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Retroacta
Uit ons IDC-voorstel.
“Doelstelling D5. We benutten opportuniteiten voor onderzoeksfinanciering van onderzoek rond werk en
arbeidsmarkt (in het bijzonder bronnen voor interdisciplinair onderzoek) beter.”
“Actie A13. 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” waarna geïnteresseerden verder de koppen bij elkaar kunnen steken, op het niveau van
een cluster of (nieuwe) cloud. […]”

Uitwerking
Bijlage 1 biedt een gestructureerd overzicht van verwachte projectoproepen voor (interdisciplinaire)
onderzoeksfinanciering het komende anderhalf jaar (in zwart). Bijlage 2 op pagina 3 biedt meer gedetailleerde
gegevens voor elke projectoproep. Dit overzicht werd nagekeken door de Directie OnderZoeksAangelegenheden
(DOZA) van UGent.
UGent @ Work wil in twee stappen ondersteuning bieden bij aanvragen voor deze projectoproepen:
− Stap 1. UGent @ Work wil twee keer per jaar projectoproep-vergaderingen organiseren waar UGent@ Workleden de eerste ideeën voor een onderzoekssamenwerking kunnen delen met de andere UGent @ Workleden. Een voorstel qua timing van de eerste twee projectoproep-vergaderingen wordt hieronder in
bijlage 1 aangeduid in rood. Op het einde van projectoproep-vergadering X wordt een datum vastgelegd
voor projectoproep-vergadering X+1. Hiervoor wordt twee weken voor projectoproep-vergadering X een
Doodle uitgestuurd met mogelijke momenten voor projectoproep-vergadering X+1.
− Stap 2. UGent @ Work wil na de halfjaarlijkse project-oproepvergaderingen uit stap 1 verder overleg
ondersteunen waarop projectaanvragen met geïnteresseerden (gevonden in stap 1) verder kan worden
uitgewerkt in de weken volgend op stap 1. De ondersteuning bestaat uit (i) praktische ondersteuning door
de coördinator; (ii) inhoudelijke ondersteuning door de coördinator en (iii) financiering van beperkte
catering op werkvergaderingen of een startlunch.
De eerste project-oproepvergadering valt samen met het promotorenoverleg op 19 oktober 2020. Hier kunnen
UGent @ Work-promotoren eerste ideeën voor interdisciplinaire onderzoeksprojecten kort delen aan de andere
UGent @ Work-promotoren. Hierbij wordt antwoord gegeven op de vraag “Voor welke onderzoeksvragen rond werk
en arbeidsmarkt zou ik graag de komende jaren samen met collega’s vanuit UGent @ Work onderzoeksfinanciering
verwerven?”. Daarnaast wordt ook de opportuniteit om een voorstel in te dienen voor de oproep voor
Geconcerteerde OnderzoeksActies (GOA), waarvoor de deadline voor intentieverklaringen om 15 december ligt,
besproken.

Vragen
1. Akkoord met voorstel in bijlage 1 wat betreft de timing van de projectoproep-vergaderingen?
2. Verdere opmerkingen?
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BIJLAGE 1. Overzicht verwachte (interdisciplinaire) projectoproepen en voorstel projectoproep-vergaderingen.
Tijd
Okt 2020
Nov 2020
Dec 2020
Jan 2021
Feb 2021
Mrt 2021
Apr 2021
Mei 2021
Jun 2021
Jul 2021
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021

Projectoproep

Voorstel projectoproep-vergaderingen
GOA

Geconcerteerde OnderzoeksActies (GOA)
2–4J; EOS
Twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten (2–4J)
Excellence Of Science (EOS)
SBO; iBOF; GOA

Strategisch BasisOnderzoek (SBO)

Interuniversitaire BOF-projecten (iBOF)
Geconcerteerde OnderzoeksActies (GOA)
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BIJLAGE 2. Gedetailleerd overzicht projectoproepen (interdisciplinaire) financiering.

3

