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Valoriseren resultaten survey
Samenvatting
“Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen?”
Valorisatie: Gepubliceerd als IZA Policy Paper.
Gepubliceerd in de december-editie van ‘Over.Werk’.

“Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor verder onderzoek?”
De resultaten van deze survey zijn nog niet in dezelfde mate gevaloriseerd als “Welk draagvlak is er bij de Vlaming
voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen?”. Een mogelijkheid is om hierrond een boek te schrijven à la
‘Michaël maakt de rekening’ rond financiële vragen.
‘Michaël maakt de rekening’ (brede publiek als doelpubliek):
-

Waar moet je op letten bij onlineshoppen?
Hoe slapend spaargeld opsporen?
Hoeveel betaal je voor een studentenkot?
Hoeveel kost een begrafenis?
Hoe krijg je tankkosten naar beneden?
…
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Rode draden doorheen de vraag “Welke vragen moeten onderzoekers de komende jaren volgens u prioritair
beantwoorden?” uit de survey zijn welzijn op het werk, werkbaar werk, arbeidsmarktdiscriminatie en pensioenen.
UGent @ Work (werkgevers als doelpubliek):
-

Hoe kunnen bedrijven via preventieve initiatieven burn-outs voorkomen?
Hoe kunnen mensen die gepest worden geholpen worden om zonder vrees hun verhaal te vertellen?
Hoe kunnen we mensen langer in werkbare omstandigheden (als we kijken naar de leeftijd) laten werken?
Hoe ga ik als bedrijf om met het ‘always on’ fenomeen?
Hoe kunnen we gebruik maken van het potentieel van 65-plusser op de arbeidsmarkt?
Hoe houden we mensen tot hun 65 gemotiveerd aan het werk?
Hoe kunnen we mensen langer in werkbare omstandigheden (als we kijken naar de leeftijd) laten werken?

UGent @ Work (brede publiek als doelpubliek):
-

Wat kan ik doen om een burn-out te voorkomen?
Hoe kunnen mensen die gepest worden geholpen worden en zonder vrees hun verhaal vertellen?
Hoe optimaliseer ik mijn pensioen?
Hoe is het mogelijk dat je na een volledige beroepscarrière als hoger bediende in de privatensector een
pensioen krijgt dat te laag is om een rusthuis van te betalen?
In welke sectoren is er nog werkzekerheid?
Welke mensen zullen hun job verliezen door AI en gaan er evenveel jobs bijkomen als verloren gaan?
Wat zijn de voor- en nadelen van de 30-uren werkweek?

UGent @ Work (beleidsmakers als doelpubliek):
-

Hoe kunnen we werk en vrije tijd in balans brengen zodat we in staat zijn langer te werken.
Hoe pakken we pesten op het werk aan?
Hoe kunnen we mensen langer in werkbare omstandigheden (als we kijken naar de leeftijd) laten werken?
Is een verkorte werkweek met behoud van loon haalbaar?
Wat zijn effectieve manieren om discriminatie tegen te gaan op de arbeidsmarkt?
Hoe kunnen we de tewerkstellingsgraad voor minderheden verhogen?
Hoe kunnen we gebruik maken van het potentieel van 65-plusser op de arbeidsmarkt?
Hoe houden we mensen tot hun 65 gemotiveerd aan het werk?
Hoe het verschil tussen wel of niet werken significant verhogen?
Hoe kunnen we loopbaanmobiliteit in België aanmoedigen?
Welke migratie is optimaal voor de Belgische arbeidsmarkt en hoe schaken we nieuwkomers in?

Mogelijk format kan zijn om (bvb.) 20 vragen interdisciplinair te beantwoorden, eventueel ook met een bijdrage
door stakeholders uit het beleid/uit het werkveld/uit het middenveld/…. .

Voorgestelde aanpak
1. Vaak terugkerende vragen worden geïdentificeerd.
2. De vragen worden gebundeld in de verschillende thema’s (bijvoorbeeld: welzijn op het werk, werkbaar
werk, arbeidsmarktdiscriminatie, pensioenen).
3. Geïnteresseerde promotoren worden aangeschreven met de vraag om één A4 te schrijven over vragen
waarbij zij relevante expertise hebben.
4. Draft wordt opgestuurd naar mogelijke uitgever.
a. Borgerhoff & Lamberigts (geïnteresseerd in een eventuele samenwerking, contact: Sarah Auman)
b. Academia Press (geïnteresseerd in een eventuele samenwerking, contact: Lies Poignie)
c. Lannoo
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Vragen
1. Interesse?
2. Opmerkingen of feedback wat betreft voorgestelde aanpak?
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Doctoraatsbegeleiding
Samenvatting
Dropbox-map met best practices doctoraatsbegeleiding omzetten naar een (Engelstalig) boek met best practices
bij doctoraatsbegeleiding.
‘What your PhD supervisor may not have told you.’
1.

Tools on writing your research
a. General pointers
b. Template for structure article
c. Pointers on proofreading
2. Tools on getting your research through the review process
a. General pointers
b. Template for submission tree
c. Template for cover letter
d. Pointers on resubmissions
e. Template for response to referees
f. Pointers on discordant referees
3. Tools on valorising your research
a. General pointers
b. Pointers on promoting research among peers
c. Pointers on promoting research among other interested parties
d. Template for press release
e. Pointers on self-promotion
4. Other
a. Conferences
b. Template for recommendation letters
Mogelijk format kan zijn om (bvb.) tot 50 algemene tips/tools te komen rond doctoraatbegeleiding. Elke ‘tip’ staat
op zich (geen volledig ‘geïntegreerd werk’) zodat een bijdrage niet moet leiden tot lezen van andere bijdrages.

Voorgestelde aanpak
1. Voorzet op basis van Dropbox-map gebruikt door doctoraatsstudenten van Stijn Baert.
2. Geïnteresseerde promotoren worden gevraagd aan te vullen.
3. Draft wordt opgestuurd naar mogelijke uitgever.
a. Borgerhoff & Lamberigts (geïnteresseerd in een eventuele samenwerking hierrond,
contactpersoon: Sarah Auman)

Vragen
1. Interesse?
2. Opmerkingen of feedback wat betreft voorgestelde aanpak?
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