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BRUISENDE, 
REBELSE 
CREATIVITEIT
Een bonte collectie studentenbladen uit elk decennium 
sinds 1854 (het tijdschrift van het studentengenootschap 
’t Zal Wel Gaan): dat toont de expo Tussen Blok en Blad. 
‘Wat die bladen zo boeiend maakt, is de nog ongerepte, 
bruisende, soms ook wel rebelse creativiteit en 
oorspronkelijkheid’, zegt professor Marysa Demoor 
(vakgroep Letterkunde). ‘Er zitten pareltjes van schrijf- 
en tekenkunst bij. Zulke bladen gaven studenten de 
kans hun talenten te verkennen en naar hartenlust te 
experimenteren – en tegen heilige huisjes aan te schoppen.’

‘Het zijn ook momentopnames, die in hun vormgeving 
de artistieke en culturele tendensen van hun tijd weer-
spiegelen: je ziet fraaie, door art nouveau en art deco 
beïnvloede tijdschriften naast gestencilde blaadjes uit de 
jaren zestig en  zeventig. Je komt ook veel bekende namen 
tegen: Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Geertrui Daem, 
Björn  Soenens enz. Tom Van de Weghe werd later VRT- 
journalist, maar tekende als student erg mooie covers. 
Van een aantal bladenmakers van vroeger en nu kun je 
overigens  interviews  bekijken.’

‘Na aan het hart liggen mij de tijdschriften die het studenten-
verzet in de Tweede Wereldoorlog maakte en die mijn eigen 
vader toen mee verspreidde. Of ik als studente zelf actief 
was? Ooit tekende ik twee covers voor de Germaniak – die 
gelukkig niemand heeft bewaard.’

Tentoonstelling Tussen Blok en Blad, tot en met 22 december 

2017 in de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte, 

Rozier 44. Elke werkdag van 9 tot 20 uur, op vrijdag tot 17 uur. 

Vraag de gratis catalogus aan de balie.
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GENOEG VOOR 
IEDEREEN?

Werk en werkgelegenheid in Vlaanderen

Over de arbeidsmarkt in België en Vlaanderen wordt veel 

geroepen, vaak vanuit een buikgevoel. Maar wat zegt de 

wetenschap? We legden arbeidseconoom professor Stijn 

Baert (vakgroep Sociale Economie) 7 stellingen voor.



MYTHES 
DOORPRIKKEN
‘ Dat er een vaste hoeveelheid 
werk is die je naar believen 
kunt herverdelen, is een fabel’, 
zegt Stijn Baert.
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1 LATEN WE MET Z’N ALLEN 
MINDER WERKEN OM HET 
WERK TE HERVERDELEN

U hebt dat onlangs in een tweet #Bullshit genoemd. 
Mét hashtag.
‘Dat klinkt misschien wat sterk, maar zo goed als elke 
arbeidseconoom zal het ermee eens zijn. In het Engels 
heet dat de lump of labour fallacy: het fabeltje dat er een 
vaste hoeveelheid werk is die je naar believen kunt her-
verdelen. Dat klopt niet, in de eerste plaats omdat men 
zo’n arbeidsduurverkorting meestal met behoud van loon 
wil doorvoeren. Daardoor stijgt uiteraard de prijs van de 
arbeid voor de werkgever. Hij zal dus niet zomaar alle 

vrijgekomen uren bij elkaar kunnen puzzelen om 
er een nieuwe werknemer mee aan te werven.’
 
En als de werknemers inleveren?
‘Zelfs dan is het niet zo simpel. Mensen zijn 
niet inwisselbaar. Je kunt niet verwachten dat 
iemand die buiten de arbeidsmarkt staat al 
meteen even productief zal zijn als een ervaren 
werknemer. Misschien dat je met veel over-
gangsmaatregelen iets kunt bereiken, maar 
eenvoudig is het niet.’
 
Veel mensen gaan de laatste tijd wel 
deeltijds werken.
‘En geef ze maar eens ongelijk. Ik vind dat 
mensen bovenal hun geluk moeten maxima-
liseren – en dat houdt natuurlijk veel meer in 
dan professioneel geluk. Maar deeltijds werken 
gebeurt nu in samenspraak met de werkgever, 
met een stap terug in de verloning. Dat is iets 
heel anders dan als een overheid iedereen 
plots zou opleggen om 8 uur minder te gaan 
werken. Daarmee ga je de volledige werkgele-
genheid niet realiseren.’

2 VOLLEDIGE WERK-
GELEGENHEID 
IS ÜBERHAUPT 

NIET MOGELIJK
‘Er zullen altijd mensen zijn die niet kunnen 
werken, bijvoorbeeld omdat ze zwaar ziek zijn. 
Maar je moet toch naar een zo hoog mogelijke 
werkzaamheidsgraad streven, en daar hebben 
België en Vlaanderen nog een flinke weg 
te gaan. Er zijn bij ons heel veel inactieven: 
mensen die geen job hebben en er ook geen 

Weg uit de toren
Voor veel arbeidsmarktproblemen die op ons afkomen, is 
samenwerking nodig over verschillende disciplines heen, 
vindt Stijn Baert. ‘De universiteit stimuleert dat ook, maar 
het gebeurt nog te weinig. Als economen hebben we de 
neiging om samen te werken met internationale experts 
in ons vakgebied, maar veel minder met de sociologen 
of psychologen van een straat verder. Nochtans ligt daar 
veel kans op wetenschappelijke innovatie, al was het maar 
door de methodiek van de ene discipline voor een andere 
te gebruiken.’
 
‘Ik pleit er ook sterk voor om ons onderzoek te laten 
voeden door wat de maatschappij, de belastingbetaler 
dus, relevant vindt. We zijn vaak bezig met publicaties die 
bij wijze van spreken slechts een punt en een komma ver-
zetten in vergelijking met andere studies. Intussen vragen 
velen wél een antwoord op de grote uitdagingen waar 
Vlaanderen en België mee worden geconfronteerd.’ 



zoeken. Zeker bij de 55-plussers lopen we ho-
peloos achter. In Duitsland en Nederland werkt 
twee op de drie mensen tussen 55 en 64. Bij 
ons is dat minder dan een op twee.’
 
Hoe komt dat?
‘De regering-Michel heeft het de mensen moei-
lijker gemaakt om in de werkloosheid te blijven, 
maar de poortjes naar het brugpensioen en de 
ziekteverzekering worden niet correct bewaakt, 
en dat is nodig om stappen te zetten naar 
volledige werkgelegenheid. En er moet meer 
gebeuren om groepen die het moeilijk hebben 
op de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen: 
mensen van vreemde origine, ouderen, mensen 
met een functiebeperking.
 
Opvallend: in al die groepen zijn het meestal 
de lager opgeleiden die het moeilijk hebben. 
Persoonlijk denk ik dat goed zou zijn om het 
minimumloon niet te moduleren naar leef-
tijd, maar naar opleidingsniveau. Dan zouden 
laagopgeleiden voor een bedrijf sowieso meer 
opbrengen dan ze kosten, wat nu niet altijd het 
geval is – zeker bij de start van de loopbaan. Te 
hoge loonkosten vernietigen jobs – dat is geen 
visie, maar wetenschap.’

Creëer je zo geen working poor?
‘Voor alle duidelijkheid: ik voer geen pleidooi 
om mensen tegen om het even welk loon aan 
het werk te zetten. Werken moet lonen: ieder-
een die deel wil uitmaken van de economie, 
moet er duidelijk meer aan overhouden dan wie 
dat niet doet. Bij de working poor is dat niet het 
geval. Algemeen mag het niet zo zijn dat je als 
werkloze of inactieve meer overhoudt dan als 
werkende, bijvoorbeeld doordat je als werkende 
een reeks voordelen verliest.’

3 DANKZIJ DE VERGRIJZING 
VINDT STRAKS ELKE 
JONGERE EEN BAAN

‘Opnieuw: het aantal jobs in de maatschappij is geen taart 
die je zomaar kunt verdelen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld 
ook verhuizen als ze de juiste jobprofielen niet vinden. 
Maar er komen uiteraard wel kansen voor jonge mensen.’
 
Hebben ze wel het juiste profiel voor de jobs die vrij 
zullen komen?
‘Dat is de vraag. Je kunt nu al de knelpuntberoepen 
voorspellen van 2030 – vermoedelijk zullen het de knel-
puntberoepen van vandaag en tien jaar geleden zijn: 
verpleegkundigen, ingenieurs, lassers, enzovoort. Zelfs 
zonder dat de babyboomers met pensioen gaan, heb-
ben we daar meer mensen nodig. Daarom pleit ik ervoor 
om het debat over economische migratie aan te gaan.’
 
Anderzijds rukt ook de robotisering op. Is dat geen 
bedreiging voor de werkgelegenheid?
‘Robotisering kan disruptief zijn, maar bij alle vormen 
van disruptie zijn er winnaars en verliezers. De overheid 
moet ervoor zorgen dat we in België en Vlaanderen bij 
de winnaars gaan horen. Wie zich voorbereidt op de 
vernieuwing en erop inzet, komt er beter uit dan wie 
aan de zijlijn blijft.
 
De regering-Michel geeft wel wat aanzetten, maar 
straalt niet de ambitie uit die dertig jaar geleden uit 
een project als Flanders Technology sprak. Inzake 
e-commerce hebben we de boot al deels gemist. 
Nederland heeft daarop ingezet en jobs binnengehaald, 
in België zijn er wellicht jobs verdwenen doordat we 
rigiditeiten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld rond 
nachtwerk, niet hebben aangepakt. Het is niet door 
weg te kijken en alles in oude systemen te gieten, dat je 
de strijd gaat winnen.’
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4 DE ARBEIDSMARKT IS ZO 
ONZEKER DAT JE ER BIJ JE 
STUDIEKEUZE BETER GEEN 

REKENING MEE HOUDT

‘Je zou kunnen zeggen: als je zeker een job wilt, ga 
dan voor een knelpuntberoep. Bovendien geldt de 
arbeidsdiscriminatie daar minder – voor kansengroe-
pen is het zelfs dubbele winst. Anderzijds vind ik – en 
nu spreek ik vanuit mijn overtuiging en minder als 
wetenschapper – dat mensen vooral moeten doen 
wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. En een 
opleiding aan de universiteit is sowieso een algemeen 
vormende opleiding waarmee je je ook in een sterk 
veranderende arbeidsmarkt kunt aanpassen. Dus: 
beter een goede algemene vorming in een richting die 
je beter ligt, dan een opleiding in een knelpuntberoep 
die je minder ligt.’
 

5 WE KUNNEN NIET 
 VERWACHTEN DAT 
 MENSEN LANGER WERKEN, 

WANT WERKGEVERS GEVEN HEN 
TOCH GEEN KANSEN
 
‘Het positieve nieuws: de leeftijdsgrens schuift op. 
Vroeger zag je rond de leeftijd van 50 een massieve 
terugval in werkgelegenheid, vandaag is dat al rond de 
55. Er is dus een zekere verbetering merkbaar, maar zo-
als ik al zei: de kloof met Nederland en Duitsland blijft 
enorm. Elke 50-plusser die niet aan de slag is, onttrekt 
geld aan de sociale zekerheid én draagt er niet toe bij. 

Dat is dubbel verlies. We kunnen het ons echt 
niet permitteren om het zoveel slechter te 
doen dan de buurlanden.
 
We hebben zelf onderzoek gedaan met fictieve 
sollicitaties: gelijkaardige cv’s waar we een vari-
erende leeftijd op hebben geplakt. Kandidaten 
van 50 jaar oud ontvingen 39% minder 
uitnodigingen voor een gesprek dan volstrekt 
gelijkwaardige kandidaten van 44 jaar. Dat is 
ongeveer hetzelfde effect als een vreemde 
(versus Vlaamse) naam op het cv. We hebben 
terecht de mond vol over genderdiscriminatie 
en etnische discriminatie, maar leeftijdsdis-
criminatie is even reëel. In dit verhaal moeten 
alle spelers dus mee in bad: de overheid, de 
werknemers én de werkgevers.’
 

6 BETER OM HET 
EVEN WELKE JOB 
DAN GEEN JOB

 
‘Er zijn veel nadelen aan een job onder je 
niveau. Je wordt minder betaald, hebt minder 
autonomie, leert minder nieuwe vaardigheden. 
Je bent ook minder tevreden over je job en 
zelfs je leven in het algemeen. Dat blijkt uit veel 
onderzoek. Maar: dat geldt ook voor werklozen.
 
Vaak blijkt wel dat wie als schoolverlater een job 
onder zijn of haar niveau aanvaardt, veel langer 
blijft “hangen” dan gedacht, gemiddeld zelfs tien 
jaar. Je leert leuke collega’s kennen, krijgt minder 
tijd om iets beters te zoeken … En voor veel 
werkgevers signaleert een job onder je niveau 
vermoedelijk ook een gebrek aan ambitie.
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Uit fictieve sollicitaties met jongeren bleek alweer 
een heel duidelijk onderscheid. Wie één jaar 
werkloos was, werd het minst uitgenodigd op 
een gesprek. Wie een job onder zijn niveau had, 
kwam daarna. Veruit het meest gevraagd waren 
sollicitanten die recht van de schoolbanken kwa-
men. Met andere woorden: het is niet goed voor 
je carrière om lang werkloos te blijven, maar het 
is ook geen goed idee om onmiddellijk om het 
even welke job te aanvaarden. Ga eerst een paar 
maanden resoluut voor je droomjob – hoeveel 
maanden hangt onder meer af van hoe gegeerd 
je profiel is – en stel pas dan je aspiraties bij.’
 

7 DAT VROUWEN MINDER 
CARRIÈRE MAKEN, LIGT 
VOORAL AAN HUNZELF

 
‘Het venijn zit hier in die “vooral”. Vaak wordt 
hier verwezen naar het glazen plafond dat 
vrouwen belet om naar absolute topfuncties 
door te stoten. Zelf ben ik meer geïnteresseerd 
in wat ik de kleverige vloer noem: vrouwen 
die bij het begin van hun carrière minder snel 
promotie maken dan mannen.
 
We hebben daar twee onderzoeken naar 
gedaan. Daaruit bleek dat werkgevers geen 
onderscheid tussen mannen en vrouwen 
maken als ze solliciteren naar een job op het-
zelfde niveau. Maar voor promoties ging een 
duidelijke voorkeur uit naar de mannen. Er 
speelt dus een stuk discriminatie mee. Maar 
uit een tweede onderzoek bleek dat vrouwen 
ook zelf minder azen op promotie. Mannen 
zijn daar duidelijk sterker op gericht – vrou-

wen zijn veeleer risicomijdend. Het ligt dus 
gedeeltelijk ook aan eigen keuzes. Mijn over-
tuiging is dat je resoluut alle drempels voor 
vrouwen moet weghalen, zoals discriminatie 
en alles wat te maken heeft met moeder-
schap. Maar de verschillen door eigen keuze 
mag je niet gaan overcompenseren.’ 

JOB ONDER JE NIVEAU?
Stijn Baert: ‘Ga eerst enkele maanden 
voor je droomjob en stel zo nodig 
nadien je aspiraties bij.’
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#UGENT

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

WAT IS ER GAANDE OP :

Eredoctoraat @ugent voor de Frans-
Senegalese schrijfster Fatou Diome. 
Uitreiking volgend jaar, Dies Natalis

UGent @ugent

08 nov 2017
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HIV Ontrafelen is een ondersteunend platform van het 
HIV Cure Research Center (HCRC) aan de UGent. Het 
HCRC doet baanbrekend onderzoek om hiv te genezen.

HIV Ontrafelen nodigt je op zaterdag 9 december 2017 
om 18.30 uur opnieuw uit voor zijn jaarlijkse fundrai-
singevent. Deze vierde editie vindt plaats in het ICC 
Gent. Gastheer Luk Alloo gidst je doorheen een gran-
dioos programma vol muziek, food en fashion. Naast 
culinaire verwennerij van o.m. Gaston, Foodsie, Belga 
Queen en Alice word je vergast op wervelende optre-
dens van Gabriel Rios en Isolde Lasoen. Ook federaal 
minister Maggie De Block en farmacoloog Rudi Pauwels 
komen langs. De avond wordt plechtig geopend door 

UGent-rector Rik Van De Walle en professor Eric Mortier, 
afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent.
 
De opbrengst van de avond gaat integraal naar onderzoek 

ter genezing van hiv. Schrijf je in via wwwhivontrafelen.be. 
Als je met meer dan 10 mensen inschrijft, wordt een tafel voor 

jullie gereserveerd!

FUNDRAISING HIV ONTRAFELEN

EEN MUZIKALE WINTER
Vergast jezelf op een van de concerten die UGent-
studentenensembles in december brengen – of beleef 
ze alle drie!
 
• Het Gents Universitair Koor brengt The Sunrise 

Mass, filmische muziek voor koor en strijkorkest van 
de jonge Noorse componist Ola Gjeilo, naast werk 
van Eric Whitacre en Ruben De Gheselle. 
Op 6 en 7 december 2017 om 20 uur, Sint-Pauluskerk in Gent. 

Info en tickets: www.gentsuniversitairkoor.be

• Het Gents Universitair Harmonie Orkest 
verrast je met filmmuziek van Oscar Navarro, 
Joe Hisaishi en Jerry Goldsmith. Centraal staat 
de kortfilm The Pawnshop van Charlie Chaplin, 
 waarvoor Antón Alcalde een fantastische 
soundtrack maakte. 
Op 7 december 2017 om 20 uur  

in de Eskimofabriek, Gent 

Tickets: wicket.be/guho
 
• Het Gents Universitair Symfonisch Orkest 

(GUSO) verwarmt je met sprookjesachtige 
muziek uit het noorden van Edvard Grieg en 
Jean Sibelius. Voor Sibelius’ Vioolconcerto in 
D minor werkt het GUSO samen met so-
list Marc Bouchkov, in 2012 finalist van de 
Koningin Elisabethwedstrijd. 
Op 5 december 2017 om 20 uur in de Christus Koningkerk, Gent,  

op 8 december om 20 uur in Muziekcentrum De Bijloke, Gent, 

op 10 december om 15 uur in deSingel, Antwerpen 

Info en tickets: www.guso.be
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Het grote rectorsduo-interview

Rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van 

Herreweghe zijn al een tijdje op post aan het hoofd 

van de UGent. Tijd voor een prille balans en om 

meer te ontdekken over hun plannen.

‘EEN CULTUUR VAN
VERTROUWEN’

oe zouden jullie de 
eerste maanden van jullie 
mandaat omschrijven?
Rik Van de Walle en Mieke Van 

Herreweghe (lachend): ‘Hectisch. Dat zeker.’
 
Mieke Van Herreweghe: ‘Maar ook 
boeiend. Het is niet echt iets waar je je op 
kunt voorbereiden, je moet het gewoon 
doen. Je komt in een machinerie terecht 
die vlot loopt, met heel wat vergaderin-
gen die al gepland zijn, maar waarvan je 
nu de voorzitter wordt. In het begin moet 
je je vooral inwerken. Stilaan kun je ook 
eigen accenten leggen.’
 
Een van die accenten waar jullie 
tijdens de verkiezingsperiode sterk op 
hamerden, is diversiteit. Zit er schot in 
de zaak?
Mieke Van Herreweghe: ‘Op dat vlak 
gebeurt al een en ander aan de UGent, 
maar het diversiteitsverhaal is naar 
mijn aanvoelen nog niet sterk genoeg 
verankerd. De bestaande facultaire werk-

H
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INZETTEN OP 
DIVERSITEIT
Rector Rik Van de Walle 
en vicerector Mieke Van 
Herreweghe.
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groepen werken niet altijd met elkaar samen, er is 
te weinig informatiedoorstroming. We hebben meer 
slagkracht nodig. Een van de belangrijkste stappen is 
dat we diversiteitsonderzoekers willen samenbrengen 
met de mensen die het beleid uitstippelen.’
 
‘Bestaande initiatieven willen we versterken. We 
trekken daar extra budgetten voor uit, wat gelet op de 
beperkte financiële ruimte een sterk signaal is. Dat 
we meer diversiteit aan de universiteit willen, was dus 
zeker geen campagnepraat. We willen echt een cultuur-
omslag bereiken: diversiteit moet de norm worden, niet 
iets wat je erbij neemt omdat het moet.’
 
‘Daarnaast willen we ook een actie organiseren waar we 
zeer veel mensen bij willen betrekken. Een idee zou bij-

voorbeeld zijn om een grote groep studenten 
te laten getuigen in hun vroegere scholen, om 
te tonen dat je geen onoverkomelijke drempel 
moet overwinnen om aan de universiteit te 
studeren. Dergelijke rolmodellen zijn volgens 
mij heel belangrijk.’
 
Jullie zeiden het al: financieel zit de 
universiteit vrij krap. Willen jullie daar iets 
aan doen?
Rik Van de Walle: ‘De middelen waarover 
alle universiteiten en hogescholen samen 
beschikken, moeten echt wel naar omhoog. 
Andere rectoren denken daar trouwens ook zo 
over. Dat ‘samen’ is een cruciaal punt. Vier van 
de vijf universiteiten hebben op korte tijd een 
nieuw rectoraat gekregen. Ik wil geen uitspra-
ken doen over onze voorgangers en al zeker 
niet over andere universiteiten, maar er is toch 
een stijlbreuk. De huidige rectoren en vice-
rectoren hebben in hun eigen academische 
carrière ervaren dat samenwerken loont.’
 
‘Dat was bij het begin van mijn carrière nog 
anders. De teneur was toen: zorg ervoor dat je 
beter bent dan je collega’s. Als iemand een pu-
blicatie had, moest jij er twee hebben. Die con-
currentiestrijd heeft gaandeweg plaatsgemaakt 
voor het besef dat je met samenwerking meer 
bereikt, ook in beleidsfuncties. Juist door die 
samenwerking over de grenzen van instellin-
gen en vakgebieden heen heb ik bijvoorbeeld 
de huidige rector van de VUB, Caroline Pauwels, 
goed leren kennen.’
 
Waarvoor zijn die extra budgetten nodig?
Rik Van de Walle: ‘Alle universiteiten, ook de 
UGent, hebben problemen met de staat van 
hun gebouwen. Er loopt een renovatiepro-
gramma, maar dat zou sneller gerealiseerd 

HET VOORTOUW NEMEN
De UGent is het aan haar stand verplicht om meer het 
voortouw te nemen in beleidskeuzes, vindt rector Rik 
Van de Walle. ‘Al mijn hele carrière hoor ik dat iets 
niet kan omdat het decreet, de regelgeving of een 
verdeelmechanisme het niet toestaat. De realiteit is 
dat veel van die regelgeving mee wordt gestuurd door 
de universiteiten. Je mag niet doen alsof de politiek in 
het ijle beslist en wij zomaar moeten volgen.’
 
‘Als universiteit willen we vooroplopen in de totstand-
koming van de regelgeving en de mechanismen die 
ons aanbelangen. Als we in aanmerking willen komen 
voor Europees onderzoeksgeld moeten we ons niet 
alleen inschrijven voor calls, maar ook de ambitie 
hebben om de inhoud van die calls mee te sturen. Ik 
denk dat we als UGent soms wat te braaf zijn. Niet dat 
we ons voortdurend de kaas van ons brood laten eten, 
zeker niet, maar we kunnen meer realiseren door af en 
toe wat assertiever te zijn.’
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kunnen worden indien er meer middelen 
zouden zijn. In Gent vragen de studenten ook 
uitdrukkelijk meer wifi in alle onderwijsruim-
tes. Dat is iets waar we binnen de huidige 
krappe budgetten ruimte voor maken. Over 
zeven jaar moeten alle studeer- en werkplek-
ken wifi hebben.’
 
Samenwerking, allemaal goed en wel, maar 
er zijn toch ook wrijvingen. Caroline Pauwels 
ergerde zich onlangs aan de agressieve 
methoden van de KU Leuven om elders 
studenten te ronselen.
Rik Van de Walle: ‘Daar ben ik het mee 
eens. We gaan ons niet in Hasselt, Leuven of 
Antwerpen tussen de rijen gaan wringen om te 
zeggen ‘Kom naar Gent’. En we gaan in Brussel 
of Leuven geen trams beschilderen met het 
UGent-logo.’
 
En als anderen dat wel doen?
Rik Van de Walle: ‘Dan doen ze maar. Ik vind 
dat zoiets eerder schaadt dan dat het iets 
opbrengt, in de eerste plaats voor wie zijn logo 
op die trams zet. Kijk, het is niet de missie 
van een universiteit om het grootste aantal 
studenten en het meeste geld op de bank-
rekening te hebben. We moeten er zijn voor 
de maatschappij. Als we de overheid extra 
middelen vragen om de diversiteit te stimu-
leren, weet ik ook wel dat er in verhouding 
meer geld zal gaan naar Antwerpen en Brussel, 
want dat zijn meer diverse steden dan Gent. 
Sommigen zeggen dan, zet je daar niet voor in 
want relatief zal de UGent erop achteruitgaan. 
Ik vind: als onze inspanningen ertoe bijdragen 
dat mensen met een migratieachtergrond in 
Antwerpen of Brussel de weg vinden naar de 
universiteit, is dat winst voor iedereen. Dus 
moeten we dat doen.’

 
Iets dat de studenten zal interesseren: er 
gaan stemmen op om het academiejaar 
anders in te delen. Zijn jullie voorstander?
Mieke Van Herreweghe: ‘Het algemene idee 
is om vroeger te starten, zodat de eerste 
examens voor de kerstvakantie vallen. De 
eerste zit zou dan in mei zijn en de tweede in 
juni. Het grote voordeel is dat iedereen dan 
een zomervakantie zou hebben, ook wie een 
tweede zit heeft. En iedereen kan zonder stress 
de kerstvakantie in, wat toch hét familiemo-
ment bij uitstek is. Een eventueel nadeel zou 
zijn dat studenten niet meer kunnen reizen in 
september, wanneer de tickets goedkoper zijn, 
maar dat kunnen ze dan misschien in juni.’
 
‘Ons lijkt het systeem veel voordelen te hebben. 
Sommigen willen het invoeren tegen 2022, wij 

 Samenwerken loont, 
dat hebben we in onze 
eigen academische carrière 
kunnen ervaren 
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zouden iets sneller willen gaan. Maar we moeten eerst 
goed luisteren naar de studenten én de mensen die alles 
moeten organiseren: is het wel haalbaar om de lessen-
roosters in die periodes te organiseren? En we kunnen 
het zeker niet alleen doen. Het zou te gek zijn dat pakweg 
de VUB op 25 september begint en wij op 1 september.’
 
Wat is het belangrijkste dat jullie binnen vier jaar 
willen verwezenlijken?
Rik Van de Walle: ‘Los van wat al gezegd is: een cultuur 
van vertrouwen ontwikkelen. Dat gaat onder meer over 
de evaluatieprocedures voor onze personeelsleden. Het 
merendeel is zeer goed bezig. Evalueer ze dan ook niet 
te pletter, beperk de evaluaties tot het nodige, focus 
op de probleemgevallen en pak die dan ook echt aan. 
Evaluaties moeten aangeven wat goed gaat. Veel men-
sen zijn bang van een evaluatie. Maar wie goed bezig is, 
zou er juist naar uit moeten kijken.’

 Diversiteit moet de 
norm worden, niet iets 
wat je erbij neemt 
omdat het moet 

 
‘Vertrouwen, positiviteit: dat wil ik als rector 
uitdragen. Uiteindelijk zijn we aan de universi-
teit enorm bevoorrecht. De overheid geeft ons 
geld om hier te studeren en/of een loopbaan 
te ontwikkelen, wanneer het eens wat minder 
gaat staan doorgaans collega's klaar om te hel-
pen, ieder jaar vinden duizenden jongeren de 
weg naar onze universiteit, en worden duizen-
den jongeren de wereld ingestuurd om er de 
toekomst te maken. Dat zou ons optimistisch 
moeten stemmen. Toch verstaan we nog vaak 
de kunst om te klagen.’
 
Tot slot: wat vonden jullie tot nu toe het 
leukste aan jullie werk?
Mieke Van Herreweghe: ‘Ik vond het heel 
bijzonder dat het begin van ons mandaat 
samenviel met ‘Iedereen UGent!’ op 8 oktober: 
een massa mensen op de been, allerlei activi-
teiten ... Een erg mooi moment.’
 
Rik Van de Walle: ‘Ik heb de dag erna tegen 
mijn vrouw gezegd: het hoogtepunt van 
ons mandaat ligt al achter ons (lacht). Het 
enthousiasme, de positieve sfeer ... Ik denk 
dat het zelfs een van de mooiste dagen in 
de geschiedenis van de UGent was. De Sint-
Pietersnieuwstraat zag zwart van het volk, het 
leek alsof de Gentse Feesten begonnen waren.’
 
Mieke Van Herreweghe: ‘Ook de fierheid op de 
UGent die iedereen uitdroeg, al die geïnteres-
seerden van binnen en buiten de universiteit, 
al die medewerkers die vol enthousiasme over 
wetenschap praatten: echt fantastisch.’
 
Rik Van de Walle: ‘Maar dat techno-kabaal op 
het stichtingsbal: dat was echt vreselijk (lacht).’  
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OP DE KOFFIE  
BIJ MATHILDE

Thomas Richards zet mee de schouders onder 

Making Tomorrow, het project dat de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de VN aan de UGent 

wil verankeren.

'Ik ben Gents voorzitter van AIESEC, de grootste studentenorga-
nisatie ter wereld. Wereldwijd hebben we 70.000 actieve leden 
aan 2.400 universiteiten. We willen vooral het leiderschaps-
potentieel van studenten ontwikkelen. Dat doen we onder meer 
met vrijwillige stages die altijd draaien rond de 17 Sustainable 
Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelen 
die de VN voor 2030 heeft vooropgesteld. Ze kunnen bijvoor-
beeld in Cambodja de toegang tot drinkbaar water verbeteren of 
in Finland de integratie van vluchtelingen helpen bevorderen.
 
Zelf combineer ik mijn masterstudies Pedagogische Weten-
schappen met AIESEC. Daar kruipt veel tijd in, maar het levert 
me ook boeiende ervaringen op. Zo mocht ik samen met andere 
jongerenvertegenwoordigers op de koffie bij koningin Mathilde, 
die nieuwsgierig was naar ons engagement en onze projecten.
 
Making Tomorrow ging op 8 november 2017 van start, met een 
kick-off avond op Campus Coupure. Na een algemene uitleg 
over de SDG's en workshops en brainstorms konden studenten 
en UGent-medewerkers zich aanmelden voor een van de acht 
concrete uitdagingen die we samen willen aangaan. We willen 
grijze hoekjes op campussen ombouwen tot groene hotspots, 
opkomen voor wie het minder goed heeft, eerlijke handel nog 
meer stimuleren, geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren 
vlotter bespreekbaar maken … In mei 2018 bekijken we samen hoe 
ver we staan en hoe we de UGent structureel duurzamer kunnen 
maken. Veel studenten willen de wereld veranderen. Oké, maar 
laten we dan hier beginnen!'

www.ugent.be/makingtomorrow
www.aiesec.be/gent

UNIVERSE
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50 jaar UCBO

MENSEN VERSTERKEN 
OP HET WERK

Het Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 

helpt al een halve eeuw werkzoekenden met een arbeidsbeperking 

aan een baan. Vorig jaar breidde het UCBO zijn aanbod nog uit met 

diensten om het algemene welzijn op het werk te verhogen.

P
rofessor Geert Van Hove (vakgroep 
Orthopedagogiek) is sinds 1993 dienst-
hoofd van het UCBO: 'Het begon allemaal 
in 1967, toen enkele specialisten in de 
revalidatiewetenschappen en de gees-
telijke gezondheidszorg hun schouders 
zetten onder de oprichting van het 

Oriëntatiecentrum voor Mindervaliden. De UGent wilde 
met name slachtoffers van arbeidsongevallen een 
helpende hand reiken. Later verschoof de klemtoon 
naar doven en slechthorenden, psychisch kwetsbare 
mensen en mensen met autisme. Tegelijk kreeg het 
centrum een minder stigmatiserende naam.'
 
Wetenschappelijke onderbouw
Het UCBO vond in 1996 tijdelijk onderdak bij de fa-
culteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
maar is sinds 2009 een centrale universitaire dienst. 
'Dat maakt ons vlotter toegankelijk voor een resem 
gesprekspartners binnen de UGent', zegt professor Van 
Hove. 'Heel wat experts, van sociologen en juristen tot 
bedrijfspsychologen, dragen er met hun specifieke ken-
nis toe bij om ons centrum verder te ontwikkelen. Net 

zoals in een universitair ziekenhuis gaan we-
tenschappelijk onderzoek en dienst verlening 
hier hand in hand. In die zin is het UCBO voor 
de UGent een groot cadeau. Het biedt de kans 
om innovatieve methodieken meteen al op 
hun waarde te toetsen. En omgekeerd kunnen 
we uit de praktijkervaringen nieuwe case-
study’s puren.'
 
Tegenwoordig is het UCBO gespecialiseerd 
in de begeleiding, coaching en opleiding van 
mensen met een arbeidsbeperking die aan de 
slag willen in de reguliere economie. Zo kwam 
in 2014 ook Filip Ruys bij het centrum terecht. 
Vier jaar eerder had hij na een ernstig spor-
tongeval zijn veeleisende baan als vennoot in 
een architectenbureau moeten stopzetten. 
‘Ik was bij het voetballen stomweg met mijn 
hoofd tegen een betonnen trap aangeknald. 
Eerst leek er niet zo gek veel aan de hand. Maar 
op het werk was ik altijd heel snel moe. Ik had 
vreselijke hoofdpijn en kon me niet meer con-
centreren. Het ging gewoon niet meer.’
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MENSEN KANSEN GEVEN
Jobcoach Ingmar De Maertelaere 
(links), UCBO-directeur Tim 
Vandewalle en Geert Van Hove.
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Zelfvertrouwen opkrikken
Filip werd huisman en slikte massa’s medi-
cijnen om de dag pijnvrij door te komen. Na 
anderhalf jaar stuurde een adviserend genees-
heer van het ziekenfonds hem door naar een 
neuroloog. Het verdict: Filip had een blijvend 
hersenletsel. ‘Ik ben meteen een revalidatie-
traject van drie maanden gestart. Genezen 
kon niet meer, dat wist ik, maar ik moest leren 
aanvaarden dat ik voortaan met een beperking 
door het leven moest. Wel was ik vastbesloten 
om opnieuw professioneel aan de slag te gaan. 
Een geslaagde stage bij de klusjesdienst van 
het UZ Gent, een paar halve dagen per week, 
bleek ideaal om mijn zelfvertrouwen weer op 
te krikken.’
 
De VDAB stuurde Filip door naar het UCBO. 
Daar startte jobcoach Ingmar De Maertelaere 
het begeleidingstraject. ‘We maken altijd 
eerst een capaciteitenprofiel op: waar is de 
kandidaat sterk in, waar moeten we rekening 
mee houden en hoe kunnen we die inzichten 

vertalen naar mogelijke werkgevers? Specifiek 
voor en over mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel hebben we een gepersonaliseerde 
infobundel ontwikkeld. We helpen misver-
standen de wereld uit en maken potentiële 
werkgevers duidelijk dat mensen met zo’n 
aandoening nog heel veel kanten uit kunnen. 
De werkzoekende reiken we allerlei tips aan die 
hem helpen bij zijn job.’
 
Langzaam groeien
Filip en Ingmar vonden al snel een veel-
belovende vacature: CM Waas en Dender 
zocht een gebouwenbeheerder op de dienst 
logistiek. Filip leek met zijn technische bagage 
de geknipte kandidaat. Bovendien was CM be-
reid om zijn toekomstige kantoor te voorzien 
van een extra binnenmuur, om hem beter af 
te schermen van storende prikkels. ‘Samen 
hebben we toen een stappenplan opgesteld’, 
zegt Ingmar. ‘Filip begon met twee dagen per 
week en een beperkt takenpakket. Na een 
half jaar bleek het zo goed te gaan dat hij zijn 
werkvolume kon verdubbelen. Al die tijd kwam 
ik maandelijks langs om met Filip en zijn 
diensthoofd de samenwerking te evalueren. Ze 
kunnen overigens nog altijd bij mij terecht met 
eventuele knelpunten.’
 
Alles samen slagen de 26 coaches en con-
sultants van het UCBO erin om elk jaar 
zo’n 120 werkzoekenden te herlanceren. 
‘Werkgevers die met ons in zee gaan, kiezen 
zeker niet voor de gemakkelijkste weg’, zegt 
Ingmar De Maertelaere. ‘Ze moeten vaak extra 
inspanningen leveren om onze kandidaat te 
helpen zich vlot te integreren. Maar ze krijgen 
er veel voor terug: onze mensen zijn stuk voor 
stuk erg gemotiveerd en loyaal. Bovendien is 
onze aanpak heel laagdrempelig. In princi-

DUBBEL FEEST

Het UCBO viert zijn vijftigste verjaardag op donder-
dag 14 december 2017 met een optreden van stand-
up comedian William Boeva – zelf een voorbeeld 
van iemand die van zijn fysieke beperking zijn grote 
kracht heeft gemaakt. Op donderdag 8 februari 
2018 wordt dan op een wetenschappelijk sympo-
sium de theorie gekoppeld aan de praktijk. Aan 
de hand van drie thema’s – gepaste en duurzame 
werkgelegenheid, jobbehoud en re-integratie – laat 
het UCBO dan zien hoe het met succes mensen op 
het werk versterkt.
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pe starten we altijd met een stage. Die kost 
de werkgever helemaal niets en het UCBO 
doet alle papierwerk. Loopt alles goed, dan 
zetten we de volgende stap: een GIBO, een 
gespecialiseerde individuele beroepsoplei-
ding op de werkplek. Bij Filip duurde die zes 
maanden, maar ze kan tot één jaar in beslag 
nemen. Na de GIBO wordt de kandidaat dan 
doorgaans aangeworven.’
 
Nieuwe vragen uit de arbeidsmarkt
Een begeleidingstraject bij het UCBO duurt 
maximaal een jaar. ‘Als onze intensieve 
coaching daarna geen job heeft opgeleverd, 
bekijken we de situatie opnieuw. Misschien 
heeft onze cliënt toch meer kansen in de 
sociale economie? Of moet hij bepaalde rand-
voorwaarden bijspijkeren voordat hij op de 
reguliere arbeidsmarkt terechtkan?'
 
Jobcoaching blijft de kernactiviteit van het 
UCBO, maar sinds vorig jaar is de dienstver-
lening heel wat diverser geworden. Directeur 

Tim Vandewalle: 'We zetten met plezier in op 
nieuwe vragen vanuit de arbeidsmarkt, zoals 
de nood aan burn-outpreventie of aan werk-
hervatting na kanker. Het heeft weinig zin om 
aan de voordeur nieuwe mensen een bedrijf 
binnen te loodsen als er intussen medewerkers 
via de achterdeur verdwijnen, omdat de werk-
omgeving niet genoeg is aangepast aan hun 
noden. Die achterdeur willen we helpen sluiten. 
Daarom leggen we ons steeds sterker toe op 
nieuwe opleidingen en HR Consulting, op hulp-
verlening bij re-integratie na afwezigheid en op 
individuele loopbaan- en outplacementbege-
leiding. Een inclusieve, duurzame en betrokken 
werkvloer op maat, daar gaan we voor.' 
 
www.ugent.be/ucbo

WEER AAN DE SLAG
Filip Ruys kon na zijn 
hersenletsel aan het werk 
als gebouwenbeheerder.
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V oor Een soort van liefde kreeg je 
op de Boekenbeurs de Vlaamse 
Debuutprijs 2017. Vind je zo’n prijs 
belangrijk?

‘Ik denk niet dat iemand gelukkiger met deze 
prijs had kunnen zijn dan ik. De erkenning 
kwam op het perfecte ogenblik. De opnames 
van Wanderlust waren net achter de rug, en 
ik had eindelijk weer wat tijd. Deze prijs is 
een mooie stimulans om nog meer boeken 
te schrijven. Momenteel ben ik bezig aan een 
non-fictieboek over Karol Wojtyla. Voor hij 

Wat is de mens? Dat is dé vraag waar Alicja 

Gescinska een antwoord op zoekt. Dat doet 

de Vlaamse filosofe met Poolse roots door te 

filosoferen, maar ook door tv-programma’s 

zoals Wanderlust te maken en romans te 

schrijven zoals Een soort van liefde.

‘ IK PROBEER ONZE 
CONDITION HUMAINE 
TE BEGRIJPEN’

Alumna Alicja Gescinska
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al vroeg in me had. Als kind voelde ik de drang 
om alles in vraag te stellen. De liefde voor taal 
en literatuur kwam pas later. Ik geloof inder-
daad dat ik in de eerste plaats schrijfster ben. 
Ik ben heel bewust aan een doctoraat in de 
filosofie begonnen als basis voor mijn schrij-
verschap. Dat bood me de kans om veel te 
lezen, mijn gedachten te ordenen en in heldere 
zinnen om te zetten. Ook als filosofe val ik vaak 
terug op de literatuur. Als je de wereld en onze 
menselijke conditie probeert te doorgronden, 
dan kun je zowel bij de grote filosofen als bij 
de grote schrijvers terecht. De filosofie heeft 
geen patent op inzicht in de menselijke natuur.’
 
Je stelde als kind al filosofische 
vragen. Toch ben je geen filosofie, maar 
moraalwetenschappen gaan studeren.
‘Mijn ouders vonden filosofie maar niks. 
Filosofie, daar heb je niets aan in het dage-
lijkse leven, zeiden ze. Moraalwetenschappen, 
dat klonk in hun oren een stuk steviger 
onderbouwd.’
 
Was je een voorbeeldige studente?
‘In het middelbaar was ik verre van een ideale 
leerlinge. Ik kon mezelf moeilijk motiveren om 

Paus Johannes Paulus II werd, schreef hij heel 
wat filosofische boeken, essays, gedichten … 
Ik zit ook al met een nieuwe roman in mijn 
hoofd, waarin muziek een grote rol speelt.’
 
Waarom een boek over de liefde?
‘Ik voel me aangetrokken tot thema’s die 
zowel filosofisch zijn als verweven zitten met 
ons dagelijkse leven: vrijheid, dood, verve-
ling … De liefde is ook zo’n thema. Als filosoof 
probeer ik ons menszijn beter te begrijpen. 
En is er iets wezenlijkers dan het vermogen 
om lief te hebben? Als het over de liefde 
gaat, denk ik trouwens dat de literatuur meer 
inzicht biedt dan de filosofie. Daarom heb ik 
ook een roman en geen non-fictieboek ge-
schreven. Als filosoof cirkel je om een thema 
heen, als een roofvogel rond zijn prooi, maar 
aan het eind verwacht de lezer wel klare 
antwoorden – je moet je prooi wel vangen, 
in een net van definities. Als romancier heb 
je meer vrijheid: je kunt om je prooi heen 
blijven cirkelen.’
 
Voel je je dan meer een schrijfster dan 
een filosofe?
‘Moeilijke vraag. Ik denk dat ik het filosoferen 

 Ik geloof dat ik in 
de eerste plaats 
schrijfster ben 
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te studeren. Als student moraalwetenschappen 
kon ik dat wel. Als iets je echt interesseert, wil je 
er meer over weten. Aan de universiteit ben ik 
dan ook helemaal opengebloeid. Ik voelde me er 
meteen op mijn plaats, en ook Gent beviel me. 
Een uitgaanstype ben ik nooit geweest, maar de 
filosofische gesprekken na de lessen voortzetten 
op café, dat gebeurde wel eens.’
 
Welke professoren inspireerden jou?
‘Professor Ronald Commers heeft mijn liefde 
voor de filosofie aangewakkerd. Hij daagde 
je uit om dieper na te denken over moeilijke 

thema’s. Professor Gertrudis Van De Vijver 
stimuleerde ons om kritisch te denken en 
leerde ons hoe je een tekst moet uitpluizen. 
En ook aan professor Tom Claes denk ik nog 
vaak terug, om zijn verbazende belezenheid 
en zijn manier van in het leven te staan, heel 
down-to-earth.’
 
Je hebt ook zelf colleges gegeven, aan de 
Amerikaanse universiteiten van Princeton 
en Amherst. Is er een groot verschil met de 
UGent?
‘In de VS is het persoonlijk contact tussen pro-
fessoren en studenten intenser. De studenten 
verwachten dat hun docenten altijd voor hen 
klaar staan. Voor extra vragen, maar ook als ze 
persoonlijke problemen hebben. In Amherst 
krijg je als professor zelfs een apart budget 
om met je studenten een kopje koffie te gaan 
drinken of ze op een donut te trakteren als ze 
willen bijpraten.’
 
Door voor Canvas Wanderlust te maken, 
kwam je in een nog heel andere wereld 
terecht, die van de televisie.
‘Een tv-programma maken en filosoferen 
lijken misschien heel verschillende din-
gen, maar in Wanderlust vallen ze mooi 
samen: ik voer diepgaande gesprekken met 
mensen die me intrigeren. In alles wat ik 
doe, probeer ik meer van de wereld en onze 
condition humaine te begrijpen. Wat is de 
mens? Dat is voor mij dé filosofische vraag. 
Alle andere vragen — Wat is het goede? Wat 
is vrijheid? Wat is schoonheid? Wat is recht-
vaardigheid? — zijn zijtakken daarvan.’
 

 DUIZENDPOOT
‘ Ik ben chaotisch, maar 
wel constant in de weer.’
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Over rechtvaardigheid gesproken, je neemt 
ook deel aan het Festival van de Gelijkheid.
‘Ja, ik heb meteen toegezegd toen ik uitge-
nodigd werd om in gesprek te gaan met de 
antropologe en biologe Jane Goodall. Ik heb 
een voorliefde voor mensen die het stuur 
van hun leven zelf in handen nemen en elke 
dag zin geven aan hun bestaan. Jane Goodall 
is zo iemand. Ondanks haar leeftijd werkt ze 
harder dan veel mensen in de fleur van hun 
leven. Sommige mensen zijn goed in woorden, 
andere in daden. Bij haar vallen beide heel 
mooi samen.’
 
Doceren, Wanderlust maken, boeken 
schrijven … Hoe combineer je dat allemaal? 
Ben je heel gedisciplineerd?
‘Nee, ik ben behoorlijk chaotisch, maar ik ben 
wel voortdurend in de weer. Mijn dag begint 
om 5 uur ’s morgens, mijn kinderen zijn vroege 
vogels. Dat is best lastig. Het voordeel is dat je 
op die lange ochtenden veel voor elkaar krijgt. 
Ik ben heel sterk doordrongen van het besef 
dat ik mijn bestaan moet rechtvaardigen, dat ik 
moet verantwoorden waarom ik hier op aarde 
rondloop. Dat is de belangrijkste drijfveer ach-
ter alles wat ik doe.’ 

MADE@UGENT
Alicja Gescinska
° 1981
Master in de Moraal   - 
wetenschappen (2007)
Doctor in de Filosofie (2012)

Sinds 2013 belicht het Festival van de 
 Gelijkheid elk jaar thema’s zoals gelijkheid 
en diversiteit aan de hand van documentai-
res, muziek, expo’s … Als opwarmertje van 
de editie 2017 kun je op 7 december een 
lezing van Jane Goodall in het Ufo bijwonen. 
Nadien volgt een panelgesprek tussen 
Jane Goodall, Alicja Gescinska en David Van 
Reybrouck. Het event is uitverkocht, maar 
Durf Denken heeft nog enkele vrijkaarten. 
Mail voor 4 december 2017 het antwoord op 
de vraag: ‘In welk land is Jane Goodall vooral 
actief met haar onderzoek naar chimpan-
sees’ naar  wedstrijd@ ugent.be en misschien 
sleep jij wel een van de 20 laatste tickets in 
de wacht!
 
Het vijfde Festival van de Gelijkheid vindt 

plaats van 14 tot 16 december 2017, met onder 

meer UGent-gastsprekers Sara Willems, 

Gwendolyn Portzky, Stijn Baert, Petra De Sutter 

en Hendrik Vos.  

Info: www.festivalgelijkheid.be

WIN: een avond met Alicja Gescinska 
en Jane Goodall
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Professor Eveline 
Volcke (faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen) 
leidt de onderzoeksgroep 
Biosystems Control.

‘ WE MOETEN CORRECT 
EN GENUANCEERD 
INFORMEREN’

U DENKT?

[titel]

‘WE MOETEN 
CORRECT EN 
GENUANCEERD 
INFORMEREN’
 
[bij de foto:]
Professor Eveline Volcke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) leidt de onderzoeksgroep 
Biosystems Control.
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 1   Wanneer en hoe is uw interesse voor 
wetenschap ontkiemd?

Volgens mijn ouders was ik altijd al nieuwsgierig naar 
het hoe en waarom van de dingen. Ik speelde niet 
met de poppen maar met bouwdozen, was op mijn 
zevende in de wolken toen ik een rekenmachine kreeg 
en was verbaasd dat andere kinderen vraagstukken 
niet leuk vonden …
 
 2  Kunt u kort uitleggen waar uw onderzoek over gaat?

Ik bestudeer en optimaliseer reactoren en processen 
voor biologische waterzuivering en andere bioconver-
sieprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om innovatieve 
stikstofverwijderingsprocessen of om compacte 
reactortypes met bacteriën in een biofilm of in 
korrels. Daarvoor gebruik ik modellen die fysische 
behoudswetten wiskundig vertalen, aangevuld met 
volleschaalmeetcampagnes en labo-experimenten.
 
 3   Moeten wetenschappers van zich laten horen 

in de samenleving?

Ik vind dat we de samenleving, die ons tenslotte 
financiert, genuanceerd en correct moeten informe-
ren over domeinen waarin we als wetenschapper 
expertise hebben opgebouwd.

 4   Wat is en wat doet BioCo?

BioCo is het acronym van Biosystems Control, mijn 
onderzoeksgroep, met als motto ‘Sturing van biosys-
temen… naar een duurzame toekomst’. Ons onderzoek 
richt zich op efficiënt en duurzaam procesontwerp en 

procesregeling. BioCo is ook een fijn team van 11 doc-
toraatsstudenten en 1 postdoctoraal onderzoeker, een 
diverse groep van getalenteerde en gedreven mensen 
met verschillende achtergronden en nationaliteiten.  

 5   Wat kan er nog meer gebeuren om meer vrouwelijke 
studenten in STEM-opleidingen te krijgen?

De vele initiatieven die kinderen laten kennismaken 
met het boeiende en leuke van wetenschap en tech-
niek vind ik super. Vooral rolmodellen kunnen helpen. 
Vroege specialisatie in STEM hoeft niet per se – we 
moeten leerlingen in alle richtingen warm maken.
 
 6  Hebt u ooit overwogen te emigreren?

Vroeger was ik erg honkvast maar dat is geleidelijk aan 
veranderd. Het jaar dat ik als onderzoeker in Narbonne 
heb gewerkt, is me erg goed bevallen. Ik ben gelukkig 
waar ik woon en werk, maar zeg nooit nooit …
 
 7    Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Algemeen stoort me in de media het brengen van 
faits divers en het gebrek aan nuance. Recent was ik 
opnieuw onder de indruk van wat er allemaal is mis-
gelopen met het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

 8  Vakantie: New York of Toscane?

Toevallig zijn we afgelopen zomer naar Toscane 
geweest. Ik woon heel graag in de stad, maar in de 
vakantie trek ik liever de natuur in – Schotland is een 
favoriete bestemming.
 
 9  Bij welke muziek komt u tot rust?

Ik ga regelmatig lopen om mijn hoofd leeg te maken en 
luister dan naar The Killers, Gossip, Editors, Stromae …
 
 10   To tweet or not to tweet? Waarom (niet)?

Ik vind Twitter een prettige manier om op de hoogte 
te blijven van de activiteiten van binnen- en buiten-
landse collega’s: welke artikels ze hebben gepubli-
ceerd, wat hun ervaringen zijn op congressen enz.

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 10 vragen voor, 

een mix van persoonlijke vragen en 

vragen over zijn of haar vakgebied.



VRAAG Lees meer over de visie op werk en werkgelegenheid  
van professor Stijn Baert op p.6

HOE NOEMT STIJN BAERT 
HET VERSCHIJNSEL 
DAT VROUWEN BIJ  
HET BEGIN VAN 
HUN CARRIÈRE 
MINDER SNEL PROMOTIE
MAKEN DAN MANNEN?
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DIE DURFT DENKEN

MEER GROEN
HELPT OOK DE HUISMUS

‘Op het platteland stagneert de afname, maar in de stad 
gaat de huismus verder in aantal achteruit. Dat heeft 
wellicht met een combinatie van factoren te maken: de 
straling van zendmasten, schadelijke emissies, beter 
geïsoleerde woningen die weinig nestgelegenheid bieden … 
Wij onderzoeken onder meer hoe organismen omgaan met 
door de mens veroorzaakte stressfactoren. Het verdwijnen 
van groene zones en verbindende groene corridors is zo’n 
stressfactor. Territoria raken zo erg versnipperd, kolonies 
worden kleiner, verdwijnen of raken geïsoleerd, waardoor 
inteelt leidt tot genetische verarming.

Recent hebben we het voedselpatroon van huismussen in de 
stad onderzocht. Ze blijken vooral afval van fastfood te eten. 
Gezond is dat niet, maar het is wel overvloedig en permanent 
beschikbaar. Daardoor bufferen ze minder vetreserves, wor-
den ze lichter en ontkomen ze gemakkelijker aan predatoren. 
Die adaptatie is gedragsecologisch erg interessant, maar of 
dat voedselpatroon ook bijdraagt tot de afname van stede-
lijke huismussen, staat nog niet vast. Volgens onderzoek in 
Leicester verhongeren nestjongen in de stad voornamelijk 
omdat ze in hun eerste levensdagen onvoldoende proteïnes 
binnenkrijgen, bij gebrek aan insecten.
 
We weten wat we moeten doen om de achteruitgang te 
stoppen: zorgen voor meer groen en voor groene corridors. 
Dat kan ook kleinschalig, met geveltuinen en groendaken. 
Dat is niet alleen goed voor mussen en andere organismen, 
maar ook voor de mens.’

Waarom we in de stad alsmaar minder huismussen 

aantreffen, is een complexe kwestie. Professor Luc 

Lens (vakgroep Biologie) licht toe.
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