeld raakten. Dat 

zie ik als een gestage vooruitgang 

binnen deze universiteit. Niet voor 

niets staan we vandaag als enige 

universiteit van het land binnen de 

top 100 van de beroemde Shan-

ghai Ranking. Elke dag opnieuw be-

speur ik in dit huis de dynamiek om 

vooruit te gaan, om te verbeteren.”

Is de structuur van de 

Universiteit Gent in die  

21 jaar tijd veel veranderd?

“Het bijzonder decreet is niet ver-

anderd, maar de omgeving waarin 

we moeten werken, is dat wel. De 

structuur is eenvoudiger geworden. 

Aanvankelijk hadden we 34 dien-

sten, vandaag zijn er acht directies. 

De structuur is dus hiërarchischer 

geworden. Dat is een goeie zaak, 

want er was voordien een te grote 

span of control. Vandaag lopen zo-

wel de voorbereidingen als de uit-

voeringen van wat we doen vlotter.”

U straalt zelf nog veel dynamiek 

uit. Vindt u het niet jammer 

dat u er toch al mee moet 

stoppen?

(glimlacht en aarzelt) “Ach ja, na-

tuurlijk zou ik graag langer blijven 

werken, maar op een bepaalde 

leeftijd begrijp je toch dat te veel 

hooi op je vork nemen risico’s voor 

de gezondheid inhoudt. Ik wil niet 

overmoedig worden, niet ten prooi 

vallen aan wat de Grieken hybris 

noemden.”

Jeroen Vanden Berghe 

wordt uw opvolger. U heeft 

vast wel een boek vol goede 

raadgevingen klaarliggen?

“Jeroen werkt al jaren aan de 

UGent als beleidsmedewerker. Hij 

“Elke dag opnieuw bespeur ik in 
dit huis de dynamiek om vooruit 
te gaan, om te verbeteren.”
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Kort
p LErEN UIT 
VErLEDEN  
VOOr TOEKOMST
Het boek Jaap Kruithof.  

Teksten voor de toekomst 

bundelt teksten van UGent-pro-

fessor Jaap Kruithof. Die blij-

ken drie jaar na zijn overlijden 

nog steeds verrassend actueel. 

Niet alleen lezen de artikels en 

stukken uit zijn boeken alsof 

professor Kruithof ze vandaag 

schreef, ze kunnen ook een bron van inspiratie vormen 

voor een nieuwe generatie. Jaap Kruithof hamerde 

in zijn publicaties onvermoeibaar op het belang van 

humanisme en van respect voor de waarden van een 

solidaire en hoogwaardige samenleving. UGent-profes-

soren Rik Pinxten, Ronals Commers en Luc Desmedt 

zorgden voor een algemene inleiding. Het boek Jaap 

Kruithof. Teksten voor de toekomst is verkrijgbaar in 

de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij uitge-

verij EPO. De prijs bedraagt 28,50 euro.

p UGENT-STUDENTENACTIE  
VOOr STAMCELDONATIE

Tussen 7 en 11 mei 2012 zetten UGent-studenten 

Stephan De Winter en Tomas Serrien in samenwer-

king met De Maakbare Mens vzw en Rode Kruis-

Vlaanderen een actie op poten rond stamceldonatie. 

Bedoeling was hun medestudenten correct te infor-

meren over die techniek en hen aan te zetten zich 

kandidaat te stellen als donor. Het Belgisch Register 

van stamceldonoren van het Rode Kruis telt momen-

teel immers 50.000 kandidaat-donoren. Aangezien de 

kans dat een patiënt een geschikte donor vindt slechts 

1 op 50.000 is, is een grotere databank noodzakelijk. 

Stamceldonatie kan namelijk een levensreddende 

behandeling zijn voor mensen met een bloedziekte. 

Meerdere studenten stonden tijdens de actie met 

infostands in verschillende faculteitsgebouwen en 

schonken bij aanvang van een aantal lessen aandacht 

aan stamceldonatie. 

Meer info: Tomas.Serrien@UGent.be

p 20 JAAr POL & SOC AAN DE UGENT
In de lente van 2012 mocht de faculteit Politieke en 

Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent 

twintig kaarsjes uitblazen. Ze is daarmee de jongste 

van alle elf faculteiten. Op 24 mei 2012 vierde de fa-

culteit haar verjaardag met een academische zitting 

waarop ook een aantal prominenten aanwezig waren. 

Zo mocht decaan Herwig Reynaert naast de vier 

vakgroepvoorzitters van de faculteit ook Gents burge-

meester Daniël Termont en Yves Leterme, adjunct- 

secretaris-generaal van de OESO, verwelkomen. 

Tijdens de zitting blikten de aanwezigen terug op de 

voorbije twintig jaar, maar keken ze ook vooruit. In de 

toekomst zal het immers een uitdaging blijven om het 

zowel op onderwijs- en onderzoeksvlak als in het maat-

schappelijk debat steeds beter te doen.

Info: www.UGent.be/ps/nl

p TrENDS GAZELLEN 2012 
BEKrOONT SPIN-OFF UGENT

WFRGent, Warringtonfiregent, mag zich als snel-

groeiende onderneming tot de Trends Gazellen 2012 

rekenen in de categorie ‘Middelgrote ondernemingen’. 

Die spin-off van de UGent geniet internationale faam 

op het gebied van brandonderzoek en kende een meer 

dan succesvolle opstart. Sinds de oprichting in 2005 

verdubbelde immers het personeelsaantal tot dertig 

personen en slaagde het erin zijn omzet de verdrie-

dubbelen tot zo’n 3,2 miljoen euro.

Meer info: www.wfrgent.com
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systeem beïnvloedt. Er bestaan 

drie verschillende vormen van dit 

gen, polymorfismen genaamd. 

We gingen de invloed van het 

haptoglobine polymorfisme na bij 

verschillende ziektes waarbij het 

afweersysteem belangrijk is, zoals 

bij de overlevingskansen van patiën-

ten na een levertransplantatie. Ook 

onderzochten we wat de invloed is 

op infecties als klierkoorts en of er 

vaker huidkanker voorkomt bij een 

bepaald haptoglobine type.”

lisatie binnen de geneeskunde en 

toen ik daarvoor koos, deed ik ook in 

dit domein onderzoekswerk. Daar-

door had ik materiaal genoeg voor 

twee doctoraten.”

Waarover gaat het eerste 

doctoraat?

“We hebben het polymorfisme in 

het haptoglobine-gen onderzocht. 

Haptoglobine is een eiwit dat een 

rol speelt bij de afbraak van rode 

bloedcellen en ook het immuun-

Waarom koos je voor de 

specialisatie dermatologie?

Reinhart Speeckaert: “De combina-

tie van wetenschap en geneeskunde 

boeide me al heel vroeg. Derma-

tologie springt eruit omwille van 

het visuele aspect. Er zijn heel veel 

diagnoses mogelijk en dat maakt 

het zoekwerk interessant. De twee 

doctoraten kwamen eerder toevallig 

tot stand. Als student geneeskunde 

verrichtte ik al vrij algemeen onder-

zoek. Dermatologie is een specia-

Reinhart Speeckaert (27) is als  

vorser verbonden aan de vakgroep 

Dermatologie. Hij werkte aan twee doc-

toraten tegelijk en dat was behoorlijk 

zwaar. Maar hij deed het met veel  

enthousiasme.

Auteur: Hilde Pauwels | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Melanoom 
blijft zorgen 

baren”
Negenproef met 

Reinhart Speeckaert
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werk vind ik heel fascinerend. Tot 

nu toe was ik nog niet zo selectief 

in het kiezen van onderwerpen. Ik 

vind het belangrijk om een brede 

visie te blijven behouden. Daardoor 

slaag je er in om veel zaken tegelijk 

aan te pakken. Je kan dan op ver-

schillende domeinen actief blijven. 

Ik hoop onderzoek te blijven voeren 

en terzelfdertijd in de kliniek mee te 

werken. De meest logische optie is 

dan een universitaire setting. Maar 

het is nog afwachten welke moge-

lijkheden er zullen zijn.”

Een algemene slotvraag: zijn 

er nu veel meer huidproblemen 

dan vroeger?

“Er zijn tegenwoordig meer patiën-

ten met melanomen. De oorzaak 

is niet eenduidig. Er is uiteraard de 

blootstelling aan de zon, iets waar 

vroeger veel minder aandacht naar 

ging. Vooral de tienerjaren spelen 

een rol. Enkele decennia geleden 

werd er niet zwaar getild aan 

de gevolgen van een verbrande 

huid. Gelukkig is er nu wel meer 

aandacht voor. Vraag is of het de 

toenemende frequentie van me-

lanomen in de komende jaren zal 

stabiliseren. Er zijn ook de patiën-

ten die een orgaantransplantatie 

ondergingen. Sommigen nemen 

intussen toch al meer dan tien 

jaar medicatie om te vermijden dat 

het orgaan wordt afgestoten. We 

stellen bij hen een verhoogde kans 

op verschillende types huidkanker 

vast. Ook dat zorgt voor een stij-

ging van de cijfers.” 

laboratoriumwerk vertrekt van de 

toestellen en technieken waarover 

je beschikt en dat gebruikt om je 

onderzoeksvraag te formuleren. Bij 

klinisch onderzoek bekijk je het me-

disch probleem en neem je dat als 

startpunt. Beide methodes zijn heel 

valabel, maar het uitgangspunt is 

verschillend.”

Doctoreren is voor veel 

wetenschappers een zware 

periode. Hoe was dat voor jou?

“Ik zal niet ontkennen dat het lastig 

was, het had een zware impact 

op mijn persoonlijk leven. De afge-

lopen drie jaar spendeerde ik elk 

weekend en elke vakantie aan on-

derzoekswerk. Maar omdat ik zelf 

heel enthousiast was en ook veel 

stimulansen kreeg, vooral van de 

professoren Lieve Brochez, Joris 

Delanghe, Nanja van Geel en Jo 

Lambert, heb ik het nooit als een 

last ervaren. Toch was het echt 

wel doorbijten, want er komt heel 

veel bij kijken. Je wordt best wel 

ver gedreven om je goed te kun-

nen verdedigen en te discussiëren. 

Zoiets vergt behoorlijk wat energie, 

wat men niet mag onderschatten.” 

Wat gebeurt er verder  

met jouw doctoraten?

“Momenteel starten we enkele 

onderzoeksprojecten om de doc-

toraten verder op te volgen. Het 

komt er nu op aan te weten hoe we 

de bevindingen in de kliniek kunnen 

toepassen. Deze projecten zullen 

enkele jaren lopen en nieuwe doc-

toraatsstudenten kunnen eraan 

meewerken. Het geeft me een fijn 

gevoel te weten dat mijn werk niet 

blijft stilliggen en dat er iets mee 

gebeurt. Uiteraard zal ik het mee 

opvolgen.”

Hoe zie je je verdere loopbaan?

“Ik moet de opleiding dermatologie 

eerst nog voltooien. Onderzoeks-

Wat stelde je daarover vast?

“Kortweg samengevat weten we 

nu welke patiënten een verhoogd 

risico op complicaties hebben. Een 

concreet voorbeeld zijn patiënten 

die een niertransplantatie onder-

gingen. Ongeveer tien procent van 

de patiënten vertonen een bepaald 

polymorfisme dat gelinkt is aan een 

verhoogd risico op huidkanker. Het 

is dus belangrijk deze patiënten 

nauwgezet op te volgen. In plaats 

van de klassieke jaarlijkse controle 

is het aangewezen hen vaker te 

onderzoeken.”

En dan werkte je ook aan  

een tweede doctoraat?

“Dat gaat over de rol van het 

afweersysteem bij goedaardige 

en kwaadaardige melanocytaire 

letsels, dus het verband tussen het 

afweersysteem en de pigmentcel. 

In de lymfeklieren van melanoom-

patiënten vonden we een merker 

die aangeeft wat de kansen op de 

verdere evolutie van het melanoom 

zijn. Nog een conclusie gaat over 

vitiligopatiënten. Zij verliezen een 

deel van hun pigment en krijgen 

witte vlekken. Aan de hand van 

het klinisch beeld kunnen we nu 

bepalen welke behandelingen meer 

of minder kans op succes zullen 

hebben. Zo kunnen we patiënten 

meedelen hoe het probleem zal 

evolueren.”

Hoe pakte je het specieke 

onderzoekswerk aan?

“Het eerste onderzoek startte 

vooral vanuit klinische biologie 

en was dus laboratoriumwerk. 

Het andere onderzoek liep vooral 

in de kliniek. De combinatie van 

beide invalshoeken, het labo en het 

klinische, was heel boeiend. Het 

belangrijkste verschil is dat je bij 

Info p 
Dr. Reinhart Speeckaert
Vakgroep Dermatologie
Tel. 09 332 22 98
Reinhart.Speeckaert@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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Opvallend: in zowat 60 procent van 

de gevallen blijft het bij een gesprek. 

Soms willen mensen gewoon hun 

hart luchten. Als dat niet volstaat, 

komen er gesprekken met andere 

betrokkenen, of dan probeer ik 

te bemiddelen. Alleen als er geen 

andere opties meer zijn, kan er een 

formele klacht worden ingediend. 

Als betrokkene kan je daarover altijd 

zélf beslissen: jij bepaalt wat er met 

je probleem gebeurt.” 

Preventie
Maar Sara Drieghe is méér dan 

alleen een luisterend oor. Zij ont-

wikkelt ook een psychosociaal 

arbeidsbeleid. “We willen als uni-

versiteit zorgen voor een positieve 

werksfeer, om psychosociale ar-

beidsbelasting zo veel mogelijk te 

voorkomen. Preventie is dus heel 

belangrijk: hoe ga je als leiding-

gevende om met conflicten in je 

team, hoe vang je een team op 

na de dood van een collega, hoe 

vermijd je stress of hoe kan je daar 

op een andere manier mee leren 

Bij een vertrouwenspersoon denkt 

iedereen meteen aan grensover-

schrijdend gedrag: agressie, pes-

terijen of ongewenste intimiteiten. 

Maar de problemen zijn veel breder 

dan dat, zegt de gloednieuwe ver-

trouwenspersoon van de UGent, 

Sara Drieghe. “Iemand die een 

conflict heeft met zijn of haar baas, 

maar niet weet hoe erover te pra-

ten. Of een leidinggevende die be-

seft dat een van zijn of haar mede-

werkers een alcoholprobleem heeft, 

maar geen oplossing ziet. En ik heb 

ook al iemand begeleid die last had 

van uitstelgedrag, door faalangst.” 

Je kan dus bij Sara Drieghe terecht 

met alle werkgerelateerde proble-

men die zorgen voor psychosociale 

belasting. “Eerst voeren we een 

gesprek, in alle discretie. Ik luister 

objectief – zonder partij te kiezen – 

en dan bekijken we samen wat de 

mogelijkheden zijn. Ik probeer de be-

trokkene te stimuleren om zélf iets 

aan zijn probleem te doen. Maar 

als dat niet lukt help ik te zoeken 

naar een constructieve oplossing. 

omgaan?” Zowel de aanpak als de preventie van 

zulke problemen passen in het groeiplan van de 

UGent. “Uiteraard vinden we het belangrijk om 

voor onze medewerkers te zorgen, vanuit een 

menselijk standpunt. En tegelijk is dit ook een 

investering. Psychosociale problemen wegen 

niet alleen op de betrokkenen, maar op het hele 

team. Werkverzuim zorgt er bijvoorbeeld voor 

dat anderen ook in tijdsnood komen.” 

De vertrouwenspersoon is er nog maar pas, 

dus is haar bekendheid nog niet zo groot. Daar-

om hangen er sinds kort affiches in de perso-

neelstoiletten van de UGent. Een vreemde loca-

tie? “De drempel om over zulke problemen te 

praten ligt voor veel mensen nog erg hoog. Als 

zo’n affiche heel openlijk in de gang hangt, durft 

niet iedereen er – letterlijk – bij stil te staan. Op 

toilet heb je toch iets meer privacy. (glimlacht) 

Bovendien gaat iederéén naar toilet, ook men-

sen zonder problemen. En eigenlijk draagt elke 

collega een stuk verantwoordelijkheid: als je ziet 

dat iemand in de problemen zit, moedig hem of 

haar dan aan om erover te praten.”  

Lucht je hart. Die boodschap vind je tegenwoordig op affiches 

in de personeelstoiletten van de universiteit. Het is een op-

vallende communicatiecampagne die draait rond de nieuwe 

vertrouwenspersoon. Bij haar kun je terecht met allerlei pro-

blemen op het werk. Van ongewenste intimiteiten tot conflicten 

met je baas.

Auteur: Stefanie Van den Broeck

Nood aan vertrouwen
Nieuwe vertrouwenspersoon  

ontwikkelt gezond arbeidsbeleid

Nood aan een vertrouwelijk gesprek? 
Je kan Sara Drieghe bereiken op tel. 09 264 42 53 

of via e-mail Sara.Drieghe@UGent.be



Het UGent Cacaolab onderzoekt hoe de 
eigenschappen van chocolade via product- en 

procesaanpassingen beïnvloed kunnen worden. 
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metingen gedaan, dus kleurmetin-

gen, textuurmetingen en derge-

lijke, anderzijds zijn er ook sensori-

sche testen met een getraind pa-

nel en ‘onwetende consumenten’. 

In een tweede deel gaan we na 

welke factoren de consument aan-

zetten tot het eten van chocolade. 

Zijn er bepaalde emoties die een 

invloed hebben op de aanvaarding 

van producten of het aankoop-

gedrag? Zijn er bepaalde andere 

factoren die een rol spelen? Zijn 

smaken belangrijk in dit proces? 

Als laatste ontwikkelen we een 

methode die zowel sensorische 

als andere aspecten in rekening 

brengt om een ideaal product te 

vormen. Het is voor dat luik dat ik 

data zal verzamelen op Accenta. 

Dit alles wordt op zo’n manier 

gemeten dat de resultaten gemak-

kelijk te interpreteren zijn door alle 

spelers binnen één bedrijf”, legt 

Sara De Pelsmaeker uit.

Chocolade is iets wat dicht bij de 

mensen staat en hopelijk veel volk 

zal trekken. De UGent wil hiermee 

aantonen dat wetenschappelijk 

onderzoek ook over alledaagse 

dingen kan gaan en relevant is voor 

de industrie.

De Universiteit Gent is elk jaar 

paraat op de Accenta-jaarbeurs. 

“Vorige jaren stonden we daar al-

tijd samen met de instellingen van 

de Associatie Universiteit Gent: de 

Hogeschool West-Vlaanderen, de 

Hogeschool Gent en de Artevelde-

hogeschool. Dit jaar is de stand van 

ons alleen” zegt UGent-evenemen-

tencoördinator Fien Ysebie. 

Voor het onderzoeksluik van de 

UGent-stand op Accenta werd 

doctoraatsstudente Sara De 

Pelsmaeker ingeschakeld. Zij 

werkt sinds 2009 aan de vak-

groep Landbouweconomie, divisie 

Agro-Food Marketing en Keten-

management, waar ze sensorisch 

onderzoek met chocolade doet. 

Op Accenta wil ze de bezoekers 

daarbij betrekken. “Mijn enquête 

is geen gewone vragenlijst die je 

moet invullen. De deelnemers zul-

len op een computer meerdere 

keren moeten kiezen tussen twee 

soorten chocoladeproducten die 

verschillen qua prijs, smaak, ver-

pakking … We willen nagaan welke 

aspecten de mensen belangrijk 

vinden en welk product geschikt 

is voor dit of dat profiel”, legt Sara 

De Pelsmaeker uit. Haar docto-

raat  bestaat uit een sensorisch 

onderzoek, een onderzoek naar 

consumentengedrag en een mar-

ketinggericht onderzoek. “In het 

eerste deel gaan we kijken wat de 

invloed is van opslag, processing, 

ingrediënten, samenstelling... op 

de sensorische eigenschappen 

van chocolade of pralines. Hierbij 

worden er enerzijds instrumentele 

Iedereen die bij de Universiteit Gent 

werkt, krijgt een gratis kaart voor  

de nocturne van Accenta  

op 14 september 2012.  

Meer info: www.accenta.be.

Ook dit jaar zal de UGent aanwezig  

zijn op Accenta, de grootste jaarbeurs 

van Vlaanderen die plaatsvindt van  

8 tot 16 september 2012 in Flanders 

Expo. Deze keer laten we de bezoekers 

kennismaken met ons Cacaolab.  

“Met een interactieve enquête over 

chocolade tonen we aan de mensen 

dat wetenschappelijk onderzoek ook 

over gewone, alledaagse dingen  

kan gaan”, zegt doctoraatsstudente 

Sara De Pelsmaeker.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotografie: Cacaolab UGent

Chocolade proeven  
op de jaarbeurs
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Iedereen die bij de Universiteit Gent 

werkt, krijgt een gratis kaart voor  

de nocturne van Accenta  

op 14 september 2012.  

Meer info: www.accenta.be.

Chocolade, een belangrijk 
onderzoeksonderwerp

Het onderzoek van Sara De Pelsmaeker gebeurt in samenwer-

king met het SensoLab en het Cacaolab van de UGent. Al jaren 

vormt chocolade een belangrijk onderzoeksonderwerp aan 

onze universiteit en daarom werd drie jaar geleden het Cacao-

lab opgericht, onder leiding van professor Koen Dewettinck. 

De productie van chocolade is een ingewikkeld proces waar 

heel wat gespecialiseerde apparatuur voor nodig is om van 

verschillende individuele ingrediënten tot een delicatesse te 

komen. Het Cacaolab heeft een unieke onderzoeksinfrastruc-

tuur die het mogelijk maakt om op kleine schaal chocolade en 

gevulde pralines te maken. Daarnaast zijn de onderzoekers in 

staat om elke stap in het productieproces met wetenschap-

pelijke analyses op te volgen. Zowel fundamenteel onderzoek 

als toegepast onderzoek voor bedrijven zijn mogelijk. Het 

UGent Cacaolab onderzoekt wijzigingen in de productsamen-

stelling of in de processtappen. Daarnaast gaan de onderzoe-

kers na hoe de eigenschappen van chocolade via product- en 

procesaanpassingen beïnvloed kunnen worden. 

Meer info: www.cacaolab.be

R E S T A U R A N T  -  B R A S S E R I E

De Graslei

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste 

plekje van Gent. Achter gevel nummer 7 kan 

u een sfeervol en gastvrij eethuis ontdekken. 

U wordt er met een glimlach ontvangen en 

bediend alsof u een vriend van het huis bent.

Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische 

salades, vis- en vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s

of andere: info@restaurantdegraslei.be

Graslei 7 - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47

www.restaurantdegraslei.be
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Samenwerkingsakkoord VIB-UGent en BASF 

Beide UGent-onderzoeksters klinken 

enthousiast. “Jarenlang hielden we 

ons vooral bezig met onderzoek 

naar de ontwikkeling en de groei van 

zandraket”, vertelt Hilde Nelissen. 

“Dat plantje is zowat de labomuis 

én de fruitvlieg van ons vakdomein. 

De verworven kennis op moleculair 

niveau – DNA, RNA en proteïnen 

–proberen we nu te vertalen naar 

planten die economisch waardevol 

zijn, vooral als voedselgewas. Maïs 

Het project TopYield kan rekenen op 

steun van het Vlaams Agentschap 

voor Innovatie door Wetenschap 

en Technologie (IWT) en is binnen 

de plantenbiotechnologie de groot-

ste samenwerking die het Vlaams 

Instituut voor Biotechnologie (VIB) 

ooit heeft opgezet. Doctor-assistent 

Hilde Nelissen en postdoctoraal 

onderzoeker Stefanie De Bodt 

maken deel uit van het twintigkop-

pig VIB-team dat erbij is betrokken. 

TopYield: 
speuren naar 

netwerken van  
genen voor  
een hogere  

opbrengst van  
voedsel gewassen

In de tweede helft van de vorige eeuw 

ontketenden betere landbouwtech-

nieken, kunstmest en pesticiden een 

groene revolutie die ruim vier miljard 

mensen van voedsel voorzag. Minder 

dan een eeuw later zal dat echter niet 

volstaan om meer dan negen miljard 

mensen te voeden. VIB-UGent en BASF 

slaan de handen in elkaar om de fun-

damenten voor een nieuwe groene 

revolutie te leggen. Het project, dat 

TopYield werd gedoopt, is gericht op 

de identificatie van netwerken van ge-

nen die de groei en de opbrengst van 

gewassen bevorderen, ook in tijden van 

klimaatverandering en toenemende 

droogte.

Auteur: Gabriël Depauw | Fotograaf: Nic Vermeulen
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ren en verwerken. De rekenkracht 

die dat vereist, tref je eigenlijk 

haast uitsluitend aan universiteiten 

aan. Dankzij het krachtige compu-

ternetwerk van de UGent zijn we in 

staat om voor de doelstellingen van 

TopYield mogelijk interessante ge-

nen en netwerken van genen op te 

sporen en te modelleren. Die infor-

matie koppelen we dan terug naar 

het labo, zodat ze daar gericht 

specifieke lijnen verder kunnen on-

derzoeken. Die constante feedback 

zal onze kennis over hoe bepaalde 

moleculaire netwerken de groei 

van voedselgewassen bevorderen 

sterk doen toenemen.”

Fundamenteel onderzoek  
met concrete perspectieven
Voorlopig draait het samenwer-

kingsakkoord met BASF, dat in 

eerste instantie drie jaar loopt, 

hoofdzakelijk om het verwerven 

en opbouwen van kennis. “We 

selecteerden de plantenlijnen voor 

ons onderzoek samen met weten-

schappers van BASF en zij zullen 

ook betrokken zijn bij het testen en 

valideren van de resultaten”, zegt 

Hilde Nelissen. “Uiteraard hoopt 

BASF dat TopYield op langere ter-

mijn tot vermarktbare producten 

zal leiden. Dat hopen wij natuurlijk 

ook en we zijn ervan overtuigd 

dat het spoor dat we nu volgen, 

zacht uitgedrukt, veelbelovend is. 

Toch zal het hoe dan ook nog jaren 

duren voor er sprake zal zijn van 

veldtests, laat staan concrete toe-

passingen. Intussen zullen we onze 

resultaten wel openbaar maken en 

in wetenschappelijke tijdschriften 

publiceren. Zo kunnen andere on-

derzoekers er hun voordeel mee 

doen en verhoogt de kans op de 

ontwikkeling van voedselgewassen 

die ook in minder gunstige omstan-

digheden een goede oogst opleve-

ren. En daar is het ons uiteindelijk 

om te doen.” 

schijnlijk is dat één van de gevolgen 

van de klimaatverandering waar-

mee we in de toekomst steeds va-

ker zullen worden geconfronteerd. 

Op het veld overleven de meeste 

planten die milde droogte wel, 

maar de groei valt tijdelijk stil en 

komt daarna eigenlijk nooit meer 

goed op gang. Daardoor zorgt 

milde droogte uiteindelijk voor ex-

treme verliezen. Eén van de doelen 

van ons project is de identificatie 

van genen en netwerken van genen 

die de nefaste effecten van milde 

droogte temperen, zodat de oogst 

niet wordt bedreigd.”

Hoofdrol voor bio-informatica
Met het inzicht dat milde droogte 

een veel grotere bedreiging voor 

de voedselproductie vormt dan 

extreme droogte bouwt TopYield 

voort op eerdere onderzoeksre-

sultaten van het VIB. Dat geldt ook 

voor het verleggen van de focus 

naar gunstige moleculaire netwer-

ken in plaats van individuele genen. 

“We beseffen steeds meer dat 

één enkel gen nooit volledig kan 

verklaren waarom een plant het in 

specifieke omstandigheden al dan 

niet goed doet”, vertelt Stefanie 

De Bodt. “Er is altijd sprake van 

een combinatie van verschillende 

processen, waarbij verschillende 

genen samenwerken en elkaar 

beïnvloeden.” Die moleculaire net-

werken zijn uiterst complex en de 

identificatie ervan is dan ook een  

titanenwerk. De analyse van de 

honderden zandraket- en maïs-

plantjes die in de petrischalen en 

potjes van het VIB-labo worden 

opgekweekt, levert een gigantische 

datastroom op die met een ge-

wone spreadsheet simpelweg niet 

te verwerken valt. “Bio-informatica 

wordt steeds belangrijker en speelt 

in dit project zelfs een hoofdrol”, al-

dus Stefanie De Bodt. “We moeten 

terabytes aan data kunnen invoe-

is wat dat betreft erg interessant. 

De plant wordt wereldwijd geteeld 

en er zijn talloze variëteiten op de 

markt. Doordat zandraket allesbe-

halve nauw verwant is met grasach-

tige planten als maïs, rijst, tarwe 

en zowat alle andere belangrijke 

voedselgewassen, zijn de verschillen 

op moleculair niveau echter bijzon-

der groot. Zoals wat voor muizen of 

fruitvliegjes geldt niet noodzakelijk 

ook voor mensen opgaat, is wat 

voor zandraket geldt vaak niet van 

toepassing op volstrekt andere plan-

ten. Zandraket levert ons nog altijd 

nieuwe, belangrijke inzichten op. 

Maar maïs is toch andere koek!”

Extreme verliezen  
door milde droogte
De meeste planten en zeker de 

meest populaire voedselgewassen 

zijn niet bestand tegen langdurige, 

extreme droogte. Ze verdorren en 

sterven af. “Er zijn genen geïden-

tificeerd die planten helpen om 

extreme droogte te overleven”, 

zegt Hilde Nelissen, die zich in het 

VIB vooral met de studie van maïs 

bezighoudt. “Maar wat heeft een 

landbouwer eraan dat zijn planten 

weliswaar overleven maar niet of 

nauwelijks groeien en dus niets 

opleveren? Bovendien komt ex-

treme droogte in regio’s waar veel 

voedselgewassen worden geteeld 

eigenlijk nauwelijks voor. Veel be-

langrijker is daarom het effect van 

milde droogte op de planten en de 

oogst. Periodes van milde droogte 

doen zich ook regelmatig bij ons 

voor en het lijkt er zelfs op dat ze 

frequenter worden. Hoogstwaar-

Info p 
p Stefanie De Bodt (links)

Vakgroep Plantenbiotechnologie 
en Bio-informatica
Tel. 09 331 36 92
Stefanie.DeBodt@UGent.be

p Hilde Nelissen (rechts)
Vakgroep Plantenbiotechnologie 
en Bio-informatica
Tel. 09 331 39 76
Hilde.Nelissen@UGent.be
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Colofon

p LIEFDE GAAT DOOr DE MAAG
Ontdek hoe denken over voedsel samenhangt met 

denken over de wereld en religie in de Etnografische 

Verzamelingen van Afrika, Oceanië, Amerika en Azië. 

Tijdens de Gentse Feesten kun je terecht in Het Pand 

voor een tentoonstelling met rondleidingen en een 

exploratietocht voor kinderen. Rondleidingen starten 

dagelijks om 11 en 14 uur, reserveren is aangewezen.

Bij het vallen van de vrijdagavond gaan we in de noctur-

ne ‘Opkikkertjes en afrodisiaca’ op zoek naar de kracht 

van zeldzaam, kostbaar en exotisch voedsel en genieten 

we nadien van lekkere hapjes. Die prikkelende rondlei-

ding start om 18 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. 

p Het Pand, Onderbergen 1, Gent

p Tentoonstelling met rondleidingen ‘Liefde gaat door  

de maag’ van zaterdag 14 tot zondag 22 juli 2012

p Nocturne ‘Opkikkertjes en afrodisiaca’  

op vrijdag 20 juli 2012 van 17 tot 21 uur

p Inschrijven voor de nocturne is verplicht en kan telefonisch 

op 09 264 83 26 of via mail Paulina.Vanderzee@UGent.be

p THEMAWANDELINGEN  
IN DE PLANTENTUIN

De Vrienden van de Plantentuin organiseren tijdens 

de Gentse Feesten weer allerlei begeleide thema-

wandelingen. Dit jaar spreken thema’s als ‘Planten uit 

Amerika’, ‘Morfologie voor dummies’ en ‘Planten op 

de catwalk’ zeker tot ieders verbeelding. Op het pro-

gramma staan ook een kinderworkshop ‘Creatief met 

plantenmateriaal’ met dit jaar als thema ‘kleur beken-

nen’, een algemene rondleiding in het Gentse dialect 

en een avondlijke rondleiding tijdens het weekend van 

de nationale feestdag. 

p Plantentuin Universiteit Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, Gent

p Gratis themawandelingen tijdens de Gentse Feesten 

telkens van 14.30 tot 16 uur

p Nocturnes op zaterdag 21 en zondag 22 juli 2012 rond 20 uur. 

p Workshop ‘Creatief met plantenmateriaal’ voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar, op woensdag 18 juli 2012  

tussen 14.30 en 16 uur.

p Meer informatie: www.plantentuin.UGent.be

p OLYMPISCHE HELDEN?
In het olympisch jaar kijken we in het Museum voor 

Dierkunde hoe onze beste olympische sporthelden 

ooit zouden presteren indien we de olympische disci-

plines zouden openstellen voor de hele dierenwereld. 

Welke diersoorten halen goud, zilver en brons op de 

olympische dierspelen en op welke plaats worden onze 

atleten dan gerangschikt? Wat zouden onze helden 

moeten presteren om dan nog goud te behalen? 

Er is ook een workshop voor de jeugd ‘De haas en de 

schildpad: kom jij sneller aan?’ Deze activiteit is speci-

aal ontwikkeld voor gezinnen en kinderen (van 6 tot 12 

jaar). Zoals in de tentoonstelling de olympische presta-

ties van onze sporthelden met die van dieren worden 

vergeleken, gebeurt dat nu ook met de kids! Hoe snel, 

hoog, ver kunnen zij lopen en springen?

p Museum voor Dierkunde, faculteit Wetenschappen, 

K.L. Ledeganckstraat 35, Gent. Ingang via Plantentuin. 

Reservatie aangewezen.

p Vrij toegankelijk van zondag 15 juli tot zondag 22 juli 2012 

tussen 9 en 12 uur

p Reserveren voor de kinderactiviteit kan op tel. 09 264 52 28 

of via e-mail bij Dominick.Verschelde@UGent.be

p Meer informatie: www.museumvoordierkunde.UGent.be 

Zomeragenda



Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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