
 

 

UGent @ Work 
Goeiemorgen. Deze week lanceren we 

UGent @ Work, een interdisciplinair 

onderzoeks-consortium gericht op 

maatschappelijke impact (IDC). UGent @ 

Work brengt 24 UGent-proffen samen die 

onderzoek leiden naar werk en 

arbeidsmarkt om uitdagingen 

interdisciplinair aan te pakken. Hoe we op 

die manier een meer evidence-based 

arbeidsmarktbeleid nastreven, leggen we 

hieronder uit. 

 

 

 

Wat zijn 'interdisciplinaire 

onderzoeksconsortia gericht op 

maatschappelijke impact'? 
 

Prof. dr. Rik Van de Walle, rector van de UGent, legt uit 

waarom de universiteit investeert in zes nieuwe 

interdisciplinaire onderzoeksconsortia gericht op 

maatschappelijke impact waaronder UGent @ Work. 
 

 

→ Bekijk de video  

 

 

 

Wat betekent dit concreet voor UGent @ 

Work? 
 

Prof. dr. Stijn Baert, hoofdpromotor van UGent @ Work, 

licht toe wat de term 'interdisciplinair onderzoeksconsortium 

gericht op maatschappelijke impact' nu juist betekent voor 

UGent @ Work. 
 

 

→ Bekijk de video  

 

 

 

Waarom is UGent @ Work belangrijk voor 

beleidsmakers? 
 

Minister Hilde Crevits, Vlaams minister bevoegd voor 

onder andere werk, benadrukt waarom de oprichting van 

UGent @ Work belangrijk is voor beleidsmakers. 
 

 

→ Bekijk de video  

 

https://youtu.be/0jGsSt0DdzQ
https://youtu.be/qtdna5qIEUU
https://youtu.be/JYNIWf7plxs
https://youtu.be/0jGsSt0DdzQ
https://youtu.be/qtdna5qIEUU
https://youtu.be/JYNIWf7plxs


 

 

Hoe wil UGent @ Work bijdragen tot meer 

evidence-based beleid? 
 

Dr. Brecht Neyt, coördinator van UGent @ Work, licht één 

actie toe waarmee we willen bijdragen tot meer evidence-

based beleid. Namelijk Laboratory @ UGent @ Work dat 

overheden wil bijstaan met het uittesten van innovatief 

arbeidsmarktbeleid. 
 

 

→ Bekijk de video  

 

 

Eerder deze week zag u mogelijk ook al dit passeren 
 

Met UGent @ Work willen we onderzoeksresultaten rond werk en arbeidsmarkt krachtiger naar 

de maatschappij brengen. Dat doen we in enkele nieuwe formats. Bijvoorbeeld met kennisclips 

zoals die van drs. Philippe Sterkens over promotiekansen na burn-out en die van prof. dr. Els 

Clays over welzijn op het werk. Ook werd een blogreeks gelanceerd.  

 

 

→ Bekijk de kennisclips  

 

 

Eerste resultaten brede bevraging naar arbeidsmarktvragen 
 

Naast de output van ons onderzoek naar de maatschappij brengen willen we omgekeerd ook 

meer input krijgen vanuit de maatschappij voor dat onderzoek. We richten ons op vier groepen 

van stakeholders: beleidsmakers, het middenveld, praktijkmensen en de burger (en de media 

die die burger informeren). Daarvoor hebben we half januari een brede bevraging gedaan naar 

arbeidsmarktthema's, arbeidsmarktvragen en arbeidsmarkthervormingen die de burger 

belangrijk vindt. Mogelijk hebt u die zelf ingevuld. 

 

→ Bekijk de eerste resultaten  

 

 

Volg UGent @ Work op de voet 
 

Volg alle acties van UGent @ Work op onze 

- website, 

- Twitter-pagina, 

- LinkedIn-pagina of 

- Instagram-pagina! 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

    

Om uit te schrijven, stuur deze e-mail door naar ugentatwork@ugent.be met als onderwerp ‘Uitschrijven’. 
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