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MOBILITEIT
Uit memorandum 2012
In 2030 zijn alle buitenparkings van de UGent in de binnenstad verdwenen.
Een sterk collectief vervoer, de fiets, gebruiksvriendelijke autodeelsystemen, alternatieve
vervoersmiddelen en parkings aan de rand van de stad zorgden immers voor een sterke daling van
het aantal auto’s.
In de plaats kwamen groenzones, picknickplekken, sportterreinen, fietsenstallingen, …
Om naar dit toekomstbeeld te groeien, moeten volgende duurzaamheidsvoorwaarden gerespecteerd
worden:
• De UGent profileert zich met een duurzaam mobiliteitsbeleid
• Mobiliteit speelt een sturende rol bij beleidsbeslissingen
• Het autogebruik is beperkt tot het strikt noodzakelijke
• Duurzame vervoersmiddelen zijn vlot en voldoende beschikbaar
• De duurzame weggebruiker is koning
• Safety in numbers (veiligheid wordt afgedwongen omdat we met velen zijn)

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
• Buitenparkings zijn verdwenen: vele buitenparkings in de binnenstad zijn nu al weg (Technicum,
Universiteitstraat, Plateau), of gaan weg (Heymans, Rectoraat (is beslist)), of krijgen de komende
jaren een opportuniteit om sterk te slinken (Muinkschelde, Coupure (bij verhuis naar INW),
Rommelaere (bij verhuis van VIB-onderzoeksgroepen) => dus doelstelling ambitieuzer maken:
algemene afbouw van parking en ook ondergrondse parking nieuwe invulling geven (bv.
fietsenstalling)?
• ‘gezondheid’ en ‘zuivere lucht’ aanhalen als extra motivator / argument
• UGent stimuleert / subsidieert de auto niet
• In de speerpunten moet het ook gaan over studenten, vliegtuigreizen, multimodaliteit
In 2030 zijn de campussen van de UGent aantrekkelijke en gezonde werk-, studeer- en leefplekken.
Een totale make-over van de UGent-parkings in de binnenstad creëerde immers heel wat ruimte voor
groen, zithoeken, fietsenstallingen, … en verbeterde de luchtkwaliteit.
Dit betekent:
• Duurzame mobiliteit stuurt beleidsbeslissingen.
• Duurzame vervoersmiddelen zijn vlot en voldoende beschikbaar en gemakkelijk te combineren.
• De duurzame weggebruiker is koning.

• De UGent stimuleert / subsidieert de auto niet.
• Vliegtuigreizen voor dienstverplaatsingen zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Systeemveranderingen
• Auto niet stimuleren, parkeerbeleid

Lock-ins
• Vrijheid van mensen wordt beknot.
• Nu nog investeren in parkinginfrastructuur

Uitbreiding van werkgroep
• Vakorganisaties
• Onderzoekers van Centrum voor Duurzame mobiliteit

Input voor de transitiepaden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructieve houding naar Stad toe.
Betere / meer zichtbare mobiliteitscampagne
Projecten / communicatie rond luchtverontreiniging
Projecten / communicatie rond gezondheid
Auto- en fietsdelen
Op Technologiepark: groei loskoppelen van mobiliteit; verdichten van een site kan ook goed zijn
voor mobiliteit (groter draagvlak voor openbaar vervoer, toch fietsafstand van de stad)
Icoonprojecten rond afbouw parking: rectoraat, Dunant, Gontrode, Muinkschelde
Raamcontract moet alternatieven voor vliegtuig stimuleren, icoontje voor dienstreizen moet
‘koffertje’ zijn ipv ‘vliegtuigje’
Mobiliteitsbudget
Parkeerbeleid
…

Quotes om mee te nemen:
• Over luchtkwaliteit
• Universiteit Amsterdam:
2000 à 3000 EUR voor een parkeerplaats per jaar?
Ja, wij subsidiëren de auto niet.
Je straft de auto keihard af.
Nee, we subsidiëren die niet.
• …

ENERGIE
Uit memorandum 2012
In 2050 zal het gebouwenpark van de UGent energieneutraal zijn. De gebouwen verbruiken geen
energie meer, maar wekken ook energie op voor het gebruik van het gebouw, de productie en de

afvalverwerking van de gebruikte bouwmaterialen en ter compensatie van het verbruik van de oude
gebouwen en de monumenten. De gebouwen zijn aangename, gezonde en comfortabele werkplekken.
Om naar dit toekomstbeeld te groeien, moeten volgende duurzaamheids-voorwaarden
gerespecteerd worden:
• een globale duurzame benadering in het energiebeleid
• verregaande energie-efficiëntie
• slim samengebruik van middelen en ruimtes
• aangename, comfortabele werkomgeving
• zelfvoorzienende energieproductie

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
• Zelfvoorzienende energieproductie wordt in vraag gesteld, kunnen we ook als UGent niet
investeren in andere energieprojecten buiten onze campussen?
Vanaf vandaag maakt de UGent werk van een klimaatvriendelijke betonstop en bouwt en renoveert
ze rekening houdend met de Europese doelstelling om tegen 2050 nagenoeg geen fossiele
brandstoffen meer te gebruiken. In 2030 plukt de UGent al volop de vruchten van deze duidelijke
visie.
Dit betekent:
- De UGent heeft tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot, haalt 27% van de energievraag uit eigen
groene energiebronnen en verbruikt 27% minder energie t.o.v. 1998.
- Versnelde afbouw en renovatie van het ruimte- en energie-inefficiënt gebouwenpatrimonium.
- Nieuwbouw en renovatie is bijna-energieneutraal.
- Verdichting en inbreiding i.p.v. inname van nieuwe open ruimte.
- Maximale eigen groene energieproductie.
- Slim samengebruik van toestellen en ruimtes.
- De UGent trekt mee aan de kar van andere koplopers.

Uitbreiding van werkgroep
• Onderzoeksconsortium UGent: EnerGentIC

Input voor de transitiepaden
• Uitwerken van een lange termijnvisie (plan) waar Universiteit Gent naar toe wil met haar
patrimonium. Een taskforce (DGFB-professoren-gebruiker-externen…) dient een aantal
fundamentele beslissingen voor te bereiden: inbreiden?, zo ja waar, wat met oud patrimonium?,
campussen verlaten? Een meer concrete vraag die nu moet uitgeklaard worden: wat is UGent van
plan met de vele gebouwen van de jaren 70? Lange termijnvisie van DSV ivm de homes kan een
goed voorbeeld zijn. Deze visie zal direct impact hebben op 2030 maar ook op lange termijn 2050.
Een toekomstbeeld kan zijn: de verdichting van campus Sterre.
• Ivm energie vraagstukken: hoe waar elektriciteit opwekken? Welke brandstof waar gebruiken?
Hierbij moet meer samengewerkt worden met professoren die op deze domeinen expert zijn zoals
EnerGentIC. Met eventueel “proefprojecten” in nieuwe gebouwen (of renovaties).

AANKOOP- EN MATERIAALBEHEER
Uit memorandum 2012
Het streefbeeld voor 2030: de UGent koopt geen afval. Een doordenkertje, maar kort en krachtig
verwoord waar we naartoe moeten: we kopen alleen wat we echt nodig hebben, wat we kopen is
ecologisch en sociaal verantwoord en we vermijden zo (rest)afval.
Om naar dit toekomstbeeld te groeien, moeten volgende duurzaamheidsvoorwaarden gerespecteerd
worden:
• Het vermijden: de duurzaamste aankoop is geen aankoop
• Het inzetten op recyclage en hergebruik: afvalreductie in de organisatie
• Het aankoopbeleid is ook ecologisch en sociaal naast economisch.

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
1. Materialen, lokalen en kennis worden optimaal benut: DELEN
2. De hele levensloop van materialen wordt bekeken bij aankoop, i.e. bij aankoop reeds nadenken hoe
we er binnen onze werking mee om zullen gaan en wat gebeurt er bij afvoer van het product:
CIRCULAIRE ECONOMIE
3. Soms is leasen een betere oplossing: SERVICES i.p.v. PRODUCTEN
In 2030 versterkt de UGent de transitie naar een circulaire economie.
Dit betekent:
• De duurzaamste aankoop is geen aankoop: koop alleen wat je echt nodig hebt, benut materialen
en ruimtes optimaal en deel met vakgroepen, faculteiten, de omgeving, …
• Transitie van ‘consument van grondstoffen’ naar ‘consument van diensten’.
• Van bij de aankoop een duidelijke keuze voor duurzaam materialen met doordacht design, die in
de kringloop kunnen blijven.
• De totale levenscyclus is duurzaam, dus ook de levering, de verwerking, …

• Selectieve inzameling van alles wat ecologisch zinnig is.

Systeemveranderingen
•
•
•
•
•

Nood aan een kennisplatform.
De duurzame optie moet de makkelijkste optie zijn.
Openheid: geen angst voor samenwerken en experimenteren.
Distributie moet worden aangepast.
Nood aan durf om anders te denken.

Lock-ins
•
•
•
•

INTERN organisatie van onze leveringen is een groot probleem.
INTERN de vervuiler betaalt niet altijd.
EXTERN De Vlaamse/Federale regelgeving zit soms in onze weg (GFT bv).
EXTERN Grote leveranciers van gedrag doen veranderen is niet eenvoudig.

Uitbreiding van werkgroep
• De materiaalexperts: Kim Ragaert, Steven De Meester, Francesca Ostruzzi, … Simon De Corte als
go-in-between. LCA-, logistiek- en afvalexpertise mag er zeker ook altijd bij.
• DGFB (materialen, gebouwen, schoonmaak, …), DICT (ICT-materiaal, platformen uitwerken)
• Stad Gent: potentieel, samenwerkingen, …

Input voor de transitiepaden
• Moeite doen om de restafval echt ‘leeg te zuigen’ via selectieve inzameling.
• Ja, ook kleine stromen zoals kurk.
• UGent als voorbeeldfunctie! Velen leren zo dat het anders kan.
• Afvalmuur voor trage stromen: vooral er mee doorgaan.
• Kringloopwinkel moet in het oog van de aandacht: GO DIGITAL.
• Apparaten moeten meer gedeeld worden. Stop met koudwatervrees en start met inventaris
toestellen zodat iedereen tenminste al weet dat ze bestaan en wie je kan contacteren.
• Vergeet Korte-Keten-denken niet… Niet altijd eenvoudig waar het materialen betreft.
• Help ‘ons’ vanuit centrale administratie om er vlotter mee aan de slag te gaan.
• Verloren voorwerpen: waar er mee naar toe (vluchtelingen, Oxfam Solidarity)?
• Duurzaamheidspact: i.p.v. verpakte koekjes bij de koffie, waarom geen hippe blikken
koekjesdoos in de markt plaatsen? (wel aanbod er bij).
• Maak inzamelbare fracties veel meer bekend: isomo, GFT, plastic folie, harde plastics, …
• Zet leveranciers aan tot minder verpakking. Blijvende aandacht in bestekken voor duurzaamheid
(in al zijn vormen)
• Er is nog veel marge in de labo’s om te consuminderen. Het vraagt wel een gedragsverandering
(goedkoper, maar kost soms meer tijd). Meer goede voorbeelden in de kijker plaatsen.
• Creëer een platform dat toelaat om vlot duurzame oplossingen te gebruiken
• Duurzame eventgids
• Overzicht alle raamcontracten, maak ze handiger in gebruik
• FAQ: waar naartoe met wat => beter overzicht
• Sociale doelstellingen bij leveranciers etc.: dat is wat ondergesneeuwd.
• De hele bestelregeling aan UGent op de schop: nood aan centralisatie, aan nuttige raamcontracten,
aan nieuwe leverstructuren, …
• Gebouwen: er moet meer nagedacht worden over wat we aankopen. We moeten ook mee op de
boot van ‘services aankopen’ i.p.v. ‘producten aankopen’.

• Circulair denken! Pionierswerk.
• Lokalen, materialen en kennis moet veel meer gedeeld worden.
• Tot slot: de ‘aangepaste’ ladder van Lansinck blijft een stevige basis: 1) hebben we de aankoop wel
nodig, 2) kies duurzaamste product (3 P’s, denk circulair, denk aan voetafdruk), 3) gebruik het zo
optimaal mogelijk (zo lang als goed, maar energiezuipende frigo’s moet je durven vervangen, 4)
zorg dat het zeer goed wordt ingezameld na gebruik, 5) zorg voor best mogelijke verwerking en
weet waar het terecht komt of moet komen.
• Meer aandacht nodig voor onderhoud. Onderhoud is vaak duurder dan een nieuwe aankoop, maar
als je de aankopen wilt beperken is goed onderhoud wel essentieel en mee te nemen in de
overweging wanneer er wel iets wordt aangekocht: hoe onderhoudsvriendelijk is iets?
• DELEN is een belangrijke, maar misschien is het interessant om dit te linken met leasen. Wanneer
je een machine huurt in plaats van koopt, is het delen ervan wellicht gemakkelijker. Dan deel je een
dienst in plaats van een machine die eigendom is van één of ander departement. Dan zijn er nooit
eigendomskwesties.
• Wat zeker zou kunnen, zelfs op korte termijn, is dat de faculteiten sensibiliseren met het
cijfermateriaal, zodat ieder personeelslid van de faculteit weer wat de kost is, wie het meest vervuilt
en wie het minst. Dat kan al een aanzet zijn om het beter te doen.

VOEDING
Uit memorandum 2012
In 2030 serveert de UGent duurzaam voedsel dat lekker en betaalbaar is. Duurzaam voedsel
betekent dat de productie de druk op het milieu tot een minimum beperkt en aandacht heeft voor
de sociale situatie van landbouwers bij ons en in het Zuiden.
Om naar dit toekomstbeeld te groeien, moeten volgende duurzaamheids-voorwaarden
gerespecteerd worden:
• het verminderen van de niet-duurzame vlees- en visconsumptie
• het gebruik van seizoensgroenten en -fruit
• het werken met lokale producten
• het gebruik van duurzaam geproduceerde producten (o.m. bio)
• het invoeren van fairtrade-producten
• het verminderen van afval

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
• Toevoeging aan globale doelstelling: 'Om deze doelstelling te bereiken schakelt UGent terug over
op een eigen keuken waarin de principes van korte keten - biologische producten seizoensgroenten worden toegepast en waardoor UGent ook beter haar voorbeeldfunctie kan
waarmaken'': is een middel, geen doel.
• Tegen 2030 (2050) eet X (Y) % van de universitaire gemeenschap duurzaam (nog in te vullen).
• Er wordt een concrete doelstelling op vlak van beperking voedselverlies vooropgesteld (nog te
bepalen).
• Tegen 2050 wordt er nog 1 x per week vlees of vis geserveerd.
• Alle drankautomaten worden verwijderd.

In 2030 serveert de UGent lekkere, gezonde en duurzame voeding, met een beperkt aanbod vlees en
vis en zoveel mogelijk lokale, ecologische en eerlijke producten.

Dit betekent:
• Meer veggie dan vlees en vis op het menu.
• Geen rood vlees en carnivore vissoorten.
• Lokaal, ecologisch, seizoensgebonden en fair.
• Minimale voedselverspilling.
• Geen verleiding tot ongezonde en niet-duurzame consumptie (drankautomaten, take-away
snacks, …) in UGent-gebouwen.

Systeemveranderingen
• Andere programmatie: meer plantaardig
• Terug naar eigen keuken

Lock-ins
• Regenatiekeuken

Uitbreiding van werkgroep
• Stefaan de Henauw

Input voor de transitiepaden
• Er wordt gebruik gemaakt van de Gentse restorestjes zodat overschotten kunnen meegenomen
worden bijv. in studentenrestaurants.
• Sint-Jansvest wordt een volwaardig vegetarisch restaurant.
• Er wordt een andere eetcultuur gepromoot en mogelijk gemaakt o.m. minimum 1 uur middagpauze
ook voor de studenten.
• Er wordt meer geëxperimenteerd met nieuw voedsel (insecten - in vitro) en dit wordt ook
gepromoot.
• Op openbare plaatsen meer eetbare vruchten/groenten aanplanten (= plukzones).
• Tegen 2030 is het Pand een culinair hoogstaand vegetarisch restaurant.
• Alle drankautomaten worden verwijderd.
• Experiment met kippengehakt in spaghetti ipv rundsgehakt.
• Subsidiesysteem aanpassen aan voedingsdriehoek en eigen duurzaamheidsanalyse: geen subsidies
meer voor steak!

GROENBEHEER
Uit memorandum 2012
In 2025 worden alle terreinen van de UGent duurzaam en ecologisch beheerd.
Om dit te bereiken moet de visie het harmonisch park- en groenbeheer gevolgd worden en maximaal
ingezet worden op volgende principes:
• Er is een grote diversiteit qua aanplanting.
• Maximaal gebruik van soorten die de grootste meerwaarde op vlak van biodiversiteit stimuleren.
• Maximaal gebruik van inheemse (autochtone) planten, geen invasieve exoten.
• Deskundige aanplant van bomen, zodat ze lang kunnen standhouden.
• Waar mogelijk worden waterpartijen voorzien.

• Er wordt rekening gehouden met natuurlijke processen bij de aanleg (juiste plant op de juiste
plaats) en met goed beheer, waarbij ruimte wordt gegeven aan planten, dieren en ecosystemen.
• Het beheer is op maat van de eigenheid van het terrein (cf. Aelmoeseneiebos, Plantentuin,…).
• Het aanplanten gebeurt in functie van het voorkomen van geluidshinder, het afschermen van
visuele hinder en het maximaal vervullen van ecosysteemdiensten.
• Diverse functies kunnen gecombineerd worden (bv. vruchtproductie, esthetische aspecten ...).
• Cultuurhistorische elementen worden behouden.
• Er wordt duurzame wegverharding gebruikt.
• De wegverharding wordt doelmatig gebruikt. Bestaande verharde oppervlaktes worden
eventueel onthard, waar ze niet meer nuttig zijn.
De groene omgeving wordt toegankelijk aangelegd zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen
genieten (picknicktafels, banken,…).

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
• “De klimaatveranderingen zetten ons fors aan het werk: versteende plekken moeten
klimaatbestendig inrichten, saaie plekken kunnen we groener of blauwer maken.”
• http://groenvisieamersfoort.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Groenvisie-Amersfoortconceptversie-16-mei-2016.pdf: Groene waarde – samenwerkende stad (zelfbeheer – medeeigenaarschap – sociale cohesie), biodivers – recreatief – eetbaar – klimaatbestendig – boomrijk
• UGent heeft klimaatbestendige campussen door meer groen te creëren op plekken waar nu nog
steen ligt, meer groene daken en meer groene gevels, meer schaduwbomen en meer water. Want
al dat groen houdt minder warmte vast, zorgt voor meer waterberging en verkleint tegelijk de
kans op droogteschade. Stromend water draagt bij aan afkoeling.
In 2030 zijn de UGent-campussen klimaatbestendig ingericht, met meer groen op plekken waar nu
nog steen ligt, meer groene daken en groene gevels, meer bomen en meer water. De groene
buitenruimtes zorgen voor aantrekkelijke campussen, creëren een grotere biodiversiteit en
verhogen de sociale cohesie.
Dit betekent concreet:
- Groen is waardevol voor de UGent en wordt ecologisch beheerd, behouden en uitgebreid.
- Versteende plekken worden creatieve, groene verpozings- of buitenvergaderplekken.
- Groen is een bindmiddel: mede-eigenaarschap, samen tuinieren, samen plukken, samen
verpozen, …

Input voor de transitiepaden
•
•
•
•
•

Uitbreiden van groen: parking rectoraat, parking Dunant, parking Gontrode, Muinkschelde
Uitbreiding van klimaatbos
Educatie over groen, groene mindset
Eetbaar groen
zelfbeheer – mede-eigenaarschap – sociale cohesie: mensen mee laten werken aan het
groenontwerp, mee laten planten, mee laten begieten, onderhouden, …
• Aantrekkelijke groene campussen
• Koppelen aan psychosociaal welzijnsbeleid: nood aan informele ontmoetingsplekjes (dus ook
buitenruimtes)

ONDERZOEK
Uit memorandum 2012
In 2020 focust de Universiteit Gent op kwaliteitsvol onderzoek dat bijdraagt aan een
sociaalecologische duurzame toekomst.
Hiermee maken we meteen duidelijk hoe we het concept ‘duurzaamheidsonderzoek’ invullen,
namelijk als academisch gewaardeerd onderzoek dat aandacht heeft voor uitdagingen inzake een
toekomst die sociaal en ecologisch duurzaam is. De werkgroep ziet hier vier grote, deels verweven
strategische lijnen waarop kan worden ingezet:
• een toename van maatschappelijk relevant onderzoek;
• meer ondersteuning voor multidisciplinair onderzoek;
• het uitvoeren van onderzoek op ‘duurzame’ wijze;
• een sterkere koppeling tussen duurzaamheidsonderzoek en onderwijs.

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
Algemene visie en speerpunten:
• Tijdshorizon verschuift van 2020 naar 2030;
• Eén strategische lijn wordt aangevuld: “meer ondersteuning voor multidisciplinair en
transdisciplinair onderzoek;
• Een vijfde strategische lijn wordt toegevoegd: “expliciete inzet op enkele belangrijke actuele
duurzaamheidskwesties”.
Aandachtspunten:
• Academische vrijheid moeten we blijven nastreven, maar dat kan perfect samensporen met het
opnemen van een academische verantwoordelijkheid vanuit UGent voor duurzaamheidskwesties.
• Complementariteit van verschillende benaderingen erkennen en versterken. De huidige
dominante manier van werken heeft tal van voordelen die moeten worden gekoesterd (bv.
doorgedreven specialisatie, excellentie nastreven, vermarkting, publicatieflow, etc.) en mag dan
ook in geen geval verdwijnen. Wel is het raadzaam ook de keerzijde van de medaille telkens kritisch
in rekening te brengen en meer aandacht te schenken aan alternatieve benaderingen en
strategische lijnen (zie boven).
In 2030 focust de Universiteit Gent op kwaliteitsvol onderzoek dat bijdraagt aan een toekomst die
sociaal rechtvaardig én ecologisch duurzaam is.
Dit betekent:
- Expliciete en zichtbare inzet op enkele belangrijke actuele duurzaamheidskwesties;
- meer ondersteuning voor multi- en transdisciplinair onderzoek inzake
duurzaamheidsuitdagingen;
- het uitvoeren van onderzoek op ‘duurzame’ wijze;
- een sterkere koppeling tussen duurzaamheidsonderzoek en onderwijs.

Lock-ins
• Dominantie van ‘managerialism’. Zo is het bijvoorbeeld geen goed idee om bij BOFprojectaanvragen een veld te voorzien waarbinnen men de link met duurzaamheid moet
motiveren.

• Dominantie van ‘faculteitslogica’. De komende aanstelling van 21 BOF-ZAP’ers tonen aan dat het
ook anders kan (i.c. meer infacultair en meer aandacht voor actuele maatschappelijke
vraagstukken)

Uitbreiding van werkgroep
• Jonge academie
• Wel nadenken over bijeenkomsten waarbij een doorschuifsysteem aanwezig is zodat aanwezigen
kunnen nadenken over meerdere thema’s en kruisbestuiving kunnen voorzien.

Input voor de transitiepaden
• Nadenken of een versterking van de basisfinanciering voor onderzoeksgroepen (bv. via BOF)
bijdraagt tot het versterken van (ook fundamenteel) duurzaamheidsonderzoek aan UGent.
Meehollen in de ‘proposal ratrace’ met lage slaagpercentages zorgt immers vaak voor klassieke
projectvoorstellen die maatschappelijke relevantie en interdisciplinariteit grotendeels negeren.
Vertrouwen geven zorgt daarenboven voor minder druk (en niet zelden voor betere resultaten).
• Net zoals ETH Zurich, University College London, Yale, Utrecht,… kan het zinvol zijn om expliciet
een viertal speerpunten op vlak van onderzoek naar voor te schuiven. Enkele van deze
speerpunten hebben het streven naar duurzaamheid als centrale drijfveer.
• UGent komt negatief in beeld bij de doorlichting op vlak van ‘the commons’ in Gent. Michel
Bauwens stelde (i.o.v. burgemeester Termont) vast dat onze universiteit niet staat te springen om
kennis zomaar te delen (belang van octrooien en patenten) en bekommert zich amper om Gentse
bottom-up initiatieven. Hoe hieraan verhelpen?
• Het idee van experimenten met een transdisciplinaire setting binnen een Urban Academy wordt
als veelbelovend beschouwd, zeker omdat een koppeling wordt gemaakt met innovatief UGentonderwijs.
• Ook de eigen UGent-campus kan als living lab dienen. Hoe UGent-expertise (binnen allerlei
onderzoeksgroepen) koppelen aan dossiers en vraagstukken van de centrale administratie (bv.
inzake gebouwen, mobiliteit, onderwijs, voeding,…)?
• Incentives voor duurzaamheidsonderzoek (bv. financieren van voortraject projectvoorstellen)
• “academische verantwoordelijkheid kan perfect samengaan met academische vrijheid”

ONDERWIJS
Uit memorandum 2012
Ons toekomstbeeld voor 2030 wordt gevat in de omschrijving: ‘UGent, een lerende gemeenschap
voor een duurzame toekomst’. Op drie grote terreinen hopen we vernieuwing te zien: in de inhoud
van het onderwijs, in de organisatie van het onderwijs en in de waardering voor onderwijs en
onderwijsinspanningen voor duurzame ontwikkeling. Zo kan de UGent in Vlaanderen de referentie
worden op vlak van de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Aanpassingen nodig? Nieuwe klemtonen? Scherperstelling?
• Het toekomstbeeld in het memorandum van 2012 is te vaag geformuleerd. Wat betekent
‘vernieuwing’ in deze context? Niet eender welke innovatie lijkt hier wenselijk. Wat precies moet
er veranderen aan de inhoud van het onderwijs in onze universiteit? Hoe ziet de organisatie van
dat onderwijs er best uit? Hoe kan onderwijs beter gewaardeerd worden? Dit alles kan en moet
veel concreter omschreven worden. Enkele aanzetten hiervoor kwamen in de discussie al naar
boven (zie verder: input voor transitiepaden).

• Het toekomstbeeld mag ook ambitieuzer geformuleerd worden, zeker aangezien we in deze
workshop werden uitgenodigd ook al vooruit te blikken naar 2050.
• In de Duurzaamheidsvisie van de UGent werd één en ander al iets concreter en behoorlijk
ambitieus geformuleerd: “De UGent wil via het onderwijs bijdragen aan een duurzamere
samenleving en wil haar studenten voldoende vertrouwd maken met sociale, ecologische en
economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen. […] Het integreren van
duurzame ontwikkeling in het volledige onderwijsaanbod zal inhoudelijk en procesmatig moeten
gebeuren. Op inhoudelijk vlak moet gestreefd worden naar onderwijs met een hoge
maatschappelijke relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en
morgen.” Dit moet verder geconcretiseerd worden en vooral ook gekoppeld worden aan een
transitiepad, d.w.z. aan concrete acties die het mogelijk maken om de ambitieuze doelen te
realiseren. Hoe pakken we dat aan, duurzaamheid integreren in het volledige UGent
onderwijsaanbod? Willen we integratie in alle vakken in alle opleidingen? Of in 1 of meerdere
vakken per opleiding? Een leerlijn duurzaamheid per opleiding? Een inleidend vak en/of
integratievak per opleiding? Plichtvakken of keuzevakken? Wat betekent maatschappelijk relevant
onderwijs precies en hoe organiseren we het? Stel, ik ben 18 jaar in 2050 en ik ga naar een
universiteit in Gent die via haar onderwijs bijdraagt aan een duurzame samenleving en waar ik
doorheen mijn studietraject vertrouwd gemaakt wordt met sociale, ecologische en economische
duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen: Hoe gebeurt dat? Hoe ziet die universiteit
eruit qua organisatie? Bestaan er bv. nog faculteiten? Welke opleidingen vind ik er? Aan welke
onderwijsactiviteiten kan ik er deelnemen? Wat komt aan bod in de lessen? …
Aandachtspunten/spanningsvelden:
• Academische vrijheid én verantwoordelijkheid – Een sterkere integratie van duurzaamheid in de
opleiding kan worden gestimuleerd via incentives (bv. middelen voor een innovatieproject,
ondersteuning, aanmoedigen via ZAP-evaluatie) en/of verplicht via regelgeving (bv. verplicht
verankeren in opleidingscompetenties, dwingende criteria in selectie van nieuw aan te werven
docenten). Sommige deelnemers aan deze werkgroep zijn voorstander van stap voor stap
voorzichtig vooruitgang boeken, anderen pleiten voor een ambitieuzere en meer dwingende
aanpak. Is het misschien een en-en-verhaal? Aanmoedigen van vernieuwende initiatieven binnen
een context van academische vrijheid van lesgevers maar ook als universiteit onze academische
verantwoordelijkheid opnemen door aandacht voor duurzaamheidskwesties structureel in te
bedden in de curricula en het onderwijsbeleid?
• Streven naar evenwichten en complementariteit van verschillende benaderingen – De huidige
dominante manier van werken heeft een aantal voordelen (bv. doorgedreven specialisatie,
excellentie nastreven, efficiëntie, enz.) die moeten worden gekoesterd. Ze botst echter ook op
grenzen. Efficiënt georganiseerd onderwijs voor zeer grote groepen studenten maakt werken met
interactieve onderwijsvormen en intensieve begeleiding van studenten bijvoorbeeld onmogelijk.
De verkokerde structuur van gespecialiseerde faculteiten en vakgroepen maakt inter- en
transdisciplinair onderwijs moeilijk. Enz. Het is dus belangrijk om meer aandacht te schenken aan
alternatieve benaderingen zonder daarbij het kind met het badwater weg te gooien. Interactieve
werkvormen integreren betekent niet dat er voor doceren geen plaats meer is; aandacht voor het
normatieve, waardengeladen karakter van duurzaamheidskwesties wil niet zeggen dat kennis
irrelevant is; inter- en transdisciplinariteit wordt maar mogelijk als het gebaseerd is op ook
doorgedreven disciplinaire kennis en specialisatie; enz.
• Opleidingsspecifiek én inter-/transdisciplinair – Duurzaamheidseducatie vraagt om een inter- en
transdisciplinaire aanpak omdat de complexiteit van kwesties zoals klimaatverandering, armoede
en ongelijkheid, duurzame huisvesting, voeding of mobiliteit de grenzen van wetenschappelijke
disciplines overschrijdt. Anderzijds is ook een opleidingsspecifieke aanpak noodzakelijk: aandacht
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in een opleiding handelswetenschappen, voor
duurzame technologie in ingenieursopleidingen, voor duurzaam wonen en bouwen in de opleiding
architectuur, enz. Maar zonder daarbij linken tussen, bijvoorbeeld, economie en ecologie,

technologie en samenleving, huisvesting en sociale ongelijkheid uit het oog te verliezen. Een
opleidingsspecifieke en transdisciplinaire aanpak kunnen volgens ons hand in hand gaan.
• Een gedeelde verantwoordelijkheid – Er gaan stemmen op voor het versterken van initiatieven
zoals het universiteitsbreed keuzevak duurzaamheidsdenken. Het idee om meer van dat soort
opleidingsonderdelen te
voorzien voor grotere aantallen studenten en gegeven door
‘gespecialiseerde’ lesgevers (in duurzaamheid) klinkt voor sommigen aantrekkelijk. Anderen vinden
het cruciaal dat de integratie van duurzaamheid in de curricula binnen elke opleiding zelf gebeurt.
Een universiteitsbreed keuzevak werd van bij de start gezien als een eerste stap (plukken van
laaghangend fruit) die echter onvoldoende is als we duurzaamheid systematisch en substantieel
willen integreren in het volledige onderwijsaanbod. Dat laatste vraagt om een opleidingsspecifieke
invulling (zie hoger). Interfacultaire samenwerking, liefst gekoppeld aan ondersteuning door
‘specialisten’ in duurzaamheid(seducatie), is wel belangrijk om dit mogelijk te maken en inter/transdisciplinariteit en kwaliteit te verzekeren.
In 2030 draagt de UGent via maatschappelijk relevant onderwijs bij aan een duurzamere
samenleving. Aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken is geïntegreerd in het volledige
onderwijsaanbod zodat alle UGent-studenten worden uitgedaagd om complexe
duurzaamheidsproblemen en mogelijke oplossingen te bestuderen en – als burger en professional –
aan te pakken.
Dit betekent:
- Systematische, structurele en substantiële inhoudelijke integratie van duurzaamheid in het
curriculum;
- meer ruimte voor actieve werkvormen en studentenparticipatie;
- een goed evenwicht tussen een opleidingsspecifieke en trans-disciplinaire benadering (multiperspectivisme) via interfacultaire samenwerking;
- een sterkere waardering van onderwijs in het loopbaanmodel voor ZAP;
- een sterkere koppeling tussen duurzaamheidsonderzoek en onderwijs.

Uitbreiding van werkgroep
• Niet expliciet behandeld.
• Wel hoorden we tijdens deze workshop dat er in de schoot van studentenvereniging UGent1010
een werkgroep ‘onderwijs’ van start ging. Studenten buigen er zich over de vraag hoe het onderwijs
aan de UGent verduurzaamd kan worden. Na wat de weg te zijn kwijtgeraakt in dit zeer brede
thema, focussen de studenten nu op het verkennen van best practices (bv. CEMUS in Uppsala,
Zweden), het verkennen van geschikte onderwijsvormen, van de mogelijkheden voor
interdisciplinaire onderwijsinitiatieven (bv. een masterproef buiten de eigen vakgroep), enz.
Drijfveer van deze studenten is een bekommernis om niet opgeleid te worden tot loutere
vakidioten en om meer maatschappelijk relevant onderwijs. Deze UGent1010 werkgroep lijkt alvast
een belangrijke partner om dit transitiepad verder vorm te geven.

Lock-ins
• Het verder versterken van de dominantie van ‘managerialism’. Dit risico bestaat door bv. in een
poging om onderwijsinspanningen meer te waarderen in de evaluatie van ZAP te focussen op
meetbare en kwantificeerbare indicatoren die vervolgens leiden tot een doorgedreven
competitieve logica zoals nu het geval is bij het evalueren van onderzoeksoutput. Een te enge focus
op vooraf bepaalde competenties (zie hoger) is een ander voorbeeld.
• Alternatieve verkokering. Sommige universiteiten (bv. Leuphana) kozen voor thematische
faculteiten (bv. faculteit duurzaamheid) in plaats van de traditionele, discipline-gebaseerde
opdeling. Hoewel er iets te zeggen valt voor een focus op concrete problematieken (huisvesting,

voeding, mobiliteit) en aandacht voor duurzaamheid daarbij, bestaat ook in een dergelijke
organisatie van de universitaire structuur het gevaar dat men vervalt in hokjesdenken en een nieuw
soort ‘vakidioten’ opleidt die dan bv. een heel uitgebreide, interdisciplinaire vorming krijgen over
duurzame huisvesting maar dit probleem niet kunnen verbinden met het mobiliteits- of
armoedevraagstuk. De voorkeur gaat naar inzetten op doorgedreven interfacultaire samenwerking
eerder dan het creëren van nieuwe ‘hokjes’.
• Het opsluiten van duurzaamheidseducatie in een – weliswaar sterke – niche. Pleidooien voor
gespecialiseerde (keuze)vakken, specifieke masteropleidingen rond duurzaamheid, gegeven door
gespecialiseerde lesgevers neemt druk weg om duurzaamheid in het volledige aanbod te
integreren. Het wordt dan een keuze voor (bij voorbaat gemotiveerde) studenten en lesgevers
terwijl het mainstream curriculum ongemoeid wordt gelaten. Dit is op lange termijn onverenigbaar
met het integreren van duurzaamheid in het volledige onderwijsaanbod voor elke student.

Input voor de transitiepaden
• Wat betreft de inhoudelijke integratie van duurzaamheid in het onderwijsaanbod wordt vaak
gewezen op het feit dat duurzaamheid een moeilijk concept is. Veel lesgevers weten niet zo goed
wat eronder verstaan wordt. Duurzaamheid kan bovendien op heel uiteenlopende manieren
worden ingevuld, van zeer breed tot zeer eng, van status-quo tot fundamenteel transformatieve
benaderingen. De Sustainable Development Goals, bijvoorbeeld, zijn erg breed: 17 doelstellingen
in zeer verschillende domeinen. Het is daarbij echter niet de bedoeling aan cherrypicking te doen
(bv. “wij werken aan duurzaamheid want we hebben aandacht voor economische groei” of voor
“gezondheidszorg”). Net de samenhang tussen die verschillende doelen/domeinen is cruciaal. Er is
nood aan meer informatie over duurzaamheid en een duidelijke visie op het concept om een
inhoudelijke integratie in het onderwijsaanbod mogelijk te maken. Hoewel een waterdichte,
objectieve en door iedereen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling niet bestaat, biedt de
visie/omschrijving die werd ontwikkeld in een recent DOWA-onderwijsinnovatieproject wellicht
een bruikbare basis (zie “Duurzame ontwikkeling als een rode draad. Opleidingen aan de
Universiteit Gent in transitie” p. 8 e.v.). Belangrijke aspecten van zo’n inhoudelijke integratie zijn
dan: een brede kijk op duurzaamheid, aandacht voor de samenhang van het overschrijden van
ecologische grenzen, ongelijke welvaartsverdeling en economische instabiliteit (cf. genest model)
en voor het normatieve karakter van duurzame ontwikkeling en een systeembenadering die de
complexiteit erkent. Zoals gezegd, vraagt dit om een opleidingsspecifieke én inter- en
transdisciplinaire aanpak.
• Wat betreft de procesmatige integratie van duurzaamheid in het onderwijsaanbod moeten we
aandacht schenken aan geschikte werkvormen, betrokkenheid van studenten, opleidingsevaluatie
en kansen om vernieuwende onderwijsvormen uit te proberen (zie ook verder). Er wordt ook
opgemerkt dat het belangrijk is om op een duurzame manier om te gaan met de digitale revolutie
in het onderwijs: Wat met de alomtegenwoordigheid van laptops, toegenomen mogelijkheden tot
lange afstandsleren (bv. MOOCs), enz. Is dat wenselijk en moet het gestimuleerd worden? Is dat
het soort educatie / maatschappij dat we willen? Onder welke voorwaarden?
• Het huidige loopbaanmodel voor ZAP stimuleert lesgevers niet om veel te investeren in
onderwijsinspanningen voor duurzame ontwikkeling. Onderwijs wordt onvoldoende gewaardeerd
in de evaluatie in tegenstelling tot onderzoek – of, preciezer, het produceren van onderzoeksoutput
in de vorm van A1-publicaties. Veel tijd en energie investeren in onderwijs gaat ten koste van
publicatie-output en wordt zo in de huidige, dominante academische logica een strategisch
onverstandige keuze. De manier waarop veelal wordt omgegaan met aanwervingscriteria voor ZAP
maakt bovendien dat van bij de start van een loopbaan als docent er al een selectie plaatsvindt
binnen diezelfde logica. Een belangrijke actie in het transitiepad voor duurzaamheid in UGent
onderwijs zou dus moeten focussen op incentives voor onderwijsinspanningen voor duurzame
ontwikkeling in de aanwerving, het loopbaanmodel en de evaluatie van ZAP. Is er, naast
onderzoeksprofessoren, ook geen nood aan onderwijsprofessoren die zich gepassioneerd kunnen
toeleggen op onderwijs? En kunnen we daarbij niet de keuze maken om duurzaamheid – toch een
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belangrijke beleidsprioriteit van de UGent – te laten doorwegen in de aanstelling van dergelijke
professoren.
Vele lesgevers voelen zich onvoldoende gewapend om met duurzaamheidskwesties in hun
onderwijs aan de slag te gaan. Zowel inhoudelijk (de complexiteit en veelomvattendheid van die
kwesties) als didactisch is er nood aan ondersteuning. Vorming en opleiding i.v.m. duurzame
ontwikkeling en duurzaamheidseducatie voor lesgevers (bv. via docententraining, via de
opleidingscommissies…) is dus cruciaal. Ook curriculummanagers en mensen van de KCO’s hebben
nood aan dergelijke opleiding.
Interfacultaire samenwerking moet worden gestimuleerd met het oog op een inter/transdisciplinaire benadering van duurzaamheidskwesties in het onderwijs. Een Urban Academy
kan een setting bieden waarin lesgevers van verschillende faculteiten samenwerken aan
opleidingsonderdelen, het begeleiden van masterproeven,… met een focus op duurzaamheid.
Vernieuwende, transdisciplinaire onderwijsinitiatieven moeten worden ondersteund en er is nood
aan het creëren van experimenteerruimte binnen de universiteit om aan vernieuwend onderwijs
te werken.
Actieve studentenparticipatie moet meer aandacht krijgen, zowel wat betreft interactieve
didactische werkvormen (bv. projectwerk, seminaries…) als inspraak in het curriculum op het
niveau van individuele opleidingsonderdelen én opleidingen. Hiervoor zijn heel wat best practices
voorhanden die inspiratie kunnen bieden (bv. student-led education bij CEMUS).
Het is belangrijk om duurzaamheid structureel een plaats te geven in de na te streven
competenties en vormingsdoelen van elke UGent-opleiding. In de geïllustreerde versie van het
UGent competentiemodel werden al voorbeelden opgenomen van zogenaamde
duurzaamheidscompetenties (p. 20-21). Hoe kan dit op een opleidingsspecifieke manier, en met
een breed draagvlak bij de lesgevers, in elke opleiding geïntegreerd worden? En hoe vermijden we
dat dit vervalt in een zoveelste management-tool (bv. monitoren en afvinken van abstracte
competenties)? Sommige pedagogische wetenschappers plaatsen ook kanttekeningen bij een te
enge focus op competenties en leeruitkomsten die vooraf worden bepaald en vervolgens zo
efficiënt mogelijk nagestreefd en getoetst. We moeten ervoor waken dat aandacht voor belangrijke
duurzaamheidscompetenties (zoals systeemdenken, kritische reflectie, multiperspectivisme,
duurzaamheidskennis…) niet ten koste gaat van ruimte voor brede ‘vorming’ (in plaats van enkel
zeer gericht ‘leren’) en voor het onverwachte en onvoorspelbare (in plaats van enkel de vooraf
bepaalde leeruitkomsten). Vaak blijkt immers pas achteraf wat het interessantste was dat we uit
een bepaalde ervaring/vak/opleiding geleerd hebben, wat ons vormde als mens. En vaak was dat
ook vooraf onmogelijk te voorzien door bv. een lesgever. Een al te planmatige aanpak en te enge
focus op onderwijsefficiëntie en –effectiviteit beperkt de ruimte daarvoor. En zeker in de context
van complexe, normatieve en onvoorspelbare duurzaamheidskwesties is een zekere openheid,
pluralisme en flexibiliteit het van groot belang.
Duurzaamheid zou nog sterker aan bod moeten komen in de onderwijsevaluatie. Nu wordt dit in
elke opleiding getoetst aan de hand van 3 vragen. Dit heeft een zeker effect, bv. opleidingen die
‘zwak’ scoren vragen soms om extra ondersteuning om hier meer werk van te maken. Anderzijds
worden ook bedenkingen geuit bij deze bevraging: meten de drie vragen wel wat ze pretenderen
te meten? Of is er teveel ruimte voor misinterpretatie? Kunnen de vragen nog worden aangepast?
Er lijkt daarnaast nood aan meer kwalitatieve vormen van bevraging die toelaten meer in de diepte
te evalueren.
Duurzaamheidseducatie is idealiter ingebed in de lokale omgeving van de universiteit. Sterkere
linken met de stad en aandacht voor concrete duurzaamheidskwesties die daar opduiken zijn mooie
manieren om transdisciplinaire duurzaamheidseducatie vorm te geven. Ook hier kan een Urban
Academie een interessante setting voor bieden.
Enkele mogelijke laagdrempelige acties op korte termijn: een scriptieprijs voor masterproeven
rond duurzaamheid, gastlessen van gespecialiseerde lesgevers, onderwijstips en communicatie
over duurzaamheid(seducatie) voor lesgevers,…

DUURZAAM HR
Systeemanalyse: Personeelsbeleid nu
• Welzijn en gezondheid: Het wordt als positief ervaren dat UGent de laatste jaren intensiever inzet
op dit thema en diverse initiatieven organiseert zoals:
• individuele coaching rond stress en burn-out door de cel psychosocial welzijn;
• groepssessies rond veerkracht en mindfulness via het aanbod in de opleidingscatalogus;
• uitbreiding aantal vertrouwenspersonen;
• uitbouw van facultaire vertrouwenscontacten.
• Work-life balance: UGent profileert zich als zorgzame werkgever en levert veel inspanningen voor
een goede werk-privébalans.
• Enerzijds wordt de implementatie van ‘anders werken’ hier als belangrijkste naar voren
geschoven. Deze vorm van ‘individuele flexibiliteit’ geeft medewerkers de kans om activiteiten
op elkaar af te stellen en op die manier werk en privé in balans te houden.
• Anderzijds wordt ook verwezen naar initiatieven zoals strijkdienst, kinderopvang,
verlofregelingen, vakantiekampen, sport- en cultuuraanbod…
• Talentontwikkeling: het is voelbaar dat UGent inzet op een voortdurende opbouw van kennis en
ontwikkeling bij haar medewerkers. DPO neemt hierin meer en meer een belangrijke rol.
• Ten eerste door een stijgend aanbod van opleidingen te voorzien via de catalogus in Apollo in
het domein van UGent-gerelateerde know how met opleidingen rond IT-kennis en
vaardigheden, welzijn en milieu, SAP, academic funding ….; en het domein van professionele
kennis en vaardigheden met opleidingen in het kader van communicatie, leidinggeven,
stressbeheersing, taalvaardigheden, persoonlijke effectiviteit….
Daarnaast wordt voor het academisch personeel ook ingezet op transferable skills en het
faciliteren van ervaringsuitwisseling via lerende netwerken.
• Ten tweede door medewerkers te ondersteunen bij concrete loopbaanvragen via
loopbaanbegeleiding, implacementbegeleiding, ondersteuning bij werkhervatting na
langdurige afwezigheid.
• Personeelsbeleid:
• de invoering van het vernieuwd personeelsbeleid voor ATP in 2016 wordt als zeer positief
ervaren en verhoogt een duurzame inzetbaarheid van deze groep van medewerkers, met
name door de implementatie van het pensioenplan voor de contractuelen en door de
mogelijkheid tot interne mobiliteit;
• de uitrol en implementatie van HR excellence in research;
• de toenemende aandacht voor leiderschap.
• Werknemersbetrokkenheid: UGent doet meer en meer appel op het engagement van haar
medewerkers en zet hierop in door middel van bijvoorbeeld:
• focusgroepen naar aanleiding van de bevraging i.h.k.v. psychosociaal welzijn;
• personeelsnieuwsbrief;
• magazine Durf denken;
• onthaal nieuwe medewerkers: peter- en meterschap, onthaaldagen en het ontbijt met de
rector.
• transitie@ugent
Maar ook medewerkers zelf organiseren zich, denken we bijvoorbeeld aan de ATP raad.
• Woon-werkverkeer: fietsvergoeding, gebruik fietsen en auto’s voor dienstverplaatsing.

Toekomstbeeld: Personeelsbeleid 2025
De UGent is een stimulerende omgeving met optimale ontplaaiingskansen en met tevreden en
betrokken medewerkers.
Hiertoe zet ze in op:
Performantie
• Medewerkers werken binnen een mensgericht arbeidsomstandighedenbeleid zodat ze tot
optimale resultaten kunnen komen.
• De UGent ontwikkelt een faciliterende organisatiestructuur en –cultuur waardoor
medewerkers tot goede resultaten kunnen komen.
• De UGent ontwikkelt de competenties van medewerkers zodat ze goede resultaten kunnen
halen.
• De UGent versterkt een coachende leiderschapsstijl om tot resultaten te komen.
People
•
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De integriteit van de UGent medewerkers wordt maximaal gerespecteerd.
UGent schenkt aandacht aan een veilige en gezonde werkomgeving.
UGent schenkt aandacht aan het fysiek en psychisch welzijn van zijn medewerkers.
UGent schenkt aandacht aan de persoonlijke groei van de medewerker doorheen zijn of haar
loopbaan.
UGent beidt maximale participatiemogelijkheden aan zijn of haar medewerkers.

Planet
• De UGent moedigt milieubewuste medewerkers aan.
• De UGent geeft aandacht aan het nieuwe werken vanuit een milieubewuste aanpak.
• De UGent zorgt voor een milieubewust Werk/woon/wegverkeer.

Input voor de transitiepaden
• Inzetten / overschakelen op een duurzaam pensioenfonds. We dienen ook te weten in wat
geïnvesteerd wordt. Duurzaam investeren kan een voorbeeldrol zijn die de universiteit opneemt
in de maatschappij.
Antwoord: werd mee opgenomen in het duurzaam beleggingsplan (zal trouwens uitdoven want
dient voor de aanvullende pensioenen van contractuelen bepaalde duur aan te vullen).
• Verhoogde werknemers betrokkenheid > er zijn al mooie initiatieven ontwikkeld, maar er zou nog
meer kunnen ingezet worden op het stimuleren van het community gevoel:
• kennis delen en expertise in huis benutten over de grenzen van afdeling, directie en faculteit
heen;
• afstand nemen van hokjesdenken en over grenzen heen initiatief laten nemen;
• ontmoetingsmomenten organiseren over de grenzen van afdeling, directie, faculteit, geleding
en functieklasse heen;
• betere connectiemogelijkheden tussen faculteiten en directies faciliteren;
• meer centraliseren zodat faculteiten en directies minder “eilanden” zijn;
• meer transparantie top-down en meer participatie bottom-up;
• basisparticipatie en ook communicatie achteraf zodat het geen lege doos lijkt nadien;
• initiatief van onderuit stimuleren en waarderen.
• Meer debat over “wie willen we zijn?”

• Maatschappelijke dienstverlening vanuit UGent aan stad Gent en de maatschappij in het
algemeen:
• meewerken aan het weefsel van de stad;
• een voortrekkersrol opnemen in verbindend werken.
• Evolueren naar een open feedback-cultuur
•
Meer inzetten op het persoonlijke, intermenselijke. Een gezicht in het personeelsbeleid.
Laten voelen dat men meer is dan een nummer;
•
zelfsturing: eigen verantwoordelijkheid meer opnemen en ook meer verantwoordelijkheid
leggen bij de medewerkers zelf waarbij de leidinggevende obstakels kan wegnemen;
•
meer inzetten op vertrouwen in plaats van op controle;
•
leidinggevende meer als coach in plaats van als controleur;
•
inzetten op autonomie en transparantie.
• Meer inzetten op de grote groep goed functionerende bevlogen ATP zodat die ook in een
positiever daglicht komen te staan.
• Het organiseren van gesprekken met mensen die muteren om motieven hun te kennen.
• Inzetten op een gelijkwaardige inbreng in het beleid zowel vanuit ZAP als vanuit ATP aangezien
het aandeel nu groter is vanuit ZAP. Tevens moet het mogelijk gemaakt worden dat er bottom-up
input gegeven kan worden aan het beleid.
• Inzetten op het belang van mentaal kapitaal
• Onderzoek minder competitief maken, interuniversitair, minder direct economisch
toepasbaar onderzoek moet kunnen;
• productie versus creativiteit. Het niet per se moeten inzetten op onderzoek waar je zeker
succes mee boek;
• stopzetten van mee te stappen in de ranking-logica;
• lagere competitie: de mens dient boven het systeem te staan en niet omgekeerd;
• op UGent niveau werken met incentives zoals bijvoorbeeld bij Google waar men voor een
bepaald percentage van de werkbreuk kan inzetten op side projects ( = creatief brainstormen
en ontwikkelen van ideeën zonder dat hieruit een resultaat moet vloeien).
• Inspanningen in het kader van talentontwikkeling nog verder laten groeien door:
• opleidingen aan te bieden voor specifieke technische competenties;
• het stimuleren van het volgen van delen van opleidingen zoals bijvoorbeeld bepaalde vakken
van een studierichting;
• het organiseren van een studiedag duurzaam personeelsbeleid;
• “levenslang leren” zien als een vanzelfsprekendheid, temeer omdat we geconfronteerd
worden met langere loopbanen.
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Input voor de transitiepaden
• Nog niet

DIVERSITEIT
Systeemanalyse: Diversiteit nu
• Er is nood aan een top – down beleid. Er is weinig ambitie bij de top van de universiteit om dit
thema er harte te nemen.
• Er is we al een (prille) aandacht van het beleid voor diversiteit.
• Ook het bestaan van faculteitsteams diversiteit is een pluspunt. Maar drijft volledig op vrijwilligheid
(en inspanningen worden niet gecompenseerd of gehonoreerd). Vaak zijn het ook dezelfde mensen
die zich voor transitie engageren.
• Er zijn veel te weinig studenten met een migratieachtergrond (amper 6% niet EU).
• Ook bij het ZAP, AAP en ATP is er te weinig kleur en weinig mensen met een beperking.
• De universiteit is dus helemaal geen spiegelbeeld van de samenleving. Er is dus een duidelijke
groeimarge!
• Er is een urgentie. In 2020 wordt Gent superdivers en is er een majority minority situatie
(meerderheid van de Gentenaars is van vreemde origine).
• De studentenverenigingen zijn gesegregeerd.
• Het bewustzijn van een diverse samenleving ontbreekt bij studenten en personeel.
• Sleutel ligt in het onderwijs. Was vroeger (democratisering onderwijs voor sociaal zwakke groepen)
een hefboom voor sociale mobiliteit (naar boven). Laat nu precies het onderwijs minder belangrijk
zijn t.o.v. onderzoek!
• We claimen een pluralistische universiteit te zijn. Is dit geen aanknopingspunt om ook een diverse
universiteit te zijn?
• Man – vrouw verhouding zit goed bij studenten en ATP, nog lang niet bij ZAP. Het genderbeleid ligt
stil.
• Koppeling diversiteit en gender is complex. Zijn vrouwen een doelgroep op zich?

Toekomstbeeld: Diversiteit 2030
• Anders zijn is de norm geworden. Een diversiteitsbeleid is niet meer nodig. De UGent is het
spiegelbeeld van de samenleving. Niemand voelt zich nog gedomineerd door een andere groep.
Diversiteit is een evidentie. Het zit in ons DNA.
• De UGent moet inzake diversiteit een onderzoeksidentiteit ontwikkelen en zo een belangrijke en
onafhankelijke actor worden in beleidsondersteunend onderzoek.
• Er is een onderwijsrevolutie gekomen. Onderwijs moet weer belangrijker worden. Les in kleine
groepen, interactief en multidisciplinair. Community service learning in alle opleidingen.
Multiperspectivisme betekent ook diversiteit.
• Docententraining met diversiteitsaandacht is verplicht. ZAP moet beter ondersteund worden in het
omgaan met diversiteit.
• Diversiteit als horizontaal thema in alle opleidingen. Minder Steenkool Engels, meer naar de Muide
en de Brugse Poort.
• Meer visie met gebruik van de expertise die er is.
• Een echt zorgzaam beleid voor iedereen aan de UGent.
• De UGent terug naar de kern: bildung en synthese.
• UGent 2020 bij de studenten. Naast een Green office ook een Rainbow office. Vanuit het beleid
de regie opnemen van de kruisbestuiving en samenwerking met de studentenverenigingen.
• Evenveel mannen en vrouwen in het ZAP kader. Diversiteitsmaatregelen voor mannen (die in de
minderheid zijn)
• Er is visie en steun van de top

• Een Turkse rector.
In 2030 is de UGent een afspiegeling van het talent in de samenleving.
-

De UGent is fysiek, mentaal, financiëel en digitaal toegankelijk.
Er is een evenredige en evenwaardige participatie
De UGent creëert voor iedereen eerlijke kansen
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Iets dat ergens een prominente plaats moet krijgen:
• De UGent trekt mee aan de kar van andere koplopers.

