
      Benieuwd naar meer? 
 

www.vandenkennaardoen.wordpress.com of www.vandenkennaardoen.be  
 

Hier ontdek je een reeks voorstellen om onze visie in concreet beleid te 

vertalen. Als ‘teaser’ vind je hieronder alvast een beeldmatige samenvatting… ;-) 

Je kan ons ook volgen via http://www.facebook.com/vandenkennaardoen 

Zelf ideeën, aanvullingen, suggesties,…? Neem contact op! 
 

 Jeroen.Ongenae@UGent.be of David.Mannaert@UGent.be  

  

           Bedankt voor je interesse! 

                     Jeroen en David 
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Beste ATP-collega 

Wij zijn Jeroen & David, twee ATP’ers met samen 20 jaar UGent-ervaring; ervaring 

die we momenteel respectievelijk inzetten binnen de Faculteit Ingenieurswetenschap-

pen en Architectuur en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 

Naast onze dagelijkse taken engageren we ons in de ATP-raad, in diverse werk-

groepen en initiatieven van de UGent. Jeroen is daarnaast ook actief als verkozen ATP-

vertegenwoordiger binnen zijn faculteit. Onder het motto 'Van Denken naar 

Doen' willen we ons engagement graag verbreden en ons kandidaat stellen bij de ver-

kiezing van de ATP-vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de UGent.  

Zo hopen we samen met jullie ook de komende jaren een bescheiden rol te kunnen 

spelen en te werken aan een nóg betere UGent, een universiteit die het welzijn van 

haar werknemers voorop zet, hen stimuleert om zich optimaal te ontplooien en het  

engagement van élke medewerker nog meer naar waarde schat. 

Voor ons is dit een beetje een 'avontuur', maar of dat avontuur nu leidt tot een concreet 

resultaat of niet: we hopen vooral met jullie in dialoog te kunnen blijven gaan en samen 

op een constructieve manier onze stem te laten horen. Een zitje in de Raad van Bestuur 

kan wellicht helpen om die stem net iets meer volume te geven, maar het is wat ons 

betreft slechts een middel, geen doel op zich. 

Op de volgende pagina's kan je onze algemene visie alvast 

ontdekken. Een reeks concrete voorstellen om die visie in beleid 

te vertalen kan je vinden via www.vandenkennaardoen.be  

of www.vandenkennaardoen.wordpress.com 

Als daarna blijkt dat je je kan vinden in onze ideeën, 

stem dan gerust voor ons. :-) 

 

Veel lees- en stemplezier! 

Jeroen & David 

http://www.vandenkennaardoen.wordpress.com
http://www.vandenkennaardoen.be
http://www.facebook.com/vandenkennaardoen
mailto:Jeroen.Ongenae@UGent.be
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20.01 Waarom? 
 

 Lijn 1 - ATP centrale diensten: Aangezien centrale 

diensten geen vertegenwoordigers hebben zoals de 

faculteiten willen we hier samen met de medewer-

kers van de centrale diensten zoeken naar de beste 

manier om dit te realiseren en te optimaliseren. 

 

Lijn 2 - ATP-vertegenwoordigers faculteiten: Een 

directe communicatielijn met de facultaire vertegen-

woordigers is onontbeerlijk om te weten wat er leeft 

bij de medewerkers van de faculteiten. 

 

Lijn 3 - ATP-raad: We willen een sterke band met de 

ATP-raad. Dit ontmoetings- en discussieplatform is 

immers de ideale plaats voor interfacultair overleg én 

overleg tussen centrale diensten en faculteiten. 

Onze visie 

“Een schildpad 

komt alleen maar 

vooruit als ze haar 

nek uitsteekt” 

Wij willen alvast onze nek 

uitsteken en pleiten om nog 

meer te investeren in 

mensen en in een cultuur 

van vertrouwen. 

Enkel als we als UGent'ers collectief onze nek durven 

uitsteken, kunnen we écht vooruit gaan, resultaat 

boeken en van denken naar doen gaan. 

Directe,  

tweerichtingscommunicatie 

tussen jullie en de ATP-

verkozenen in de  

Raad van Bestuur  

Lijn 4 - ATP community + lijn 1/2: We willen 

geregeld iedereen kunnen bevragen. Daarvoor 

willen we polls of enquêtes organiseren.  

Daarnaast lijkt het ons aangewezen sterk te in-

vesteren in een verbinding tussen lijn 1 en 2: 

communicatienetwerken opzetten tussen centrale 

diensten en faculteiten. 

Lijn 5 - ATP-expertenteam: We hebben zelf een aantal talenten maar we willen 

vooral ook jullie talenten en expertise in de weegschaal gooien. Daarom willen we 

graag een RvB-expertenteam samenstellen. 

Hierin ligt volgens ons de sleutel - de absolute voorwaarde zeg maar - om het 

engagement van élke UGent'er echt te laten groeien en bloeien, zodat iedereen 

zich betrokken voelt en zijn/haar stem durft te laten horen.  

20.021 Hoe? Directe tweerichtingscommunicatie 

20.03 Wat? Betrokkenheid stimuleren 

 

 

Bovendien denken we dat heel wat van die eieren nog onder de grond zitten.  

We moeten als UGent deze onderbenutte expertise en talenten meer voeden, in 

het belang van het welzijn en de jobtevredenheid van ATP-medewerkers én in het  

belang van de UGent. 

20.022 Hoe? Échte participatie Onze visie  

Participeren vóór 

de beslissingen 

worden genomen 

Wij geloven in échte participatie.  

Een beleid dat bottom-up opbor-

relt uit jullie talenten, expertise 

en meningen. Dit is volgens ons 

de enige manier om te transfor-

meren naar een UGent die  

'21e eeuw proof' is. 

 

Door echte participatie kunnen 

dan bewustere en meer gedra-

gen keuzes gemaakt worden. 

Keuzes die leiden tot een  

UGent versie 20.18. 

“Treat 

employees  

like they 

make a 

difference and  

they will” 

Hadden we al gezegd dat we er van overtuigd zijn dat er veel 

talent en expertise beschikbaar is bij het ATP? :-)  

Alleen wordt betrokkenheid momenteel te weinig gestimuleerd. 

 

Wij willen daarom dat er meer werk wordt gemaakt van 

een klimaat waarin iedereen het gevoel heeft dat  

hij/zij zijn/haar ‘ei’ op een veilige manier ten volle kwijt kan. 

De diversiteit aan ‘eieren’ binnen de 

UGent community is immers een 

enorme meerwaarde. Iedereen kan 

op zijn/haar niveau een rol van  

betekenis spelen. Niet alleen de 

ZAP-eieren zijn daarbij van belang; 

de vele honderden andere soorten 

zijn van even groot belang. 
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