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Context UGent: facts & figures 
 
• 11 faculteiten – alle disciplines 
• 38.000 studenten (3.800 internationale) 
• 8.500 personeelsleden 
 6.100 academisch personeel (AP): 

 3.570 doctorandi 
 1.145 postdocs 
 1.385 professoren (ZAP, incl. gast-) 
 18 % buitenlandse AP 



De universiteit in de 21e eeuw … 



Waarom? 

• Gelanceerd in 2013 door 
universiteitsbestuur (in het kader 
van het Strategisch Plan UGent + 
budget!): “A creative community for 
a changing world” 

• Vlaamse regering: Vlaams 
actieplan voor onderzoekers 
(2010) + impulsfinanciering 
omkadering jonge onderzoekers 

Postdoc talent management 



Doel? Talentgericht loopbaanbeleid 
• Géén waste of talent, maar grote capaciteit aan 

hoogopgeleid kennistalent niet verloren laten gaan  
• Carrièreperspectieven voor postdocs versterken door 

hen beter voor te bereiden op een volgende 
carrièrestap: 

• Externe arbeidsmarkt 
• In academia (ZAP): UGent of elders 

 
 
 
 
 

Waarom? 



Talentgericht loopbaanbeleid speelt in op  
3 noden: 

• Excellente postdocs aantrekken 
• Postdocs ondersteunen tijdens hun 

UGent-mandaat  
• Postdocs voorbereiden op volgende 

stap in hun loopbaan (‘wat NA 
postdoc?’) 

Waarom? 



Visie UGent … 

Wat? 

… is een betrokken en zorgzame werkgever 

… is open en transparant over 
realistische carrièreperspectieven 

… versterkt de employability  
van postdocs (binnen en  
buiten academia) 

… geeft postdocs een 
stevige rugzak aan talenten 
en competenties mee 

www.ugent.be/postdoctalent 



Postdoc 

Externe 
arbeids-

markt 

ZAP UGent-
bestuur 

“A creative community …” (gedeelde verantwoordelijkheid) 

Wat? 

“… for a changing world” 
(die kennistalent  
nodig heeft) 



Hoe? 

Postdoc 
talent 

Loopbaan-
gesprekken 

Mentoring 

Contact met 
arbeidsmarkt 

Opleidingen 

Postdoc 
Community 



Carrière-
management  
(3 halve dagen + 

individuele 
coaching) 

Leiderschap 
(3 dagen) 

Creativiteit, 
pitching & 
veerkracht 
(3 halve dagen) 

1. Opleidingen/workshops 



2. Mentoring 
• Doel: persoonlijk klankbord (1:1) over eigen 

loopbaanpad in een veilige context (buiten vakgroep), 
horizonverbreding, lange termijnreflectie, tips & tricks 
 

• 2 tracks:  
 “MenZa”: academische carrière 
 Mentoren = UGent-professoren 
 
 “MenTa”: niet-academische carrière 
 Mentors = doctoraathouders op de externe 

arbeidsmarkt 



3. Ghent University Postdoc Community 

• Sociaal netwerk van postdocs over alle 
faculteiten heen: ontmoeting-connectie! 

• Onthaal nieuwe en internationale 
postdocs 

• Sociale netwerkevents  
• Events m.b.t. loopbaanthematiek 
• Link met postdoc alumni 
• Contact met externe arbeidsmarkt 



O  
 

• Gestart maart 2014 
• Voor postdocs door postdocs 

< Postdoc-raad 
• Eigen logo ontworpen 
• “Postdocs on Tour”  
 (driemaandelijkse lunchmeetings met gastsprekers) 
• Budget vanuit HR 

 
 
 
 
 
 



  
Informatie: www.ugent.be/postdoccommunity 
 
        Ghent University Postdoc Community 
         
        PostDoCUGent 
 
        Ghent University Postdoc Community 

http://www.ugent.be/postdoccommunity


4. Loopbaangesprekken 

• Individueel gesprek met loopbaancoach 
• Wat na mijn postdoc: persoon-jobmatch 
• Self-assessment van competenties, talenten en ambities:  
 ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’, ‘wat kan ik?’ 
• Arbeidsmarktverkenning + netwerkcompetenties 
• Sollicitatievoorbereiding (CV check, …) 



5. Contact met arbeidsmarkt 
i.s.m. UGent Doctoral Schools 

 
• From PhD to Job Market (september) 
• Job Market for Young Researchers (maart) 
• Speeddatesessies postdocs & HR 

managers/recruiters (Life Sciences) 
• Vlaams interuniversitair Postdoc Career Development 

Symposium (UHasselt) 
• …  



Dank je! 
 

Contact: 
Dr. Jasmien Van Daele 

www.ugent.be/postdoctalent 
postdoc@ugent.be 

@JasmienVanDaele 

http://www.ugent.be/postdoctalent
mailto:postdoc@ugent.be
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