Persoonlijke Questions & Answers waarop Guido en Sarah tot nog toe
geen antwoord (durfden) geven
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 :-)).
Sarah: Ook voor mij staat mijn persoonlijke carrière op de tweede plaats en heeft de keuze voor een
vice-rectorschap 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.

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 artikel 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 uittekenen en nadenken in termen van structuren, juiste stimuli en
overleg met andere universiteiten terwijl Sarah meer voeling heeft met de jonge generatie en precies
weet wat er leeft op de werkvloer en zeer goed is in het motiveren van mensen.
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 effectief in slagen de snelheid
van doorstroom van studenten te verbeteren.
2. Duurzame werkrelaties met als bijzonder aandachtspunt het zorgen voor een vast middenkader voor
onderzoekers.
3. Moderniseren van onze bestuur- en governancestructuren want onze universiteit heeft echt nood aan
een betere organisatie en management.
Vraag: Jullie komen als een hartelijk en toegankelijk rectorenduo over. Dat siert jullie. Maar
zijn jullie opgewassen tegen de nationale (financiering) en internationale (reputatie) 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
standvastig en laten we ons niet met een kluitje in het riet sturen ;-).
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!

