
 

1 
 

Promotorenoverleg 2jun21 | Nota 1 | Terugkoppeling promotorenoverleg 19okt20 

 

Promotorenoverleg 19okt20 | Agenda 

0 Welkom 

− IDC UGent @ Work (🗎 Goedgekeurd IDC-voorstel) 

− Boordtabel en activiteitenkalender (🗎 Nota 0) 

1 Bespreking lancering UGent @ Work 

− Bespreking sneuvelnota (🗎 Nota 1) 

2 Bespreking negen andere acties UGent @ Work in academiejaar 2020–2021 

− Website en sociale media (🗎 Nota 2) 

− Blog (🗎 Nota 3) 

− Logo (🗎 Nota 4) 

− Ideeënbox en survey (🗎 Nota 5) 

− Databank (🗎 Nota 6) 

− Kennisclips (🗎 Nota 7) 

− Doctoraatscursus (🗎 Nota 8) 

− Seminariereeks (🗎 Nota 9) 

− Wikipedia-pagina’s (🗎 Nota 10) 

3 Brainstorm andere potentiële acties UGent @ Work 

− Suggesties van Stijn en Brecht 
− Suggesties van de aanwezige promotoren 

4 Informele vragen om tot het consortium toe te treden 

− Eveline Schollaert (EB23) (🗎 Nota 11.1) 

− Nog te bevestigen geïnteresseerden (🗎 Nota’s worden nagestuurd) 

− Suggesties van de aanwezige promotoren 

5 Eerste discussie omtrent mogelijk gezamenlijk interdisciplinair onderzoek 

− Voorstelling financieringsmogelijkheden (🗎 Nota 12) 

− Bespreking eerste ideeën voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten 
− Bespreking van mogelijke samenwerking voor Geconcerteerde OnderzoeksActies (GOA)  
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Nota 1. Lancering UGent @ Work 

Retroacta 

“We willen van het lanceringsevenement van UGent @ Work een indrukwekkend evenement maken (“lanceren 
met een knal”) dat zowel fysiek als digitaal kan worden bijgewoond.” 

Uitwerking 

Wegens corona was er een alternatieve lancering nodig: online lanceringsweek. 

• Maandag • Kennisclip Philippe Sterkens, onder andere in primeur in Het Nieuwsblad en breed 
opgepikt door andere mediakanalen. 

 

 

 

 

 

 • Interview met Els Clays, Lutgart Braeckman, Luc Van Ootegem, Elsy Verhofstadt, Stijn 
Baert en Brecht Neyt in #ZigZagHR. 

• Dinsdag  • Lancerings-e-mail met daarin onder andere: 

− Clip Stijn Baert 

− Clip Rik Van de Walle  
− Clip Hilde Crevits 
− Clip Brecht Neyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • Resultaten survey 1, breed opgepikt persbericht. 

   • Interview met Stijn Baert in EOS – Iedereen Wetenschapper. 
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• Woensdag • Resultaten survey 2, onder andere in primeur in Knack (interview met Bart Wille, Els 
Clays, Bert George, Eveline Schollaert en Stijn Baert) en breed opgepikt door andere 
mediakanalen. 

• Donderdag • Blog Ruben Cambier, onder andere in primeur in De Morgen en breed opgepikt door 
andere mediakanalen. 

• Vrijdag • Kennisclip Els Clays, onder andere in Nieuwe Feiten en breed opgepikt door andere 
mediakanalen. 

 

 

 

 

 

• Maandag • Interne oproep in UGent personeelsnieuwsbrief om eventueel toe te treden tot het 

consortium. 

− Mariek Vanden Abeele 

− Amy Van Looy  



 

4 
 

Nota 2. Website en sociale media 

Retroacta 

“Er wordt een overtuigende, aantrekkelijke en actuele website voor UGent @ Work gelanceerd. Dit gebeurt 
binnen het UGent-plone-systeem om op die manier de inbedding van UGent @ Work binnen de UGent te 
benadrukken. […] Er worden ook verschillende socialemediakanalen voor UGent @ Work gelanceerd.” 

Uitwerking 

Website 
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Socialemediakanalen 

Twitter 
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LinkedIn 
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Instagram 
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Ambitie 

• Flow houden om op die manier aantal volgers op alle socialemediakanalen uit te breiden. 

• Blijven nadenken over hoe content nog aantrekkelijker kan worden voorgesteld. 

• De website en socialemediakanalen zijn er nu om jullie onderzoek te promoten. Dat lukt steeds beter en beter en 
zal in de toekomst nog beter en beter blijven lukken (leercurve): 

(i) contacten bij verschillende mediapartners zijn en worden verder versterkt,  
(ii) mogelijkheden met sponsoren van content zijn gekend en worden verder onderzocht,  
(iii) samenwerking met DCOM is en wordt verder versterkt,  
(iv) … . 

• Strategie om nieuw onderzoek op te sporen: overzicht van alle publicaties van UGent @ Work’ers in Biblio. Hangt 
uiteraard af van updates in Biblio. Daarom: contacteer gerust (en graag) zelf bij nieuw gepubliceerd onderzoek om 
mogelijke communicatiestrategie te bekijken. 

 

Vragen 

1. Hoe willen promotoren jullie graag ondersteund worden?  
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Nota 3. Blog 

Retroacta 

“In een eerste blog-reeks wordt maandelijks een opmerkelijk cijfer uit (interdisciplinair) onderzoek van de 
UGent @ Work-leden (of hun onderzoeksteam) uitgelicht.” 

Uitwerking 

Tot nu toe hebben we zelfs een halfmaandelijkse frequentie kunnen aanhouden. 

Ambitie 

• Meer blog posts die geschreven worden door meerdere UGent @ Work’ers samen. 

• Meer consistentie doorheen blog posts: focus op één opmerkelijk cijfer uit onderzoek. 

• Steeds vasthangen aan communicatie in de media (in het verleden steeds geprobeerd, maar niet steeds gelukt). 
Moet nu beter kunnen door betere connecties met mediapartners (maar blijft een inspanningsverbintenis). 

• Meer vasthangen aan (i) “Dag van de …”, (ii) actualiteit, (iii) … .  
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Nota 4. Logo 

Retroacta 

“Om het ‘merk’ UGent @ Work te versterken wordt er in samenwerking met een grafische ontwerper een ‘visual‘ 
ontwikkeld voor UGent @ Work.” 

Uitwerking 

Uiteindelijk een ons inziens cool  logo waarmee we kunnen blijven variëren. 
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Nota 5. Ideeënbox en survey 

Retroacta 

“Een digitale ideeënbox, waarin de stakeholders rechtstreeks vragen naar de leden van UGent @ Work kunnen 
posten, wordt opgestart en ondersteund via een campagne. Daarnaast wordt proactief een breed panel aan 
stakeholders via een driejaarlijkse survey bevraagd omtrent de arbeidsmarktthema’s waarvan zij wakker 
liggen.” 

Uitwerking 

Ideeënbox 

Gelanceerd op de website. 

Survey 

Er werd in januari een survey afgenomen bij 3419 Vlamingen. 

• “Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor verder onderzoek?” 

− Vragen die ons kunnen inspireren: zie ‘Nota 2. Onderzoeksfinanciering’. 
− Vragen waar we een antwoord op kunnen geven: zie ‘Nota 3. Onderzoekscommunicatie’. 

• “Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen?” 

Valorisatie:  Wordt gepubliceerd in de december-editie van ‘Over.Werk’. 

 Gepubliceerd als IZA Policy Paper. 
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Ambitie 

Ideeënbox 

• Meer promoten. 

Survey 

• Opzetten panel voor longitudinale bevragingen. Zie ‘Nota 2. Onderzoeksfinanciering’. 
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Nota 6. Databank 

Retroacta 

“De coördinator start een lichtgewichtige databank op waarbij contactgegevens worden bijgehouden voor alle 
stakeholders (met vermelding van een eventuele tussenpersoon binnen UGent @ Work). Netwerken worden 
zodoende ontsloten, gedeeld en duurzaam versterkt.” 

Uitwerking 

Contacten met externen zelf sterk uitgebreid: 

• Op 13/01/2021 met Stad Gent (Ann De Cuyper, Tessa Bruneel) 

• Op 14/01/2021 met Divergent (Isabel Van Huele, Sophie Goemaere, Tim Vandewalle, Bram Van Baarle) 

• Op 20/01/2021 met VDAB (Joris Ghysels, Willen Vansina, Sven De Haeck, Coop Coopman) 

• Op 21/01/2021 met Departement Werk en Sociale Economie (Willen De Klerck, Benjamin Schalembier, An Katrien 
Sodermans, Wim Ghyoot) 

• Op 22/01/2021 met #ZigZagHR (Lesley Arens) 

• Op 11/02/2021 met Stad Gent – Gent, stad in werking (Myriam Carlier) 

• Op 25/02/2021 met Traicie (Jochen Roef, Kimberly Moors) 

• Op 03/03/2021 met Securex (Frank Vander Sijpe, Heidi Verlinden, Koen De Vos, Valery Vermeulen) 

• Op 04/03/2021 met Academia Press (Lies Poignie) 

• Op 09/03/2021 met ITronic (Kevin  De Pauw) 

• Op 11/03/2021 met Owl Press (Sarah Auman) 

• Op 11/03/2021 met VDAB – Work out Room (Kitty Weyn, Leen Meeuws, Boris Debeuf) 

• Op 19/03/2021 met Arteveldehogeschool – I-KNOW-HOW (Elise Pattyn) 

• Op 26/03/2021 met POM West-Vlaanderen (Sigrid Verhaeghe) 

• Op 21/04/2021 met Povigo (Kris Aerts) 

• Op 29/04/2021 met Samenlevingsopbouw Gent (Stephanie Staiesse, Anne-Lien Janssens) 

• Op 11/05/2021 met HR Square (Timothy Vermeir) 
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Database: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1s_dIlm6ky2Gqwwj51i-

Gg9Cnz0Wpe8HBAlgVq1gtx20/edit?usp=sharing. 

 

Ambitie 

Blijven uitbreiden. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1s_dIlm6ky2Gqwwj51i-Gg9Cnz0Wpe8HBAlgVq1gtx20/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1s_dIlm6ky2Gqwwj51i-Gg9Cnz0Wpe8HBAlgVq1gtx20/edit?usp=sharing
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Nota 7. Kennisclips 

Retroacta 

“De kennisclips gaan ieder jaar over een ander arbeidsmarktthema. Het eerste jaarthema (academiejaar 2020–
2021) voor de kennisclips van UGent @ Work is… UGent @ Work. Het is de bedoeling om in het eerste jaar per 
faculteit of zelfs per vakgroep (UGent @ Work vertegenwoordigt zes faculteiten en negen vakgroepen van 
UGent) een kennisclip op te nemen met daarin de belangrijkste arbeidsmarktvragen voor de komende jaren 
binnen die vakgroep/faculteit. Concreet wordt er een antwoord geformuleerd op de vraag: “Wat zijn de actuele 
uitdagingen binnen de [vakgroep Economie] in onderzoek rond werk en arbeidsmarkt?”. De nood aan 
interdisciplinariteit wordt in elke kennisclip benadrukt.” 

Uitwerking 

Focus op (i) waarom maatschappelijk relevant en (ii) waarom moet dit interdisciplinair onderzocht worden. 

• Twee kennisclips gebruikt bij de lancering van UGent @ Work. 

 

 

 

 

 

• Acht kennisclips gebruikt voor onderzoekscommunicatie. 
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Ambitie 

• Tweede reeks opnemen.  

Vragen 

1. Interesse voor tweede reeks?  
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Nota 8. Doctoraatscursus 

Retroacta 

“Er wordt een doctoraatscursus ingericht waarin doctoraal onderzoekers in (gast)lessen door leden van UGent 
@ Work kennismaken met onderzoekstools die aan de UGent gebruikt worden om arbeidsmarktgerelateerd 
onderzoek te verrichten. Co-creatie met stakeholders krijgt hier uitdrukkelijke aandacht. Op basis van deze 
lessen (en gecoacht door de lesgevers) dienen de deelnemers samen met een collega uit een ander veld tot een 
ruw, interdisciplinair onderzoeksvoorstel te komen.” 

Uitwerking 

Zes ‘onderzoek-seminaries’ door acht UGent @ Work’ers: voorstellen van best practices in onderzoek.  

Vier ‘dataset-seminaries’ door vier stakeholders: voorstellen van datasets. 

19 deelnemers uit 4 verschillende UGent-faculteiten en 6 deelnemers buiten UGent. 
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Ambitie 

• (Twee-)jaarlijkse doctoraatscursus van maken. 

• Deelnemersaantal uitbreiden.  
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Nota 9. Seminariereeks 

Retroacta 

“Er wordt een tweemaandelijkse seminariereeks opgericht waarin telkens twee UGent-studies rond werk en 
arbeidsmarkt (al dan niet als vrucht van interdisciplinaire samenwerking), die bevattelijk zijn voor doctorandi, 
postdocs en professoren uit andere vakgebieden, kort worden gepresenteerd. Nadien volgt een netwerkreceptie 
en jaarlijks een langer sociaal event. Hierbij wordt nagegaan in welke mate ook stakeholders kunnen 
uitgenodigd worden.” 

Uitwerking 

Ondertussen werden drie seminaries georganiseerd en staat er één gepland. Er werd steeds één junior onderzoeker 
(doctorandus/a) uitgenodigd en één senior onderzoeker (professor). De junior onderzoeker kreeg steeds feedback 
van een senior onderzoeker (professor) uit een ander vakgebied. 

Seminarie 1 op 19/01/2021:  junior: drs. Elias Janssens (discussant: prof. dr. Filip De Fruyt) 

   senior: prof. dr. Peter Vlerick 

34 deelnemers 

 

Seminarie 2 op 18/03/2021: junior: dra. Margo Ketels (discussant: prof. dr. Mieke Audenaert) 

    senior: prof. dr. Bart Cockx 

 30 deelnemers 

 

Seminarie 3 op 25/05/2021: junior: dra. Céline Baele (discussant: prof. dr. Els Clays) 

    senior: prof. dr. Lieven Annemans 

 29 deelnemers 

 

Seminarie 4 op 08/07/2021: junior: dra. Hannah Van Borm (discussant: dr. Stijn Schelfhout) 

     senior: prof. dr. Mariek Vanden Abeele 

Ambitie 

• Flow houden.  
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Nota 10. Wikipedia-pagina's 

Retroacta 

“Wikipedia-pagina’s met topics die ook binnen UGent @ Work worden behandeld (zoals burn-out, discriminatie, 
vergrijzing) worden uitgebreid met UGent @ Work expertise. Gezien Wikipedia dé toegangspoort is tot kennis 
voor het brede publiek, is dit een ‘quick win’ om onderzoek van UGent @ Work-leden meer visibel en meer 
gelezen te krijgen.” 

Uitwerking 

In samenwerking met student-assistent Nele Aernoudt. 

Humanresourcesmanagement (NL): competentiemanagement. 

 

… 

 

Wikipedia pagina ‘Werkloosheid’ (NL): littekeneffect.  

 

… 

 

Wikipedia pagina ‘Werkloosheid’ (EN): littekeneffect en arbeidsmarktindicatoren. 
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Arbeidsmarkt (NL): arbeidsmarktindicatoren. 

Burn-out (NL): discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Occupational burn-out (EN): discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Overqualification (EN): impact op arbeidsmarktkansen. 

Active labour market policies (EN): stigma. 

Studentenarbeid (NL): impact op studies en werk. 

Students’ union (EN): impact op arbeidsmarktkansen. 

Stage (NL): impact op arbeidsmarktkansen. 

Internship (EN): impact op arbeidsmarktkansen. 

Migratie in Vlaanderen (NL): onderwijs en arbeidsmarkt. 

Echtscheiding (NL): impact op schooluitkomsten van kinderen. 

Divorce (EN): impact op schooluitkomsten van kinderen. 

Zittenblijven (NL): effect op schooluitkomsten en op arbeidsmarktkansen. 

Grade retention (EN): effect op schooluitkomsten en op arbeidsmarktkansen. 

Kanker: impact op arbeidsmarktkansen. 

Cancer: impact op arbeidsmarktkansen. 

Economische gevolgen van de coronacrisis in België (NL): gevolgen op de arbeidsmarkt. 

Slaap (rust) (NL): impact op schooluitkomsten. 

Sleep (EN): impact op schooluitkomsten. 

Vrijwilligerswerk (NL): Impact op werk en gezondheid. 

Vakbond (NL): impact op arbeidsmarktkansen. 

Physical attractiveness stereotype (EN): impact op arbeidsmarktkansen. 
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Ambitie 

• Meer input voor pagina’s om die aan te passen. 

• Kan makkelijk op basis van (zelfs slordige) mail. 
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Nota 12. Projectoproep-vergaderingen 

Retroacta 

De promotoren van UGent @ Work en alle geassocieerde leden […] komen halfjaarlijks samen naar aanleiding 
van grote projectoproepen (bijvoorbeeld SBO-, H2020-, EOS-, iBOF- en interdisciplinaire ZAP-oproepen). Op die 
projectoproepen-vergadering worden de grote lijnen van mogelijke projecten kort “gepitcht” […]” 

Uitwerking 

ESF 

Titel: “Impactevaluatie leiderschapsexperiment en ontwikkeling” 

Betrokken UGent @ Work’ers: prof. dr. Frederik Anseel, prof. dr. Stijn Baert, prof. dr. Eveline Schollaert 

Resultaat: niet gehonoreerd. 

 

EOS (FWO) 

Titel: “The labour market disadvantage of citizens with a migration background: From measuring to explaining and 
remedying” 

Betrokken UGent @ Work’ers: prof. dr. Stijn Baert, prof. dr. Mieke Audenaert 

Resultaat: niet gehonoreerd. 

 

Project Gentse arbeidsmarkt 

Titel: “De re-integratiebalans: Duurzame herintrede op Gentse arbeidsmarkt na burn-out“ 

Betrokken UGent @ Work’ers: prof. dr. Eva Derous, dra. Claudia Rooman 

Resultaat: gehonoreerd. 

 

DEFRA (Belspo) 

Titel: “Identifying thresholds for NEET youths to join the Belgian Defence” 

Betrokken UGent @ Work’ers: prof. dr. Stijn Baert 

Resultaat: niet gehonoreerd. 

Ambitie 

Zie ‘Nota 2. Onderzoeksfinanciering’.  
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Evaluatie eerste maanden 

Algemene opmerkingen of feedback na drie maanden waarin UGent @ Work gelanceerd is? 

− Wat was goed? 
− Wat moet beter? 
− Waar moeten we meer op inzetten? 
− Waar moeten we minder op inzetten? 

 


