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De weg naar de verkiezingen
Het boekje ‘Durf Denken. Durf Dromen.’ aan de hand van huidig rector Anne De Paepe, staat aan de
vooravond van zijn eerste verjaardag. Dit werk was niet zomaar een zoveelste boekje, maar een
manifest dat zonder twijfel in de annalen van de universiteit zal opgenomen worden.

Rector Anne De Paepe is duidelijk:

‘De UGent van de toekomst moet volop en nog meer dan vandaag inze6en op impact en excellen9e
en die dubbele ambi9e ook resoluut uitstralen.
En ambi9es vertaal je best in concrete doelstellingen. Waarom zouden we niet de ambi9e hebben om
tot de top 9en van Europa en de top vijCig van de wereld te behoren? De UGent stelt zich al te vaak
bescheiden op. Laten we ook eens wat onbescheiden durven zijn.’

Waarom zouden wij inderdaad niet durven om deze ambi6es waar te maken? Omdat we bescheiden
zijn? Wij zijn het alvast niet ! Samen willen we werken aan een betere studie- en werkomgeving zodat
deze universiteit haar ambi6es als motor van regionale ontwikkeling en als interna6onaal centrum van
kennis en ontwikkeling waar kan maken. Onze onberispelijke reputa6e en ona5ankelijk handelen zijn
troeven die we kunnen uitspelen bij het aansturen van onze universiteit. Guido, met een ruime
na6onale en interna6onale beleidservaring en sterk in het uiSekenen en nadenken in termen van
structuren. Sarah, met een excellente onderzoekreputa6e en sterk in het coachen en mo6veren van
mensen. Samen vormen we een complementair, sterk en gedreven duo!

De voorbije weken hebben we samen onze standpunten over de ideale posi6e van de UGent in de 21e
eeuw uitgewerkt en op punt gesteld. Na grondig overleg hebben we beslist om de krijtlijnen die Anne
De Paepe uitgezet heeX in haar manifest ‘Durf Denken. Durf Dromen’ een concrete invulling te geven.
De doelstellingen zijn helder: een universiteit van interna6onaal niveau waar toponderwijs en
transdisciplinair onderzoek wordt geleverd en dat in een aangename studie- en werkomgeving! Maar
de weg ernaartoe is een gradueel proces waarmee we zorgzaam en doordacht moeten omspringen.
Wij hebben ons de voorbije weken, over dit proces gebogen om te komen tot een eerste voorstel. Het
realiseren van een nieuwe bestuursorganisa6e met good governance, duurzame werkrela6es, een
aangepast onderwijsmodel en de re-integra6e van het UZ in de UGent, het zijn maar enkele van de
uitdagingen die we samen met iedereen binnen de UGent willen aanpakken.
Dit boekje ‘Samen maken we de UGent’ brengt alle standpunten en ac6eplannen die we de voorbije
weken uiSekenden samen en zal voor ons maar ook voor jullie de leidraad zijn om indien jullie als
kiezer het willen ons beleid de volgende 4 jaar vorm te geven en af te toetsen! U mag er ons op
afrekenen ! Durf denken, ook over jullie volgende universiteitsbestuur, en laat de toekomst van onze
universiteit geen droom blijven.
Samen maken we de UGent!

Guido en Sarah
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Visie van Guido en Sarah
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DOELSTELLINGEN
1. Studiesucces
2. Werktevredenheid
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Doel 1
Studiesucces
Studiesucces is voor ons heel belangrijk.
We blijven naar toponderwijs streven, maar we willen de studenten wel beter begeleiden in hun
studietraject zodat ze hun eindniveau kunnen halen. De monitoraten moeten daarom nog meer op
coaching inzeSen.
We pleiten voor ac9verende onderwijsmethoden waarbij studenten de studiestof zelf ontdekken en
hun toepassingskennis toetsen. Dit willen we eerst via proefprojecten, begeleid door onderwijsspecialisten, uiSesten en indien succesvol breder uitrollen. Inspraak en medewerking van de
studenten om elke stap in dit studiesucces-traject te op6maliseren is hierbij cruciaal en natuurlijk ook
een goede begeleiding en ondersteuning van docenten en AAP. Om dit alles te realiseren willen we
(een deel van) de middelen uit het verhoogde inschrijvingsgeld aanwenden.
De universiteit van de toekomst combineert ‘ex cathedra’ lessen met onderwijsvormen waarbij
evalua6e gebaseerd wordt op goede uitvoering van opdrachten en taken.
We zeSen – met inspraak van de studenten – in op:
1.
2.
3.
4.

professionalisering van de lesgevers
meer diverse examenvormen
aangepaste lessenroosters
een betere infrastructuur

Voor ons zijn studenten belangrijke gesprekspartners bij het herdenken van de onderwijskalender.
Een goede onderwijskalender houdt rekening met de speciﬁeke vereisten inzake opleiding, stages en
het maatschappelijk engagement van de studenten.
Wat volg9jdelijkheid betreX, dient in het competen6emodel vooral nagegaan te worden of studenten
de nodige competen6es hebben om een volgende stap in hun studietraject te nemen. Het mag zeker
nooit een argument zijn om het studietraject te vertragen zonder dat hier goede redenen voor zijn.
Wij zullen dit thema terug op tafel leggen indien hier vragen rond rijzen en dit in overleg met alle
par6jen waaronder zeker de studenten!
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Doel 1
Studiesucces
Hoe we de studenten zullen voorbereiden op hun job? Een job zoeken, vinden en vasthouden is voor
ons een deel van goed onderwijs opzeSen.
• We zeSen ten eerste hard in op het ondersteunen van jobbeurzen in elke faculteit. We kiezen
ervoor om dit samen met studenten zelf te doen. Meteen helpen we hen hun eigen netwerk uit te
bouwen en porHolio uit te werken.
• Ten tweede versterken we het belang van stages in elke opleiding. Dit is een uitdaging voor
sommige opleidingen, maar versterkt meteen de ﬁnaliteit van een academische opleiding: niet
alleen een goede basis hebben, maar ook klaar zijn voor een job.
• Ten derde willen we dat alle opleidingen een ac6ef beleid hebben om het werkveld een plaats te
geven in de opleidingen. Uiteraard gaat het daarbij zowel om social proﬁt, non proﬁt als for proﬁt
partners. Zij kunnen ac6ef bijdragen tot het onderwijs, levensechte cases of stages aanbrengen,
zelf deelnemen aan de lesac6viteiten enz. Discipline-overschrijdende onderwijsini6a6even en
nieuwe onderwijsvormen bieden tal van mogelijkheden in dit opzicht.
Binnen het onderwijs willen we nog meer rekening houden met het diversiteitsaspect. Een
kernvoorbeeld is de jaarlijkse s6jging van studenten in schakelprogramma's. Dit is 7-8 % per jaar en
deze groep is duidelijk veel diverser dan de klassieke eerstejaarsinstroom. Dit is een nieuwe groep,
waarvan het "proﬁel" niet zo goed gekend is bij de meerderheid van de studenten (professionele
ervaring, werkend, gehuwd, ...) .
De thema’s ‘oriënteringsproeven’ en ‘ijkingstoetsen’ willen we goed opvolgen en op hun eﬀec6viteit
aXoetsen. De studenten aan de juiste startlijn brengen is immers zeer belangrijk, maar daar mag het
niet stoppen. Het studierendement van zij die het talent hebben om een bepaalde studie te doen is
onze verantwoordelijkheid. Hiervoor zal overleg met de studenten en onderwijsexperts heel belangrijk
worden.

Engels als onderwijstaal moet kunnen waar het gepast is. Wij pleiten voor echte interna6onale
opleidingen die Vlaamse en buitenlandse studenten op master- en doctoraatsniveau samen brengto m
van elkaar te leren en dan mag taal geen barrière vormen. Bij een opleiding met een uitgesproken
onderzoeksﬁnaliteit ligt het toch voor de hand de taal te gebruiken die in die discipline gangbaar is
(Engels, maar eventueel ook Frans of een andere taal). Waar de topic bij uitstek interna6onaal is en er
een gemengd publiek van studenten voor bestaat, ligt het toch voor de hand dat dit in het Engels kan
aangeboden worden. Deze vakken vormen de basis voor een pakket dat ook in een gestructureerd
interna6onaal mobiliteitspakket kan aangeboden worden. Alle lesgevers dienen daarbij gecer6ﬁceerd
te zijn met een C1-aSest.
Dit is een gevoelig onderwerp, waarop we uitgebreid terugkomen in ‘Excellent onderwsijs - rubriek
‘onderwijstaal’.
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Doel 2
Werktevredenheid
1. ATP
Wij zijn beiden zeer verheugd dat de huidige beleidsploeg,
na onderhandelingen met de vakorganisa6es, tot een oplossing gekomen is voor het jarenlang
aanslepende probleem van de contractuele en pensioenrechten van het niet op het eerste kader
aangestelde ATP. Alle barrières die er nog zouden zijn voor de implementa6e ervan moeten absoluut
worden weggeruimd en wij zullen ons daar ac6ef voor inzeSen.
We moeten echter verder gaan en meer mogelijkheden tot talentontwikkeling creëren voor het ATP.
Dit vereist volgens ons een model met veel meer func9eniveaus dan het huidige waarbij func6es
worden geklasseerd ona5ankelijk van wie ze invult, maar waarbij personeelsleden veel meer
mogelijkheden krijgen om intern van func6e te wisselen en zo hun talenten ten volle te ontwikkelen
en ten dienste te stellen van de organisa6e. Ook bij de inkanteling van het UZ in de UGent zullen wij
de zorg voor het personeel extra bewaken. Maar ook over de grenzen heen moeten ATP medewerkers
alle kansen krijgen om interna9onale en interculturele competen9es te verwerven zodat we een
echte interna9onale omgeving creëren. Financiële middelen moeten daarvoor uitgetrokken worden!
2. Onderzoekers (niet-ZAP)
De UGent verwerX bijna 2/3 van de onderzoeksmiddelen via compe66eve projectaanvragen. Dit komt
de UGent ten goede, maar stelt ze ook voor problemen omwille van de uiteenlopende
ﬁnancieringskanalen waarbij de ﬁnancieringsbron vaak zelf ook een aantal spelregels oplegt. Tijdens
hun onderzoeksperiode aan de UGent verwerven de onderzoekers kennis en vaardigheden die al dan
niet kunnen resulteren in een doctoraat. In elk geval draagt deze periode bij aan hun
persoonlijkheidsontwikkeling en doet het hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen of veranderen
2.1. AAP (assistenten en doctor assistenten)
Zij worden geﬁnancierd via de eerste geldstroom. Van de assistenten wordt een signiﬁcante bijdrage
aan onderwijsondersteuning verwacht. Als compensa6e geldt een 6-jarig traject (3x2), waarbinnen ze
kunnen werken aan de voorbereiding van het doctoraat. Bursalen daarentegen krijgen in de regel
maar 4, soms zelfs 3 jaar (a5ankelijk van ﬁnancieringskanaal). In sommige gevallen kan een assistent
doorgroeien naar een doctor-assistent, een bijzonder belangrijke groep binnen onze medewerkers.
Het AAP dat geïnteresseerd is in een latere carrière in het onderwijs op secundair of ter6air niveau
moet zijn opdracht kunnen en mogen combineren met professionalisering van hun onderwijstalenten
(bv. combina6e met lerarenopleiding). Op die wijze denken we dat we zeker voor de grote
onderwijsopdrachten in de eerste bachelor aren een pool van gemo6veerde personen kunnen
vormen die het onderwijs als hun eerste opdracht zien en niet als een bijzaak naast hun
wetenschappelijke opdracht zoals het behalen van een doctoraat.
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Doel 2
Werktevredenheid
De aanstelling van een AAP is begrensd in de Wjd maar moet gecombineerd worden met een
aangepast professionaliseringstraject, hetzij meer in de richWng van onderwijscapaciteiten, hetzij
in de richWng van leiderschap-en ondernemerschap teneinde hen klaar te stomen voor een
carrière in onderwijs of in een andere maatschappelijke sector.
Binnen de bestaande mogelijkheden kan deze categorie ook toegang krijgen tot het statuut van
onderwijsbegeleider indien hier binnen de faculteit behoece aan is of een postdoctorale carrière
voorzij met wetenschappelijke ambi:es.

2.2. Wetenschappelijk medewerkers en post-doctorandi
Dit omvat een grote groep onderzoekers die ofwel geﬁnancierd worden via een persoonlijke beurs,
op projecten of op kassen. Soms is de ﬁnaliteit heel duidelijk, zoals bij een FWO-doctoraatsbeurs,
soms start men op een onderzoeksproject waarbij niet meteen duidelijk is dat een doctoraat halen
de ﬁnaliteit is, maar dat kan evolueren tot een doctoraat. We willen er absoluut werk van maken
om in deze diversiteit orde te scheppen en duidelijke, correcte en verantwoorde perspec6even te
bieden aan deze onderzoekers.
Een eerste onderscheid dat kan gemaakt worden is dat tussen “researchers” en
“researchcoördinatoren”. Researchers kunnen al dan niet een PhD hebben. Men kan hierbij de
parallel trekken met assistenten en doctor-assistenten. De periode waarbinnen iemand in dit
statuut ac6ef is, moet in de 6jd beperkt zijn. Research coördinatoren ondersteunen een
onderzoeksgroep als bv. projectleider, laboratorium verantwoordelijke of kliniekhoofd. Deze
func6es worden zeer duidelijk gedeﬁnieerd en bij de openverklaring is het duidelijk over welke
competen6es en diploma(‘s) men moet beschikken (bv. al dan niet een doctoraat).
Deze func6es mogen niet in de plaats komen van een ZAP statuut en dus geen nepstatuut vormen
naast het ZAP statuut, maar moeten een duidelijk eigen ﬁnaliteit en afgebakende
verantwoordelijkheid hebben eigen aan een middenkader. Vandaag situeren sommige van deze
func6es eerder binnen het ATP. Ook hier moeten we duidelijkheid durven scheppen. We zijn ervan
overtuigd dat een dergelijk goed gedeﬁnieerd middenkader zowel tegemoet komt aan de
verzuch6ngen van (grote) onderzoeksgroepen als van wetenschappelijke onderzoekers die niet
al6jd een ZAP carrière met de bijhorende verantwoordelijkheden nastreven, maar zich best zien
func6oneren in een dergelijke middle management rol. Dit statuut moet ook voldoende
mogelijkheden tot talentontwikkeling bieden en dus ook voldoende promo9ekansen (via een op
hen afgestemd persoonlijke doelstellingenkader met aangepaste evalua6es). We zijn dus akkoord
met de stelling dat voor beide kaders er een duidelijkere deﬁniëring moet komen met duidelijke
contractuele afspraken.
Ook voor het contractuele WP moet een vormingsaanbod worden uitgebouwd en outplacement
worden voorzien waar noodzakelijk en moet er een onderhandelende aanvullende
pensioenregeling komen.
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Doel 2
Werktevredenheid
2.3. Bursaalstatuut
Voor zij die met een doctoraatsbeurs hun doctoraat maken, moet het bursaalstatuut ook duidelijker
worden afgebakend. Mensen die in dit statuut worden aangeworven moeten inderdaad de garan6e
krijgen dat ze hun doctoraat mits de nodige wetenschappelijke vooruitgang kunnen afwerken.
Het bursaalstatuut mag niet worden misbruikt voor de aanwerving van projectmedewerkers die niet
de bedoeling hebben te doctoreren. Betrokkenen moeten inderdaad van in het begin duidelijkheid
en zekerheid krijgen over hun (minimum) aanstellingsperiode. De tussen6jdse evalua6es, zoals
voorzien in het OER, via de doctoral schools blijven gelden en het tussen6jds stopzeSen van een
bursaalovereenkomst kan enkel na een degelijke evalua6eperiode met beroepsmogelijkheden.
Dergelijk statuut moet niet alleen aan de UGent worden uitgewerkt maar wordt inderdaad best
decretaal verankerd zodat een gelijk speelveld en geen valse concurren6e tussen universiteiten
ontstaat.
Daarnaast moet ook bij bursalen gewerkt worden aan talentontwikkeling. Wij zijn niet voor een
daling van het aantal doctorandi, integendeel. We menen dat de universiteit via het aﬂeveren van
goed opgeleide doctorandi de motor kan zijn van economische en maatschappelijke innova9e;
Alleen moeten deze afgeleverde doctorandi naast een wetenschappelijke bagage en kri9sche geest,
ook andere competen6es ontwikkeld hebben zoals ondernemerschap, leiderschap en
communica9evaardigheden. Wij zijn dan ook voorstander om de doctoraatsopleiding nog meer in
deze rich6ng te laten evolueren en aan doctorandi nog meer kansen te bieden om zich bij te
scholen op deze vlakken zonder dat dit hen ontraden of zelfs verboden wordt door hun promotor.
Daarnaast moeten we ook verder werk maken van een goede promo9e van de competen9es van de
UGent opgeleide bursalen naar het werkveld zodat ze een gegeerde groep van mensen worden
voor de arbeidsmarkt.

We willen een gezonde work-life balans uitbouwen.
De UGent moet een aangename werkomgeving creëren en
daarbij rekening houden met ambi9es op privévlak. Ze wil
de nodige ondersteuning bieden en ini9a9even opze6en om
prak9sche ervaringen uit te wisselen en te faciliteren.
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Werktevredenheid
3. ZAP
Wij willen het ZAP statuut verbeteren door een aantal aspecten die in het huidige statuut als
problema6sch worden ervaren aan te pakken.
Ten eerste moet de func6onele loopbaan en de daarbij horende evalua6es hervormd worden.
Doelstellingen moeten in de eerste plaats op groepsniveau worden vastgelegd: het is de vak- of
onderzoeksgroep die moet excelleren op de verschillende opdrachten eigen aan de universitaire
opdracht. Dit wordt gebenchmarkt met wat in hun vakgebied realis6sch is of noodzakelijk om een
bepaalde excellen6eniveau te bereiken. Vervolgens moeten de beschikbare ZAP in onderling overleg
en rekening houdend met hun individuele talenten en belangstelling binnen deze totaalopdracht
op6maal worden ingezet. We stappen dus af van een model waarin elke ZAP moet uitblinken op alle
deelopdrachten en vervangen dit door een model waarbij de bijdrage van een ZAP tot de
gemeenschappelijk bepaalde doelstellingen van de vakgroep of departement worden geëvalueerd. Dit
moet toelaten dat de individuele ZAP meer accent legt op de onderwijs-, onderzoeks- of
maatschappelijke opdracht van de groep zonder dat dit zijn promo6ekansen in gedrang brengt.
Hetzelfde geldt voor de ﬁnanciering van het onderzoek. Door ook dit meer een verantwoordelijkheid
van de groep te maken en door ook naast compe66eve oproepen een model van grotere
basisﬁnanciering van de onderzoeksins6tuten en onderliggende groepen te voorzien, kan worden
vermeden dat iedere individuele ZAP constant bezig is met schrijven van projecten en zoeken naar
middelen om zijn eigen onderzoek te ﬁnancieren.
Verder moet de administra9eve last voor het ZAP absoluut worden verminderd. Dit geldt in de eerste
plaats voor de onderwijsadministra9e waar er terug een evenwicht moet worden gezocht tussen wat
absoluut noodzakelijk is voor een kwaliteitsborging van ons onderwijs en wat nodig is voor de lesgever
om kwaliteitsvol onderwijs af te leveren. Indien het onderwijs goed is, moet men dit niet voor elke
cursus en elk jaar terug laten beves6gen. Maar ook de administra9e verbonden aan wetenschappelijk
onderzoek, projectbeheer en projecHinanciering kan zeker beter worden gestructureerd. Wij zijn
absolute voorstander van grotere eenheden (onderzoeksins6tuten-zie ‘bestuursmodel’) en servicecentra voor ﬁnanciën, projectadministra6e, projectaanvragen enz. waarbij professoren beroep kunnen
doen op gespecialiseerd personeel om hen te ontlasten van de aan onderzoek verbonden
administra6e. We denken dat hiervoor heel wat inspira6e kan worden gevonden bij grotere ins6tuten
genre IMEC en VIB.
Tot slot moet er inderdaad aandacht worden besteed aan de
leiderschapskwaliteiten en work-life balance. Betere coaching zeker in
de aanvangsjaren van de ZAP carrière door een sterke HR afdeling moet
hen hier in ondersteunen. We denken hierbij ook aan de oprich6ng van
learning community (naar het beeld van de postdoc community)
waarbij ZAP ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Zoals hierboven
aangehaald moet een ZAP die bepaalde bestuursverantwoordelijkheid
of leidinggevende opdrachten opneemt gescreend worden in de
hiervoor noodzakelijke competen6es en dan de mogelijkheid krijgen om
ontbrekende competen9es bij te schaven.
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Werktevredenheid
4. Aanwervingsbeleid
We willen werk maken van een degelijk aanwervingsbeleid. Hiertoe dienen sollicita6e- en
evalua6ekaders te worden ontwikkeld die bij aanstelling van medewerkers (ZAP maar ook ATP, AAP &
WP) hun oordeel baseren op de kwaliteit van het dossier eerder dan op de kwan6teit van geleverde
presta6es. Dit vergt een professionele ondersteuning door HR specialisten in lijn van wat is uitgezet
voor aanwerving van ATP. Een dergelijke in-house omkadering moet er ook komen voor aanwerving
van ZAP, AAP en wetenschappelijke medewerkers, met oog voor eﬃciën6e en openheid en op basis
van vereenvoudigde procedures.
5. Een duurzame bedrijfscultuur
Wij willen ons ook blijven inzeSen op het implementeren van duurzaamheid in de bedrijfscultuur. We
mikken daarbij op talentontwikkeling, duurzame werkrela6es met alle UGent-medewerkers,
innova6eve werkmethodes en eﬃciënt gebruik van infrastructuur.
6. Een ethisch correcte bedrijfscultuur
Rector, vicerector en bestuursploeg gaan voor een bedrijfscultuur waarbinnen ethische principes,
vertrouwen en openheid centraal staan met aandacht voor leading examples, servant leadership en
good prac6ces. Er wordt een open bedrijfscultuur geïnstalleerd waarbij integriteit, vertrouwen,
transparan6e en overleg centraal staan. Wederzijds respect, toleran6e en open dialoog zijn de
sleutels om polarisa6e te voorkomen en harmonieus samen te leven.
7. Gender en diversiteit

Hinderpalen voor de genderbalans en diversiteit worden aangepakt en waar nodig doorbroken door
bewuste maatregelen voor meer gelijkheid. Problemen moeten gesignaleerd kunnen worden zonder
te s6gma6seren, en elke vorm van ongewenst of wangedrag moet doortastend worden aangepakt.
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Proces 1
Bestuursmodel en governance
met re-integra6e van het UZ in de UGent
‘In de kranten De Morgen en De Standaard van 11 en 12 april houden
vooraanstaande academici een pleidooi over het bestuursmodel van onze
universiteit. Daarin stellen ze een overschakeling van “een mix van
persoonlijke machtsposiAes en bureaucraAe”, naar “een structuur van
strategie, cultuur en management” voor. De ontwikkeling van dit nieuw
bestuursmodel met aangepaste governance--structuur wordt voor onze
universiteit de uitdaging van morgen. ‘
Bij de ontwikkeling van het bestuursmodel is het ons niet te doen om de structuren op zich, maar om
een structuur te creëren die het mogelijk maakt onze doelstellingen zoals meer samenwerking,
eﬃciënt gebruik van middelen, een aantrekkelijke studie- en werkomgeving en duurzame werkrela6es
te realiseren. Zoals de auteurs van bovenvermelde krantenar6kels aangeven is dit zonder een
transparant aansturingsmodel niet mogelijk.
1.

Strategie

1.1. Nieuwe governance-structuur:
Hervorming van het bestuur naar aanleiding van de re-integra6e van het UZ in de UGent.
We pleiten voor een parallelle bestuursstructuur voor de UGent/UZ-instelling die uitgaat van een
scheiding van bevoegdheden en een eﬃciënte werking, en dit binnen een par6cipa6ef model
(ﬁguur 1).
Op het hoogste niveau gaan we voor een instellingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de aanstelling
van de bestuurders, de begro6ng en ﬁnanciële controle én voor de strategische beleidsbeslissingen
op middellange en lange termijn. Dit instellingsbestuur is samengesteld volgens een par6cipa6ef
model op basis van verkiezingen met voldoende vertegenwoordiging van alle geledingen, incl. een
vertegenwoordiging vanuit alle geledingen binnen het UZ. Daarnaast worden ook een aantal externe
vertegenwoordigers gecoöpteerd op basis van exper6se en niet op basis van poli6eke kleur of andere
aﬃlia6es. Het voorziSerschap wordt waargenomen door een extern lid.
Dit instellingsbestuur stelt uit zijn midden de twee Raden van Bestuur aan: één voor UGent en één
voor UZ. We spreken ons niet uit over de precieze samenstelling en aantallen omdat dit voorwerp
dient uit te maken van onderhandelingen. We bepleiten wel een evenwicht tussen interne en externe
leden, een par6cipa6e van alle geledingen maar een beperking van het totaal aantal leden om de
eﬃciën6e van besturen niet te verhinderen. Het voorziSerschap wordt telkens waargenomen door de
rector. Beide Raden van bestuur hebben de volle bevoegdheden inzake beleidsbeslissingen maar
kunnen verder delegeren naar andere organen.
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Proces 1
Bestuursmodel en governance
met re-integra6e van het UZ in de UGent
Het dagdagelijks opera6oneel bestuur wordt waargenomen door een direc6eraad bestaande uit
rector/vicerector, beheerders en directeurs. Zij kunnen zich laten bijstaan door adviescommissies zoals
onderwijsraad, onderzoeksraad, het decanenoverleg, ….

Alle bestuurs– en adviesraden zijn gendervriendelijk samengesteld (daarom het invoeren van decaan/
vice-decaan duo’s) en krijgen eventueel een aantal bevoegdheden gedelegeerd.
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Proces 1
Bestuursmodel en governance
met re-integra6e van het UZ in de UGent
Binnen het governance-model voorzien we ook deze parallelle structuur voor wat betreX het
ﬁnancieel beleid. Het ﬁnancieel beleid van de UZ-pijler blijX afgescheiden van de UGent-pijler, dus elk
met een eigen begro6ng.

Het masterplan voor infrastructuur wordt echter gezamenlijk uitgevoerd waarbij er op de site plaats is
voor zowel de ziekenhuis- als de onderwijs en onderzoeksfunc6es. De drie func6es worden ingebracht
in een pijlerstructuur met de faculteit voor de onderwijsfunc6e, het universitair ziekenhuis voor de
klinische func6e en een interdisciplinair onderzoeksins9tuut (health research ins6tute) voor de
onderzoeksfunc6e. Op die wijze kan elk ZAP-lid, arts en medewerker perfect (via percentages)
geplaatst worden naargelang func6e, persoonlijke interesse en talent. Binnen onze visie van
talentontwikkeling kunnen de drie mogelijke func6es verschillend worden gecombineerd en kan bij de
globale evalua6e rekening gehouden worden met de deelevalua6es naargelang de inzet voor elk van
de drie func6es. De integra6e van de ondersteunende func9es (bv. ICT-plaxorm, projectbeheer, …)
wordt via werkgroepen bekeken.

Voor wat betreG de re-integraAe van het UZ in de UGent
staan we voor mooie uitdagingen waarbij uw mening erg
belangrijk wordt. Samen maken we de UGent!

Binnen het personeelsbeleid gaan we voor transparante verloningsystemen voor alle medewerkers,
met behoud van huidige rechten. Voor de UZ-medewerkers stellen we het volgende voor:
• Voor de artsen kunnen we nu garanderen dat we hun kliniekvergoeding zullen behouden, teneinde
compe66ef te blijven met de privésector.
• Indien de UZ-medewerkers een lesopdracht hebben, moet de huidige extra verloning behouden
blijven, maar geregeld worden via een verhoogde kliniekvergoeding voor nieuwe ZAP-leden daar de
cumulmogelijkheid in een geïntegreerde organisa6e niet mogelijk is.
• Extra privé-ac6viteiten zullen mogelijk zijn, maar moeten net als binnen UGent aangevraagd en
goedgekeurd worden.
• Er moet een echt HR-managementbeleid komen, dit op basis van het reeds beschikbare rapport
dat hierover werd gemaakt door ZAP-leden van de PPW. Hierbij moeten diensthoofden
geresponsabiliseerd worden en moet er natuurlijk een pa6ëntvriendelijk beleid worden gevoerd
(bv. naar diensturen toe).
• Daarnaast moet nagegaan worden of ook artsen zonder onderwijsopdracht onder bepaalde
voorwaarden de professors6tel kunnen krijgen onder de vorm van een 'Clinical Professorship'.
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Proces 1
Bestuursmodel en governance
met re-integra6e van het UZ in de UGent
1.2. Nieuw organisa6emodel
Naast een nieuw governancemodel willen we ook het organisa6emodel veranderen (ﬁguur 2). Daarbij
inspireren we ons op het Angelsaksische model van “Schools” voor onderwijs en “Ins6tuten voor
onderzoek”. De eerste func6e kan worden ondergebracht in de bestaande faculteiten waarbij wel het
reglement inzake de samenstelling en func6onering van de vakgroepraden wordt herzien. Op dit
niveau moet het par6cipa6ef model veel dieper in de organisa6e worden geïmplementeerd door een
hogere par6cipa6e te voorzien van AAP/WP, ATP en studenten, naast een verkozen afvaardiging van
ZAP. De samenstelling binnen het par6cipa6ef model gebeurt via verkiezingen. Ook het
voorziSerschap wordt opgewaardeerd door de func6e meer inhoudelijk te maken (coaching van
medewerkers) eerder dan administra6ef.
Onderzoeksins6tuten worden transdisciplinair (en dus alfa-, beta-, gamma overschrijdend) en
thema6sch opgedeeld (bv. health, social sciences, live sciences). Aanslui6ng zou kunnen gezocht
worden met de huidige doctoral schools maar dan wel op voorwaarde dat deze echt transdisciplinair
worden. Via deze onderzoeksins6tuten worden onderzoeksmiddelen bestemd (basisalloca6e
onderzoeksmiddelen) en ingezet (met sharing van infrastructuur).
Voor hun structuur en governance wordt inspira6e gehaald bij bestaande onderzoeksins6tuten zoals
VIB, ILVO, VITO, SOCs, …. Verschil is wel dat het hier interne ins6tuten betreX, die samenwerking
kunnen zoeken buiten de universiteit zoals in geval van VIB of SOCs, zeker als een interuniversitaire
organisa6e extra overheidsmiddelen kan opleveren.
Gezien het belang van de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs aan universiteiten, worden
faculteiten en onderzoeksins6tuten niet ontkoppeld, maar blijven ze verbonden via een
matrixstructuur. ZAP kan dan voor x% verbonden zijn aan de faculteit en voor y% aan het
onderzoeksins6tuut.
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Proces 1
Bestuursmodel en governance
met re-integra6e van het UZ in de UGent
2. Cultuur en management
Een degelijke organisa6e en governance staat of valt met de kwaliteit van de bestuurders en hun
managementcapaciteit. Hierbij zijn transparan6e, integriteit en bestuurskwaliteit belangrijke
eigenschappen. Verder is scheiding van func6es (directeur, decaan, vakgroepvoorziSer) een absolute
voorwaarde alsmede de beperking in de 6jd (max. 2 mandaten voor verkozen mandaten).
Een tweede maatregel om de bestuurscapaciteit op te waarderen is dat iedereen die een verkozen of
aangestelde leidinggevende func6e inneemt verplicht een assessment moet ondergaan zodat
bepaalde minder ontwikkelde competen6es kunnen bijgeschaafd worden via opleiding en/of
coaching.
Alle bestuurs– en adviesraden zijn gendervriendelijk samengesteld (daarom het invoeren van decaan /
vice-decaan duo’s) en krijgen eventueel een aantal bevoegdheden gedelegeerd.
De voorstellen die we hieromtrent doen zijn uiteraard vatbaar voor verdere discussie met de vertegenwoordigde raden en commissies. In de onderhandelingen zullen wij onze volle
verantwoordelijkheid opnemen en als rector/vicerector de belangen van het UZ in de verschillende
bestuursorganen verdedigen.

‘Het UZ dient de motor te zijn van een regionaal zorgnetwerk met andere ziekenhuizen waarbij
samenwerking en taakverdeling inzake zorgtaken voorop moet staan.’
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Proces 2
Genderevenwicht
Vrouwen, Sta op
Open brief van Sarah De Saeger
Alweer een kaakslag voor vrouwen: na het ar6kel 'Anne De Paepe, de rector die te licht uitviel' (De Tijd
01.03.17), het ar6kel 'De loge, sterke vrouwen en achterklap' (De Standaard 06.04.17).
Twee krantenkoppen die de vrouwenzaak zwaar schaden.
Het eerste ar6kel, nota bene geschreven door een vrouw, bulkt van holle frasen en gratuite
beweringen als zou Anne De Paepe – een vrouw – dan toch niet zo’n goede leider geweest zijn. De
auteur van het ar6kel permiSeert zich, absoluut voorbarig, om haar beleidsrealisa6es te
minimaliseren.
Het tweede ar6kel associeert al in de 6tel ‘sterke vrouwen’ met ‘achterklap’ en heeX het over de
onsuccesvolle zoektocht naar een vrouwelijke tegenkandidaat voor het rectorschap. Alsof het hard
bevochten feit dat de kandidaten v/m duo’s moeten vormen helemaal niet telt. Vandaar ook enkel de
foto’s van de mannelijke kandidaten in de krant? Alsof de beide dames, kandidaat-vicerectoren
helemaal geen ‘sterke vrouwen’ zouden zijn.
Laat mij even opmerken dat binnen de UGent ongelooﬂijk véél sterke vrouwen studeren en werken.
Want wat zijn dan wel ‘sterke vrouwen’?
Zijn dat enkel vrouwen die ‘bekend’ zijn en/of sterk zijn in ‘communica6e’? Of zijn het daarnaast
ook vrouwen die elke dag opnieuw moeten vechten om zich binnen de academische mannenwereld te
bewijzen, staande te houden en gezag op te bouwen? Gelukkig zijn ze er, en zij pikken die
krantenkoppen niet!

Laat mij even opmerken dat er
binnen de UGent ongelooﬂijk véél
sterke vrouwen studeren en
werken.
Ik wil groeien en een rolmodel
zijn!’
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Proces 2
Genderevenwicht
Uiteraard is het jammer dat we wellicht geen nieuwe vrouwelijke rector zullen hebben. Wij hebben
daar als vrouwen 200 jaar moeten op wachten. Jammer dat Anne De Paepe niet gaat voor een tweede
mandaat. Zonder ons te bezondigen aan een voorbarige evalua6e zoals Barbara Moens dat doet in De
Tijd, willen we toch even wijzen op enkele belangrijke verwezenlijkingen die zij in de loop van haar
mandaat heeX gerealiseerd ondanks budgeSair krappe 6jden:
• Voor het onderwijs werd een innova6ef systeem van interne kwaliteitszorg ingevoerd en werden
tal van ini6a6even i.v.m. onderwijsinnova6e uitgebouwd.
• Er werden middelen ingezet voor nieuwe professoraten voor zowel onderwijs als onderzoek.
• Voor het administra6ef en technisch personeel werd het probleem van de opeenvolging van
6jdelijke contracten resoluut aangepakt en kwam er een betaalbaar pensioenplan.
• Er kwamen maatregelen om problemen in het func6oneren van personeelsleden sneller te
detecteren.
• Alle bestuursorganen werden genderevenwich6g samengesteld.
• Een overlegcultuur werd geïntroduceerd en aangemoedigd op alle niveaus.
• Luisteren naar wat er leeX, ook onder de studenten, werd en blijX een belangrijk item.
Interna6onaal doet de UGent het uitstekend, inclusief in de rankings. Kortom, de universiteit groeit en
bloeit. Zulke belangrijke resultaten kan je als rector enkel behalen in samenwerking met alle
bestuursorganen, alle direc6es, alle faculteiten en de hele universitaire gemeenschap.

"We hebben 200 jaar moeten
wachten op een vrouwelijke
rector"
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Proces 2
Genderevenwicht
Waarom ik dan zelf niet het rectorschap ambieer? Omdat ik inzie dat bestuurservaring iets is wat je
moet verwerven, zinvol besturen moet je leren. Guido en ik zullen samen besturen en van elkaar
leren. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil groeien en een rolmodel zijn. Tonen aan collega’s dat je, ook als
vrouw, risico’s moet durven nemen en vertrouwen hebben in je eigen capaciteiten. Bewijzen dat er
ook binnen de academische wereld oplossingen te vinden zijn voor een gezonde work/life balance en
de combina6e met een gezin.
Ik zou er natuurlijk voor de zoveelste keer de sta6s6eken kunnen bijhalen om te bewijzen dat de
academische wereld op het hoogste niveau nog al6jd een mannenwereld blijX en dat de vrouwen nog
steeds een ongelijke strijd moeten voeren. Maar het gaat me niet alleen om cijfers. Het gaat hier
vooral om een mentaliteitsverandering:
• nieuwe leiderschapsvormen hanteren
• talenten detecteren, waarderen en inzeSen, ook van het o zo belangrijke vrouwelijk poten6eel.
• Het doorbreken van de klassieke denkpatronen bij iedereen die bij de universitaire wereld
betrokken is in een sfeer van open dialoog, solidariteit en transparan6e.
De gendermaatregelen die we absoluut willen treﬀen zijn:
• Verdere coaching en ondersteuning van jonge onderzoekers
(man/vrouw) om combina6e werk en gezin mogelijk te maken;
inzeSen op posi6eve rolmodellen.
• He for She campagne: we evalueren de beloXes gedaan 6jdens
deze campagne en zien er op toe dat ze uitgevoerd worden. W
voeren elk jaar een nieuwe ronde in zodat er een s6mulans blijX
om maatregelen te nemen voor gender en -diversiteit (met
uitbreiding naar alle groepen die ondervertegenwoordigd zijn).
• Decaan en vice-decaan (v/m); wij willen de rol van de
academisch secretaris tot vice-decaan opwaarderen en eisen dat
decaan en vice-decaan van verschillend geslacht zijn. Beide
posi6es worden verkozen en komen in het decanenoverleg dat
op die wijze ook een oﬃcieel bestuursorgaan kan worden.
• Inhaalbeweging vrouwelijke ZAP-gelijkheid: wij pleiten er voor
om meer in te zeSen op aanwerving van vrouwelijke ZAP-leden
door toe te zien dat er gelijkheid komt in aanwervingsaantallen
op universitair vlak. Hiertoe wordt nagegaan waarom er minder
vrouwen kandidaat zijn (en worden barrières weggewerkt),
wordt de aanwervings- en evalua6eprocedure gendervriendelijk
hervormd (met meer aandacht voor kwalita6eve criteria en
persoonlijkheidskenmerken) en wordt nagegaan hoe we
gelijkheid kunnen invoeren bij extra posi6es.
Dus vrouwen, sta op en laat jullie horen! Ik heb alvast de grote stap gewaagd!
Ik heb jullie steun en jullie stem écht nodig!
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Proces 3
Excellen6e in Onderwijs
1. Over excellen6e
• Wij willen een absoluut administra9eve vereenvoudiging inzake onderwijsadministra6e. Het huidig
systeem is een beetje doorgeslagen doordat men excellen6e meet aan het afvinken van het aantal
ingevulde formulieren.
• Wat moet nagestreefd worden is echte excellen9e bij lesgevers die studenten kunnen begeesteren
en hen ook helpen om de hoge eisen die aan universitair onderwijs worden gesteld te halen. We
hebben al zeer veel good prac6ces binnen de instelling en dit in vrijwel alle faculteiten zoals de
ﬂipped classrooms in de de tandartsenopleiding (collega De Bruyn) en de PPW (psychologie Ann
Buysse, pedagogische wetenschappen en lerarenopleiding Mar6n Valcke) of skillslabs in de
Diergeneeskunde en lerarenopleiding. Dit is de rich6ng die we verder moeten exploreren.
• De lesgever moet opnieuw veel meer de mentor en coach worden van studenten. Docenten
moeten hierin getraind worden en ondersteund.
• De commissies en de instrumenten die ze hanteren (bv. interne kwaliteitszorg, toetskaders) moeten
absoluut dienen om docenten te ondersteunen, niet om ze te met de vinger te wijzen en te
bestraﬀen. Teveel dreigt de fou6eve percep6e dat commissies als controleorgaan fungeren.
Dit willen we eruit!
• Het is nu vooral zaak om de good prac9ces op te schalen en te gebruiken als "liXen" om
onderwijsac6es concreet in te vullen.
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Excellen6e in Onderwijs
2. Onderwijstaal
Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe gaan ervan uit dat onze universiteit verkeerde keuzes
maakt en het beleid volledig moet omgegooid worden (De Morgen, 26 januari 2017). Daar waren en
zijn Sarah en ik het niet mee eens en dat is de reden van onze kandidatuur.
De visie van Rik en Mieke rond onderwijstaal straalt zich uit in het opiniestuk van de collega’s Gita
Deneckere, Bruno De Wever en Antoon Vrints waarbij onze vermeende visie op de onderwijstaal in
vraag gesteld wordt. Natuurlijk hebben zij gelijk dat taal een belangrijke rol speelt in de ontvoogding
van Vlaanderen en dat we het Nederlands absoluut moeten behouden als academische taal. Ook wij
zijn daar voorstander van. Wij pleiten dan ook op geen enkel manier voor het verengelsen van onze
bacheloropleidingen. Ook voor de masters zijn wij veel genuanceerder dan de auteurs in hun stuk
laten blijken. Wij pleiten in ons programma helemaal niet voor het vrij laten van de onderwijstaal,
maar vinden wel dat dit de bevoegdheid moet zijn van de universiteit zelf en dat de overheid dit niet
moet proberen regelen via een ingewikkeld systeem van regels en uitzonderingen.

Wij willen de boodschap geven dat Vlaanderen ﬁer mag zijn op haar taal, maar niet zo verkrampt met
taal moet omgaan en haar universiteiten op master en doctoraatsniveau inderdaad moet toelaten om
mee te spelen aan de top. In een visie waarin je jouw universiteit naar de top wil leiden, mag taal geen
barrière vormen. Deze rich6ng werd ingeslaan onder het huidige beleid en we willen deze weg ook
verder volgen. Die opleidingen die zich richten op een interna6onaal publiek of op een interna6onale
problema6ek moeten kunnen gedoceerd worden in een taal die toelaat een gemengd publiek van
Vlaamse studenten en interna6onale studenten te vormen. In dergelijke opleidingen met een
heterogene groep van studenten is taal immers maar een vehikel om tot kennisuitwisseling te komen.
De meerwaarde van dergelijke masteropleidingen ligt in het feit dat er door het interna6onale publiek
een interac6e en een verbreding van inzichten ontstaat, zowel binnen het vakgebied als in het breed
maatschappelijk kader errond.
Onze visie op onderwijstaal vormt tevens een verlengstuk van de belangrijke rol die onze universiteit
vervult als motor van regionale economische en maatschappelijke ontwikkeling: om deze rol op
regionaal niveau te kunnen spelen, moet men precies aan de top staan in de wereld. Slechts dan zal
onze universiteit een krach6ge aantrekkingspool worden voor interna6onale studenten en vorsers.
‘Think globally, act locally’. Dat is wat wij bedoelen met een universiteit die moet beogen om in de
‘champions league’ (niet onze woorden maar die van de journalist die ons interviewde) mee te
draaien.
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Excellen6e in Onderwijs
Deze visie mag geen neerbuigende ondertoon hebben naar onze eigen studenten toe. Integendeel, wij
zijn er ons van bewust dat we in onze universiteit veel toptalent hebben en willen dit talent net via
goede opleidingen tot volle ontwikkeling brengen. Daarvoor mogen we hen net niet afsluiten van de
confronta6e met buitenlandse studenten, professoren en andere wetenschappers. Hoe is UGent top
geworden in bv. biotechnologie, precies door dat Prof. Van Montagu is gaan samenwerken met zijn
collega Schell: Zou dit in het Nederlands zijn geweest? Hetzelfde geldt ook voor de sociale
wetenschappen: onze onderzoeksgroepen rond ‘conﬂict en ontwikkeling’ zijn ook wereldtop en
trekken interna6onale onderzoekers aan. Zou het niet beter zijn mocht ook de masteropleiding
'conﬂict en ontwikkeling' mensen kunnen aantrekken uit conﬂictgebieden en ontwikkelingslanden?
Door kennisuitwisseling kunnen we samen op een wetenschappelijk onderbouwde manier leren hoe
we dergelijke problemen aan te pakken. Idem voor opleidingen rond migra6e, gender en andere
globale problemen: zou het geen meerwaarde zijn om in dergelijke opleidingen studenten te hebben
met diverse achtergronden die een ander licht op de problema6ek kunnen werpen dan onze eigen
Westerse visie? Zelfs voor een opleiding 'hedendaagse Vlaamse geschiedenis': zou het op master- en
doctoraatsniveau geen versterking betekenen om ook onze eigen geschiedenis eens te laten
bediscuteren door een groep van studenten die er vanuit een andere taalachtergrond naar kijken? Bij
ons weten is er ook door buitenlandse vorsers naar onze taalstrijd gekeken. Het zou goed zijn om ook
onze studenten met hun visie te confronteren. Ook dat zal dit de diversiteit ten goede komen
waarvoor in beide programma’s zo wordt gepleit!
Voor we zover zijn, moet aan vier belangrijke voorwaarden worden voldaan: 1. een goede
interna6onale posi6onering van de opleiding, 2. partnerschappen met universiteiten die ook top zijn
in hetzelfde vakgebied, 3. een studiebeursprogramma (of minstens de mogelijkheid tot waiveren van
inschrijvingsgelden) voor de betere interna6onale studenten en vooral 4. een echte interna6onale
visie op het te doceren vakgebied.
De succesvolle voorbeelden van een aantal opleidingen zoals wij ze zien aan onze universiteit bewijzen
dat we op die manier wel degelijk betere alumni kunnen aﬂeveren zowel voor Vlaanderen als
interna6onaal. We spreken dan nog niet van onze verantwoordelijkheid naar ontwikkelingslanden toe.
Wij pleiten dus helemaal niet om alle opleidingen in het Engels te doceren, maar wel om een vrije
keuze te hebben wanneer het doceren in een andere taal (dit kan Engels zijn, maar even goed Frans of
een andere taal a5ankelijk van het vakgebied) een meerwaarde heeX voor de studenten. Dit moet
kunnen, zonder zich druk te moeten maken over allerlei regeltjes die de overheid heeX uitgeschreven
Laat ons van taal dus geen beperkend vehikel maken, maar een instrument om tot uitwisseling te
komen met anderen, om onze eigen kennis te verrijken en om nog beter onze trekkersrol in de
transi6e van onze eigen Vlaamse maatschappij te kunnen spelen. Dat is onze visie, niet gedragen door
een hunkering naar enkele bijkomende posi6es in een of andere interna6onale ranking, wel omdat we
ﬁer zijn op wat onze professoren, onderzoekers en studenten interna6onaal bereiken. Laat ons dan
ook deze opgedane kennis delen met de rest van de wereld. We zullen er zelf ook beter bij varen.
Het zou een kapitale fout zijn mocht onder het volgende rectoraat onze universiteit terugplooien op
de eigen regio. Laten we pleiten voor een open universiteit waar in volle vrijheid en ona5ankelijkheid
op topniveau wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan en academisch onderwijs kan worden
gegeven, wars van taal of welke andere barrières dan ook.
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Excellen6e in Onderzoek
Oppervlakkigheid is uit den boze, zeker aan een universiteit. Ogenschijnlijk kunnen programma’s van
kandidaat-rectorduo’s gelijk lopen maar wie dieper graaX zal toch zien dat er belangrijke
verschilpunten zijn die inherent te maken hebben met een andere visie op de ontwikkeling van onze
universiteit. Wij (en met wij bedoel ik Sarah en mezelf die als een (h)echt team deze universiteit hopen
te leiden) zien er alvast drie: interna9onale samenwerking, transdisciplinariteit en een transparant en
eﬃciënt bestuursmodel.
Onze visie rond ‘Interna6onale samenwerking’ en ‘transparant en eﬃciënt bestuursmodel’ bespreken
we reeds apart in dit boekje. Hoe we het transdisciplinair onderzoek willen ins6tu6onaliseren, en hoe
we vervolgens willen inzeSen op persoonlijk talent, wetenschapscommunica6e en maatschappelijke
valorisa6e bespreken we hieronder.
1. Transdisciplinair onderzoek ins6tu6onaliseren
Een aansluitend thema betreX de vaststelling dat de aanpak van maatschappelijke vraagstukken ook
veel meer trans- of interdisciplinair onderzoek vergt dan vandaag het geval is. Maar ook hier is er een
fundamenteel verschil in de voorstellen. Waar het andere duo pleit om dit organisch te laten groeien
via het geven van speciﬁeke 6jdelijke (compe66eve?) incen6ves (het cloud-model), denken wij dat dit
niet werkt. De pogingen die in het verleden op dit vlak zijn ondernomen (MRPs, GOA’s, recent de 21
interdisciplinaire ZAP plaatsen, …) zijn verdienstelijk maar hebben aangetoond dat dit niet duurzaam
is. Na aﬂoop van de extra ﬁnanciering, trekt iedereen zich weer terug op het eiland van zijn eigen
discipline ! Daarom, en mede gebaseerd op succesvolle buitenlandse voorbeelden, zijn wij van
oordeel dat indien het ons menens is, we deze transdisciplinariteit echt in onze organisa6e moeten
verankeren. Dit is mogelijk via de oprich6ng van faculteitsoverschrijdende onderzoeksins6tuten, niet
met de bedoeling onderwijs en onderzoek van elkaar los te koppelen maar wel om er voor te zorgen
dat onderzoekers op een structurele wijze over facultaire grenzen heen samenwerken.
In het model dat ons voor ogen staat, blijX elk ZAP-lid of onderzoeker verbonden aan een faculteit en
vakgroep maar wordt een belangrijk deel van de onderzoeksmiddelen via deze onderzoeksins6tuten,
samengebracht en wordt in deze ins6tuten rond bepaalde thema’s vanuit verschillende disciplines
samen gewerkt. We denken bv. aan een health ins6tuut waarin samengewerkt wordt rond de grote
gezondheidsthema’s door zowel alfa-, beta- als gammawetenschappers, of een social sciences
ins6tuut waarin onderzoekers uit de drie wetenschapsgebieden samenwerken aan thema’s zoals
veroudering, migra6e of stadsontwikkeling. Andere mogelijke voorbeelden zijn een behavioral
sciences ins6tuut of een life sciences ins6tuut. De thema’s die binnen elk ins6tuut worden
bestudeerd, kunnen natuurlijk wisselen naargelang ook de maatschappelijke uitdagingen verschuiven,
maar door het transdiscipliniar samenwerken te ins6tu6onaliseren zorgen we ervoor dat
onderzoeksmiddelen en onderzoeksapparatuur gerichter kunnen worden ingezet en middelen niet
versnipperd worden. Voor de organisa6e en aansturing van dergelijke ins6tuten kunnen we ons laten
inspireren door de succesvolle voorbeelden in Vlaanderen en in het buitenland. Betekent dit dat er
dan geen plaats meer is voor fundamenteel of curiosity driven onderzoek? Natuurlijk niet! Een deel
van de onderzoeksmiddelen kan immers nog steeds worden verdeeld op basis van individuele ideeën
en voorstellen.
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Onderzoeksins6tuten zullen ook onze proﬁlering versterken, hetgeen zal toelaten extra
onderzoeksmiddelen aan te trekken zowel op regionaal, Europees als interna6onaal vlak. Deze
onderzoeksins6tuten kunnen ook 6jdelijke of permanente allian6es aangaan met andere ins6tuten
zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Verder zal de oprich6ng van een ‘health ins6tute’ toelaten
om het klinisch onderzoek dat momenteel in het UZ gebeurt makkelijker in de universiteit te
integreren via bundeling van zowel de universitaire als UZ middelen. Mits een samenvoeging van de
extern aangetrokken middelen op ins6tuutsniveau eerder dan op individueel niveau kunnen deze
ins6tuten ook een oplossing bieden om meer onderzoekers op permanente basis te werk te stellen,
zoals wordt bewezen door de bestaande onderzoeksins6tuten genre VIB, IMEC, en andere SOCs.
Als we transdisciplinariteit echt serieus nemen, zullen we dit structureel moeten verankeren: Wij zijn
bereid dit te doen !
2. Persoonlijk talent
We zeSen in op persoonlijk talent. Academici bepalen zelf binnen welk domein zij willen excelleren.
Dergelijke benadering kan gefaciliteerd worden via samenwerking en evalua6e op groepsniveau.
Academische vrijheid moet daarbij gewaarborgd blijven (zie hoofdstuk werktevredenheid-ZAP)
Eerder dan de onderzoeksmiddelen enkel te verdelen op basis van compe66viteit, wordt nagedacht
over een basisalloca9e van middelen aan vakgroepen of onderzoeksins6tuten.
3. Hoe belangrijk we wetenschapscommunica9e vinden?
Onderzoek dient voor en met de maatschappij te gebeuren. Als universiteit die onder meer staat voor
innova6e en kri6sch denken, willen we ook wegen op de actuele maatschappelijke debaSen. Meer
nog, we willen ze mee helpen bepalen. Daarnaast willen we ook onze par6cipa6e aan tal van publieke
ini6a6even versterken en zo onze visibiliteit vergroten. We staan met andere woorden voor een
universiteit die transparant en proac9ef deelneemt aan het maatschappelijk debat en die haar
verantwoordelijkheden ter zake opneemt.
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4. Maatschappelijke valorisa6e

Duidelijke communica9e vanuit de universiteit naar de maatschappij toe, en de versterking van de
banden met verschillende maatschappelijke actoren zijn daarom voor ons cruciaal. Onderzoek met
maatschappelijke relevan9e dient dan ook ondersteund en gewaardeerd te worden, net als de
onderzoekers zelf die investeren in het maatschappelijk valoriseren van hun onderzoek. Vandaag reeds
werken immers vele UGent-medewerkers vaak volledig belangeloos en uit idealisme mee aan tal van
projecten waarin ze hun werk communiceren aan het brede publiek. Het gaat daarbij niet alleen over
diegenen die ac6ef in de media aanwezig zijn maar ook de anderen die vaak buiten het licht van de
schijnwerpers werken. Wij geloven dat hun inspanningen door het bestuur van de UGent een
duidelijke waardering moeten krijgen. Dat kan door:
• het meenemen en posi6ef scoren van ini6a6even van wetenschapscommunica6e in het kader van
de evalua6e van de aanvragen voor onderzoeksﬁnanciering
• het herac6veren van de budgeSen voor projecten van wetenschapscommunica6e
• het versterken en ondersteunen van ini6a6even die zich richten op het uitdragen van onderzoek
naar scholen, musea en publieke instellingen toe (lespakkeSen, tentoonstellingen, open labodagen,…)
• promoten en verder uitbouwen van mediatraining in het opleidingsaanbod
• promoten en verder uitbouwen van ini6a6even mbt ‘life-long learning’.
• promoten en uitbouwen van denktanks waarin vanuit de ugent maatschappelijke actoren uit
verschillende velden worden aangesproken om mee te par6ciperen en vanuit een interac6e tussen
onderzoek en valorisa6e wordt nagedacht over de maatschappij van morgen.
Niet alleen de maatschappelijke valorisa6e, maar ook de valorisa6e via TechTransfer zal een belangrijk
aandachtspunt zijn van ons beleid. Zoals in ons programma geschreven, zijn wij voorstander van een
veel meer collec9ef management: rector en vicerector en beheerders alleen kunnen een complexe
organisa6e zoals de UGent niet meer besturen. Daarom denken we om een echt direc6ecomité te
installeren voorgezeten door rector en vicerector maar waarin naast de beheerders ook de directeurs
(onderwijs, onderzoek, interna6onalisering), maar ook de verantwoordelijke van TechTransfer (die
voor ons inderdaad ook de verantwoordelijkheid moet krijgen van maatschappelijke valorisa6e) en de
onderzoeksins6tuten (na hun oprich6ng) zi~ng hebben zodat ook daar veel meer dialoog en
exper6sedeling ontstaat. Verder zullen we natuurlijk ook de IOF-raad laten voorziSen zoals nu door
iemand die zich daar echt kan mee bezig houden en lijkt het ons dat gegeven de exper6se van Sarah
binnen het IOF zij dit van nabij zal opvolgen als ex oﬃcio lid. Maar door dus ook omgekeerd mensen
die belangrijke verantwoordelijkheden binnen de organisa6e dragen in het direc6ecomité op te
nemen willen we de eenheid van visie en aansturing versterken. Het direc6ecomité rapporteert via
rector en vicerector dan aan een afgeslankte RvB, die de huidige func6es van Raad van Bestuur en
Bestuurscollege groepeert, behalve voor begro6ng en grotere strategische beslissingen.
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Als huidig directeur Interna6onalisering heb ik de voorbije
jaren een goed inzicht verworven in de posi6e van onze
universiteit op wereldniveau.
Het interna9onaal beleidsplan moet nu verder uitgerold
en uitgebouwd worden. Onze universiteit moet verder
uitgroeien tot een interna6onaal excellen6ecentrum dat
toptalent aantrekt van overal ter wereld en samenwerkt
met complementaire instellingen. De UGent dient ook
verder in te zeSen op capaciteitsopbouw in landen in het
Zuiden.

Verder moeten studenten, maar ook medewerkers (incl. ATP) alle kansen krijgen om interna9onale en
interculturele competen9es te verwerven en uit te groeien tot geïnformeerde wereldburgers. Zo
moeten de middelen voor interna6onale uitwisseling en interculturele vorming van studenten,
doctorandi, post-doctorandi en andere medewerkers verder worden verhoogd. De vrije keuze voor
een onderwijstaal (Nederlands, Engels, Frans) is daarbij erg belangrijk.
Lees en bekijk in het UGent Nieuws hoe ik als academisch directeur Interna6onalisering reeds de
voorgestelde visie uitgewerkt heb gedurende de interna9onale rectorenconferen9e :
hSp://www.ugent.be/200/rectorsconference/en/restrospect
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We opteren voor een universiteit die transparant en proac6ef deelneemt aan het maatschappelijk
debat en die haar verantwoordelijkheden ter zake opneemt. ZAP/AAP/postdocs/WP en studenten
krijgen de mogelijkheid en worden ges6muleerd om zich maatschappelijk te engageren in het beleid,
het bedrijfsleven, binnen sociale organisa6es etc.. Dat verstevigt de banden met de stakeholders en
draagt bij tot de integra6e van het onderzoek en onderwijs binnen de maatschappij.

De UGent wil de motor zijn voor ondernemerschap met een sterke regionale verankering maar tegelijk
ook met interna6onale uitstraling. Dat versterkt de rela6e tussen onderwijs, onderzoek en
dienstverlening. De UGent werkt daartoe een structureel verdienmodel rond ondernemerschap uit.
Een concrete toepassing van valorisa6e van ondernemerschap (TechTransfer) beschreven we in
rubriek ‘excellent onderzoek’ (valorisa6e). Daarin gaven we aan voorstander te zijn van een veel meer
collec9ef management: rector en vicerector en beheerders alleen kunnen een complexe organisa6e
zoals de UGent niet meer besturen. Daarom denken we om een echt direc6ecomité te installeren
voorgezeten door rector en vicerector maar waarin naast de beheerders ook de directeurs (onderwijs,
onderzoek, interna6onalisering), maar ook de verantwoordelijke van techtransfer (die voor ons
inderdaad ook de verantwoordelijkheid moet krijgen van maatschappelijke valorisa6e) en de
onderzoeksins6tuten (na hun oprich6ng) zi~ng hebben zodat ook daar veel meer dialoog en
exper6sedeling ontstaat. Verder zullen we natuurlijk ook de IOF-raad laten voorziSen zoals nu door
iemand die zich daar echt kan mee bezig houden en lijkt het ons dat gegeven de exper6se van Sarah
binnen het IOF zij dit van nabij zal opvolgen als ex oﬃcio lid. Maar door dus ook omgekeerd mensen
die belangrijke verantwoordelijkheden binnen de organisa6e dragen in het direc6ecomité op te
nemen willen we de eenheid van visie en aansturing versterken. Het direc6ecomité rapporteert via
rector en vicerector dan aan een afgeslankte RvB, die de huidige func6es van Raad van Bestuur en
Bestuurscollege groepeert, behalve voor begro6ng en grotere strategische beslissingen.
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Vanuit ons vakgebied zijn we beiden sterk geïnteresseerd in dit onderwerp. Duurzame ontwikkeling
zien we als een ontwikkeling die er voor zorgt dat de huidige en toekoms6ge behoeXen van de
mensheid kunnen worden voldaan zonder de mensen, het milieu of de economie in gevaar te
brengen. Dit heeX in eerste plaats te maken met duurzame consump9e. We moeten absoluut ons
gebruik van natuurlijke hulpbronnen beperken, onze afvalproduc6e verminderen en voedselverspilling
tegengaan. UGent doet op dit vlak reeds heel wat inspanningen, denken we maar aan bv. het inzeSen
op duurzame energie en mobiliteit, verminderen van papierverbruik, enz.. Op die weg moeten we
durven verder gaan, zonder natuurlijk het comfort van medewerkers en studenten aan te tasten. Maar
echte duurzaamheid gaat verder en heeX ook betrekking op duurzame werkprocessen en gelukkige
medewerkers en dient zich dus ook te vertalen in duurzame contracten met medewerkers,
investeringen in gebouwen waar het aangenaam werken is, goede sociale rela6es op de werkvloer,
ethisch handelen en beleggen en vele andere aspecten van onze bedrijfsvoering. UGent heeX op dit
vlak een voorbeeldfunc6e en het duurzaamheidskantoor met zijn vaste medewerkers maar ook vele
vrijwilligers een trekkersrol. Vanuit onze vakgebieden zijn we hier hard mee bezig en we zullen dan ook
op dit vlak aan de kar trekken.
De studentenvertegenwoordiger van UGent 1010 contacteert ons met een aantal vragen rond
complexe duurzaamheidsuitdagingen waarmee onze universiteit de komende jaren en decennia mee
geconfronteerd zal worden. Dit onderwerp ligt ons nauw aan het hart en we hebben dan ook zo
zorgvuldig mogelijk proberen antwoorden.
• Vraag 1: In welke mate en hoe wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het
UGent-onderwijs?
• Vraag 2: In welke mate en hoe wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het
UGent-onderzoek?
• Vraag 3: In welke mate en hoe wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de
bedrijfsvoering van UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en
investeringsbeleid tot afvalbeleid en langetermijnvisie)?
De uitdagingen die jullie opsommen zijn wereldproblemen, hebben raakvlakken en ze beïnvloeden en
versterken elkaar. Voor een aantal speciﬁeke problemen is er mondiaal een draagvlak om op zijn minst
te streven naar afspraken rond concrete ac6es. Dit wordt op suprana6onaal niveau georganiseerd
zoals de formulering van de sustainable development goals (SDGs) en de klimaatconferen6e eind 2016
in Marrakesh. Daarbij komen soms/regelma6g verschillende landenvisies tot ui6ng, visies die vaak te
maken hebben met (te) grote verschillen in materiële welstand, maar er is zeker rond de SDGs toch
een grote consensus dat elke land daaraan moet werken.
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Op dat niveau moeten we als UGent onze plaats kennen,
rechtstreekse impact op die processen is er niet of nauwelijks en dat
kan ook niet zomaar. Wel werd recent nog op de interna6onale
rectorconferen6e die in het kader van onze 200 jaar viering door
Guido werd georganiseerd, het thema prominent aangehaald via een
gastlezing van de UGent eredoctor Janez Potočnik, former EU
Commissioner for the Environment. Alle 60 aanwezige rectoren
waren het erover eens dat universiteiten een grote rol te spelen
hebben in het vinden en onderzoeken van nieuwe economische
modellen (de circulaire economie) waarin duurzaamheid centraal
staat; in het bedenken van oplossingen voor een meer eﬃciënt
gebruik van hulpbronnen en in het vormen van de volgende
genera6e hierin. Als rurale milieu- econoom kan ik dit alleen maar
beamen en daar verder net als in het verleden in mijn eigen
onderzoek, maar ook in de ac6es genomen als decaan (o.a.
duurzaamheidscharter in FBW) en als directeur interna6onalisering
(bv. ﬁnanciering van een interna6onaal thema6sch netwerk rond
‘sustainability educa6on’) mijn schouders onder zeSen.
Ook ik, Sarah, heb uitgebreide exper6se op dit vlak vanuit mijn onderzoek
rond voeding en voedselveiligheid waarbij ook voedselverliezen een
belangrijke rol spelen. Wat onderwijs betreX, stuur ik aan op een
interfacultaire en interdisciplinaire aanpak inzake nutri6onal health for the
next genera6ons met als uiteindelijk doel de obesitas problema6ek (en
gerelateerde chronische aandoeningen) aan te pakken. Ook mijn
projecten in ontwikkelingslanden rond voedselverliezen ten gevolge van
schimmelinfec6es en de op 23 maart ondertekende MOU tussen UGent
en het World Food Preserva6on Center, tonen mijn reeds bestaande
engagement aan inzake duurzaamheid.

Wat we als UGent kunnen/willen doen is dan ook onze onderzoekgroepen die op deze domeinen
(interna6onaal) ac6ef zijn, ondersteunen door onderlinge samenwerking te s6muleren en dat zowel
op het vlak van onderzoek als het vlak van de dissemina6e van onderzoeksresultaten om op die
manier de maatschappelijke impact van de UGent op dit domein te vergroten.
1. Duurzaamheid erkennen/beves6gen als een prioriteer thema aan de UGent
2. Bundelen van bestaande ini6a6even en competen6es op dit vlak. Dit kan zowat het meest
mul6disciplinaire thema zijn.
3. Aantrekken van een facilitator om punt 2 te organiseren en om ac6ef aan maatschappelijke
valorisa6e van de resultaten te werken.
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En wat met duurzaamheid in de UGent? “The next big thing is a lot of small things”
De UGent heeX, aangestuurd door de Commissie Duurzaamheid, op zijn minst een zeer
verdienstelijke trackrecord op het vlak van concrete duurzaamheidac6es. Een sterkte die misschien
nog niet voldoende breed uitgedragen wordt. De ac6es en resultaten rond reduc6e/beperking van
energie- en waterverbruik zelfs bij een groei van de organisa6e spreken voor zich. Er is ook een
ac6eve basiswerking en betrokkenheid rond duurzaamheid binnen de UGent en dit zowel bij
personeel (transi9e UGent) als bij de studenten (ugent1010). Duurzaamheid laat zich ook moeilijk in
hokjes vangen. Het opsplitsen in sub thema’s: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering is vanuit het
management van ac6es logisch maar de ac6es zullen vaak over die subthema’s heen lopen.
1. Duurzaamheid in het onderwijs
De algemene doelstelling om duurzaamheid breed over de UGent opleidingen te integreren steunen
we. Hoe je dat best aanpakt zal zorgvuldig bekeken worden in overleg met DOWA, KCO .... Een mooie
opportuniteit om uit ervaringen te leren is zoals hierboven reeds vermeld de oprich6ng van het
Interna6onaal Thema6sch netwerk “Sustainability Educa6on” waarbij UGent onderzoekers samen
met collega’s uit 8 landen 6jdens een 5-jarig project op zoek gaan naar good prac6ces rond de
integra6e van duurzaamheid in het hoger onderwijs. Dit ini6a6ef lijkt ons nu~g en willen we graag
verder van dichtbij opvolgen en steunen (nu 0.4 VTE voor 5 jaar). Het is belangrijk dat de good
prac6ces die daarbij gevonden en bestudeerd worden in het onderwijs verder doorsijpelen.
In 2014 werd aan de UGent het Universiteitsbreed keuzevak “Duurzaamheidsdenken” opgestart. Uit
een recent overzicht van DOWA blijkt dat gemiddeld over de laatste 3 jaar 30 studenten/jaar dit vak
kozen. Het lijkt ons nu~g om te overwegen op welke manier dit keuzevak een grotere doelgroep kan
bereiken, want elke student zou minstens de principes van duurzaamheid en het belang van te
werken rond de SDGs moeten gekregen hebben.
Naast het inbedden van duurzaamheid in het opleidingsaanbod willen we ook aandacht voor
duurzame werkprocessen bij het doceren. Aspecten hiervan zijn het eﬃciënt gebruik van lokalen en
op6malisa6e van auditoria/leszalen; het herbekijken van noodzaak van alle contactmomenten en
s6muleren van alterna6eve vormen van aanbod waar mogelijk en wenselijk; het op een
oordeelkundige manier verder digitaliseren van het onderwijs .... We verbinden dit ook met onze
ideeën rond ac6eve leervormen. Duurzaamheid is typisch een onderwerp dat projectma6g moet
worden ingevuld en daarom makkelijker als een ‘rode draad’ doorheen en overheen alle
opleidingsprogramma’s heen ingepast kan worden indien er meer andere vormen van onderwijs
worden ingevoerd en hiervoor ruimte in de lessenroosters wordt ingebouwd. Vak- en programmaoverschrijdend onderwijs is immers enkel maar mogelijk als we onze onderwijsaanpak grondig
aanpassen.
“De algemene doelstelling om duurzaamheid breed over
de UGent opleidingen te integreren steunen we.”
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2. Duurzaamheid in het onderzoek
Op vlak van onderzoek wil de UGent een sociaal rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare
duurzame toekomst verder s9muleren.
Binnen de UGent zijn verschillende individuele onderzoekers en ook mul6disciplinaire
onderzoeksplaxormen, waarbij duurzaamheid een heel centrale rol inneemt, ac6ef en succesvol. Het
is 6jd om hier een stap verder te gaan en te evolueren van mul9- naar transdisciplinariteit. We zullen
de samenwerking s6muleren van mul6disciplinaire clusters die elk vanuit een eigen invalshoek
duurzaamheid benaderen, we zullen hen dichter bij elkaar brengen en elkaar laten versterken. Dit
klinkt eenvoudig maar vereist heel wat: disciplines die vroeger nauwelijks met elkaar in contact
kwamen moeten elkaar leren kennen, elkaars taal begrijpen en samen ontdekken waar ze wederzijds
versterkend kunnen werken. Als eerste stap kan gedacht worden aan het samenbrengen van
verschillende actoren die nu nog vrij ver van elkaar opereren bijv. de coördinatoren voor de
ondersteuning van alfaonderzoeksconsor6a en mandaathouders van IOF-consor6a om na te gaan of
stappen kunnen gezet worden in de rich6ng van mul6disciplinariteit. Onze ideeën rond
interdisciplinair onderzoek waarbij de tussenschoSen tussen disciplines vervagen zijn duidelijk en
hierin past zeker ook onderzoek rond duurzaamheid.
Als kandidaat rector en vice-rector zijn we gewonnen voor het idee om themagerichte
wetenschappelijke fora op te richten waarbij we als UGent community dossiers opstellen gebaseerd
op feiten en grondige analyse die dan kunnen worden gehanteerd om het maatschappelijk debat te
voeden; het is duidelijk dat duurzaamheid en het reeds bestaan van een ‘denktank’ perfect in dit idee
passen.
Ook op de werkvloer zelf moeten we verder gaan en zoveel mogelijk resources bundelen. “To share”
lijkt het moto voor duurzame bedrijfsvoering binnen het onderzoek. Het faciliteren van het
gemeenschappelijk gebruik van onderzoeksinfrastructuur (apparatuur, databanken,
pilootopstellingen, ...). Het recente ini6a6ef tot oprich6ng van exper6secentra om apparatuur/
databanken te bundelen geeX daartoe een aanzet en verdient volle steun, maar ook hier kunnen we
samen zoeken naar hoe we nog verdere en meer resolute stappen kunnen zeSen;
het idee van onderzoeksins6tuten dat we naar voor schuiven, zou ons daarbij zeker een grote stap
voorwaarts kunnen laten zeSen.
Ook kleine stappen zijn mogelijk. Het vermijden van verplaatsingen door volop in te zeSen op de
mogelijkheden van teleconferencing (het was op mijn vraag dat er eindelijk op het derde verdiep een
goede videoconferencing installa6e is aangebracht),
het sensibiliseren van studenten en
medewerkers om bij het onderzoek duurzaam om te gaan met alle resources en de impact van
onderzoeksac6viteiten op de omgeving zoveel mogelijk te beperken zijn permanente werkpunten. Het
duurzaamheidkantoor speelt op dit vlak een cruciale rol en zal dan ook door ons blijvend ondersteund
worden.
Kortom, duurzaamheidsonderzoek en duurzaam onderzoek zijn voor ons belangrijke aandachtspunten
waar we samen met gans de UGent community werk zullen van maken. Het staat hoog op onze eigen
onderzoeksagenda en we zullen dit dan ook hoog op de themalijst voor toekoms6g onderzoek zeSen
door bv. van elk onderzoeksproject(aanvraag) te vragen hoe het bijdraagt tot de kennis over en
implementering van de SDGs, hetzij als een selec9ecriterium voor oproepen waar dit relevant is, hetzij
als monitoringsinstrument om voor ons globaal onderzoek te kunnen aangeven hoe UGent onderzoek
bijdraagt aan duurzaamheid.
We zijn dit gewoon verplicht aan de toekoms6ge genera6es!
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3. Duurzaamheid in de bedrijfsvoering
De commissie Duurzaamheid verzamelt input van verschillende UGent en externe stakeholders en
formuleert op basis daarvan ac6es rond zeer uiteenlopende aspecten van duurzame bedrijfsvoering
(mobiliteit, energie, voeding, groenbeheer, recyclage, afvalbeheer, ...). De voorstellen vinden dan via
jaarlijkse updates hun weg naar de UGent bestuursorganen. We vinden dit een goed en werkbaar
proces. Een belangrijk aandachts- en werkpunt is het creëren van voldoende intern draagvlak om
ac6es te kunnen implementeren. De kopgroep moet voldoende achteromkijken om te zien of het
peloton niet a5aakt zodat we samen aankomen. Want natuurlijk is de echte impact er maar wanneer
niet enkel enkelingen iets doen maar gans de UGent gemeenschap van meer dan 50.000 studenten
en personeelsleden.

Concreet kunnen we nog meer dan vandaag inzeSen op voeding: voedingsverspilling enerzijds en
gezonde voeding anderzijds in onze resto’s, isola9e en duurzaamheid van onze gebouwen, het
verminderen van interne transporten van documenten door nog meer in te zeSen op ICT ter zake en
op recyclage.
Een idee (maar natuurlijk te onderzoeken) is om bv. UGent als een pilotcase te gaan proﬁleren van de
circulaire economie (zie jullie eigen denkkaders). Onze eigen alma mater zou dan tegelijker6jd een
studieobject kunnen zijn voor het onderzoek en dienst doen als een voorbeeldfunc6e. Idem kunnen
we zeker veel doen met de stad, bv. in navolging van de Universiteit van DelX en de stad DelX die
samen proberen om alle aspecten van een circulaire economie op stadsniveau als pilootproject te
onderzoeken en geleidelijk aan uit te bouwen (cf. ook het ‘duurzame stad’ ini6a6ef van CDO). Ook op
dat vlak zouden we een voorloper kunnen zijn.
Verder kunnen we ini6a6even nemen om ons
energiebeleid nog verder te verduurzamen door
samenwerking met bedrijven. Het opzeSen van een
mul6disciplinair centrum energie waarin ingenieurs,
juristen, economisten, sociologen, ... ac6ef zijn en van
waaruit proefprojecten kunnen opgezet worden zullen
verder bijdragen tot een duurzaam energiebeleid.
Tot slot, zoals je misschien al uit ons programma hebt
kunnen opmerken gaat duurzaamheid voor ons verder
dan enkel te focussen op de consump6easpecten (die
zeer belangrijk zijn) maar heeX het ook te maken met
good governance, duurzame contractuele rela9es met
alle medewerkers, en duurzaam investeren en beleggen.
We denken dat ook hier weer het gebruik van de SDGs
om onze eigen bedrijfsvoering op al zijn aspecten door te
lichten ons heel wat stappen vooruit kan helpen en vooral
een goed kader kan bieden om gecoördineerd te werk te
gaan.
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Duurzaamheid
Besluit
Vanuit onze eigen exper6se als onderzoekers en lesgevers, maar ook omwille van onze
maatschappelijke betrokkenheid, zeker ook met de problemen van het Zuiden, zijn we als duo vast
van plan om duurzaamheid blijvend een prominente plaats te geven in onze UGent en dit zowel in
onderwijs, onderzoek als bedrijfsvoering.
Zeer concreet willen we, als we de kans krijgen, in de volgende vier jaar volgende doelstellingen
realiseren:
1. Aandacht in alle opleidingen voor duurzaamheid. Binnen het thema mul6perspec6visme past het
om aan alle programma’s te vragen waar en hoe zij de studenten in contact brengen met
duurzaamheid in de context van hun programma. Net zoals de interna6onale en interculturele
dimensies lijkt duurzaamheid een aspect dat voor 100 % in alle opleidingen aan bod moet komen
en dus in ons onderwijskwaliteitszorgsysteem moet afgetoetst worden.
2. Qua onderzoek zeSen we in op inter- en transdisciplinair onderzoek. Het is evident dat
duurzaamheid daarin een prominent onderzoeksthema moet zijn. Binnen vier jaar moet in elke
projectaanvraag aangetoond worden hoe het project aandacht schenkt en bijdraagt tot de
realisa6e van de SDGs waarbij natuurlijk de schaal waarop dit kan, kan verschillen. Door dit te
bundelen zal UGent zijn bijdrage aan het onderzoek rond SDGs, circulaire economie en andere
aspecten kunnen documenteren.

3. Qua bedrijfsvoering zeSen we verdere stappen op weg naar duurzaamheid. De SDGs worden ook
hier het kader waarin elk aspect van de bedrijfsvoering moet passen. Een verdere realis6sche
maar signiﬁcante reduc6e van onze ‘voetprint’ wordt bij het begin van de vier jaar afgesproken en
dan gemonitord zodat we binnen vier jaar eﬀec6ef verdere stappen hebben gezet. Duurzaamheid
wordt daarbij verbreed van reduc6e van onze ‘consump6epatronen’ naar de totale
bedrijfsvoering. Voor de implementa6e wordt net als nu verder een boSom-up aanpak gevolgd
via samenwerking met bestaande plaxormen van studenten, personeel, CDO en andere
verbanden.
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Mobiliteit
Dit plan is nog niet uitgewerkt in detail. We kunnen wel al aangeven dat we ons zullen baseren op het
huidig beleidsplan.
We geven achtereenvolgens aan hoe we mobiliteit zullen versterken op niveau van het
bedrijfsvervoerplan en het duurzaam parkeerbeleid.
1. Strategische keuze i.v.m. mobiliteit
Een verdere, globale verduurzaming van verplaatsingen (concreet: minder auto’s) wordt heel
belangrijk, niet alleen voor de stad, maar ook voor de UGent. Wel moet dit gebeuren op een wijze die
het comfort van verplaatsingen van onze medewerkers niet schaadt.
2. Ambi6eus bedrijfsvervoerplan.
Het is duidelijk dat de universiteit en ook wij hierin vooruitgang willen maken. Het is even duidelijk dat
de UGent daarbij a5ankelijk is van externe partners om dit echt te realiseren. Het is goed om zelf
ambi6eus te zijn maar ook andere partners zoals de De Lijn moeten betrokken worden omdat het
ontsluiten van de mobiliteit van sites vaak niet kan zonder externe partners (stad, provincie, de Lijn).
Een voorbeeld is de Site Zwijnaarde Ardooie waar er enerzijds een probleem is met uitstroom op
piekmomenten (nu deels opgelost met bijkomende verkeerslichten) en anderzijds zich een urgent
parkeerprobleem op de site zelf manifesteert. De oplossing voor het parkeerprobleem hangt echter
niet enkel van de UGent af, maar ook van de visie van de spin-oﬀ bedrijven deze loca6e.
Een andere probleemsite is het UZGent. Ook daar hebben we weer meerder partners. Hier gaat het
niet enkel om een “personeelsprobleem”, maar ook het probleem van pa6ënten en bezoekers. Zeker
voor externe bezoekers is het bijzonder frustrerend dat zij (soms in eer urgente situa6e) naar hun
gevoel “eindeloos” op zoek moeten naar een parkeerplaats. Zowel het UGent als het UZGent-bestuur
zijn zich daarvan bewust. De re-integra6e van het UZGent in de UGent is een opportuniteit om hier
eﬃciënter naar oplossingen te werken. We zullen daarbij het masterplan dat er is voor het UZ, en
waarbij ook mobiliteit wordt bekeken, verder toetsen en opvolgen.
Verder moeten we ook nagaan of we parkings kunnen delen tussen verschillende sites en moeten we
kijken of we zelfs met externe partners in gesprek kunnen gaan. Het is soms frustrerend dat men bv.
op het rectoraat geen parkeerplaats vindt, terwijl er in de parking van de FEB nog vele plaatsen zijn.
Dit vergt deels een bewustmaking, maar ook een aanpassing van het kaartsysteem: wie mag waar
binnen.
Natuurlijk moet ook het gebruik van openbaar vervoer, en van ﬁets en andere duurzame
vervoermiddelen gepromoot worden. Misschien kan onderzocht worden in welke mate het huidige
incen6vesysteem (bv. ﬁetsvergoeding) voldoende werkt of nog versterkt moet worden om de laatste
twijfelaars over de brug te krijgen. Maar ook hier weer moet samengewerkt worden met externe
partners: bv. kunnen we voorbehouden plaatsen voor UGent ﬁetsen hebben in sta6onsparking, en
dergelijke maatregelen meer.
Wat betreX het vliegtuigverkeer zouden we ook in de eerste plaats aan bewustwording kunnen
werken door bv. een document te ontwerpen dat men invult bij het aanvragen van een dienstreis. Dit
document kan verschillende op6es bevaSen zoals de milieu-impact van de reis (bv. een vliegtuigreis).
Op die wijze willen we mensen aanzeSen om meer bewust om te gaan met hun keuze van
transportmiddel. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter zal werken dan een verbod of een quotum op
reizen.
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3. Duurzaam parkeerbeleid
In het duurzaamheidsverslag worden denkpistes geëxploreerd om via een beperking van het
toekennen van parkeerkaarten aan medewerkers (op basis van de afstand van hun woonplaats tot
hun werkplek) het aantal nodige parkeerplaatsen per site te beperken. Wanneer men bijvoorbeeld
woont binnen een straal van 3 of 5 km rond de werkplek krijgt men geen parkeerkaart. Hoewel dit
vanuit duurzaamheidoogpunt geen verkeerde denkpiste is, blijkt er vanuit de
personeelsvertegenwoordiging toch grote terughoudendheid te bestaan. Hierover zal meer overleg
nodig zijn. Dit zal ongetwijfeld resulteren in een meer gediﬀeren6eerd model met modula6es op het
algemene principe. Werken aan het bekomen van een breed draagvlak voor dit principe lijkt hier de
boodschap.
Op zich lijkt ontraden ook beter dan verbieden of bestraﬀen door bv. een parking niet direct bij het
gebouw te hebben (zoals bv. voor de AI die nu in het Pand is gehuisvest en waar men ziet dat meer
mensen met de ﬁets komen). Natuurlijk moet het dan veilig zijn om te ﬁetsen en ook toegelaten zijn.
In die zin is het nieuwe verkeersplan van de stad niet al6jd een voordeel voor de sites die midden in
het centrum liggen.
Algemeen merkt men een duidelijke evolu6e in het denken over het woon/werkverkeer waarbij het
principe van “polymobiel” zijn (gemengde verkeersvormen zoals trein/tram, trein/ﬁets, wagen/ﬁets …)
meer en meer aan terrein wint voor grotere afstanden. De penetra6e van de elektrische ﬁets in het
verkeer in de laatste jaren is zeker een plus voor woon/werkverkeer op kortere en middellange
afstanden en verdient een extra s6mulus Misschien moeten we dit ook bekijken in kader van de
ﬁetsvergoeding?
Conclusie
In ons rectorschap zullen we het huidig mobiliteitsbeleid stap voor stap verder ze6en. We zullen de
krijtlijnen uitzeSen en vervolgens bekijken met welke maatregelen de doelstellingen kunnen worden
bereikt. Hiervoor zullen we beroep doen op specialisten (cf.. ons voorstel om via hoorzi~ngen van
interne en externe specialisten te werken). Het ﬁnale voorstel zal met de UGent gemeenschap
overlegd worden om dan uiteindelijk te beslissen welke maatregelen genomen zullen worden. De
concrete uitvoering zal vervolgens worden opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.

“Het brandstofgebruik daalde sinds 1998 met 19%, ondanks de sterke uitbreiding
van het gebouwenpatrimonium.”
Met dank aan allen die zich de voorbije jaren ingezet hebben voor meer
duurzaamheid aan de UGent!

39

Haalbaarheid &
Betaalbaarheid van
ons programma
40

Haalbaarheid en betaalbaarheid
van ons programma
“In verkiezingsAjden worden vele beloGen gedaan, die
dan achteraf soms moeilijk realiseerbaar zijn. Dit is zo bij
poliAci in parlementaire of andere verkiezingen maar
blijkbaar ook in deze rectorale verkiezing.”

Slogans zoals ‘overal wiﬁ en waarom moet dit nog 15 jaar duren’ of ‘sommige UGent-gebouwen zijn
simpelweg ongeschikt voor onderwijs- of onderzoeksac6viteiten (en moeten dus dringend vernieuwd
of vervangen worden’ en ‘alle ondersteunend personeel moet de kans krijgen om volwaardige
UGenters te worden’
worden gelanceerd (zie hSp://rikenmieke.ugent.be/sta6c/
ACODprogramma_reac6e_RikEnMieke.pdf) zonder daar een kostenplaatje naast te zeSen of zonder
de haalbaarheid te duiden.
Op zich zijn dit natuurlijk betrach6ngen waar niemand kan tegen zijn, ook wij niet en indien er morgen
een grote som extra geld bij de UGent binnenkomt zullen we de eerste zijn om ze te realiseren. Maar
al wie de begro6ngsopmaak 2017 of nog recent de toelich6ng bij de jaarrekening 2016 in de RVB
heeX gevolgd, weet dat de budge6aire toestand van de Universiteit Gent op zijn zachtst uitgedrukt
tegen limieten botst en voorzich9gheid dus troef is. Hopen op een grote extra ﬁnanciering lijkt ons op
korte termijn, gezien de huidige situa6e van de overheidsﬁnanciën en de gevoerde monetaire poli6ek
niet realis6sch, zelfs als we met zijn allen hard op de deur van de bevoegde ministers gaan kloppen.
Beter is het om een partnerschap met hen aan te gaan en samen te zoeken naar duurzame ﬁnanciële
oplossingen. Daarom dat wij in onze plannen focussen op haalbare voorstellen die wel realiseerbaar
zijn binnen de ﬁnanciële contouren zoals we die vandaag aan de UGent kennen. Als er dan extra
middelen komen, kunnen we samen beslissen welke nieuwe plannen we gaan uitvoeren. Maar beter
één vogel in de hand dan 9en in de lucht!
Een voorbeeld is de gevraagde wiﬁ-dekking. Natuurlijk moeten de belangrijke tekortkomingen op dit
vlak (bv. in de homes, auditoria of studieplaatsen voor studenten) weggewerkt worden. Men is daar
trouwens mee bezig, nog recent namen de ICT- en de Bouwcommissie belangrijke stappen hiertoe,
maar dit is nog iets anders dan in elk UGent gebouw op alle plaatsen volledige dekking te voorzien
(3000 tot 5000 wiﬁ-punten). Volgens eerste ramingen hangt hier een kostenplaatje aan vast van
minstens 3 tot 5 miljoen euro. Als men dit weet, dan is het misschien al wat minder realis9sch om dit
op korte termijn te beloven en moet men zich afvragen of het dan zo erg is dat op plaatsen waar
minder UGenters komen men eventjes zijn 4G of straks 5G netwerk moet inschakelen.
Hetzelfde geldt voor de modernisering van onze infrastructuur. Door DGFB zijn in tegenstelling tot wat
beweerd wordt wel degelijk realis6sche ac6e- en investeringsplannen opgesteld op basis van een
grondige en objec6eve screening van de staat van de gebouwen om binnen een nieuw
investeringsplan de belangrijkste tekortkomingen in onze infrastructuur weg te werken hetzij door
grondige renova6e, hetzij via nieuwbouw. Deze plannen werden begroot en er werd een haalbaar
investeringsvolume vastgelegd voor de komende 10 jaren (2019-2028) van 300 miljoen euro. Dit is
naast de inspanning van 430 miljoen euro die de voorbije jaren (2009-2018) reeds werd gedaan, een
gigan6sche opera6e waarbij er elk jaar middelen uit onze opera6onele werking dienen te worden
overgeheveld naar het investeringsbudget en waarbij de Universiteit Gent zelfs voor de eerste maal in
haar geschiedenis een obliga6elening aangaat om het plan te kunnen ﬁnancieren. Pleiten voor meer
investeringen is goed, maar dan moet men ook durven aangeven wat men zal schrappen.
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Betekent dit dat alles nu perfect is qua infrastructuur?
Neen, zo kan men inderdaad onze onderwijsinfrastructuur nog verbeteren. Dit kan door eenvoudige
ingrepen. We denken bv. aan de door de studenten gevraagde lesopnamemogelijkheden in alle
lokalen. Dit is wel haalbaar en ﬁnancierbaar: uitrus6ng van 1 auditorium kost immers naar scha~ng
3000 euro. Met ongeveer 200 auditoria (waarvan reeds 50 uitgerust) betekent dit een budget van
600.000 euro wat binnen het budget valt dat jaarlijks aan onderwijsinnova9ebudge6en wordt
besteed. Knelpunt is de opslagcapaciteit en de vervanging van Minerva door een meer performant
systeem. Dit laatste werd echter reeds begroot en goedgekeurd door het BC. Rond opslagcapaciteit
moet men zien wat eﬀec6ef haalbaar is.
Een ander voorbeeld is de renova9e van prac9cazalen of het geschikt maken van meer auditoria voor
groepswerk of andere ac9verende opdrachten, door ze uit te rusten met verplaatsbare meubels,
eerder dan met vaste banken zoals nu nog te vaak het geval is. Dit zijn investeringen die gericht
kunnen gebeuren en niet al6jd handen vol geld moeten kosten. Natuurlijk vraagt dit keuzes en het
durven bundelen van middelen eerder dan ze te versnipperen over kleinere projecten!
Ook andere voorstellen die we lanceren zijn haalbaar en kunnen zelfs besparingen opleveren. Zo
pleiten wij zeer hard voor het gedeeld gebruik van onderzoekslaboratoria, wat niet enkel een
besparing in m² betekent maar ook de opportuniteit om die gedeelde labo’s op een hoger niveau in te
richten en ze professioneel en veilig te ondersteunen door gekwaliﬁceerd personeel met contracten
van onbepaalde duur!
Ook ons voorstel om verder in te zeSen op het doortrekken van het FINPRO project naar
administra9eve servicecenters in de faculteiten en/of onderzoekseenheden zullen niet alleen de
administra6e professionaliseren en dus de professoren ontlasten, maar ook geld opbrengen want nu
laten we zo maar eventjes 15 % van de ons extern toegekende middelen liggen omdat het
projectbeheer en -rapportering niet al6jd zorgvuldig gebeurt. Met andere woorden, laat ons binnen
onze werking zoeken waar eﬃciën9e mogelijk is en hoe we ons beschikbaar budget zo goed mogelijk
kunnen inzeSen en we komen al een heel eind.
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Komen we dan bij het pleidooi voor het insourcen van extern inhuurpersoneel.
Ook wij zijn hier principieel niet tegen. Integendeel, ook het onderhouds- en technisch personeel
maakt onlosmakelijk deel uit van de UGent community en waar dit nog niet gebeurt moeten we ze
inderdaad meer bij onze community betrekken, door bv. te zorgen dat ze net als de vaste en
contractuele medewerkers uitgenodigd worden naar de Nieuwjaarsrecep9e of andere
personeelsbijeenkomsten en ook de a6en9es die soms worden uitgedeeld zoals recent nog de 200
jaar-verjaardagskalender krijgen. Maar dit is nog iets anders dan ze volledig op de pay-roll van UGent
te plaatsen. Insourcing heeX immers enkel zin als dit betekent dat de dienstverlening even eﬃciënt en
tegen een lagere of minstens zelfde kostprijs kan gebeuren. Het argument dat deze mensen geen goed
statuut hebben bij externe ﬁrma’s houdt natuurlijk weinig steek. Men moet erop toezien dat enkel
met ﬁrma’s gewerkt wordt waarbij het personeel inderdaad correcte arbeidsvoorwaarden heeC.
Indien dit niet zo zou zijn dan moet ingegrepen worden bv. door het contract met dergelijke malaﬁde
bedrijven (als die er zijn!) te verbreken, maar niet door automa6sch te pleiten voor insourcing.
Insourcing is immers enkel verantwoord als men dezelfde kwaliteit en kostprijs kan waarborgen. In een
aantal gevallen is insourcing duidelijk duurder (tot meer dan 20 %) omdat de universiteit gebonden is
aan andere RSZ- en loonvoorwaarden dan de privémarkt. En dan rekenen we er nog de kost niet bij
voor extra-ondersteuning, beheer, materiaal en toezicht. Het gaat bij dit soort beslissingen immers
niet enkel om de vergelijking van de bruto loonkost. Indien deze medewerkers als statutairen worden
aangetrokken, botst onze universiteit ook nog op een ander probleem, met name op de 80/20
drempel die ons is opgelegd door de overheid waarbij slechts 80 % van de werkingsmiddelen mag
gespendeerd worden aan loonkosten. Indien we op dit ogenblik alle taken zouden insourcen die nu
door externe ﬁrma’s geleverd worden, dan zouden we hier onmiddellijk bovenuit s6jgen en dan is de
enige op6e om te besparen op andere personeelscategorieën. Is het dat wat we willen? Dus ook hier
willen we toch voor voorzich9gheid en enige realiteitszin pleiten. Kiezen voor meer insourcing zou
immers kunnen leiden tot minder onderwijs- en onderzoekscapaciteit en dat kan toch de bedoeling
niet zijn.

Laat ons dus realis6sch blijven en geen luchtkastelen beloven. Wij doen dit alvast niet!
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5 persoonlijke vragen aan
Guido en Sarah
Wij ontvingen in de loop van de verkiezingscampagne 5 persoonlijke vragen. Via deze weg geven we
jullie hier graag een antwoord op.

1. Vraag: Hoe belangrijk is een rectorschap voor jullie persoonlijke carrière?
Antwoord Guido
Dit gaat niet over onze persoonlijke carrière, maar over inzet voor de UGent, welke na mijn
echtgenote mijn tweede grote liefde is. Persoonlijk hoef ik niets meer te bewijzen, maar wil ik mij ten
dienste stellen als de kiezer van deze instelling als de kiezer dat wil en misschien de instelling zelfs
gedurende 4 jaar op de eerste plaats stellen (zonder mijn vrouw te vergeten natuurlijk :-)).
Antwoord Sarah
Ook voor mij staat mijn persoonlijke carrière op de tweede plaats en heeX de keuze voor een vicerectorschap te maken met de roep om een rolmodel en change maker te zijn, om de Universiteit Gent
een plaats te maken waar het goed is te studeren en te werken.

2. Vraag: Jullie kwamen de voorbije weken vooral 'samen' naar buiten, bijvoorbeeld op de facultaire
infosessies, in de pers, op de studentenfuif, ... Hoe belangrijk zullen jullie 'als duo' voor mekaar zijn
binnen jullie rectormandaat?
Antwoord Guido
Zoals Sarah schreef in haar ar6kel over genderbeleid: wij kunnen veel van elkaar leren: wij beiden
hebben onze sterkten maar zijn ook zeer complementair: ik heb misschien wat meer beleidservaring
en ben sterk in uiSekenen en nadenken in termen van structuren, juiste s6muli en overleg met
andere universiteiten terwijl Sarah meer voeling heeX met de jonge genera6e en precies weet wat er
leeX op de werkvloer en zeer goed is in het mo6veren van mensen.
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3. Vraag: Wat is voor jullie de top 3 in jullie kiesprogramma?
Antwoord Guido en Sarah
1. Onze studieomgeving en leertrajecten zodanig aanpassen dat we er eﬀec6ef in slagen de snelheid
van doorstroom van studenten te verbeteren.
2. Duurzame werkrela6es met als bijzonder aandachtspunt het zorgen voor een vast middenkader
voor onderzoekers.
3. Moderniseren van onze bestuur- en governancestructuren want onze universiteit heeX echt nood
aan een betere organisa6e en management.

4. Vraag: In jullie verkiezingscampagne waren jullie vrij helder en consistent. Wees eerlijk nu. Hoe
consistent zijn jullie in het doen wat jullie zeggen?
Antwoord Guido en Sarah
We hebben in ons programma geprobeerd zo concreet mogelijk te zijn, dus wat we nu zeggen zullen
we ook proberen realiseren: daar mag iedereen op rekenen!
Samen maken we de UGent!

5. Vraag: Jullie komen als een hartelijk en toegankelijk rectorenduo over. Dat siert jullie. Maar zijn
jullie opgewassen tegen de na6onale (ﬁnanciering) en interna6onale (reputa6e) uitdagingen die soms
harde onderhandelingen vragen?
Antwoord Guido en Sarah
De kracht van de overtuiging! We denken dat we beiden reeds bewezen hebben bruggenbouwers te
zijn, ook naar andere universiteiten en overheden toe. In onderhandelingen zijn we standvas6g en
laten we ons niet met een kluitje in het riet sturen ;-).
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En nu stemmen voor de UGent
als universiteit van de toekomst!
Ons programmaboek ‘Samen maken we de UGent’ kan je vergelijken met een ’groeiboek’. Hoe meer je
ermee bezig bent, hoe meer de ontwikkeling ervan verﬁjnt en hoe meer aandachtspunten de kop op
steken. Dit boek is bijgevolg niet volledig, maar wel een aanzet tot nieuw beleid waarmee we onze
dierbare universiteit mee naar de top willen duwen. Er dient nog zorgvuldig nagedacht te worden over
thema’s als ‘maatschappelijke en economische valorisa6e’ en ‘energieverbruik’, om maar een paar
topics op te sommen.
Studiesucces en werktevredenheid zijn onze doelstellingen, een nieuw bestuursmodel en governance
(met re-integra6e van het UZ in de UGent), genderevenwicht, excellen6e in onderwijs en onderzoek,
Interna6onalisering, integra6e van de UGent in de maatschappij, duurzaamheid en mobiliteit onze
processen. De processen ‘mul6perspec6visme’ en ‘transparan6e’ zijn de norm en ziSen reeds
verweven in elk programmapunt.
Onze eerste vrouwelijke rector gaf de aanzet om van de UGent de universiteit van de toekomst te
maken. Wij zien er naar uit in dit feestjaar van ‘200 jaar UGent’, en in het bijzonder vanaf 1 oktober
2017, haar droom verder uit te werken en waar te maken.
De verwezenlijking van dit programma kan echter alleen tot stand na overleg met u, student of
werknemer van de UGent Community! Als kandidaat (vice)-rector hebben wij een sterke visie, maar
de processen om tot de doelstellingen te komen dienen boSom-up, dus samen met u, vorm worden
gegeven.
Samen maken we de UGent!
… strategisch denkend en hard werkend
… doelgericht, door bruggen te bouwen
… daadkrach6g en open-minded

STEM
Sarah en Guido
What you do today can improve all your tomorrows!
(Ralph Marston)
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