Promotorenoverleg 19/10/2020 | Nota 6 | Databank
Retroacta
Uit ons IDC-voorstel.
“Doelstelling D3. We krijgen meer (gestructureerde) maatschappelijke input voor het onderzoek rond werk en
arbeidsmarkt binnen de UGent.”
“Actie A4. De coördinator start een lichtgewichtige databank op waarbij contactgegevens worden
bijgehouden voor alle stakeholders (met vermelding van een eventuele tussenpersoon binnen
UGent @ Work). Netwerken worden zodoende ontsloten, gedeeld en duurzaam versterkt.”

Uitwerking
De coördinator stelt een databank op met alle connecties binnen UGent @ Work. Die connecties bestaan
voornamelijk uit de stakeholders van UGent @ Work (beleidsmakers, personen uit het middenveld en werkveld,
journalisten). In het kader van onderzoekscommunicatie biedt deze databank aan de UGent @ Work-leden een lijst
van rechtstreeks te contacteren journalisten. Op die manier kan UGent @ Work ook onafhankelijk van de UGentpersdienst communiceren in de media over onderzoek rond werk en arbeidsmarkt. In het kader van
Laboratory @ UGent @ Work biedt deze databank aan de UGent @ Work-leden een lijst van beleidsmakers of
personen in het middenveld of het werkveld die via andere leden van UGent @ Work te bereiken zijn. Op die manier
kan sneller contact gelegd worden met stakeholders die het opzetten van ‘randomised controlled trials’ en quasiexperimentele interventieonderzoeken mee moeten helpen realiseren.
Totstandkoming. Op basis van het netwerk van één van de UGent @-Work leden, Stijn Baert, werd de databank in
bijlage 1 opgesteld. Deze databank wordt voor alle UGent @ Work-leden opengesteld via een Google Spreadsheet
met de vraag om die verder aan te vullen. Als alternatief kunnen gegevens van connecties gewoon doorgestuurd
worden naar de coördinator die op basis hiervan de databank verder aanvult (zie bijlage 2 als voorbeeld). De
UGent @ Work-leden worden aangemoedigd uitbreidingen in hun netwerk ook te updaten in de databank (hetzij
rechtstreeks, hetzij via de coördinator (supra)). Op die manier wordt het netwerk van ieder UGent @ Work-lid
uitgebreid naar het netwerk van álle UGent @ Work-leden.

Vragen
1. Zijn jullie bereid de databank aan te vullen met jullie eigen connecties?
2. Verdere opmerkingen?
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BIJLAGE 1. Voorbeeld databank.
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BIJLAGE 2. Doorsturen van gegevens van connecties.
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