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Duurzaamheidsrapport van de UGent
Rapportering
Dit is het eerste duurzaamheidsrapport van de UGent, op basis van gegevens van
2013. Bedoeling is om tweejaarlijks een stand van zaken weer te geven, de evolutie
van de vooropgestelde doelstellingen op te volgen en nieuwe engagementen voor te
stellen voor de komende jaren.
Er wordt over de UGent als geheel gerapporteerd.
Het rapport volgt de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een
internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Bij
de voorbereiding werden de essentiële elementen van dit eerste duurzaamheidsrapport
bepaald via de zogenoemde materialiteitsoefening. Dit leidde tot het identificeren
van 48 prioritaire GRI-indicatoren, waarmee de evolutie van het duurzaamheidsbeleid
van de UGent kan worden opgevolgd. Essentieel bij een materialiteitsoefening is de
betrokkenheid van stakeholders. Bij de voorbereiding van dit duurzaamheidsrapport
werd het midden gehouden tussen een passieve en actieve stakeholders-reflectie.
Het rapport bevat verwijzingen naar de GRI-indicatoren, waarover meer in detail
gerapporteerd wordt op www.UGent.be/duurzaamheidsrapport.
Universiteit Gent (UGent)
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Meer info:
www.UGent.be/duurzaamheid
duurzaam@UGent.be
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voorwoord rector
Beste lezer
Met trots stel ik u het eerste duurzaamheidsrapport van de UGent voor. Dit rapport toont hoever we inzake
duurzaamheid staan en hoe we in verschillende domeinen van het beleid van onze universiteit zowel de economische
als de sociale en de ecologische dimensie een plaats proberen te geven.
Duurzaamheid is inderdaad één van onze strategische pijlers. We schaarden ons eind 2013 dan ook achter een
ambitieuze duurzaamheidsvisie. Met deze duurzaamheidsvisie geeft de UGent te kennen dat ze de komende jaren
sterk wil inzetten op de verschillende dimensies van duurzaamheid in haar onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering
en organisatie. We beseffen immers dat universiteiten een belangrijke katalysator kunnen zijn voor duurzame
ontwikkeling. We beseffen ook dat ons engagement dan verder moet reiken dan een welluidende slogan. Daarom
dit eerste duurzaamheidsrapport. Het laat zien hoe we onze beleidsvisie concretiseren in engagementen voor het
komende jaar. Ik hoop dat er nog vele rapporten met telkens weer nieuwe realisaties en engagementen mogen
volgen.
Want we kunnen er niet meer naast kijken. Iedereen kan vanuit zijn of haar interesse en expertise wel iets
vertellen over de enorme uitdagingen op het vlak van gezondheidszorg, pensioenhervorming, financiële markten,
migratie, klimaatopwarming, eindigheid van fossiele brandstoffen, de kloof tussen rijk en arm, … Allemaal stevige
maatschappelijke uitdagingen die wij niet alléén kunnen aangaan en die onze grenzen ver overschrijden, maar
waarbij we als universiteit wel een actieve rol kunnen spelen. De experten, de beleidsmensen, de ondernemers van
morgen worden immers hier aan de universiteit gevormd en onze wetenschappers krijgen vandaag de ruimte om
duurzame oplossingen uit te werken voor de vraagstukken die op ons afkomen. Bovendien hebben we als grote
instelling veel te winnen én kunnen we ook tot voorbeeld strekken op het vlak van duurzame bedrijfsvoering inzake
energie, mobiliteit, voeding, afval,...
Ook het verhaal van Transitie UGent, een denktank van geëngageerde personeelsleden, studenten, experts en
beleidsmensen, geef ik graag een plaats. Participatie van personeel en studenten is een belangrijke pijler in het
duurzaamheidsbeleid van de UGent en het nieuwe memorandum van Transitie UGent - geen deel van, maar wel
complementair aan dit rapport - is een uitgelezen kanaal om hun ideeën en suggesties kenbaar te maken. Bij
sommige voorstellen zal u misschien reikhalzend uitkijken naar het moment dat zij ook het duurzaamheidsrapport
halen; bij andere zal u zich eerder hoofdschuddend afvragen waar ze het in vredesnaam vandaan halen. Hoe dan ook:
Transitie UGent nodigt uit tot nadenken, tot actie en misschien ook tot weerwerk - helemaal “Durf Denken”, dus!
Ik nodig u dus van harte uit om meer te leren over onze voortgang en over de uitdagingen waar we nog voorstaan,
om feedback te geven en mee te participeren aan het duurzaamheidsbeleid van en aan de UGent.
Met vriendelijke groeten
Anne De Paepe
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“…no institutions in modern society are better situated and more obliged to
		
facilitate the transition to a sustainable future than colleges and universities”

Eerste seminarie ‘samen voor een duurzame universiteit’ in maart 2013
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Blik op de UGent
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De UGent is een ondernemende universiteit
met internationale uitstraling en één van de
belangrijkste universitaire instellingen in het
Nederlands taalgebied.
‘Durf denken’ is het motto: we hebben een
stevige boon voor studenten en personeelsleden
met een kritische zin. Pluralisme en maatschappelijk engagement zijn historisch gegroeide
bouwstenen. Diversiteit, participatie en onafhankelijkheid vormen de rode draad in ons beleid.
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De kernopdrachten zijn onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De
UGent telt meer dan 130 vakgroepen, verdeeld over
11 faculteiten.

10

Verspreid over de Stad Gent dragen de verschillende
campussen van de UGent bij tot de dynamische
uitstraling van Vlaanderens grootste studentenstad.

21

Visie van de UGent uit het strategisch plan:
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Ghent University is a creative community in
a changing world.

DGFB Rapportering realisatie

OB_Mei2013.indd 9

‘De Universiteit Gent is zich bewust van de veranderingen in de maatschappij en handelt in het
perspectief van een duurzame toekomst.’
‘De Universiteit Gent reageert op vragen en noden van
de maatschappij en neemt proactief een inspirerende
rol op bij het zoeken van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.’
Meer informatie:
http://www.UGent.be/nl/univgent/feiten/blikopuGent
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In 2013
11 faculteiten met meer dan 41.000
studenten
Bijna 4.000 buitenlandse studenten,
uitwisselingsstudenten inbegrepen
Bijna 9.000 personeelsleden tewerkgesteld
Ongeveer 10% van de personeelsleden heeft
een niet-Belgische nationaliteit
Ongeveer 570 mio euro per jaar inkomsten
Ongeveer 248 mio euro onderzoeksmiddelen,
waarvan 28% uit privé-financiering
553 doctoraten
7 spin-off bedrijven opgericht die zich zullen
toeleggen op de exploitatie van UGenttechnologie
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Duurzaamheidsvisie

De studentenvereniging UGent1010, opgericht in
het kader van de internationale klimaatcampagne
10:10 Global waartoe meer dan 2000 scholen en
universiteiten zich engageerden, lanceerde in 2012
een duurzaamheidspact. Onderzoeksgroepen,
diensten, afdelingen en studentenverenigingen werden
opgeroepen om zelf engagementen aan te gaan
om hun werkomgeving te verduurzamen. Honderd
groepen sloten zo’n pact, ook het Bestuurscollege.
Eén van hun doelstellingen was het uitwerken van
een langetermijnvisie op het vlak van duurzaamheid
voor de organisatie, het onderwijs en het onderzoek.
Er werd een oproep gelanceerd onder persoonsleden
en studenten om hieraan mee te werken en meer
dan 150 geëngageerde personeelsleden en
studenten, experten en beleidsmensen gingen
onder de naam Transitie UGent aan de slag.
Ze gingen na welke initiatieven er al waren
op het vlak van duurzaamheid, formuleerden
aantrekkelijke streefbeelden voor onderwijs,
onderzoek, mobiliteit, voeding, aankopen en
energie en tekenden transitiepaden uit. Hun werk
werd gepubliceerd in het memorandum ‘Transitie
UGent, samen voor een duurzame universiteit’ en het
duurzaamheidsbeleid werd één van de strategische
opties binnen het strategisch plan van de UGent. Eind
2013 schaarde de Raad van Bestuur van de UGent
zich achter een ambitieuze visietekst.

Duurzaamheidsvisie en krachtlijnen voor
de UGent
De UGent wil een toonaangevende kennisinstelling
zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en
economisch duurzaam is, binnen een lokale en
mondiale context.
Hiertoe:
• creëert de UGent een substantieel draagvlak voor
duurzame ontwikkeling;
• integreert de UGent duurzaamheid in haar
onderwijs, onderzoek en dienstverlening;
• implementeert de UGent duurzaamheid in haar
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bedrijfsvoering en organisatie.

Duurzaamheidsprincipes
Naar een substantieel draagvlak voor duurzame
ontwikkeling
• Creëren van een grote betrokkenheid door
sensibilisatie en communicatie én door de
kans te bieden mee te participeren aan het
duurzaamheidsbeleid van de UGent.
• Verweven van het duurzaamheidsbeleid met
meerdere andere strategische projecten uit het
Strategisch Plan die rechtstreeks of onrechtstreeks
ook inzetten op duurzame ontwikkeling.
• Bundelen van expertise en interesse in duurzame
ontwikkeling, zowel op vlak van onderwijs,
onderzoek en bedrijfsvoering als door het
realiseren en versterken van lerende netwerken.
• Allianties aangaan met bedrijfseconomische,
maatschappelijke en politieke actoren die
betrokken zijn bij de duurzaamheidsagenda.
• Jaarlijkse rapportering via een
duurzaamheidsrapport.
Integratie van duurzaamheid in onderwijs,
onderzoek en dienstverlening
• Studenten voldoende vertrouwd maken
met sociale, ecologische en economische
duurzaamheidsproblemen en met mogelijke
oplossingen. Een universiteitsbreed keuzevak
‘Duurzame ontwikkeling’ kan hierbij een eerste
belangrijke stap betekenen.
• Integreren van duurzame ontwikkeling in het
volledige onderwijsaanbod.
• Verder stimuleren van onderzoek met het oog
op een sociaal rechtvaardige, ecologische en
economisch haalbare duurzame toekomst.
• Aanbieden van lokaal en mondiaal weten-

schappelijk onderbouwde dienstverlening op het
vlak van duurzaamheid aan de brede samenleving.
Implementeren van duurzaamheid in de
bedrijfsvoering en organisatie
• Inzetten op duurzaam energiebeheer, duurzame
mobiliteit, duurzame voeding, duurzaam aankoopen materiaalbeheer en ecologisch groenbeheer
binnen de bedrijfsvoering.
• Uitwerken van instrumenten die de bedrijfsvoering
op een structurele wijze verduurzamen en effecten
hebben op lange termijn.
• Inzetten op voorbeeldprojecten die op korte
termijn zichtbaar zijn en tot doel hebben om de
leden van de universitaire gemeenschap bewust te
maken van het belang van duurzame ontwikkeling.
Volledige visietekst over duurzaamheid: www.
UGent.be/duurzaamheid
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VERKEERSAGRESSIE

UGent gaat groen

1

De universiteit van Gent (UGent) neemt zich voor
duurzamer te werken en zo een voortrekkersrol
te spelen. ‘De experts, de beleidsmensen en de
ondernemers van morgen worden hier aan de
universiteit gevormd’, zegt rector Anne De Paepe.

ENERGIE

Zon en wind
Inzake energie beoogt de
UGent een vermindering
van het energieverbruik
met een vijfde tegen 2020.
Op lange termijn zijn bijna-nul
energiegebouwen het doel.
Die hebben een minimum aan
energie nodig, en ze wordt
zoveel mogelijk opgewekt uit
hernieuwbare bronnen:
zonne-energie, windenergie,
biomassa. De campus
Coupure draait daar al op. Op
de campussen Coupure en
Ledeganck staat warmte
krachtkoppeling startklaar.
De besparingen die de UGent
realiseert door duurzame
ingrepen, komen in een fonds
waarmee opnieuw geïnves
teerd kan worden in
duurzame maatregelen. In-die
pot werd onlangs 600.000
euro gestort. (ty)

2

AFVAL

Gsm's recycleren
Het duurzaamheidsidee
kan niet ontbreken in het
beleid rond aankoop,
materialen en afval.
Afvalsortering was er al. De
UGent wil nog meer inzetten
op afvalvoorkoming. Zo wordt
er aan urban mining gedaan:
gsm’s worden niet weggegooid maar verzameld voor
hergebruik. Ook doen ze in
Gent mee aan Close The Gap,
een project dat computers
recupereert. Er wordt ook een
online kringloopwinkel
gerund voor afgedankte maar
nog bruikbare spullen zoals
meubelen.
In het aankoopbeleid is ook
fair trade – eerlijke handel
met het zuiden – een
criterium. Zo zijn de populaire
sweatshirts van de UGent uit
eerlijk biologisch katoen
vervaardigd. (ty)

3

MOBILITEIT

Stimuli voor fiets
Duurzame mobiliteit
betekent aardig wat stimuli
voor de fiets. Op alle
campussen staan dienstfietsen ter beschikking en er is
een mobiele pechdienst. Wie
een eigen fiets wil, kan er een
huren. De autovrije Rozier
(samen met de stad) en de
fietsstraten op de campus
Sterre, waar de tweewielers
voorrang hebben, maken
ruimte voor de zachte
weggebruiker.
Behalve op de fiets wordt ook
ingezet op deelwagens (via
Cambio) en op openbaar
vervoer. Aan het rectoraat
staan drie elektrische
dienstwagens ter beschikking
van het personeel.
Ideaal komt er een autoremmend parkeerbeleid maar
zover is het nog niet.
‘Daarvoor is er nog geen
draagvlak’, zegt milieucoördinator Riet Van de Velde. (ty)

Wegpiraat bekent, ‘m
niemand in gevaar ge

4

VOEDING

Curd V. (49) is wel degelijk de
bestuurder van de BMW die op
de E314 werd gefilmd toen hij
rechts inhaalde en daarna
hard op de rem trapte. ‘Ik heb
nooit iemand in gevaar
gebracht’, verklaarde de man
tegen de wegpolitie.

Vis en veggie
Ook op het bord zal de
duurzaamheid zichtbaar
worden. In de studentenrestaurants werd afgelopen jaar
een kwart duurzame vis
geserveerd. Op termijn moet
het aandeel niet-duurzame
vis omlaag, tonijn en ansjovis
zijn al geschrapt.
In het restaurant Sint-Jansvest worden hoofdzakelijk
vegetarische maaltijden
aangeboden. In de overige
resto’s worden op ‘donderdag
veggiedag’ twee vegetarische
gerechten aangeboden, naast
twee vlees- of visgerechten.
Er is vraag om dit uit te
breiden. Studenten kunnen
hun eigen biologische
groenten kweken in de
moestuin StuJardin op de
campus Coupure. (ty)

DS-Infografiek I Foto: Iris Fabry

OOK BOETE VOOR KOPSTUK SHARIA4BELGIUM

Celstraf na bedreigen
van schooljuffen

De vermeende pedofiliezaak deed bij veel ouders de emoties oplaaien.

TERRORISME

Drugs
gebruikers
veroordeeld

Sharia
vrouwen
ontvoerd
in Syrië

Voor het eerst sinds de
invoering van de nultolerantie
heeft de Antwerpse
strafrechter 24 drugs
gebruikers veroordeeld.

Het stedelijk onderwijs
in Antwerpen reageert
opgelucht op de
veroordeling van Kamal A.
Die had vorig jaar drie juffen
van De Blokkendoos
bedreigd op het internet.
ANTWERPEN | Kamal A. (36), ali
as Abu Abdullah of Abu Dawud,
moet nog even in de gevangenis
blijven.
Hij werd gisteren door de correctio
nele rechtbank van Antwerpen ver
oordeeld tot een jaar cel, waarvan
de helft effectief, omdat hij drie juf
fen van de Antwerpse kleuter en

WAR ON DRUGS

© was

ANTWERPEN | De correctionele
rechtbank sprak zich gisteren uit
over 24 mensen die weigerden
een minnelijke schikking te beta
len van 75 of 150 euro, nadat ze
betrapt waren met drugs. In Ant
werpen geldt sinds 1 september
een nultolerantie. Het Antwerpse
drugsbeleid is daarmee strenger
dan de ministeriële richtlijn van
2005, die zegt dat meerderjarige
softdrugsgebruikers tot drie gram
cannabis op zak mogen hebben.
De meerderheid van de 24 zijn
softdrugsgebruikers. Ze kregen

De ouders van Belgische
Syriëstrijdsters vrezen voor
het leven van hun kinderen.
BRUSSEL | Twee jonge Belgi
sche vrouwen zouden maandag
zijn ontvoerd uit een huis in Sy
rië waar ze samen met andere
islamitische strijders verbleven.
Dat bevestigde de moeder van
een van hen gisteren. De vrouw
kreeg telefoon uit Syrië om haar
te melden dat haar dochter ver
dwenen was. Een van de twee
vermoedelijk ontvoerde vrouwen
– een bekeerlinge – is de wedu
we van Tarik Taketloune.
Sharia4Belgiummilitant Taket
loune werd in juni in Syrië ge
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Curd V., een zaakvoerder uit
SintGenesiusRode, bekende tij
dens zijn verhoor bij de politie zon
der omwegen dat hij achter het
stuur zat van de zwarte BMW die ei
gendom is van zijn vriendin, een
arts uit HerkdeStad.
Hij moest ook toegeven dat zijn rij
gedrag niet door de beugel kon.
Maar dat lag niet aan hem, zei hij.
De manier waarop de bestuurder
van de bestelwagen voor hem uit
reed, werkte hem op de zenu
wen. Vandaar dat hij rechts inhaal
de.
Toen de bestuurder daarna met zijn
lichten knipperde, vond Curd V. dat
te ver gaan. Hij trapte tot viermaal
toe op de rem. ‘Maar niet zo dat het
tot een aanrijding kon komen’, ver
klaarde Curd V. ‘Trouwens, met het
filmpje werd geknoeid.’
Na zijn verhoor mocht Curd V. be
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Enkele mijlpalen op vlak van duurzaamheid
1993
• Oprichting Samenwerkingsverband Duurzame
Ontwikkeling (SDO)
1995
• Uitbreiding SDO en omvorming tot het Centrum
voor Duurzame Ontwikkeling
1998
• Aanwijzing milieucoördinator
• Start cursus ‘Duurzame ontwikkeling’ in de
Manama ‘Conflict en Ontwikkelingsstudies’
2000
• Milieucharter voor eerste keer uitgereikt aan
de toenmalige Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Wetenschappen door
VOKA - Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen

• Ondertekening ‘Copernicus University Charter for
Sustainable Development’
2004
• Anti-discriminatieverklaring goedgekeurd door
Raad Van Bestuur
• Bedrijfsvervoerplan goedgekeurd door
Bestuurscollege
2008
• Oprichting beleidscel Diversiteit en Gender
2009
• Energiebeleidsplan goedgekeurd door
Bestuurscollege
• Visie op diversiteit goedgekeurd door Raad van
Bestuur

• Eerste globaal preventieplan

• Investeringsprogramma UGent goedgekeurd door
Raad van Bestuur, met onder meer provisies voor
energiebesparende maatregelen

2003

2010

• Welzijns- en milieubeleidsverklaring goedgekeurd
door Bestuurscollege

• Oprichting UGent1010 in het kader van de
internationale klimaatcampagne 10:10 Global

2002

Zuiddag rond koffieboeren
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2011
• Aanstelling vertrouwenspersoon psychosociaal
welzijn
2012
• Opstart Transitie UGent, denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experten en
beleidsmensen die een langetermijnvisie op vlak
van duurzaamheid voorstellen voor de UGent
• De nieuwe visie van de UGent ‘Ghent University, a
creative community for a changing world’ verwijst
naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
de UGent bij het zoeken van oplossingen voor de
grote maatschappelijke uitdagingen
• Duurzaamheid als strategische optie opgenomen in
Strategisch Plan UGent
• Installatie stuurgroep duurzaamheidsbeleid
• UGent ondertekent een duurzame vis-charter, waarin
engagement wordt vastgelegd om verregaande
inspanningen te doen op vlak van duurzame vis
• Duurzaamheid in actieplan Gentse Studentenraad

energie nodig voor nieuwbouw wordt na 2009
enkel gehaald uit eigen energieproductie
2013
• Publicatie memorandum ‘Transitie UGent, samen
voor een duurzame universiteit’
• Seminarie ‘Samen voor een duurzame universiteit’
met voorstelling memorandum (180 deelnemers)
• Memorandum Transitie UGent en
duurzaamheidsbeleid UGent voorgesteld op
verschillende commissies, raden, vormingsdagen,
opleidingen, symposia, …
• Nieuwe beleidslijnen rond energie: streven naar
bijna-nulenergieprincipe voor nieuwbouw en grote
renovatie
• Ambitieuze duurzaamheidsvisie goedgekeurd door
Raad Van Bestuur
2014
• Invoeren universiteitsbreed multidisciplinair
keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’
• Eerste duurzaamheidsrapport

• Eerste doelstelling uit energiebeleidsplan gehaald:
10% minder verbruik ten opzichte van 1998 en
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KRACHTLIJN 1: CREeREN VAN een SUBSTANTIEEL
DRAAGVLAK VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Communicatie en participatie
De UGent creëert door
sensibilisatie en communicatie
een grote betrokkenheid bij alle
geledingen (studenten, ZAP, AAP,
ATP, bestuurders), zowel in
de faculteiten als op het centraal
niveau, door de kans te bieden
mee te participeren aan
het duurzaamheidsbeleid van
de UGent.
Sensibilisering en communicatiecampagnes
De UGent probeert door sensibilisatie en
communicatie een grote betrokkenheid te creëren
bij personeel en studenten via facultaire welzijns- en
milieucommissies, een jaarlijkse mobiliteitscampagne
en energiecampagne, een ecomarkt, een ‘Fair
Trade Week’, een ‘Duurzame VIS-week’, een
campagne rond psychosociaal welbevinden en rond
functiebeperkingen, ... Naast deze centraal gestuurde
initiatieven gebeurde heel wat vanuit de faculteiten,
zoals een ‘Water and Climate Day’ van de faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen, een Jokerweek
met als thema ‘Architectuur voor een wereld in
transitie’ van de faculteit Ingenieurswetenschappen,
de ‘Goud:eerlijk?’-campagne, ... Ook de Gentse
Studentenraad en de studenten van UGent1010, een
studentengroepering die zich inzet voor een duurzame
toekomst, zetten met verschillende acties, zoals
een restjesdag, een waterproeverij, ‘kot’tuinieren,
duurzaamheidsthema’s in de kijker, ...

Over de muurtjes
De UGent probeert haar duurzaamheidsbeleid en haar
Duurzaamheidsrapport 2013

onderzoek in functie van een duurzame ontwikkeling
ook buiten haar muren kenbaar te maken. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door middel van de website, het UGentmagazine, persberichten, sociale media, valorisatie van
onderzoek, …

Participatie
Personeelsleden en studenten worden niet alleen
gesensibiliseerd en geïnformeerd op het vlak
van duurzaamheid. Ze worden ook aangespoord
om zelf initiatieven uit te werken. Zo roept het
duurzaamheidspact hen op om actief engagementen
aan te gaan op het vlak van duurzaamheid. Honderd
vakgroepen, diensten en afdelingen gingen die
uitdaging intussen aan. In juni 2014 werden voor de
tweede keer de leukste, origineelste acties of acties
met de meeste impact gelauwerd. De studenten
werden uitgedaagd om mee te dingen naar de
duurzaamheidsaward ‘de Groene Ruijter’. Sinds 2012
komt Transitie UGent geregeld bijeen; een denktank
van een 150-tal geëngageerde personeelsleden en
studenten, experten en beleidsmensen die samen een
langetermijnvisie op vlak van duurzaamheid uitwerkten
voor de UGent en verschillende acties voor morgen
voorstelden. Hun ideeën werden in 2013 een eerste
maal gepubliceerd in het memorandum ‘Transitie
UGent, samen voor een duurzame universiteit’, dat nu
een vervolg kent in de vorm van een addendum bij dit
duurzaamheidsrapport.

Adviesraad duurzaamheid
Het duurzaamheidsbeleid verankert zich steeds meer
in de organisatie van de UGent. Naast de evidente rol
van de afdeling Milieu, de cel Gender en Diversiteit,
het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, het
Instituut voor Duurzame Mobiliteit, ..., staat ook
geregeld duurzaamheidsthema’s op de agenda
van andere organen. Om de verankering verder
te structureren, wordt een transversale adviesraad
duurzaamheid geïnstalleerd. Deze groep adviseert de
rector, het Bestuurscollege, de Raad van Bestuur en
andere organen.

Een duurzaamheidspact - een idee van
UGent1010 - is een verbintenis die vakgroepen en
afdelingen vrijwillig aangaan om duurzamer te
werken.

De uitreiking van de duurzaamheidsaward ‘de Groene Ruijter’
ging naar een project waarbij
studenten op zoek zullen
gaan naar verwaarloosde
hoekjes om ze een ecologisch
waardevollere bestemming
te geven

Intussen hebben zowat 100 groepen zich geëngageerd. De faculteit Diergeneeskunde maakte een
leuk YouTube-filmpje over haar acties: vaker fietsen
en carpoolen, zuiniger omspringen met printers,
water, licht en verwarming, enzovoort. De Plantentuin
gebruikt biologische bestrijdingsmiddelen, vangplaten
en feromonen om schadelijke insecten te weren.
De decanaten van de faculteiten Wetenschappen en
Letteren en Wijsbegeerte organiseren verdeelpunten
voor groentepakketten. De vakgroep Anorganische en
Fysische Chemie brengt zijn biologisch afval naar de
kippen. Verschillende faculteiten riepen de studenten
op om hun masterproeven recto verso op gerecycleerd
papier te printen.
Meer informatie over het duurzaamheidspact:
www.UGent.be/duurzaamheidspact

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Duurzaamheidsrapport en presentatie nieuwe voorstellen van Transitie UGent,
organisatie seminarie, brede communicatie

DBZ-Milieu, Transitie UGent

Verder stimuleren van bottom up-initiatieven: de Groene Ruijter, het
duurzaamheidspact, sensibiliseringscampagnes, …

DBZ-Milieu, Transitie UGent

Opstart adviesraad duurzaamheid

UGent-bestuur
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KRACHTLIJN 2: INTEGRATIE VAN DUURZAME ONTWIKKELING
IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK
Onderwijs
Het hoger onderwijs wordt
beschouwd als een mogelijk
belangrijke katalysator voor
duurzame ontwikkeling, onder
meer via haar onderwijsopdracht.
40.000 jonge mensen vormen
heeft zijn invloed.
Daarom wil de UGent via het
onderwijs bijdragen aan een
duurzamere samenleving en
haar studenten voldoende
vertrouwd maken met sociale,
ecologische en economische
duurzaamheidsproblemen en met
mogelijke oplossingen.

Duurzaamheidsrapport 2013

Universiteitsbreed keuzevak
‘Duurzaamheidsdenken’
De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
organiseert, naar analogie met de universiteitsbrede
keuzevakken ‘Academisch Engels’, ‘Leer ondernemen’
en ‘Sport en bewegen’, een multidisciplinair universiteitsbreed keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’ bij de
start van het academiejaar 2014-2015. Centraal in
dit opleidingsonderdeel staat het ‘Studium Generale
Duurzaamheidsdenken’ waarin jaarlijks één vrij
specifiek, maar wisselend duurzaamheidsthema op
multi- en transdisciplinaire manier wordt ontrafeld.

Inhoudelijke integratie van duurzame
ontwikkeling in het volledige onderwijsaanbod
Het organiseren van een universiteitsbreed keuzevak
‘Duurzaamheidsdenken’ is een mooie stap,
maar duurzame ontwikkeling zal in het volledige
onderwijsaanbod geïntegreerd moeten worden.
Op inhoudelijk vlak moet er gestreefd worden
naar onderwijs met een hoge maatschappelijke
relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de
uitdagingen van vandaag en morgen. De voortgang
daarin zal aangetoond moeten worden tijdens de
instellingsreview in 2016, waarbij duurzaamheid
als beleidsthema werd opgenomen in het
beoordelingskader. Om deze oefening te lanceren
werd voor een halftijds medewerker aangesteld
gedurende anderhalf jaar die een doorlichting van
het onderwijs via een participatief traject zal
lanceren.

Community Service Learning

van hun opleiding een concreet maatschappelijk
engagement aangaan binnen of buiten de universiteit.
Studenten komen hiermee tegemoet aan reële noden
binnen de samenleving en leren kritisch nadenken over
hun (toekomstige) rol in de maatschappij.
De integratie van maatschappelijk engagement in
het curriculum door middel van CSL is een innovatief
onderwijsconcept dat het potentieel heeft om
onderwijspraktijken te vernieuwen en om concreet een
antwoord te bieden op de vraag naar maatschappelijk
relevant en toekomstgericht onderwijs.
Het concrete doel van het strategisch project is om
CSL aan de UGent te introduceren, te stimuleren en
zichtbaar te maken door goede onderwijspraktijken
in kaart te brengen en medewerkers hierover te
informeren en te inspireren. Intussen werd een
instrument ontwikkeld voor lesgevers die aan de
slag willen met CSL binnen hun onderwijsopdracht.
Er kwam ook een keuzevak ‘Coaching en
diversiteit’ in 4 pilootfaculteiten en er werden
goede praktijkvoorbeelden van CSL aan de UGent
geïdentificeerd waaronder het opleidingsonderdeel
‘Cocreatie’ in de bacheloropleiding Industrieel
ontwerpen.
Keuzevak ‘Coaching en diversiteit’, waarin
studenten hun theoretische inzichten inzake
diversiteit en hun coachingsvaardigheden in de
praktijk toepassen door een jaar lang mentor te
zijn van een medestudent.

WORD MENTOR EN
VERDIEN 3 STUDIEPUNTEN

Met het strategisch project ‘Community Service
Learning’ wil de UGent de aandacht vestigen op
de relevantie van maatschappelijk engagement in
het academisch onderwijs.
Community Service Learning (CSL) is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij studenten in het kader
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Het opleidingsonderdeel ‘Cocreatie’ maakt de
brug tussen ‘Inclusive Design’ en ‘Personalised
Manufacturing’. Studenten Industrieel ontwerpen van de UGent Campus Kortrijk en studenten
Ergotherapie van de HOWest werken in een codesignteam gedurende een periode van twaalf
weken hulpmiddelen uit op maat van één eindgebruiker met een specifieke functiebeperking.
De codesignteams gaan samen met de klant op
zoek naar oplossingen waarbij ze vertrekken
vanuit hun ervaren noden en wensen.

Duurzaamheidsrapport 2013

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Screening van integratie van duurzaamheid in onderwijsaanbod

DOWA

Visieontwikkeling en actieplan voor integratie van duurzaamheid in onderwijs

DOWA

Voorbereiding instellingsreview, deel ‘duurzaamheid’

DOWA

Keuzevak ‘Coaching en diversiteit’ uitbreiden naar 6 faculteiten:
LW, RE, EA, EB, PP en PS

DBZ- Diversiteit en Gender

Ontwikkeling van CSL-inspiratiesessies voor lesgevers

DBZ- Diversiteit en Gender

Oprichting van een contactpunt waar studenten, lesgevers en externe organisaties
terecht kunnen voor informatie over CSL

DBZ- Diversiteit en Gender
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Onderzoek
Op het vlak van onderzoek wil de UGent de mogelijkheden voor onderzoek met het oog op een sociaal
rechtvaardige, ecologische en economisch haalbare
duurzame toekomst verder stimuleren. Dergelijk onderzoek past een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke benaderingen toe, vaak door middel van multi-,
inter- en transdisciplinaire modi. Het vertrekt bovendien
vanuit een grote maatschappelijke relevantie.

Duurzaamheidsrapport 2013

Duurzaamheidsonderzoek
De UGent sluit zich aan bij de bredere onderzoeks- en
financieringscontext die een steeds grotere nadruk
legt op duurzaamheid. Europa lanceert steeds
meer projectoproepen die gericht zijn op thema’s
zoals duurzame steden, duurzame energie, duurzame
chemie, duurzame mobiliteit, duurzame materialen,
... Ook binnen de projecten voor strategisch basisonderzoek (SBO) bij het IWT is de bijdrage van het
project op het vlak van duurzame ontwikkeling één
van de criteria bij de aanvraag en evaluatie.

Onderzoeksbeleid
De UGent legt in haar onderzoeksbeleid de klemtoon
op fundamenteel en ongebonden onderzoek van
hoogstaande kwaliteit. Het is daarbij niet alleen
belangrijk gevestigd onderzoek gericht te bestendigen,
maar ook sterk groeipotentieel te ondersteunen. De
UGent levert het bewijs dat investeren in een brede
waaier van disciplines een stimulerende kweekvijver
voor nieuw talent oplevert. Vanuit strategische
overwegingen moedigt het onderzoeksbeleid ook de
samenwerking tussen verschillende disciplines
aan. Wetenschappelijke doorbraken ontstaan
immers vaak doordat verschillende onderzoekers
rond één probleem met elkaar gaan samenwerken.
In 2011 werden extra middelen ingezet voor vijf
multidisciplinaire onderzoeksplatformen of
speerpunten: nano- en biofotonica, biotechnologie
voor een duurzame economie, inflammatie en
immuniteit, neurowetenschappen en bio-informatica.
Niet alleen op wetenschappelijk vlak beoogt de
UGent een toppositie in die domeinen. Ook een
aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken
zoals energie, duurzaamheid en vergrijzing worden in
de onderzoeksplatformen aangeboord. Aansluitend
daarbij kregen de humane en sociale wetenschappen
een jaar later extra financiering om meer en beter
samen te werken en hun maatschappelijke voetafdruk
te vergroten.

In het kader van het Strategisch Plan wordt een
actieplan inzake maatschappelijke valorisatie
van onderzoek voorbereid. Hierin wordt de visie
van de UGent op de maatschappelijke waarde
van wetenschappelijk onderzoek en academische
expertise samengebracht en ondersteund door
middel van concrete acties die stap voor stap
zullen worden uitgevoerd. De kernbegrippen zijn
hierbij: samenwerking en participatie, respect en
wederkerigheid, waardering en ondersteuning,
begeleiding en training, communicatie en creativiteit.
Ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid en de
hieraan verbonden communicatie wordt de komende
jaren prioritair ingezet op de ontwikkeling van
een onderzoeksinformatiesysteem (GISMOproject). De invoering van dit systeem moet
op termijn een overkoepelend beeld van alle
UGent-onderzoeksactiviteiten (output, projecten,
dienstverlening en expertise, infrastructuur,
financiering, (inter)nationale samenwerking, ...)
mogelijk maken. Op basis hiervan kan een degelijk
overzicht worden geboden van de wetenschappelijke
expertise aan de UGent. Dit zal niet enkel de
interne kennisdeling en samenwerking ten goede
komen maar ook externe partnerschappen en het
reputatiemanagement van onderzoeksgroepen en
van de instelling in haar geheel professionaliseren.
Daarnaast lopen nog twee belangrijke projecten
die relevant zijn binnen het duurzaamheidsthema.
Zo werd in 2014 een eerste oproep gelanceerd
voor interdisciplinair doctoraatsonderzoek met
BOF-middelen. Verder ging in 2013 ook het
project “doordenkers” van start. Hierin buigen
multidisciplinaire visiegroepen zich over belangrijke
maatschappelijke uitdagingen. De UGent wil hierbij
helpen door haar expertise proactief ter beschikking
te stellen van de maatschappij. Zo behandelt één
visiegroep het thema ‘duurzame energie’ en een
andere het thema ‘duurzame visserij’.
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Consortia
De UGent is actief in een aantal grote multidisciplinaire
onderzoeksplatformen, met uitgesproken duurzaamheidsthema’s. Hieronder een aantal voorbeelden:

Ghent University Sustainable Energy
Technologies (UGent SET) bestaat vijf jaar. SET
is een uniek aanspreekpunt voor bedrijven die
geconfronteerd worden met de multidisciplinaire
uitdagingen in het energiedomein. SET geeft toegang
tot de expertise, kennis of infrastructuur van meer
dan tien onderzoeksgroepen, groepeert de kennis en
expertise van verschillende UGent-onderzoekers en
werkt nauw samen met vakspecialisten.

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
(CDO) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep
verbonden aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek
wordt gekenmerkt door een participatieve aanpak
en het benaderen van duurzaamheidsvraagstukken
als ‘politieke’ kwesties. Het CDO focust op
duurzaamheidstransities en socio-technische
innovaties, duurzaamheidsevaluatie en monitoring,
complexe besluitvorming en multi-level governance,
toekomstscenario’s en duurzaamheidsvisies.
Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM)
werd opgericht om de wetenschappelijke expertise
van verschillende onderzoeksgroepen op het
gebied van mobiliteit (technologische kennis van de

Duurzaamheidsrapport 2013

ingenieurslabo’s en de maatschappelijke kennis over de
openbare ruimte) te groeperen om te kunnen inspelen
op de toekomststrategie voor een meer geïntegreerde
(integrale) mobiliteit.
De UGent is ook betrokken in twee Steunpunten
voor Beleidsrelevant Onderzoek rond duurzaamheid.
Deze onderzoeksprojecten zijn zowel gericht op het
verschaffen van wetenschappelijke kennis als het
geven van ondersteuning aan middenveldorganisaties,
de Vlaamse overheid en de industrie. Het
onderzoeksprogramma van het Steunpunt Transities
voor Duurzame Ontwikkeling (TRADO) focust op
verschillende aspecten van duurzaamheidstransities,
met de bedoeling om de transitieaanpak van de
Vlaamse overheid wetenschappelijk te onderbouwen
en te ondersteunen. TRADO bestudeert ook enkele
andere thema’s die relevant zijn voor het Vlaamse
duurzaam ontwikkelingsbeleid, zoals impactanalyse
en duurzame overheidsopdrachten. Het Steunpunt
Duurzaam Materialenbeheer is vooral gericht op
‘Urban Mining van kritieke metalen’, ‘Duurzaam
Materialenbeheer in bouwtoepassingen’ en ‘Duurzaam
gebruik van kunststoffen’.

De UGent nam het initiatief om een Centre of
Excellence op te richten met de naam Food2Know.
In Vlaanderen is een grote expertise aanwezig
op het vlak van levensmiddelenwetenschappen,
diervoeding en de algemene gezondheid van mens
en dier. Food2Know identificeert nieuwe trends
en opportuniteiten in onderzoek en ontwikkeling
in de markt van diervoeding, voeding en
gezondheid en streeft naar multidisciplinair
innovatief onderzoek. Food2Know stimuleert
sterk het overleg en de samenwerking tussen het
groot aantal onderzoeksgroepen van verschillende
kennisinstellingen (Associatie Universiteit Gent, Vrije

Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en ILVO) en
de gerelateerde industrie, alsook met diverse nationale
en internationale organisaties in het werkveld.

externe stakeholders te fungeren. Het groepeert
22 onderzoeksgroepen uit zes faculteiten die
milieugerelateerd onderzoek verrichten.

Het Center of Renewable Resources (CoRR) van de
UGent wil multidisciplinair onderzoek verrichten rond
de integrale valorisatie van industriële gewassen en
herbruikbare bronnen in het algemeen.

Het UGent Marine Sciences Center of Excellence is
een interdisciplinair consortium dat de samenwerking
tussen 30 onderzoeksgroepen van zes faculteiten
en het Vlaams Instituut voor de Zee bevordert en
faciliteert. Deze samenwerking leidt tot innovatieve
oplossingen, onder meer voor duurzame visserij en
aquacultuur en geeft een boost aan de mariene
wetenschappen en de technische innovatie in België.

Het Center for Environmental Science
and Technology (CES&T) is een interfacultair
samenwerkingsverband met als doel het
milieugerelateerd onderwijs en onderzoek te
overkoepelen en als centraal aanspreekpunt voor

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Denkoefening rond universiteitsbreed ‘duurzaamheidsforum’

Stuurgroep duurzaamheid

Opdrijven communicatie rond maatschappelijke valorisatie

Projectteam
‘maatschappelijke
valorisatie’
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KRACHTLIJN 3: IMPLEMENTATIE VAN
DUURZAME ONTWIKKELING IN BEDRIJFSVOERING
Milieu-aspecten
Mobiliteit
Het duurzaam mobiliteitsbeleid
van de UGent wil, door het
voeren van een beheersgericht
en geïntegreerd beleid, het
kader vormen waarbinnen, op
een billijke manier, duurzame
mobiliteit mogelijk is voor
personeel en studenten

(cf. mobiliteitsvisie bedrijfsvervoerplan 2004).

Duurzaamheidsrapport 2013

Woon-werkverkeer
EN30 Meer dan 50% van de UGent-personeelsleden
verplaatst zich op een duurzame manier naar het
werk. Dit dankzij de vele initiatieven om het duurzaam
woon-werkverkeer te bevorderen. Een mobiele
fietshersteldienst rukt uit bij fietspech, pendelaars
stallen ’s avonds hun fiets in een voorbehouden
fietsenstalling aan het station, er is een fietsvergoeding
en een terugbetaling van de openbaarvervoerskosten
en dienstverplaatsingen kunnen met dienstfietsen
of deelauto’s gemaakt worden. Daarnaast worden
personeelsleden warm gemaakt om kennis te maken
met elektrisch fietsen door hen een maand lang een
elektrische fiets ter beschikking te stellen. De vele
fietsenstallingen op de campussen proberen iedere
fiets een plekje te bieden en bij nieuwe inrichtingen
wordt ook rekening gehouden met ruimte voor
bakfietsen, fietskarren, ...
Ondanks deze mooie resultaten, worden sommige
sites met problemen geconfronteerd die niet
langer via dergelijke ‘honingmaatregelen’ opgelost
kunnen worden: geblokkeerde toegangswegen,
parkeerproblemen, ondermaats openbaar vervoer,…
Bovendien zijn veel van die problemen, gezien de
ligging en de omvang van de UGent, ook problemen
van de Stad Gent. Dit zorgt ervoor dat zowel de Stad
Gent als de UGent er baat bij hebben om plannen
op elkaar af te stemmen en eenzelfde ambitieniveau
na te streven. Er wordt gewerkt aan een nieuw
bedrijfsvervoerplan waarin duurzaamheid,
aantrekkelijkheid en bereikbaarheid centraal
staan.

de fietsherstelplaatsen en herstelpalen. Het nieuwe
auditoriumbeheersysteem van de UGent (Centauro)
probeert de verplaatsingen die studenten moeten
afleggen voor het volgen van lessen te minimaliseren.
Om nieuwe studenten goed te informeren over de
(duurzame) vervoersmogelijkheden zal samen met
de Stad Gent een informatiecampagne uitgewerkt
worden. Want door de grote groep studenten wegen
ook de enkele procenten autogebruikers op de stad:
16% van de studenten (inclusief hogeschoolstudenten)
verplaatst zich met de auto van zijn woonplaats naar
Gent, 1% van zijn kot naar de campus.

Iets verderop parkeren
De autogebruikers van het complex Ledeganck
verhuisden van de parking ICC naar de parking
Kantienberg (tien minuten wandelen) en de parking
Sterre (tien minuten fietsen). Op deze laatste parking
werden voorbehouden parkeerplaatsen voorzien
en een afgesloten fietsenstalling ingericht. Deze
wijziging heeft een positief effect op de manier
waarop mensen naar hun werk komen. Het aandeel
autogebruikers daalde tot 24%. Ook de binnenkoer
van de Universiteitsstraat, die jarenlang een parking
was, werd omgevormd tot een fietsenstalling.
Door iets verderop te parkeren, komt ook opnieuw
ruimte vrij in de straat. Zo werd de Rozier autovrij
gemaakt en omgevormd tot een studentenplein.
De parking van de campus Coupure werd tijdelijk
opengesteld voor de buurtbewoners in de weekends
en ’s avonds, waardoor zij hun straat twee maanden
als leefstraat konden inrichten.

40.000 studenten

Shuttledienst op campus Ardoyen

EN30 … waarvan de meesten fietsen in Gent. Ze
zorgen voor grote fietsstromen in de stad. De Stad
Gent richt her en der fietsassen in, aan de UGent
werden de campuswegen op de campus Ardoyen
en de campus Sterre omgevormd tot fietsstraat.
Daarnaast kunnen studenten goedkoop een fiets
huren bij studentENmobiliteit en gebruik maken van

Door de verdere verdichting van het Wetenschapspark en het Technologiepark steken heel wat mobiliteitsproblemen de kop op: files op de toegangswegen
en de campus, een tekort aan parking, ... Studies
tonen aan dat onvoorwaardelijk op duurzame mobiliteit ingezet moet worden én dat infrastructurele
aanpassingen nodig zijn. Er loopt een studie naar de
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bouw van een parkeertoren. De hoofdstraten werden
ingericht als fietsstraat en als éénrichtingsstraat
voor autogebruikers. Personeelsleden van de UGent
en van de bedrijven kunnen gebruik maken van
de autodeelorganisatie Cambio en de mobiele
fietshersteldienst en er werd een shuttle ingelegd
tussen het Sint-Pietersstation en de campus.

Vliegtuigreizen

Minder en betere wagens

Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne probeert
personeelsleden en studenten te stimuleren tot
duurzame mobiliteit. Op ‘Car Free Day’, in september
2013, werden personeelsleden aangespoord om zich
op een duurzame manier naar het werk te verplaatsen.
Er konden bakfietsen en elektrische fietsen getest
worden, de fiets kon gegraveerd worden, de mobiele
fietshersteldienst was aanwezig, er werd eens vooraf
geëxperimenteerd met een autovrije Rozier, ...

Met een duurzaam wagenparkbeleid streeft de UGent
naar minder en betere wagens. Waar mogelijk, wordt
gebruik gemaakt van de autodeelorganisatie
Cambio. Daarnaast kan het personeel van
het rectoraat gebruik maken van een pool van
dienstwagens, waaronder drie elektrische wagens.
Sinds 2014 wordt de binnenpost voor de UGent
ook verdeeld met een elektrische wagen in plaats
van met een dieselwagen. Ook op campus Sterre
wordt gewerkt met een pool van een elektrische
dienstwagen en twee elektrische bakfietsen.

Sommige vliegtuigreizen kunnen worden vermeden
door een goede uitrusting van videoconferentieruimtes. De UGent rolt deze gestaag uit.

Een zaak van iedereen

Wagens die worden aangekocht, moeten voldoen aan
een aantal criteria voor samengebruik en ecoscore.
Er bestaat nog onduidelijkheid over het recht op een
bedrijfswagen en het financieren ervan met eigen
onderzoeksmiddelen.

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Actualisatie bedrijfsvervoerplan.

DBZ-Milieu

Vorming over videoconferenties, teleclassing, teleconferenties, …

DPO, DICT

Informatiecampagne voor studenten over duurzame mobiliteit op student kick off,
infodagen, inschrijvingsdagen, … in samenwerking met Stad Gent

DBZ-Milieu

Omvorming van achterkant parking rectoraat tot groene zone

DGFB, DBZ-Milieu

Betere herinrichting van de binnenkoer van Universiteitsstraat
(gevelgroen, uitloop cafetaria, …).

DGFB, DBZ-Milieu,
faculteit RE
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Vervoersmodi van UGent-personeelsleden voor woon-werkverkeer
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In het complex Ledeganck verdwenen de meeste parkeerplaatsen en moeten mensen iets verderop
parkeren. Met een stijging van het duurzaam woon-werkverkeer als positief gevolg.
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Verplaatsing van kot naar
de hogeschool/UGent en omgekeerd

13% te voet

1% auto, als bestuurder

8% auto, als bestuurder
22% te voet

21% trein
6% tram/bus
48% fiets

71% fiets
10% tram/bus

Car free day september 2013

Rozier verkeersvrij sinds mei 2014
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Verplaatsing van woonplaats naar
de hogeschool/UGent en omgekeerd

1% te voet

16% auto, als bestuurder

1% auto,
als passagier

46% trein
19% fiets

17% tram/bus

Resultaten op basis van enquête onder universitaire en
hogeschoolstudenten in 2012
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Energie- en waterverbruik

Het duurzaam energiebeleidsplan
van de UGent streeft naar
een daling van 20% van het
energiegebruik tegen 2020
tegenover 1998. Hierbij wordt
abstractie gemaakt van de
nieuwbouwprojecten die na
2009 werden gerealiseerd.
Van deze recente projecten
moet het energiegebruik
geminimaliseerd worden, waarbij
de extra benodigde energie zelf
geproduceerd zal worden,
al dan niet in eigen beheer
(cf. doelstellingen energiebeleidsplan 2009).

Duurzaamheidsrapport 2013

Energieverbruik
EN3 De gebouwen aan de UGent worden verwarmd
met aardgas (ca. 70.700 MWh), stadswarmte (ca.
20.100 MWh) en stookolie (ca. 8.300 MkWh). De
afgenomen elektriciteit bestaat uit aangekochte
groene stroom (73%), elektriciteit opgewekt door drie
windturbines op de site Melle (22%) en zonnepanelen
op diverse daken (0,8%). De herkomst van de
overige stroom is ongekend; deze wordt verbruikt in
huurpanden.

Energiebeleidsplan
EN6 De UGent wil tegen 2020 het energieverbruik van
het gebouwenpatrimonium op datum van 2008 met
20% reduceren. Dit kan door de juiste energiekeuzes
te maken bij vernieuwbouw en door verdere
investeringen te doen in het bestaande patrimonium
in het kader van rationeel energiegebruik. Daarnaast
moet het energiegebruik van de nieuwbouwprojecten
geminimaliseerd worden, waarbij de extra benodigde
energie zelf zal geproduceerd worden, al dan niet
in eigen beheer, door bijvoorbeeld windturbines,
zonnepanelen, ... Hiervoor dient de UGent resoluut te
kiezen voor groene technologieën.
In het kader van dit plan werden verschillende
beleidsinstrumenten uitgewerkt en geïmplementeerd.
Een eerste is de provisie voor duurzame
energiemaatregelen (1.000.000 EUR in het
investeringsprogramma voor 2010-2018) die
jaarlijks aangevuld wordt met bewezen
besparingen, waardoor blijvend geïnvesteerd kan
worden in rendabele maatregelen die buiten de
ontwerp- of de renovatierichtlijn vallen. Subsidies
en gerealiseerde besparingen ten gevolge van eigen
energieproductie, energieaudits, uitgevoerde werken
uit het vervangingsprogramma en investeringen
in rendabele maatregelen vloeien gedurende een
aantal jaren terug naar de provisie. Daarnaast heeft
de UGent een renovatierichtlijn, waarin ook bij
renovatie een aantal minimum energie-eisen worden

opgelegd. Ook hiervoor werd een provisie aangelegd
die jaarlijks wordt opgebouwd met de saldi van de
onderhoudsprogramma’s en algemene budgetten van
Welzijn en Milieu.
Dergelijke maatregelen zorgen voor een
structurele verankering van het energiebeleid in de
bedrijfsvoering. Maar om de doelstelling van 2020 te
halen, meer nog, om een ‘energieonafhankelijk’ bedrijf
genoemd te kunnen worden, zijn meer verregaande
inspanningen nodig.
Daarom legde de UGent in het najaar 2013 de
lat hoger. Bij nieuwbouw en renovatie wordt
gestreefd naar het bijna-nul energieprincipe. De
haalbaarheidsstudies voor het nieuwe restaurant op
de campus Diergeneeskunde en de renovatie van Blok
I en een gedeelte van Blok II van het Technicum lopen
op dit moment. Het gebouw Pathologische anatomie
en dissectie van de site UZGent, zowel gefinancierd
door het UZGent als het UGent, zal begin 2015 in
gebruik genomen worden en werd gebouwd volgens
de bijna-nul energiestandaard.
Het totale gecorrigeerde energiegebruik van
2013 daalde met 13% t.o.v. 1998, wanneer de
nieuwe gebouwen sinds 2009 (UFO, E. Braunschool,
S10, Kantienberg, Groeninghe, Mercator A en B en
Dunant 2) buiten beschouwing worden gelaten.
Het meerverbruik van deze nieuwe gebouwen (ca.
8.000 MWh) wordt gecompen-seerd door de eigen
groene energieproductie
(ca. 9.000 MWh).

Duurzame energiebronnen
Naast een zeer goede energieprestatie van het
gebouw zelf, moet ook gezocht worden naar
energieproductie in de nabije omgeving. De
UGent stapte al mee in het windturbine- en
zonnepanelenverhaal, maar heeft nu ook de stap
gezet naar biomassa en warmtekrachtkoppeling.
De warmtekrachtkoppelingsinstallaties van de
campus Coupure en het complex Ledeganck zullen
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operationeel zijn midden 2014. De biomassa-installatie
van de campus Coupure kan in werking gesteld
worden van zodra de vergunningen in orde zijn.

Centrale datacentra
De investeringen in centrale datacentra (op de
campus Sterre en later de campus Ardoyen) moeten
leiden tot een afbouw van de vele decentrale
serverlokalen. Via energieaudits in de serverlokalen
werden vakgroepen actief gestimuleerd tot colocatie
of het overschakelen op de centrale diensten (HPC,
centrale storage, virtuele colocatie). Intussen werd
53,3 kW gecoloceerd en 20 kW verouderde hardware
afgevoerd omdat werd overgeschakeld op de centrale
infrastructuur. Er is een positieve evolutie, maar de
decentrale afbouw moet in een aantal gevallen
dwingender opgelegd worden. Enkele vakgroepen
blijven hun decentraal serverpark koesteren en
uitbreiden. Zij zijn het nochtans die gemotiveerd
moeten zijn en inspanningen zullen moeten leveren
om hun servers daadwerkelijk te migreren. Op de
overblijvende decentrale serverlokalen worden
energiemeters geplaatst. In een latere fase kunnen
energiekosten doorgerekend worden als er geen
afdoende reden is of geen bereidheid getoond wordt
om binnen afzienbare tijd te verhuizen naar de
centrale infrastructuur.

Waterverbruik
EN8 EN9 EN10 Aan de UGent wordt hoofdzakelijk
stadswater gebruikt (ca. 270.000 m³ in 2013).
Een kleiner aandeel is grondwater (ca. 5.500 m³)
en regenwater (ca. 10.500 m³). In het universitair
sportcomplex GUSB wordt het zwembadwater
hergebruikt na filtering voor het spoelen van de
toiletten (1.100 m³ in 2013) en op de site Merelbeke
wordt een project uitgewerkt om ook grijswater
te gebruiken dat afkomstig is van de geplande
waterzuiveringsinstallatie.
Deze waterafname heeft nergens negatieve gevolgen
voor de betreffende waterbron, met uitzondering
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van het grondwater dat wordt opgepompt uit een
diepe kwetsbare sokkel op de site Merelbeke, faculteit
Diergeneeskunde. In de loop van 2014 wordt deze
waterwinning buiten gebruik gesteld.

Waterreductie
Wateraudits brengen de knelpunten op vlak van
waterverbruik in kaart. Voor waterbesparende
maatregelen bij bestaande apparatuur kan een
financiële tussenkomst verkregen worden. Bij de
aankoop van een nieuw toestel waarvoor koeling
en/of vacuüm vereist is, dient de vakgroep zelf te
investeren in de waterbesparende maatregelen. Plotse
en zeer sterke stijgingen van het waterverbruik in
enkele gebouwen duiden op het belang van gesloten
koelcircuits én van de zorg- en meldingsplicht van
vakgroepen of bedrijven.
Regenwatergebruik wordt verplicht gesteld via
de milieuvergunning én de bouwvergunning. Door
ook andere nabijgelegen gebouwen op te nemen
in de waterbalans van een (ver)nieuwbouw, kan
bijvoorbeeld blijken dat het benodigde sanitair water
voor de (ver)nieuwbouw kan worden aangevuld met
regenwater van nabijgelegen gebouwen, waardoor
de (milieu)winst groter wordt. Dit werd bekeken voor
elk nieuwbouw- of relevant renovatieproject van de
laatste jaren.

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Haalbaarheidsstudie voor windturbines op UGent-terreinen

DGFB, DBZ-Milieu

Verdere beoordeling van het gebouwenpatrimonium op vlak van kwaliteit, comfort
en energieprestatie en voorbereiding opmaak renovatieplan

DGFB

De haalbaarheidsstudie van de renovatie van Technicum Blok I en een gedeelte van
Blok II volgens het bijna-energieneutraalprincipe wordt verder uitgewerkt

DGFB

Ontwerp van het nieuwe restaurant op de campus Diergeneeskunde volgens het
bijna-energieneutraalprincipe

DGFB

De voorgestelde maatregelen m.b.t. regenwaterhergebruik op o.a. de campus
Sterre en de site Merelbeke worden verder uitgewerkt

DGFB, DBZ-Milieu
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Waterverbruik en -kosten van 1998 tot 2013
Sinds 1998 wordt het verbruik van brandstof,
elektriciteit en water nauwgezet bijgehouden in de
energieboekhouding. Het elektriciteitsverbruik steeg de
afgelopen 15 jaar met 48%; de elektriciteitsfactuur steeg
met 78% (van 3,4 mio tot 6,1 mio €/jaar) (figuur 1).
Ten opzichte van 2012 steeg het elektriciteitsverbruik in 2012 met 0,7%; de kost steeg het laatste
jaar met 2,5%.
Het gecorrigeerde brandstofverbruik daalde sinds 1998
met 24%, terwijl de brandstofkost steeg met 111% (van
2,1 mio tot 4,4 mio €/jaar) (figuur 2). Ten opzichte van
2012 steeg het werkelijk verbruik met 9% en daalde
het gecorrigeerd verbruik met 2%; de kost steeg het
laatste jaar met 2%.
Het waterverbruik daalde sinds 1998 met 33%; de
kostprijs is sindsdien toegenomen met 125%, evenwel
deels te wijten aan de saneringsbijdragen die worden
verrekend via de factuur terwijl dit vroeger via een
afzonderlijke heffing gebeurde (van 0,42 mio tot 0,95
mio €/jaar) (figuur 3). Ten opzichte van 2012 daalde
het waterverbruik met 0,5%; de kost steeg het
laatste jaar met 2%.
Zowel brandstof- als waterverbruik per m² gebouwoppervlak daalden sinds 1998 met respectievelijk 43% en
49%. Het elektriciteitsverbruik per m² bleef ten opzichte
van 2012 gelijk, na een eerste lichte daling ten opzichte
van 2011, ten opzichte van 1998 steeg het met 11%.
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Aangekochte elektriciteit van ongekende afkomst (huur)
Groene stroom geproduceerd op patrimonium UGent (zon) (0,8%)
Groene stroom geproduceerd op patrimonium UGent (wind)

Herkomst van de gebruikte elektriciteit

LICHT
UIT!

Sensibilisatiecampagne 2014

Voorontwerp studentenrestaurant
Diergeneeskunde, BEN-gebouw

Of wil je
soms een
naakte
kabouter
zien?

Wij
willen wel
helpen, maar
we kunnen er
gewoon niet
aan.

THERMOSTAAT OP 3

Kabouter_02.indd 1

06/02/14 09:57

Zonnepanelen op het Zoötechnisch Instituut van de site Merelbeke
Kabouter_05_plint.indd 1

11/02/14 10:50

35

Lucht- en wateremissies
Luchtemissies
EN21 Emissies naar de lucht zijn in een academische
omgeving voornamelijk te wijten aan verbrandingsprocessen in stookinstallaties. De rookgassen hiervan
worden volgens een wettelijk opgelegde periodiciteit
bemonsterd. De emissiegrenswaarden worden nergens
overschreden, met uitzondering van twee ketels op de
site Heymans, faculteit Farmaceutische Wetenschappen.
De uitstootniveaus van deze oudere installaties vallen
buiten de recent verstrengde norm voor NOx. De uitstoot
van labolucht als gevolg van ventilatie en afzuiging
wordt als diffuus gekarakteriseerd en als verwaarloosbaar
beschouwd.

Duurzaamheidsrapport 2013

Aangezien de UGent sinds midden 2008 koos voor de
aankoop van groene stroom, is de CO2-emissie met
ca. 65% gedaald. In absolute aantallen betekent dit
een daling van 32.500 ton CO2, en een resterende
CO2-emissie van ca. 17.000 ton (exclusief de emissies
die worden veroorzaakt door mobiliteit).

50.000

Op de site Merelbeke werd gestart met de bouw
van een eigen waterzuiveringsinstallatie. Het
gezuiverde effluent (grijswater) zal gebruikt worden
voor het reinigen van de klinieken.

CO2 warmte
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CO2 stookolie
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CO2 aardgas
CO2 elektriciteit
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De lozing gebeurt voornamelijk in de openbare
riolering, waar het pas na zuivering geloosd wordt in
het oppervlaktewater. Hierdoor is de milieu-impact
op het ontvangende oppervlaktewater gering. Op
nog twee sites, de site Merelbeke, Heidestraat en de
site INW, wordt huishoudelijk afvalwater rechtstreeks
geloosd op oppervlaktewater. Voor de Heidestraat
wordt dit in 2015 verholpen, voor de site INW in 2016.
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CO2-emissies ten gevolge van elektriciteitsen brandstofverbruik

Wateremissies
EN22 EN26 De UGent loost zowel huishoudelijk als
bedrijfsafvalwater. De kwaliteit van het bedrijfsafvalwater wordt in het kader van een zelfcontroleprogramma jaarlijks via meerdaagse debietsproportionele meetcampagnes en/of schepstalen gecontroleerd. Bij overschrijdingen van de emissiegrenswaarden
wordt samen met de vakgroepen op zoek gegaan
naar de oorzaak. Sinds 2013 kunnen bij aanhoudende
problemen met waterlozing, en wanneer de veroorzaker bekend is, de kosten voor extra staalname en
remediërende maatregelen doorgerekend worden aan
de betrokken vakgroep. Voor boetes was dit al langer
het geval.

37

Aankoop- en afvalbeleid

De UGent zet in op een duurzaam
aankoop- en materiaalbeheer.
Hierin wordt het principe van de
materialenhiërarchie gevolgd en
worden sociale, ecologische en
economische criteria in alle fasen
van het aankopen van producten
en diensten geïntegreerd
(cf. Duurzaamheidsvisie 2013).

Duurzaam aankoopbeleidsplan
EN32 HR4 HR10 HR11 LA14 LA15 SO9 SO10 EC9
De UGent streeft naar een duurzaam aankoopbeleid waarin
sociale, ecologische en economische criteria in alle fasen
van het aankopen van producten en diensten worden
geïntegreerd. Om naar deze doelstelling toe te werken,
werd duurzaamheid een belangrijk onderdeel in het
aankoopbeleidsplan van de UGent.
Bij nieuwe of hernieuwde raamovereenkomsten
worden, waar relevant, duurzaamheidscriteria
geïntegreerd. Daarnaast werd beslist om het aantal
raamovereenkomsten te vergroten en per opdracht de
afweging te maken of afname via het raamcontract
verplicht gesteld kan worden. Ook wordt telkens bekeken
of leveringen kunnen gegroepeerd worden, zodat de
verkeersdruk bij het leveren op de verschillende sites
beperkt kan blijven.
Mooie voorbeelden in 2013 zijn de overheidsopdrachten
voor plaatmaterialen (FSC), het UGent-magazine (FSC,
plantaardige drukinkten, …), het drukwerk met de huisstijl
(FSC, levering maximum om de 14 dagen), schoonmaak
voor studentenhuisvesting (sociale tewerkstelling), vis
voor de studentenresto’s (verbod op bedreigde vissoorten,
ASC-/MSC-label), koffie, thee en fruitsappen (fair trade en
verplichte afname via het raamcontract), ...
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Ook de documentenstroom die met overheidsopdrachten gepaard gaat, verloopt nu nagenoeg volledig
elektronisch. Het elektronisch bestelplatform breidt
steeds verder uit.

Duurzaam aankopen en minder afval op
de werkvloer
Naast deze beleidsmaatregelen werden een aantal
sensibiliserende maatregelen uitgewerkt: een
duurzame aankoopwijzer geeft personeelsleden
voor aankopen buiten de raamcontracten advies over
duurzaamheidscriteria en de kringloopwinkel van
de UGent probeert afgedankt meubilair, toestellen,
bureaumateriaal, ... een tweede leven te geven,
binnen de universiteit of voor privé-gebruik.
Ook werden verschillende producten uit de eigen
UGent-shop vervangen door een meer duurzame
variant (fair trade sweaters van biologisch katoen,
draagtassen, dopperflessen, waterkaraffen, ...). De
studenten van UGent1010 werkten verder rond
‘urban mining’ en met het duurzaamheidspact
gaan vakgroepen en diensten engagementen
aan om bijvoorbeeld eindwerken enkel digitaal of
minstens recto verso afgedrukt te aanvaarden, om
kraantjeswater te drinken, …

Aandeel duurzame aankopen
EN1 EN2 Een totaal overzicht van alle aangekochte
en gebruikte materialen bestaat niet, als gevolg van de
decentrale aankoopcultuur aan de UGent. Bijgevolg
kan ook niet ingeschat worden voor welk aandeel
van de aankopen duurzaamheidscriteria hebben
meegespeeld of welk aandeel uit gerecycleerde
producten bestaat. Wanneer in de toekomst de
afname van een aantal productgroepen verplicht
via het raamcontract zal moeten gebeuren, zullen
deze aspecten voor deze productgroepen kunnen
gemonitord worden.

Afvalproductie UGent
EN23 De UGent produceert huishoudelijk,
chemisch, medisch, dierlijk, radioactief en kleingevaarlijk afval. De hoeveelheden afgevoerd afval
worden bijgehouden in een afvalstoffenregister en
samen met de ophaler wordt gezocht naar de meest
milieuvriendelijke verwerkingstechniek.

Het grote publiek kon ‘proeven’ van duurzame
producten op de ecomarkt of op het Happy UGent
Hour, het personeelsfeest van de UGent. Hier en
daar werd iets gedaan aan het verpakkingsafval:
de plastic draagtas van de UGent-shop is vervangen
door een papieren zak en je kan je meeneemmaaltijd
of salade nu met je eigen recipiënt gaan afhalen in de
studentenresto’s.

Herbruikbare drinkflessen in de UGent-shop
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Ecomarkt in het UFO in oktober 2013

Hoeveelheid afval naar type verwerking (kg)
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Hoeveelheid afval naar type verwerking (m3)
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Composteren
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Overzicht van verwerkingswijze van
afvalstromen van de UGent, uitgedrukt
in volume (kg) zoals huishoudelijke
afvalstoffen, elektronica, …

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Raamcontract voor koerierdienst

DFIN, Milieu

Raamcontract voor bureaumaterialen met duurzaamheidscriteria

DFIN, Milieu

Raamcontract voor catering met duurzaamheidscriteria

DFIN, DBZ-Communicatie
en Milieu

Contract voor UGent-shop met duurzaamheidscriteria

DBZ

Afvalreductie door het aanbieden van herbruikbare drinkflessen en soepbekers
in de studentenresto’s

DSV
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Voeding
Minder vlees

De UGent zet in op duurzame
voeding. Een duurzaam
voedingsbeleid streeft naar een
gezond, betaalbaar en ecologisch
verantwoord voedingspatroon,
met minder vlees- en nietduurzame visconsumptie.

Duurzame vis
Het project ‘Duurzame vis’ heeft geleid tot een
aantal structurele maatregelen. Duurzaamheid
werd opgenomen als een gunningscriterium in de
overheidsopdracht voor de aankoop van vis en telt
sinds 2014 mee voor 25% van de punten (15% in
2013, 0% in 2012). Hierdoor wordt vis uit de
rode zone geweerd; vis uit de oranje zone zal
op termijn geweerd worden, van zodra een
duurzaam alternatief wordt gevonden.
Daarnaast worden mensen gesensibiliseerd door
een jaarlijkse ‘Duurzame VISweek’. In 2013 werd de
problematiek van bijvangst in de kijker gezet.
2012

Daarnaast werd het studentenrestaurant SintJansvest omgevormd tot een ‘omgekeerd
restaurant’. Er wordt slechts één vleesof visgerecht aangeboden, naast twee
veggiegerechten, een vegetarische saladbar,
vegetarisch belegde broodjes en een vegetarische
soep. Met deze eerste stap wil de UGent verdere
expertise opbouwen in de vegetarische grootkeuken zodat ook het aanbod in de andere
restaurants naar een hoger niveau kan worden
getild.

2013

MSC kabeljauw, MSC pacifische zalm

MSC kabeljauw, koolvis, pangasius, tipapia

Atlantische zalm, skipjacktonijn, pangasius

GLOBAL G.A.P. zalm

Ansjovis, tropische garnaal

Skipjacktonijn, garnaalkroketten

Onvoldoende info om de
duurzaamheid te bepalen

Ansjovis
Onvoldoende info om de
duurzaamheid te bepalen
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De UGent wil minder vlees op het menu. In 2013
kwam er een aantal vegetarische broodjes op
het menu en schakelde men over naar ‘2Veggie’
op Donderdag Veggiedag. In plaats van één
vegetarische maaltijd, worden er nu twee
aangeboden op donderdag, naast de vlees- en/
of vismaaltijden. Dit zorgde voor een stijging
van het aantal verkochte veggiemaaltijden
ten opzichte van vroeger. Ten opzichte van de
proefmaanden van de ‘Omgekeerde dag’ zorgde
het evenwel opnieuw voor een daling.

Evolutie van het aandeel van vis in de studentenresto’s uit de groene zone (het visbestand is
gezond, er is weinig milieubeschadiging of er
wordt voldoende duurzaam gekweekt), uit de
oranje zone (kweek is niet duurzaam of er zijn
problemen met de visvangst) en rode zone (fel
overbeviste vis, met uitsterven bedreigd of sterk
vervuilende kweektechnieken).

Fair trade

Duurzaamheidsbarometer

In alle studentenresto’s zijn de koffie en thee, het
fruitsap, de witte en rode wijn, de suiker en het
cacaopoeder fair trade. Ook de fruit- en chocoladerepen in de snoepautomaten aan de UGent dragen dit
label. Een nieuwe raamovereenkomst voor fair trade
koffie, thee en fruitsap moet dit meer ingang doen
vinden in de faculteiten.

Een werkgroep, samengesteld uit verschillende
experten, zal samen met de afdeling Maaltijdvoorzieningen een duurzaamheidsbarometer opstellen.
Hiermee kan de duurzaamheid binnen de restaurants
en cafetaria’s in kaart worden gebracht en worden
gemeten en gevisualiseerd voor de klant. Daarnaast
zal de werkgroep de afdeling Maaltijdvoorzieningen
ondersteunen in de implementatie van een duurzaam
voedingsbeleid door o.m. duurzaamheidscriteria
voor te stellen voor de aankoop van voeding, de
vermindering van vlees, ...

Tijdens de Fair Trade Week werden fair trade
producten extra onder de aandacht gebracht van de
studenten en het personeel en stond fair trade rijst op
BINNENLAND
het 8menu
van de studentenresto’s.
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EERSTE TOESPRAAK ALS RECTOR KU LEUVEN

Torfs swingt tussen
hete hangijzers door
In zijn eerste speech als rector deed Rik Torfs een poging het wijgevoel
aan te zwengelen. Over hete hangijzers als de publicatiedruk en de
genderkloof deed hij geen krasse uitspraken.

VOEDING

Veel minder zout
in Belgische
etenswaren
Voedingsmiddelen die in Bel
gië worden geproduceerd, bevat
ten veel minder zout dan enkele
jaren geleden. Vooral in vlees
producten (min 16 tot 36 pro
cent), brood (min 22 procent),
bereide maaltijden (min 15 tot
29 procent) en kazen (min 7,5
tot 20 procent) is het verschil
groot.
Dat is het resultaat van afspra
ken tussen de Belgische voe
dingsindustrie, de handel en de
federale overheidsdienst Volks
gezondheid.
In 2009 verbond de industrie
zich ertoe om de hoeveelheid
zout met tien procent te verla
gen tegen eind 2012.
De gemiddelde dagelijkse zout
consumptie van de Belgen be
droeg in 2009 10,45 gram, ter
wijl de Wereldgezondheidsorga
nisatie 5 gram per dag aanraadt.
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JUSTITIE

Gevangene eist
beter dieet via
rechtbank

START
VAN HET
ACADEMIEJAAR

Een man die in 2004 tot der
tig jaar cel veroordeeld werd
voor moord, vindt dat de Gentse
gevangenis zijn vetarm dieet
schema niet goed opvolgt. De
man eist via een kortgedingrech
ter een dwangsom van 1.000 eu
ro per dag dat hij geen aange
paste maaltijden krijgt.
‘Mijn cliënt heeft in 2002 al een
levertransplantatie ondergaan
en in 2012 een tweede’, zegt zijn
advocaat, Anthony Mallego. ‘Hij
moet een speciaal vetarm (MCT)
dieet volgen van het UZ Gent,
maar dat wordt niet strikt opge
volgd. Daardoor werd hij al twee
keer in vijf weken opgenomen.’
De gevangenis ontkent dat ze
het dieetschema aan haar laars
lapt. (belga)

VAN ONZE REDACTEUR

TOM YSEBAERT
LEUVEN | Let the good times
roll. Ja, het swingde gisteren op de
opening van het academiejaar aan
de KU Leuven. Paul ‘Boogie Boy’
Ambach mocht de boel muzikaal
opleuken. En dat deed sommige
academici op de eerste rijen naar
oordopjes verlangen.
Het was geen opening van het aca
demiejaar zoals we dat gewend
waren. Dat was de nieuwe rector,
Rik Torfs, wel aan zichzelf en zijn
reputatie verplicht.
Hij deed zijn toespraak op de hem
geheel eigen wijze, kwistig met
bon mots en typische Torfsismen,
genre: ‘wie vrijheid beknot, zal
braafheid oogsten’ of ‘het is nooit
te laat om te dromen, het is altijd
te vroeg om ermee op te houden’.
Harde woorden aan het adres van
de overheid, over bijvoorbeeld de
financiering, bleven uit. Behalve
dan de obligate oproep dat er
‘meer vertrouwen en minder con
trole’ moet komen. De taaltest En
gels voor professoren (DS 23 sep
tember) haalde hij aan als een van
de voorbeelden van onnodige re
geldrift. ‘We hebben echt geen ex
terne betutteling nodig om plotse
ling behoorlijk Engels te gaan
spreken.’
Hij deed ook geen grote beloftes
aan het personeel, uitte geen
brandende ambitie om de dingen
te gaan hervormen. ‘Verwacht van
mij geen hoogdravende verklarin
gen over een omwenteling, die is
niet nodig. We doen het goed, ook
al is er wat schaafwerk nodig.’
Torfsderector is al een stuk voor
zichtiger geworden dan Torfsde
kandidaat. Het is maar de vraag
hoeveel van zijn kiezers hij daar
mee teleurstelt.

Publicatiedruk

Charmeren probeerde hij door het
‘wij’gevoel in de verf te zetten.
Het was dus duidelijk een bood
schap naar de eigen universitaire
gemeenschap, niet naar de buiten
wereld.
Het woord ‘publicatiedruk’ was
niet te horen in de speech. Merk

Rector Rik Torfs (midden, met rechts aartsbisschop Léonard) had vooral een boodschap voor de eigen universi
taire gemeenschap en minder voor de buitenwereld. © Dirk Waem/belga

waardig, gelet op de commotie die
rond dit fenomeen ontstaan is.
Onlangs begon een actiegroep
jonge academici met een petitie
om de ondraaglijke druk aan te
klagen.
In zijn campagne had Torfs her
haaldelijk verkondigd iets aan die
publicatiedruk te willen doen.
Gisteren hield hij het bij ‘presta
tiedruk’.
Hij noemde het ‘onaanvaardbaar
dat doctorandi meer worden ge
waardeerd om wat ze produceren
dan om wie ze zijn’. En: ‘als slechts
één doctor op dertien later hoogle
raar kan worden, moeten we er
voor zorgen dat ook de twaalf an
deren perspectieven zien.’
Vrouwen

Klaas Keirse, spreker namens het
academisch personeel, formuleer
de dan maar in zijn plaats de drin
gende eisen: een gedegen docto
raatsopleiding, gekoppeld aan een
stevig loopbaanbeleid. Meer over
heidsgeld naar de universiteiten
– de ‘eerste geldstroom moet om
hoog’ heet dat. En een betere ad
ministratieve omkadering.
Hoe hoger je opklimt in de gele
dingen van de universiteit, hoe

minder vrouwen je er aantreft.
Die boodschap brachten Nellie
Konijnendijk en Anya Topolski
namens de werkgroep Vrouw en
Universiteit. In bestuursfuncties
is 11 procent vrouw. Het Europese
gemiddelde is 36 procent. Het per
centage vrouwelijke hoogleraren
bedraagt 13 procent. Europees is
dat 20 procent.
En het pijnlijkste was: zeventien
jaar geleden was het net zo erg ge
steld. Daar moet ter verschoning
aan toegevoegd worden dat bij de
benoeming van postdocs wel de
45 procent vrouwen gerespec
teerd wordt.
Torfs had zich in zijn campagne
als vrouwvriendelijk geprofileerd.
Maar bij het samenstellen van zijn
ploeg vicerectoren ging het aantal
vrouwen daarin meteen van drie
naar twee.
Ontslag

Gisteren raakte ook nog bekend
dat rector Torfs Pieter Knapen, di
recteur communicatie van de KU
Leuven en exVRTjournalist, ont
slagen heeft. Zijn functie ver
dwijnt. In het studentenblad Veto
zegt Knapen dat de rector niet met
hem wilde samenwerken.

‘Verwacht van mij
geen hoogdravende
verklaringen over
een omwenteling,
die is niet nodig.
We doen het goed’
RIK TORFS

Rector KU Leuven

Torfsderector
is al een stuk
voorzichtiger dan
Torfsdekandi
daat. Het is maar
de vraag hoeveel
van zijn kiezers
hij daarmee
teleurstelt

RECHTBANKEN

Drie verdachten
schuldig aan
roofmoord op
advocatengezin
De jury van het Brusselse as
sisenhof heeft Frédéric M’Lem
bakani (28), Christian Lumu
Akutu (30) en Milton Roberto
(33) maandagavond schuldig
verklaard aan de roofmoorden
op de Wemmelse advocaat Mi
chel De Vleesschouwer (57), zijn
echtgenote Françoise Grumbergs
(48) en hun zoon Nicolas (20).
M’Lembakani en Lumu Akutu
zijn ook schuldig verklaard aan
poging doodslag op Nicolas’ ver
loofde, Ebru Yüksel (22).
De pleidooien over de strafmaat
volgen vandaag dinsdag.
De drie verdachten hadden het
gemunt op de drie wagens van
het gezin De Vleeschouwer. Na
een telefonische afspraak met de
zoon trokken ze op 14 november
2010 naar de gezinswoning in
Wemmel. Terwijl Roberto buiten
het huis de wacht hield, gingen
de twee anderen naar binnen.
Daar schoten M’Lembakani en
Lumu Akutu het gezin neer.
(belga)

De Gentse studenten konden gisteren kennis maken met het vegetarisch aanbod in de ‘omgekeerde resto’.

Vanaf dit academiejaar kunnen studenten van de UGent
terecht in het eerste vegetarische universiteitsrestaurant.
Het moet komaf maken met het smakeloze imago van
maaltijden zonder vlees.

Universiteitsrestaurant
wordt lab voor
vegetarische maaltijden
VAN ONZE MEDEWERKER

SAMUEL HANEGREEFS
FOTO’S FRED DEBROCK
GENT | Studiegenoten Andreas

Coene en Hanne Vyncke hebben er
net hun eerste vegetarische maal
tijd van het academiejaar opzitten.
‘Zeer lekker’, knikken ze. ‘En be
taalbaar’, voegt Andreas toe. Hij
betaalde 3,40 euro voor een schotel
quornblokjes met couscous. ‘Veel
van de trendy vegetarische restau
rants zijn erg duur’, zegt hij. ‘Vaak
betaal je er zes tot zeven euro voor
een kleine maaltijd of zelfs alleen
maar een soep. Te veel voor een
student.’ Hij vermoedt dat een be
taalbaar vegetarisch alternatief
daarom wel zal aanslaan.
Voor heel wat studenten kwam de
vegetarische metamorfose van hun
vertrouwde restaurant als een ver
rassing. Vorig schooljaar was het
restaurant aan de SintJansvest
immers nog gewoon een van de
acht studentenrestaurants in Gent,
weliswaar een van de kleinste.
Maar gisteren werd het omgedoopt
tot ‘omgekeerde resto’, het eerste

vegetarische universiteitsrestau
rant, op een dagelijkse vis of vlees
schotel na.
‘Die vlees of visoptie behouden we
om te vermijden dat we nietvege
tariërs te hard zouden afschrikken’,
verduidelijkt Vera Putteman, afde
lingshoofd van de maaltijdvoorzie
ning aan de UGent. ‘Want we wil
len met dit restaurant zeker niet al
leen de vegetariërs extra verwen
nen. Het doel is net ook het grote
publiek te overtuigen om vlees af
en toe links te laten liggen.’
Boosdoener

Dertig procent van onze ecologi
sche voetafdruk wordt immers be
paald door onze voeding, een pak
meer dan transport of huisvesting.
En vlees is daarbij de grootste
boosdoener. Met die overweging
wil het restaurant de nietvegetari
ers over de streep trekken. Maar
dat mag niet ten koste gaan van
lekker eten, klinkt het.
‘Je moet dit restaurant een beetje
bekijken als een lab waar we op
kleine schaal kunnen experimen

teren met vegetarische voeding’,
verduidelijkt Putteman. ‘De bedoe
ling is om lekkere schotels te creë
ren die we op termijn ook op groot
keukenformaat kunnen klaarma
ken.’ Want de smaak van vegetari
sche maaltijden die uit dergelijke
industriële keukens komt, laat
vaak te wensen over. Door nu op
kleinere schaal de schotels eerst op
punt te stellen, wil Putteman met
dat smakeloze imago eindelijk
komaf maken.
Derdejaarsstudent Louis Daue is
niet echt onder de indruk van het
Gentse experiment. Hij had zich
verlekkerd op een steak frites of
een spaghetti, tot hij ontdekte dat
zijn vaste restaurant die niet lan
ger serveert. Enkele andere stu
denten vrezen dan weer voor een
stormloop op hun gezellige restau
rant, tot voor kort zelfs bij veel stu
denten onbekend. Slechts twee
honderd hongerige klanten kun
nen elke middag in de ‘omgekeerde
resto’ worden bediend. Later deze
week kunnen die nog proeven van
onder meer tajine met couscous.

De vegetarische schotels worden nog op kleine schaal bereid.

Universiteiten strijden
om vegetariër
Ook andere universiteiten gaan
vegetarisch. Het Leuvense uni
versiteitsrestaurant Alma zegt
het eerste te zijn dat ooit met
vegetarische maaltijden is be
gonnen. Dagelijks wordt er nog
steeds minimum één vegetari
sche optie aangeboden.
Ook de Universiteit Antwerpen
noemt zichzelf een pionier op
het vlak van duurzaamheid. ‘In
2011 beslisten we als eerste om
tonijn uit ons menu te schrap
pen’, zegt afdelingshoofd Cathe
rine Ongenae. Elke donderdag is

het in Antwerpen bovendien veg
giedag. ‘Er wordt dan enkel ge
zorgd voor één nietpopulaire
vleesoptie’, vertelt Ongenae.
En in tegenstelling tot de univer
siteit van Gent zegt het afde
lingshoofd weinig moeite te heb
ben met het vinden van smake
lijke vegetarische schotels op
grootkeukenformaat. ‘De univer
siteit organiseert ook workshops
voor het keukenpersoneel, waar
bij het op een originele manier
met vegetarische producten
leert werken.’
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Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Uitwerken van duurzaamheidsbarometer toegepast op de UGent-resto’s.

DSV, DBZ-Milieu, fac. BW

Formuleren van doelstellingen en opmaak van actieplan voor verduurzaming van de
maaltijden in de resto’s.

DSV, Commissie Menu en
Marketing, Sociale Raad

Studenten van de UGent Campus Kortrijk experimenteren met stadstuinieren

Omgekeerd restaurant Sint-Jansvest sinds september 2013

Duurzaamheidsrapport 2013

Groenbeheer

Groenbeheer aan de UGent
EN11 De UGent heeft ongeveer 250 hectare terrein in
gebruik. Daarvan is ongeveer een kwart verhard. De rest
bestaat uit gras, bos, water, struiken en landbouwgrond.
Er is dus een behoorlijke oppervlakte onbebouwd
gebied. Hiervan geniet enkel het Aelmoeseneiebos in
Gontrode, een zeer waardevol bos, officiële bescherming.
Op de campus Sterre zijn waardevolle graslanden
(glanshaverhooilanden) en het terrein van de site
INW is voor een groot deel bebost. Op deze laatste
site zal met het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan de
bestemming van het meest waardevolle beboste deel
omgezet worden van industriezone naar groenzone.
Op de andere sites is de natuurwaarde eerder beperkt.
Er ontbreekt nog een globale beheervisie voor de groenzones, maar hier en daar zijn er wel al initiatieven op vlak
van ecologisch groenbeheer genomen.
In het kader van het pesticidenreductiedecreet, dat vanaf
2015 het gebruik van pesticiden en herbiciden voor
openbare besturen verbiedt, is in de loop der jaren het
gebruik van deze producten afgebouwd. De campus
Sterre en de site INW worden al enkele jaren beheerd
zonder pesticiden en herbiciden. Daarnaast werd al een
enkele keer voor een groendak gekozen, zoals op home
Bertha en op het datacenter van de campus Sterre. Ook op
een stuk dak van het complex Ledeganck en het nieuwe
sportcomplex op de site Dunant wordt een groendak
aangelegd. De aanleg van groendaken wordt sowieso
overwogen bij grondige renovaties van daken, maar vaak
staan de beperkte draagkracht of technische installaties dit
in de weg.
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Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Nulmeting opmaken voor de vooropgestelde indicatoren:
- aantal sites waarvoor een goedgekeurd beheerplan bestaat
- procentuele realisatie van het beheerplan
- kwantificatie van het groenbeheer op ecologisch en sociaal vlak volgens
vooropgestelde criteria

DGFB, DBZ-Milieu

Opmaak beheerplannen voor site Heymans-Farmacie, campus Sterre en
campus Ardoyen

DGFB

Delen van groen op de site Heymans, faculteit Farmaceutische Wetenschappen

DGFB

Invulling geven aan het project ‘de groene vleugel’ (bijvoorbeeld vergroening van
achterkant rectoraat, gevelbeplanting op binnenkoer Universiteitsstraat)

DGFB, DBZ-Milieu,
studenten

Picknicken op de campus Sterre

Duurzaamheidsrapport 2013

Bijenstation campus Sterre

Plantentuin complex Ledeganck
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Sociale aspecten
Werken aan de UGent
HR-beleid
LA1 LA2 LA10 LA11 LA13
Aan de UGent werken ca. 9000 personeelsleden.
Zij hebben hetzij een statutair contract, hetzij een
contract van bepaalde of onbepaalde duur. Het
bestuur streeft naar een billijke en realistische
harmonisering van de verschillende statuten. Hierbij
werkt ze in nauw overleg met de vakorganisaties
aan een aanvullende pensioenverzekering voor
alle contractuele personeelsleden zoals vastgelegd
in CAO III, waarbij verder de werving en retentie
van het contractueel personeel gericht is op meer
structurele tewerkstelling. Via een reglementswijziging
werd recent een alternatief geboden voor het
sociaalrechtelijk gezien soms minder gunstig statutair
ambt van praktijk-assistent.
Er zijn verschillende projecten opgezet om werknemers
te begeleiden doorheen hun loopbaan.

Duurzaamheidsrapport 2013

Met het loopbaanbeleid werd onder meer het
meter-peterschap ingevoerd voor beginnende
werknemers en werden workshops georganiseerd
voor leidinggevenden. Met het nieuwe
postdoctoraal loopbaanbeleid en -begeleiding
wil de UGent haar postdocs zo goed mogelijk
ondersteunen en voorbereiden op een verdere
loopbaan na hun postdoctoraal onderzoek dat voor
de meesten in een tijdelijke aanstelling gebeurt. Dit
gebeurt door loopbaancoaching, workshops voor
postdocs, mentoring (richting academische én nietacademische carrière) en de postdoc community, een
netwerk voor en door postdocs met als bindmiddel
postdoc-loopbaanpaden; dit laatste is uniek in
Vlaanderen. In het project ‘Anders werken’ wordt
onder meer het anders invullen van werkplekken
uitgetest. Daarnaast is een regeling uitgewerkt
rond loopbaanonderbreking (de ‘sabbatperiode’);
de Vlaamse Overheid promoot dit via een
aanmoedigingspremie. De workshop ‘Gemotiveerd
gepensioneerd’ dient ter afronding van de loopbaan.
Aan de UGent wordt gewerkt met evaluatie- en
functioneringsgesprekken. Bij het administratieftechnisch personeel (ATP) gebeurt dit alternerend
om de twee jaar. Binnen het loopbaanbeleid wordt
gewerkt aan een model dat nog meer vertrekt vanuit
een vertrouwensrelatie tussen de werknemers en
hun leidinggevenden.
Voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP)
wordt gewerkt met een vlakke loopbaan voor
de bevorderingen binnen de graad hoofddocent
en voor de bevordering van hoogleraar naar
gewoon hoogleraar. Deze bevorderingen via de
vlakke loopbaan gebeuren op basis van voldoende
opgebouwde anciënniteit en op voorwaarde van
gunstige tweejaarlijkse evaluaties. Het ZAP kan
daarenboven kiezen om in te stappen in een
functionele loopbaan die kan leiden tot een
bevordering van docent naar hoofddocent en van
hoofddocent naar hoogleraar. De functionele loopbaan
die in 2012 werd ingevoerd breekt met een eerder,
competitief bevorderingsmodel waarin ZAP-collega´s

geacht werden te concurreren voor een beperkt aantal
bevorderingsplaatsen. Aangezien in het vorige model
de onderzoeksprestatie vaak een bepalende factor was
bij de selectie voor bevordering, veroorzaakte dit een
concurrentiële eerder dan een collegiale relatie tussen
de ZAP-leden. Dit kon leiden tot een verschraling
van de individuele opdracht ten koste van onderwijs
en dienstverlening en veroorzaakte spanningen,
demotivatie en aliënatie met de instelling en haar
kernopdrachten. In het functioneel loopbaanmodel
gebeurt een bevordering op basis van het behalen
van uitdagende maar realistische gepersonaliseerde
doelstellingen binnen één cyclus (bevordering van
docent naar hoofddocent) of twee cycli van vijf jaar
(bevordering van hoofddocent tot hoogleraar). Bij
het niet behalen van de doelstellingen kan door
gefaseerde verlengingen van de cycli de motivatie
van het ZAP-lid geactiveerd blijven. Via dit model
beschikken de faculteiten over een instrument om
het ZAP gedifferentieerd volgens de opdrachten, de
talenten en de strategie in te zetten en kunnen ZAPleden elkaar collegiaal ondersteunen bij het behalen
van hun individuele doelstellingen. Voor een beperkt
aantal uitmuntende onderzoeksprofielen werd parallel
hiermee een zogenaamde fast track voor bevordering
naar hoogleraar ingevoerd, waarbij op basis van
het onderzoeksdossier tweejaarlijks een versnelde
bevordering mogelijk is.
Het wetenschappelijk personeel (WP en AAP) krijgt
evaluaties. Voor het WP werd dit gekoppeld aan
een reglement dat de loopbaanevolutie koppelt aan
gunstige evaluaties. Voor het AAP gebeurt dit op
basis van de decretale bepalingen in functie van het
recht op twee opeenvolgende verlengingen van een
tweejarig mandaat binnen een zesjarig traject voor
mandaatassistenten en in functie van een mogelijke
eenmalige verlenging voor doctor-assistenten.
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Personeelsbelangen
HR4 LA5 Aan de UGent bestaat er een sterke
traditie om het bestuur van de instelling mee in
handen te leggen van haar interne stakeholders,
de personeelsgeledingen. Dit participatiemodel
is verankerd in het Bijzonder Decreet dat de
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en het
Bestuurscollege garandeert. Vanuit een overtuigde
betrokkenheid vanwege de personeelsleden
worden zij ook betrokken in centrale en
decentrale adviesraden, zoals de Onderwijsraad,
Onderzoeksraad, Bouwcommissie, ICT-commissie,…
en de Faculteitsraden. Deze aanpak zorgt voor
een permanente stroom aan ideeën, noden en
verwachtingen vanuit de basis, waardoor de relevantie
en de legitimiteit van bestuursdaden enkel maar
toeneemt.
Alle personeelsleden vallen onder de CAO Hoger
Onderwijs. Aan de UGent zijn drie vakorganisaties
actief waar personeelsleden zich uit vrije wil bij
kunnen aansluiten: het ACOD (onderdeel van
de socialistische vakbond ABVV), ACV Openbare
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Vorming

ZAP

LA9 De UGent stimuleert een voortdurende opbouw
van kennis en ontwikkeling bij haar medewerkers.
Het opleidingsaanbod gaat over UGent gerelateerde
knowhow (IT-vaardigheden, informatiebeheer,
welzijn en milieu, beleidsthema’s, peter-/meterschap,
overheidsopdrachten), kennis (talen en informatica),
gedrag (persoonlijke organisatie, schriftelijke
communicatie, communiceren en samenwerken,
anders werken), loopbaan, leiderschap aan de
UGent, … Verder wordt ook een assistenten- en
docententraining aangeboden en worden doctoral
schools ingericht voor doctoraatsstudenten.
Tot slot is er nog het aanbod ‘levenslang leren’ voor
personeel (en particulieren) met permanente vorming,
wetenschappelijke nascholing, de Open Universiteit en
het Universitair Centrum voor Talenonderwijs.

Welzijns- en milieubeleid

Publieksprijs ‘Employer of the year’
Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de UGent
in 2014 de publieksprijs van ‘Employer of the Year’ in
ontvangst mogen nemen in de categorie ‘non profit’. De
initiatiefnemers - Vacature/Références, Acerta en Vlerick
Business School - bekronen hiermee het interne HRbeleid van een organisatie in relatie tot het beeld dat de
buitenwereld heeft van die werkgever. Aan de hand van
een onderzoek wou men achterhalen in welke mate er
overeenstemming is tussen het beeld dat de buitenwereld
heeft van een organisatie als werkgever én wat er zich
binnen de muren effectief afspeelt.

LA6 LA8 PR1 Sinds 2003 heeft de UGent een
welzijns- en milieubeleidsverklaring. Dit engagement vertaalt zich in een vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) als deel van het dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit GPP is een meerjarenplan voor
het uitwerken en implementeren van voorgestelde
preventiemaatregelen op het vlak van welzijn
(veiligheid, gezondheid, radioprotectie, psychosociaal
welzijn) en milieu. Jaarlijks wordt het globaal preventieplan geconcretiseerd in afgeleide jaarlijkse actieplannen (JAP). Daarnaast is er het arbeidsreglement
waarin een hoofdstuk gewijd wordt aan preventie
en bescherming op het werk en de welzijns- en
milieugids.
Om personeelsleden te stimuleren om daadwerkelijk
te handelen volgens deze richtlijnen, worden o.m.
werkplaatsbezoeken georganiseerd, zijn er periodieke
bezoeken bij de arbeidsgeneesheer, is er een jaarlijks
seminarie welzijn en milieu en een jaarlijks bioveiligheidsseminarie. Continue sensibilisatie blijft evenwel
nodig.
Ook wordt aandacht besteed aan moederschapsbescherming, beroepsziektes en arbeidsongevallen. In 2013 deden zich 115 arbeidsongevallen
voor, waarvan 57 op het werk en 58 van of naar het
werk.

HR-strategie en actieplan voor onderzoekers
De UGent werkte een HR-strategie en -actieplan uit voor
onderzoekers voor de periode 2014-2018 dat beloond werd
met het ‘HR Excellence in Research’-logo van de Europese
Commissie. Een mooie erkenning voor de inspanningen die
de UGent levert om haar academisch personeelsbeleid te
verbeteren. Het werkproces, o.a. een uitgebreide bevraging
van het academische personeel en beleidsexperten, was
een gelegenheid om bottom-up een aantal hiaten in het
bestaande beleid te identificeren en een oplossing voor te
bereiden. Ingebouwde evaluatiemomenten (2016, 2018)
moeten nu de garantie bieden dat de implementatie van
de actiepunten in dit beleidsplan goed zullen worden
gemonitord en geen dode letter blijven.
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In het kader van de uitbouw van haar psychosociaal
welzijnsbeleid heeft de UGent via een onafhankelijke
organisatie een grootschalige bevraging naar psychosociale risico’s bij alle personeelsleden uitgevoerd.
Naast de welzijnsindicatoren (stress, motivatie, ongewenst gedrag en absenteïsme) is ook gepolst naar
risicofactoren zoals werk-privé balans, ontplooiingsmogelijkheden en teamfactoren. Uit de resultaten
van de enquête bleek dat het UGent-personeel sterk
gemotiveerd is. Risicofactoren daarentegen waren
onder meer de hoge werkdruk en stressklachten voor
academisch personeel en de nood aan meer uitdaging
in de job bij het ATP. Specifiek voor onderzoekers
vormt de toekomstonzekerheid een uitgesproken
psychosociaal risico.
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In opvolging van de resultaten zal de UGent nu globale
actieplannen opstellen, terwijl focusgroepen input
zullen leveren voor gerichte actieplannen om tegemoet
te komen aan de specifieke behoeften van de verschillende personeelscategorieën. Ook faculteiten en
directies kunnen uit de enquête opmaken welke
psychosociale risico’s hen meer of minder treffen en
worden gestimuleerd om actie te ondernemen.

Welzijns- en milieugids

voel jij je om een of andere reden niet goed
op je werk? kamp je met werkgerelateerde
problemen zoals conflicten, stress, agressie
of pesterijen? blijf er niet mee zitten.
praat erover. want aan de Ugent werken
we allemaal samen aan een aangename
werksfeer voor iedereen. dat betekent
respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid
en integriteit in de omgang met collega’s,

z

leidinggevenden, medewerkers en studenten.
ongewenst grensoverschrijdend gedrag
hoort daar niet in thuis. Heb je toch het
gevoel er alleen voor te staan? dan is er de
vertrouwenspersoon die naar je luistert. je
vindt haar gegevens onderaan deze affiche of
op www.Ugent.be/vertrouwenspersoon
want een goede werksfeer achtervolgt je
§ 2120194

overal.

Campagne rond psychosociale risico’s

Heb je een vermoeden van ongewenst grensoverscHrijdend gedrag of ervaar je andere werkgerelateerde problemen? meld Het meteen!
VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

VOEL JIJ JE NIET
GOED OP JE WERK?

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Praat erover!
Met je collega’s,
leidinggevende of
contacteer Sara Drieghe,
de vertrouwenspersoon
via 09 264 42 53 of
Sara.Drieghe@UGent.be

Duurzaamheidsrapport 2013

WELZIJNS- EN MILIEUGIDS
versie 2013

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Uitrol van postdoctoraal loopbaanbeleid en -begeleiding

DPO

Implementatie van het HR-actieplan voor onderzoekers

DPO

Denkoefening over optimaliseren van pensioenen, werving en selectie,
evaluatie en functioneren, loopbaanmodellen, …)

DPO

Pilootproject ‘anders werken’, inclusief een effectmeting bij een
steekproef van de deelnemers aan het pilootproject

Projectgroep ‘Anders werken’,
vakgroep Personeels-beleid-, Arbeidsen Organisatie-psychologie

Aanstelling van tweede vertrouwenspersoon

DBZ- IDPBW- kerngroep
psycho-sociaal welzijn

Ontwikkelen van een globaal actieplan voor de UGent rond de thema’s
stress en wederzijds respect

DBZ- IDPBW- kerngroep
psycho-sociaal welzijn

Ontwikkelen van actieplannen in het kader van psychosociaal welzijn
voor de personeelscategorieën en begeleiding en ondersteuning bij de
opmaak van lokale actieplannen

DBZ- IDPBW- kerngroep
psycho-sociaal welzijn

‘Ghent University Postdoc Community’
Een nieuw initiatief van enkele postdoctorale
onderzoekers, zal inzetten op een versterking
van de verbondenheid tussen de postdoctorale
onderzoekers met elkaar en met de universiteit,
op het ondersteunen van onze postdocs bij
hun carrièreplanning en -ontwikkeling en op
het integreren van postdocs die hun doctoraat
buiten de UGent behaalden. Taart op het launch
event in maart 2014.
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Mensenrechten en sociale uitsluiting
Mensenrechtenclausules in overheidsopdrachten
en contracten
HR1 Overheidsopdrachten en contracten van de UGent
vallen onder de Belgische wetgeving en onder het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar er worden
geen extra specifieke clausules opgenomen. Ook bestaat
bij toewijzing geen specifieke screening gericht op
mensenrechten.
Wel toont de UGent haar betrokkenheid bij het wereldwijd
bevorderen van academische vrijheid en verklaart ze
zich solidair met collega’s in andere landen van wie de
mensenrechten worden geschonden via scholars at risk.
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De Brits-Amerikaanse mensenrechtenactivist
Clive Stafford Smith ontving de Leerstoel
Amnesty International 2014 aan de UGent

Niet-discriminatie
HR3 De UGent heeft sinds 2011 een anti-discriminatieverklaring en verwijst daar o.m. naar in al haar
vacatures: “De Universiteit Gent wil graag dat haar
personeelsbestand een afspiegeling is van onze maatschappij. De UGent werkt daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid en moedigt iedereen, ongeacht
geslacht, afkomst of functiebeperking, van harte aan
te solliciteren.” Eventuele klachten over discriminatie
worden behandeld door de vertrouwenspersoon
voor personeelsleden en de ombudspersonen voor
studenten.

Genderbeleid
LA1 LA12 De Vlaamse universiteiten pakken de
ondervertegenwoordiging van vrouwen onder
academici en in bestuursorganen gezamenlijk aan. De
doelstelling is om binnen elke instelling een effectief
en structureel verankerd genderbeleid te voeren dat
kan rekenen op een breed draagvlak en in te zetten op
concrete acties die een duurzame cultuurverandering
met zich mee zullen brengen. Eén van de opgenomen
acties is het genderevenwichtig samenstellen van
raden en commissies.

Ingevolge de bijzondere decreetwijziging worden
in 2014 ook de faculteitsraden genderevenwichtig
samengesteld.

Gendergelijke faculteitsraden krimpen

20-05-2014
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De 11 faculteitsraden van de Universiteit Gent tellen volgend academiejaar samen 543
leden. Nu zijn dat er nog 617. Die raden moeten krimpen omdat er te weinig vrouwelijke
kandidaten zijn om ze gendergelijk samen te stellen. In de raad van bestuur zetelen volgend
jaar 11 mannen en evenveel vrouwen.
De nieuwe gendernormen zorgen voor puzzelwerk bij de verschillende faculteitsraden aan de

UGent. Het Vlaamse decreet vraagt dat minstens één derde van die raad bestaat uit het minst
vertegenwoordigde geslacht. In de praktijk betekent dat: minstens een derde vrouwen. De UGent

zelf gaat nog een stapje verder en hanteert een minimum van 40 procent. Dat maakt dus dat heel
wat faculteitsraden volgend academiejaar een stuk kleiner worden. Vicerector Freddy Mortier
kondigde al aan dat dat het geval zou zijn.Kleinere faculteitsraden dus, al waren de verkiezingen
voor de raad van bestuur en de sociale raad een opsteker. In het eerste geval werden 11 vrouwen
en 11 mannen verkozen. Voor de sociale raad moesten de studentenvertegenwoordigers gekozen

worden. Dat werden twee mannen en twee vrouwen. Sas van Rouveroij, voorzitter van de raad
van bestuur, spreekt van een totale hernieuwing. "Op gendervlak, maar ook qua nieuwe gezichten
in het algemeen. Van de 22 verkozen leden zijn er 15 die voor het eerst zetelen."Rector Anne De
Paepe is dan weer blij met het totaalverloop van de verkiezingen. "Meer dan 14.000 mensen
hebben hun stem uitgebracht. De opkomst lag beduidend hoger dan bij de vorige verkiezingen
van 2012", aldus rector Anne De Paepe.(BVSG)

© 2014 Het Laatste Nieuws

Het universiteitsbestuur engageerde zich reeds
in februari 2012 om te streven naar man/vrouwevenwichtige UGent-organen. Concreet betekent dit
dat maximum twee derde van de stemgerechtigde
leden van hetzelfde geslacht zijn. Dankzij deze
maatregel zijn alle ZAP-beoordelingscommissies
voor aanstellingen, benoemingen en bevorderingen
en alle selectiecommissies voor statutair ATP sinds
oktober 2012 genderevenwichtig samengesteld.
Ook de Onderzoeksraad en de Sociale Raad werden
samengesteld volgens dit principe; de onderwijsraad
volgt. Vanaf oktober 2014 zal de Raad van Bestuur
samengesteld worden met minstens 40% leden van
hetzelfde geslacht. Dit principe zal bovendien per
geleding toegepast worden, zodat alle geledingen aan
de UGent genderneutraal vertegenwoordigd worden
in de Raad van Bestuur.

Persbericht over genderneutrale raden
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Masteropleiding Gender en Diversiteit
Vanaf academiejaar 2014-2015 kan een masteropleiding Gender en Diversiteit gevolgd worden.
Deze unieke interuniversitaire masteropleiding
is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf
Vlaamse Universiteiten (KULeuven, UAntwerpen,
UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel) en zal
worden aangeboden als een eenjarig programma
(60 studiepunten). De UGent treedt op als coördinator voor deze interuniversitaire opleiding. In
de masteropleiding ligt de nadruk enerzijds op
theorievorming over sociale ongelijkheid en discriminatie en het internationale onderzoek in het domein
van gender en diversiteit. Anderzijds legt de opleiding
via een stage een sterke link met de praktijk en het
werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag
naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het
beleid, het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen
en ngo’s.

Lunchlezing van het diversiteitsnetwerk in
november 2012

Etnisch-culturele minderheden
LA12 De beleidscel Diversiteit en Gender publiceerde
de resultaten van haar kwalitatief onderzoek naar
de ervaring van allochtone studenten met de
leeromgeving aan de UGent in het rapport “De
wet van de sterksten?”. Op basis hiervan werden
beleidsadviezen geformuleerd die de doorstroom van
studenten uit kansengroepen bevorderen.
Zo bleek dat de ondervertegenwoordiging van
studenten uit etnisch-culturele minderheidsgroepen
(ecm) deels toe te schrijven is aan het ontbreken
van rolmodellen in de onmiddellijke omgeving van
deze jongeren. Daarom werden jongeren uit etnischculturele minderheidsgroepen in het secundair
onderwijs in contact gebracht met rolmodellen,
ouderejaarsstudenten in het hoger onderwijs uit
etnisch-culturele minderheidsgroepen. Daarin vertellen
zij over hun ervaringen in het hoger onderwijs, hoe zij
een studiekeuze hebben gemaakt, hoeveel hun studies
kosten, welke (studie)begeleidingen in hun instellingen
bestaan, welke hindernissen zij ondervinden en hoe zij
ermee omgaan.
4%1 van de studenten aan de UGent behoort tot
de groep etnisch-culturele minderheden; voor
personeelsleden bestaan geen cijfers.
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Beleid voor personeelsleden en studenten
met een functiebeperking
LA12 De UGent wil met een actief gelijkekansenbeleid gelijke kansen creëren voor alle studenten en
personeelsleden door het wegwerken van mogelijke
hindernissen voor personen met een functiebeperking.
Studenten met een functiebeperking kunnen
na het aanvragen van een bijzonder statuut
onder meer gebruik maken van studie- en
examenfaciliteiten. In het voorjaar van 2014
werden ook personeelsleden met een beperking
aangespoord om zich vrijwillig en anoniem te
registreren. De gegevens zullen gebruikt worden
om o.m. een analyse te maken van de diversiteit
aan de UGent en te bepalen in welke mate de
UGent een afspiegeling is van de maatschappij, om
werknemers concreet te informeren over hun rechten,
om een informatiepunt ter beschikking stellen voor
werknemers met een functiebeperking, hun collega’s
en hun leidinggevenden, om een beleid rond redelijke
aanpassingen en ondersteuningsmogelijkheden uit
te werken en om een proactief diversiteitsbeleid te
voeren.

Terzelfdertijd worden inspanningen gedaan om de
toegankelijkheid van de gebouwen voor personen
met een fysieke beperking te verbeteren. De fysieke
knelpunten worden weggewerkt en er komt voor
elk gebouw met een publiek karakter een duidelijke
signalisatie van de meest toegankelijke route met een
aanduiding van de aangepaste voorzieningen (sanitair,
lift,…).

Campagne voor
collega’s met een
functiebeperking

Engagementen 2014-2015

Verantwoordelijke

Uitwerken van het beleid voor personeelsleden met een functiebeperking

DBZ-cel diversiteit
en gender

In- en doorstroom van studenten uit kansengroepen verhogen

DBZ-cel diversiteit en gender

Vergroten van draagvlak voor diversiteit in de faculteiten en de centrale
administratie

DBZ-cel diversiteit en gender

Screenen en beoordelen van de gebouwen op basis van het vastgelegde
ambitieniveau en het wegwerken van tekortkomingen, het publiceren van
toegankelijkheidsplannen op de UGent-website

DGFB

1 Het percentage is gebaseerd op nieuw ingeschreven studenten in 2013-2014 die vrijwillig hun gegevens ter beschikking stelden (82%). Hiervan
zijn 10% allochtone studenten, i.e. studenten die voldoen aan volgende 3 criteria: 1. hoofdverblijfplaats is België; 2. Zijzelf of één ouder of twee
grootouders hebben niet de Belgische nationaliteit; 3. ze volgden minstens twee jaar secundair onderwijs in België. Wanneer Europese studenten
hiervan worden afgetrokken gaat het over 4%.
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maatschappij en participatie
In dialoog met omwonenden

Maatschappelijk engagement

SO1 SO2 De impact van de UGent als grootste
werkgever in Oost-Vlaanderen op de regio is groot,
vooral in de domeinen van mobiliteit, studentenactiviteiten, studentenhuisvesting, bouw- en
renovatiewerken, … Om de buren zo goed mogelijk
te informeren en te betrekken worden verschillende
initiatieven, weliswaar ad hoc, genomen: een buurtinformatieavond n.a.v. een openbaar onderzoek
in de bouwvergunnings- of milieuvergunningsprocedure, opendeurdag op een faculteit, … In
een paar gevallen werd een project met de buurt
opgestart, zoals het delen van parking op de campus
Coupure tijdens het ‘leefstratenproject’ en het delen
van de groenzone op de site Heymans, faculteit
Farmaceutische Wetenschappen.

De UGent levert ook een bijdrage aan de versterking
van de innovatiecapaciteit en de vernieuwing
van de economie in Vlaanderen. Daarnaast wil
ze het maatschappelijk engagement stimuleren,
bijvoorbeeld door de projecten ‘Community Service
Learning’ (zie onderwijs) en ‘Maatschappelijke
valorisatie van onderzoek’ (zie onderzoek). Jaarlijks
wordt de Hermesonderscheiding uitgereikt voor
Maatschappelijke Dienstverlening onder professoren.

Ook de samenwerking tussen de universiteit en
de stad Gent is de laatste jaren steeds intensiever
geworden. Regelmatig houden de UGent en het
stadsbestuur informatievergaderingen. Daar worden
thema’s besproken die betrekking hebben op de relatie
en interactie tussen de stad, de universiteit en haar
studenten, zoals mobiliteit, studentenhuisvesting en de
sensibilisatie rond overlast met de campagne ‘Gent ziet
u graag’, ... Daarnaast zijn de UGent en de Stad Gent
samen partners in het Europees project EUnivercities
dat samen met een tiental andere steden de link
tussen stad en universiteit wil versterken.
Specifiek voor de studenten is er een studentenambtenaar in de Stad Gent die de rol van ambassadeur voor
de studenten op zich neemt.

Een specifieke vorm van maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijk engagement is wetenschapscommunicatie, het in dialoog gaan met de
maatschappij over wetenschap en onderzoek.
Initiatieven als de wetenschapscafé’s, de Dag van
de Wetenschap, de Biotechdag en de Jaarbeurs
Gent zorgen voor rechtstreekse interactie tussen
onderzoek(ers) en het brede publiek. Persberichten
maken het UGent-onderzoek in de media bekend en
met verschillende opiniestukken engageren UGentonderzoekers zich in het maatschappelijk debat.
Met het project Wablief? Unief! kwamen enkele
klassen van Gentse GOK-scholen op bezoek kwamen
bij de universiteit. Ook met de kinderuniversiteit, de
Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade, of Robocup
Junior probeert de UGent kinderen duurzaam te
prikkelen voor wetenschappelijk onderzoek en
technologie. Maar ook de onderzoekers krijgen stimuli
aangereikt, bijvoorbeeld via een inspiratienamiddag,
om aan wetenschapscommunicatie te doen en in
dialoog te gaan met de maatschappij.

‘Durf Ondernemen’
Website voor
studenten in Gent
van de Stad Gent
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‘Durf Ondernemen’ wil voor de UGent het
expertisecentrum voor student-ondernemerschap zijn.
Het doel van ‘Durf Ondernemen’ is om alle studenten
correct te informeren over de voor- en de nadelen
van een carrière als ondernemer, om zoveel mogelijk
studenten ondernemende competenties te laten
verwerven en om de officiële student-ondernemers

optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de
uitbouw van hun onderneming. Durf Ondernemen
werkt hiervoor samen met lesgevers voor het aanbieden van een gespecialiseerd onderwijsaanbod, organiseert gemeenschappelijke extra-curriculaire activiteiten onder de naam ‘Student Ghentrepreneur’ en
probeert actief bij te dragen tot de uitbouw van een
bloeiend student-ondernemerschapsecosysteem in de
stad Gent.

Uit de missieverklaring van de UGent:
“De UGent wil haar onderwijs en onderzoek in een
brede maatschappelijke context plaatsen en daarover
voortdurend in dialoog treden met haar omgeving”
en “hecht bijzonder belang aan de participatie
van studenten, personeel en maatschappelijke
vertegenwoordigers in het beleid”.

Klachtenbehandeling
SO11 EN34 HR3 LA16 Het Klachtendecreet verleent
elke burger het recht om een klacht in te dienen bij
een bestuursinstelling over de handelingen en de
werking van die bestuursinstelling. Het afdelingshoofd
Juridische Zaken treedt op als klachtenbehandelaar
en het afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg is de
institutionele ombudspersoon voor de toepassing van
het onderwijs- en examenreglement. Daarnaast is er
een interne ombudsdienst voor UGent-personeelsleden als meld-punt voor disfuncties in de universitaire
organisatie.
Personeelsleden kunnen psychosociale risico’s,
zoals o.m. conflicten, stress, psychisch (verbaal)
geweld, pesterijen en discriminatie melden aan de
interne vertrouwenspersoon of, waar nodig, aan
de externe preventieadviseur psychosociale
aspecten. De melder kan beroep doen op de
vertrouwenspersoon voor een informele interventie,
de preventieadviseur psychosociale aspecten kan ook
instaan voor een formele interventie.

De kinderuniversiteit van mei 2014 ging over het
thema ‘niets is verloren’. Samen met de kinderen
werd nagedacht en gedroomd over hoe de stad
van morgen eruit moet zien.

De preventieadviseur of de milieucoördinator volgen
interne en externe klachten op over veiligheid en
milieu zoals geur- en geluidshinder.
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Met een tent boordevol boeiende experimenten
trokken onderzoekers van de UGent, de Arteveldehogeschool en HoGent in de zomer van 2013
door de stad.
Met het mobiel laboratorium wilden onderzoekers
kinderen én hun ouders op een laagdrempelige manier
enthousiast maken voor wetenschap en techniek en hen
laten kennismaken met het werk van een onderzoeker. De
organisatoren richtten zich vooral tot de jongste bewoners
van de Gentse volksbuurten.

Het project ‘Durf Ondernemen’ wil
ondernemerschap onder studenten stimuleren

Engagementen 2014-2015
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Uitbouw van structureel overleg tussen de UGent en de Stad Gent (onder meer
voor de uitbouw van cocreatie-modellen)

UGent-bestuur
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ONGEWENSTE DIERSOORTEN: WIE NEEMT DE EERSTE HAP?

Heden eekhoornvlees, morgen slak
Gegrild eekhoornvlees: de chef die er deze week mee uitpakte,
oogstte zoveel weerzin dat hij het plan snel liet varen. Maar van
natuurbeheerders niets dan lof. ‘Sommige diersoorten breiden zich
te snel uit. Waarom eten we ze niet op?’

Canadese gans. © rr

DORIEN KNOCKAERT

Eekhoornvlees op het menu
zetten: Jos Hubau, de chef van het
Kluisbergense restaurant ’t Ko
nijntje, zal het geen tweede keer
proberen. Nadat hij er deze week
over had verteld op de radio, kreeg
hij haatmails waarin zelfs zijn ge
zin werd bedreigd. ‘Mensen noem
den me een dierenbeul en spiegel
den me de gruwelijkste straffen
voor’, zegt Hubau. ‘Terwijl ik ei
genlijk net een ecologische keuze
had gemaakt: grijze eekhoorns
zijn in Engeland een uitheemse
soort die te snel oprukt en de rode
eekhoorn bedreigt.’
De van oorsprong Amerikaanse
diertjes verspreiden een ziekte
waar ze zelf niet door gehinderd
worden, maar die de inheemse ro
de eekhoorn bijna altijd fataal
wordt. Het baart Britse natuurbe
schermers zoveel zorgen, dat ze de
grijze eekhoorns in sommige stre
ken sowieso systematisch doden.
‘Dan kun je ze maar beter opeten,
dacht ik’, zegt Hubau, en het was
geen vergezochte gedachte, want
in het Verenigd Koninkrijk groei
de de grijze eekhoorn wel degelijk
uit tot een gegeerde ecologisch
verantwoorde lekkernij, die ge
woon in het wildseizoen bij de sla
ger ligt. Arm aan vet, rijk aan
smaak, nooit in een kooitje ge
stopt. ‘En het is er tóch te veel aan.’
Canadese ganzen

Zo zijn er wel meer dieren, weet
professor Peter Goethals van de
Universiteit Gent, die als bioloog
bestudeert wat de voor en nade
len kunnen zijn van oprukkende
uitheemse soorten. ‘Een interes
sant voorbeeld in eigen land is de
Canadese gans. Elk jaar worden
daar in Vlaanderen duizenden
van gevangen, verdoofd en ge
dood. Ze worden bestreden omdat
ze in natuurgebieden rond rivie
ren alles kaal grazen. Daardoor
verdringen ze niet alleen inheem
se dier en plantensoorten, maar
doen ze ook de bodem wegspoelen
en uiteindelijk de rivieren dicht
slibben.’
‘Vroeger werden ze aan de univer
siteit nog gebruikt voor onderzoek
– net als de overtollige stadsdui

ven die de stad liet vangen. Intus
sen is dat niet meer toegestaan en
worden alle kadavers gewoon ver
nietigd, terwijl het om perfect eet
baar gevogelte gaat. En het is toe
gestaan om erop te jagen, maar ja
gers zijn er om een of andere re
den niet in geïnteresseerd.’
Lieveheersbeestjes

Goethals heeft wel stadsmensen
gevonden met interesse: de crea
tieve werkplaats Timelab begon
vorig jaar te experimenteren met
de mogelijkheden van ‘invasieve
soorten’: planten en dieren die
zich gretig buiten hun natuurlijke
habitat verspreiden en daar
meestal ongewenst zijn. Een kok
brouwde cocktails met de welig
tierende bottelroos in Gent, een
kunstenares bakte quiche van wil
de ganzeneieren, er werden taart
jes ontwikkeld met knoopkruid en
burgemeester Termont kreeg een
stukje Canadese gans voorge
schoteld. Een en ander was zo in
spirerend, dat Timelab nu op het
idee broedt om naast de Gentse
veggiedag ook een wekelijkse
‘wilddag’ of ‘natuurdag’ te intro
duceren: een manier om onkruid
en ongedierte weer in onze eet
routine te krijgen.
‘Woorden als onkruid, ongedierte
en invasief zeggen genoeg: we
zien altijd meteen de bedreigin
gen van zulke oprukkende soorten
– heel vergelijkbaar met hoe we
reageren op onbekende culturen
die zich aandienen’, zegt Peter
Goethals, die Timelab in zijn ex
perimenteerdrang bijstaat met
wetenschappelijk advies. ‘Maar je
kunt ze ook als een verrijking
zien. En lang niet alleen op je
bord. Van de alomtegenwoordige
lieveheersbeestjes kun je bijvoor
beeld voedingssupplementen ma
ken, en het skelet van sommige
kreeftachtigen kan als medicijn
dienen voor mensen die nieuw
kraakbeen moeten aanmaken. In
vasieve soorten hebben vaak bij
zonderheden die hen weerbaar
der maken dan de andere. Dat
biedt potentieel voor geneesmid
delen. Het zou best interessant
zijn als ecologen en mensen uit de
farma en de voedingsindustrie

wat meer zouden samenwerken.’
Soms moet Goethals de natuur
gastronomen ook teleurstellen.
Zo leken ze even een goudader te
hebben aangeboord in het Kanaal
GentTerneuzen: de welig tieren
de Chinese wolhandkrab. ‘Die
staat in China bekend als een deli
catesse, dus het is verleidelijk om
hem ook hier lekker op te
eten. Maar de kans op gevaarlijke
verontreiniging is te groot. En
weet je wat intrigeert: ook als we
die krabben niet uit de weg rui
men, herstelt het ecologisch even
wicht zich stilaan weer.’

‘We vergeten
heel snel dat
zowat élke
soort ooit
wel ergens tot
het menselijk
dieet heeft
behoord,
en dat
smaak
voorkeuren ook
maar cultureel
bepaald zijn’
GEERT HEYNEMAN
stadsecoloog van Gent

Ook Geert Heyneman, de stads
ecoloog van Gent, raadt af om
stadsvissen of schaaldieren op te
eten. ‘Al merk ik dat hier de laatste
tijd naarstig gevist en gevangen
wordt. Er zit tegenwoordig echt
veel eten in onze binnenwateren,
grotendeels exoten, zoals rivier
kreeftjes die via kwekerijen in het
wild terechtkwamen, of verwil
derde goudvissen. Een goudvis is
eigenlijk een karpersoort, niet zo

lekker,
maar wel
eetbaar. Al
is het slib te
vervuild om er
gerust op te kunnen
zijn. Ik blijf eraf.’

Goudvis.
©

shutterstock

Smakelijke
slakkenplaag

Ook stadsduiven ziet Hey
neman niet zitten, ‘te veel
ziekten’. Maar voorts deed
hij in zijn vrije tijd al in
drukwekkend veel culi
naire ervaring op met
wild uit de stad en haar
omgeving. ‘Soms eet ik
zelfs verkeersslachtof
fers: een pas aangereden
houtduif of fazant. En bij gelegen
heid wil ik eens een stukje vos
proeven, want de jagers schieten
er zoveel dood en laten ze dan lig
gen omdat ze ze niet appetijtelijk
vinden. Maar ik zal zeker niet de
eerste zijn die ervan eet. We verge
ten heel snel dat zowat élke soort
ooit wel ergens tot het menselijk
dieet heeft behoord, en
dat smaakvoorkeuren ook
maar cultureel bepaald zijn. Ik
heb in mijn collectie zelfs een
boekje dat beschrijft hoe je luizen
moet bereiden. Maar dat is mis
schien voor de grap.’
Heyneman wil niet zeggen dat ie
dereen er nu maar op los moet
gaan jagen en sprokkelen. ‘Zeker
in en rond de stad moet je voor
zichtig blijven, want er zijn heel
weinig plekken die niet door een
of andere vervuiling zijn aange
tast. Een tip voor beginners? Dan
zou ik voor segrijnslakken gaan:
de grijsbeige huisjesslakken die
in heel veel tuinen bestreden wor
den. In plaats van er vergif voor te
strooien, kun je ze blancheren en
opeten – het best nadat je ze eerst
twee dagen zonder eten in een
goed gesloten pot hebt bewaard
en daarna grondig hebt afge
spoeld. In Frankrijk is dat heel ge
woon: petitgris, een lekkernij.’

www.atelierdestadgent.be

Wolhandkrab.
©

rr

Grijze eekhoorn. © rr

Artikel De Standaard van Peter Goethals
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‘Product'verantwoordelijkheid
Tevredenheid van de ‘klant’
PR5 De universiteit stelt geen producten, maar
meerdere diensten centraal: onderwijs, onderzoek
en maatschappelijke dienstverlening. De ‘klant’ is in
dit geval de student, de overheid of het bedrijf die
onderzoeksresultaten ontvangen, de maatschappij, …
Universiteiten zijn verantwoordelijk voor de interne en
externe kwaliteitszorg van het onderwijs en dienen
te voorzien in een regelmatige externe beoordeling
van de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten. Dit
gebeurt met een visitatie: de opleidingen schrijven
een zelfevaluatierapport, vervolgens brengt een
visitatiecommissie een bezoek aan de opleidingen en
ten slotte wordt een openbaar rapport gepubliceerd.
Deze externe beoordeling, die voor bachelor- en
masteropleidingen ten minste om de acht jaar
plaatsvindt, is een taak voor een visitatiecommissie
die gecoördineerd wordt door de VLUHR. De
beoordeling door de externe visitatiecommissie vormt
de basis voor de accreditatie door de NVAO. Naast
deze opleidingsvisitaties zullen de instellingen nu ook
onderworpen worden aan een instellingsreview die
rechtstreeks door de NVAO wordt gecoördineerd. Voor
de UGent wordt de reviewcommissie verwacht in 2016.
Ook werd een nieuw geïntegreerd intern model
voor onderwijskwaliteitszorg uitgerold, het
‘gedifferentieerd monitoringmodel’. Elke
opleidingscommissie maakt een jaarlijks rapport over
aan DOWA, er is jaarlijks een gesprek tussen DOWA,
de decaan en de onderwijsdirecteur over de kwaliteit
van de opleiding waaruit een actieplan voortvloeit en
er wordt gerapporteerd aan het UGent-bestuur over
de kwaliteit van de opleidingen.
Elke student heeft na elk semester de kans om deel
te nemen aan de onderwijsevaluatie. In de enquête
wordt gepolst naar het leereffect, de doceerstijl, de
aanspreekbaarheid, de organisatie/helderheid, het
cursusmateriaal, de evaluatie en de moeilijkheidsgraad.
Afgestudeerde studenten krijgen om de twee jaar de
kans hun volledige opleiding te beoordelen, ook op
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vlak van duurzaamheid. Een alumnibevraging polste
eerder naar hoe de opleiding hen had voorbereid
op hun eerste baan, wat ze betekend had voor hun
persoonlijke ontwikkeling, …
Op vlak van onderzoek wordt periodiek een
bibliometrische studie uitgevoerd van de onderzoeksoutput aan de UGent. Deze analyse vergelijkt
onderzoeksprestaties van onderzoeksgroepen met
hun ‘gelijken’ van andere universiteiten in hetzelfde
vakgebied. Gezien deze analyse meer op maat
is van de positieve wetenschappen organiseerde
DOZA daarnaast binnen de humane, sociale en
gedragswetenschappen onderzoeksvisitaties. Door
plaatsbezoeken met een internationaal peer reviewpanel wordt het onderzoek geëvalueerd over een
referentieperiode van acht jaar. De onderzoeksvisitaties
zijn oriënterend en zijn onder meer bedoeld om te
reflecteren over de eigen onderzoeksorganisatie en om
te komen tot een meer strategische oriëntatie van de
onderzoeksfocus.
Daarnaast worden geregeld bevragingen
georganiseerd onder personeel en studenten rond
deelaspecten van de dienstverlening, zoals over het
digitaal leerplatform Minerva, de bibliotheken, de
studentenrestaurants, mobiliteit, de sociale dienst, de
homes, ...
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Voorbeeld van de resultaten van de evaluatie
voor een bacheloropleiding t.o.v. alle alfaopleidingen (TEV= algemene tevredenheid, STR
= structuur, DID = didactische aanpak, EVA =
evaluatie en COO = coöperatief leren)

Voorbeeld van de resultaten van de evaluatie
voor een masteropleiding t.o.v. alle master- en
t.o.v. alle beta-opleidingen (TEV= algemene
tevredenheid, STR = structuur, DID = didactische
aanpak, EVA = evaluatie, COO = coöperatief leren
en INT = internationalisering)

Integriteit van onderzoek

Indien er vermoedens zijn dat een onderzoeker aan de
UGent hier inbreuk tegen pleegt of heeft gepleegd,
wordt de klacht onderzocht door de Commissie
Wetenschappelijke Integriteit die werd opgericht
door de Raad van Bestuur.

PR6 De UGent onderschrijft de Ethische Code voor
Wetenschappelijk Onderzoek in België en het Europees
Handvest voor Onderzoekers. Beide gedragscodes
hechten grote waarde aan de integriteit van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers oefenen
gezag uit, maar krijgen deze erkenning enkel indien
de wetenschappelijke praktijk transparant en integer
verloopt. Het vertrouwen dat studenten, collega’s,
financierders en maatschappij in onderzoek stellen, is
immers niet vanzelfsprekend. Die wetenschappelijke
integriteit moet beschermd worden, maar oordelen
of de grenzen van integriteit geschonden zijn, is niet
eenvoudig.

Informatieveiligheid
PR8 De privacy van personeelsleden, studenten en
alumni, maar ook van deelnemers aan onderzoek
dient te worden beschermd. In verschillende reglementen (arbeidsreglement, reglement rond Alumniwerking, reglement rond gebruik van OASIS, …)
werden hieromtrent bepalingen opgenomen. Een
informatieveiligheidsconsulent, aangesteld sinds juni
2014, zal verdere aanbevelingen verstrekken over
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alle aspecten van de informatieveiligheid en initiatief
nemen om een duurzaam beheerssysteem voor
informatiebeveiliging in te stellen.

Handhaving
EN29 Naast de externe onderwijs- en onderzoeksvisitaties, voeren ook diverse instanties inspecties uit
met betrekking tot milieu, welzijn, fysische controle,
voedselveiligheid, financiën, …
Naar aanleiding van milieuvergunningsaanvragen
komen de adviesverlenende overheden op bezoek,
zoals LNE-milieuvergunningen, de Bestendige
Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen en
de Brandweer. Toezicht volksgezondheid en de
dienst Bioveiligheid en -technologie (SBB) van
het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
inspecteren geregeld de biotechnologische
activiteiten. FAVV komt tussen in dossiers met
quarantaine organismen en houden toezicht
op de voedselveiligheid. LNE-Milieu-inspectie
voert controles uit naar aanleiding van klachten
van omwonenden, inspecteert het afvalwater
steekproefsgewijs en licht nu en dan een volledige site
door. In 2010 werd een rechtszaak naar aanleiding
van overschrijdingen van afvalwaternormen op de site

Merelbeke, faculteit Diergeneeskunde afgesloten met
een minnelijke schikking (boete van 1.000 euro). Ook
in 2011 werden overschrijdingen vastgesteld van de
afvalwaternormen op de campus Coupure. Dit dossier
is nog steeds in behandeling door het parket.
Het Toezicht op het Welzijn op het Werk van
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg brengt regelmatig een inspectiebezoek
om het welzijnsbeleid (arbeidsveiligheid, maar ook
psychosociaal welzijn) te toetsen, bijvoorbeeld
naar aanleiding van het jaarverslag of een ernstig
arbeidsongeval of om een plaatsbezoek uit te voeren.
Het FANC controleert het werken met ioniserende
straling en radioactieve stoffen.
De financiële gezondheid van de universiteit, meer
bepaald de jaarrekening, de onderzoeksprojecten en
alle aankopen, worden gecontroleerd door afgevaardigden van de overheid, de regeringscommissaris
en de afgevaardigde van financiën, naast de bedrijfsrevisor.
De dienst Interne Audit en het auditcomité bekijken
en analyseren de beleidsprocessen van de universiteit
en formuleren aanbevelingen voor de Raad van
Bestuur.
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Voorbereiding instellingsreview 2016

DOWA

Uitwerken beleidsplan informatieveiligheid

DICT-informatie-veiligheidsconsulent
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economische aspecten
Economische balans
EC1 EC3 EC4 EC8 Jaarlijks worden een begroting, een jaarrekening en een jaarverslag opgesteld,
die worden goedgekeurd en eventueel aangepast
door de Raad Van Bestuur van de UGent. De jaarlijkse
inkomsten van de UGent bedragen ca. 570 miljoen
euro, waarvan 49% van de middelen afkomstig is
van de Vlaamse Gemeenschap. Van deze 570 miljoen
euro wordt 58% uitgegeven aan personeelskosten,
35% aan werkings- en uitrustingskosten en 7% aan
afschrijvingen. In 2012 werd 248 miljoen euro besteed
aan onderzoek.

De UGent als grootste werkgever in
Oost-Vlaanderen
Verschillende studies 2 tonen aan dat universiteiten
en hogescholen in steden een positieve impact
hebben op de nationale economie. Voor de UGent,
als grootste werkgever van Oost-Vlaanderen is dit niet
anders. Door kennisgeneratie en -overdracht levert
de UGent een belangrijke bijdrage aan de versterking
van de innovatiecapaciteit en de vernieuwing van de
economie in Vlaanderen. Maar ook de tewerkstelling
en de bestedingen van 9.000 personeelsleden, samen
met de waaier aan lokale bedrijven waar de UGent
voor diensten en leveringen een beroep op doet,
zorgen voor een economische impact op de regio.

Verdeling van de inkomsten van de UGent in 2013
overheidstoelagen en subsidies basisfinanciering (1ste geldstroom)
overheidsbijdrage voor fundamenteel
basisonderzoek (2de geldstroom)
overheidsbijdrage voor toegepast
wetenschappelijk onderzoek (3de geldstroom)
samenwerking met de privé-sector en
wetenschappelijke dienstverlening (4de geldstroom)
opbrengsten verbonden aan onderwijs (inschrijvingsgelden, huuropbrengsten, studentenrestaurants)
andere bedrijfsopbrengsten

2 Felsenstein, 1996 en ‘Gent in cijfers 2012: Gent, stad voor Gentenaars en studenten’
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Het aantal spin-offs van de UGent
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Promotiecampagne voor
UGent TechTransfer

Theoretisch model voor de impact van een hogeronderwijsinstelling op een stad
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Maandelijkse uitgaven door studenten in Gent
(exclusief huur, kot, inschrijvingsgeld en
vervoerskosten)
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Gent BC levert communicatiediensten voor de
wetenschappelijke en de overheidsinstellingen
in en rond Gent. Met haar diensten brengt Gent
BC de drie O’s dichter bij elkaar: onderzoekers,
ondernemers en de overheid. En dit om de
economie mee te helpen ontwikkelen in onze
kennisregio.
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Gent, studentenstad
In een eerste exploratieve studie in opdracht van de
Stad Gent, ‘Gent, studentenstad’, werd de economische, maatschappelijke en culturele betekenis
van een studentenpopulatie voor een stad als Gent
geanalyseerd. Hierbij werd gekeken naar de invloed
van studentenhuisvesting op de private woonmarkt
en de sociale draagkracht van wijken, naar het
economisch belang van studenten voor de stedelijke
economie en tenslotte naar de cultuurparticipatie
en -productie door studenten. Uit de studie bleek
onder meer dat studenten (incl. studenten van hogeschoolopleidingen) op maandbasis ca. 8.350.000
euro in Gent spenderen (exclusief huur, transport en
onderwijskosten). Hierdoor genereren ze op jaarbasis een indirecte tewerkstelling van 839 voltijdse
equivalenten.

In welke mate worden volgende items door
studenten aangekocht in Gent?
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Resultaten van de studentenbarometer 2009-2010
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Investering in duurzaamheidsbeleid
EN31 De middelen voor duurzaamheidsmaatregelen
zijn grotendeels verankerd in het beleid. Het betreft
enerzijds personele ondersteuning, bv. in de directie
Bestuurszaken (welzijns- en milieubeleid, gender- en
diversiteitsbeleid, ...), de directie Financiën (duurzaam
aankoopbeleid), de directie Gebouwen en Facilitair
Beheer (duurzame bouwprojecten, energiebeleid,
fietsinfrastructuur, groenbeheer, …), de directie
Personeel en Organisatie (HR-beleid, …), de directie
Studentenvoorzieningen (duurzame voeding en
milieuvriendelijke studentenhuisvesting), de directie
Informatie- en Communicatietechnologie (green IT),
de directie Onderwijsaangelegenheden (kwaliteitszorg,
…) en de directie Onderzoeksaangelegenheden
(kwaliteitszorg, …).
Anderzijds worden hiervoor werkingsmiddelen
en investeringsbudgetten voorzien die eveneens
grotendeels verankerd zijn in de reguliere middelen.
Enkele specifieke provisies zijn de afvoer en verwerking van afval (ca. 300.000 euro), duurzame mobiliteitsmaatregelen (ca. 125.000 euro), milieuzorgprojecten (ca. 80.000 euro), de provisie voor duurzame
maatregelen (ca. 650.000 euro), de provisie voor
maatregelen ten gevolge van de renovatierichtlijn
(ca. 550.000 euro), de provisie voor extra milieuinvesteringen en regenwaterrecuperatie (ca. 90.000
euro), de provisie voor gender en diversiteit (ca.
1.300.000 euro waarvan 50% gesubsidieerd door de
Vlaamse Overheid) (gegevens 2013).

Duurzaamheidsbeleid als ‘profit’ voor de
UGent
Budgetten zijn bepalend bij de realisatie van
projecten. De mate waarin duurzaamheid daar een
plaats in kan krijgen, is dus mede afhankelijk van de
kosten die dat met zich meebrengt. Maar duurzaam
betekent niet per definitie duurder. Integendeel,
door efficiënte en besparende maatregelen in de
levenscyclus kan duurzaamheid juist kosten besparen.
Bovendien hoeft niet enkel gekeken te worden naar
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de (financiële) haalbaarheid van initiatieven, maar
ook naar andere definities van profit die dan leiden
tot andere initiatieven met andere spelregels en
normen (bijvoorbeeld reputatie en maatschappelijke
erkenning). Hoewel dit niet kan becijferd worden,
wordt aangenomen dat de positieve communicatie
rond het duurzaamheidsbeleid van de UGent, zowel
intern als extern, bijdraagt tot de uitstraling en de
aantrekkingskracht van de UGent.
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