
Bijlage 1 bij nota IV.DPO.ALG.2 

 

Directie Personeel & Organisatie 21/06/2018 Pagina | 1 

WP-loopbaanbeleid:  

Voorstel onderhandeld met de vakorganisaties en na 

positief advies Personeelsonderhandelingscomité  
21/06/2018 

 

Algemeen uitgangspunt: We streven naar een consensus over de tekst in globo, over alle punten. 

D.w.z. “Er is een akkoord over alles of er is een akkoord over niets”. Als onderdeel van het globaal 

akkoord stemmen de vakorganisaties ermee in het bestaande aanvullend pensioenplan te sluiten, 

ook voor het WP. 

1 Doel 

De UGent wil vanuit een visie van correct werkgeverschap zorg dragen voor al haar medewerkers. 

Alle academisch personeel, ongeacht het statuut of de financierder, dient maximaal ondersteund te 

worden d.m.v. een degelijk HR-beleid, waarin diverse trajecten mogelijk zijn afhankelijk van de 

wetenschappelijke opdracht en waarbij loopbaanontwikkeling en loopbaanperspectieven daarmee 

overeenkomstig goed op elkaar worden afgestemd.  

Het aanbieden van een fair loopbaanplan en correcte arbeidsvoorwaarden aan contractueel 

Wetenschappelijk Personeel inclusief transparante loopbaanperspectieven is daar een concrete 

vertaling van.  

Tevens is het voor de UGent als instelling belangrijk om in een internationale en interuniversitaire 

context er in te slagen de beste onderzoekers te kunnen aantrekken en een aantrekkelijk carrièrepad 

aan te bieden én tegelijk te zorgen voor voldoende rotatie of vernieuwing binnen de groep van 

wetenschappelijk personeel, inspelend op de (nieuwe/veranderende) noden van onderzoek, 

onderwijs en dienstverlening – de kernopdrachten van de universiteit – en de competenties/kennis 

daarvoor nodig.  

Bij de uitwerking van een nieuw loopbaanbeleid voor het Wetenschappelijk Personeel wordt zoveel 

mogelijk gestreefd naar parallellen met personeelscategorieën of medewerkersgroepen met een 

vergelijkbaar functieprofiel en takenpakket (= AAP/bursalen/FWO- e.a. externe fondsers).  

Het te bereiken doel is: 

 De hierna voorgestelde clausules rond de WP-loopbaan vormen een samenhangend en 

onlosmakelijk geheel. D.w.z. dat de termijnen van tewerkstelling, de arbeidsvoorwaarden en 

de loopbaanperspectieven inherent zijn aan a priori gemaakte keuzes. Vertrekpunt is een 

duidelijke visie van de promotor/leidinggevende op de wetenschappelijke opdracht en 

finaliteit: welk soort WP heb ik nodig? In functie daarvan wordt een keuze voor een bepaalde 

categorie gemaakt (cf. punt 3 indeling in groepen), waaraan een geheel van 

arbeidsvoorwaarden overeenkomstig het contracttype vasthangen. 

 De groep van het WP zuiver in taakinhoud/profiel houden. De focus ligt op een 

wetenschappelijke opdracht, waarvoor welbepaalde wetenschappelijke kennis en 
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competenties nodig zijn. WP wordt aangeworven om wetenschappelijk onderzoek uit te 

voeren (waarvoor voldoende ruimte in het takenpakket moet worden gegarandeerd) en/of 

wetenschappelijk coördinerende (kliniek)activiteiten en onderwijs op te nemen;  

 Duidelijke en transparante communicatie over loopbaantraject(en) en -perspectief in 

relatie tot de wetenschappelijke opdracht die vooraf duidelijk moet zijn. Voor het gros van 

de WP-groep is de finaliteit een loopbaan buiten UGent (academisch of niet-academisch), 

voor anderen eventueel een andere tewerkstelling binnen UGent. De UGent engageert zich 

om het bestaande HR-beleid verder te ontwikkelen;  

 Het aanbieden van een degelijk loopbaanpakket (naast loon ook het loopbaanpad, toegang 

tot diverse vormen van loopbaanondersteuning en –begeleiding, …) dat vergelijkbaar is met 

de arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectieven voor andere soortgelijke statuten binnen 

en buiten UGent; 

 Het loskoppelen van de bron van financiering en het contract (d.w.z. een contract kan 

doorlopen over verschillende financieringsbronnen of budgetten heen; bij een wijziging van 

financieringsbron/budgetplaats blijft het lopende contract behouden).  

2 Scope 
Op vraag van het bestuur beperkt de opdracht van de werkgroep zich enkel tot het WP wat de 

deelaspecten typologie (categorieën) van WP, arbeidscontract, verloning, pensioenplan en einde 

tewerkstelling betreft. 

Wat is WP (“wetenschappelijk personeel”)? Dit zijn contractuelen tewerkgesteld met een 

arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur op de payroll van UGent in een loonschaal  

van “WM” (wetenschappelijke medewerker) of “PD” (postdoctoraal onderzoeker). 

In deze doelgroep zijn niet begrepen:   

- AAP (assistenten/doctor-assistenten/praktijkassistenten), bursalen op UGent-payroll, FWO-

mandaathouders, …  

- IOF-mandaathouders (voor hen werd eerder al apart een nieuw loopbaanmodel uitgewerkt 

cf. beslissing Raad van Bestuur 15/1/2016) 

Loopbaanperspectieven, inclusief aanwerving en loopbaanbegeleiding, bekijken we in de totaliteit 

van en in samenhang met de andere categorieën onderzoekers (WP/AAP/externe fondsers/bursalen 

…). Uitgangspunt hier is dat mensen die hetzelfde werk doen en in hun job dezelfde 

wetenschappelijke finaliteit hebben ondersteund worden d.m.v. een universiteitsbreed HR-beleid 

waarin we alle groepen van academisch personeel, i.h.b. jonge onderzoekers, gelijkwaardig willen 

behandelen (in zoverre de UGent dit zelf kan bepalen). 

3 Categorieën 

Essentieel in het voorliggend voorstel is een duidelijke opdeling van de WP-populatie in subgroepen 

op basis van de functie-inhoud en specificiteit van WP-taken. Gezien de finaliteit van de 

wetenschappelijke opdracht voor WP kan verschillen, hebben zij ook andere loopbaanperspectieven. 

Het geheel van de bepalingen gekoppeld aan een bepaalde categorie, inclusief de perspectieven, 

moet vooraf helder worden gemaakt aan de WP’er. DPO zal erop toezien dat het type contract 

overeenstemt met de finaliteit van de opdracht.  
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Voor groepen 1 en 2 wordt qua finaliteit de parallel getrokken met AAP/bursalen/externe fondsers 

(FWO e.a.).  

Groep 1  WP met doctoraatsfinaliteit (“WP predoc”) 

 Inclusief de situatie voor afwerking van het doctoraat na afloop van ander 

mandaat, b.v. als doctoraatsbursaal, AAP, WP (= ‘afrondend 

doctoraatsmandaat’) 

 Ingeschreven op de rol van het doctoraat bij aanvang tewerkstelling 

 Minimum 90 % tijd te besteden aan doctoraat als contract 4 jaar duurt (naar 

analogie met FWO-aspirant) en 50 % als doctoraat 6 jaar duurt (naar analogie 

met AAP) 

 Ingeschreven bij een Doctoral School en inherente opvolging doctoraatstraject 

 Tijdelijk statuut, want doctoraat is eindpunt 

Groep 2  Doctoraat is minimumvereiste (“WP postdoc”) 

 Doelstelling is de aanloop naar en voorbereiding op het uitbouwen van een 

zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan (finaliteit is onderzoek 

verdiepen en academisch curriculum verstevigen) 

 Minimum 70 % tijd te besteden aan eigen postdoc-onderzoek (naar analogie 

met dr-AAP of FWO-postdoc) 

 Tijdelijk statuut, want doel is “transitie”: uitstroom naar externe arbeidsmarkt 

(dus eindpunt is inherent), eventueel doorstroom (na een vacature) naar 

academische carrière (b.v. als ZAP of WP-groep 3) 

Groep 3  Doel is vanuit een welbepaalde wetenschappelijke expertise en competenties bij 

te dragen aan de uitvoering van een wetenschappelijke opdracht als 

hoofdactiviteit op vraag van de universiteit (of industrie, overheid, …); dit kan 

bijvoorbeeld zijn (d.i. geen exhaustieve lijst):  

1) kortlopend projectmatig onderzoek 

2) continue bijdrage in functie van een structurele wetenschappelijke 

opdracht 

3) onderzoeksmanagement/coördinatie in functie van een groter geheel (b.v. 

project/senior labo/funding manager) 

4) klinische en onderwijsactiviteiten (kliniekhoofden1/kliniekmedewerkers) 

 A priori is duidelijk dat groep 3 inhoudelijk een “ander” wetenschappelijk pad is, 

beoogt niet voor te bereiden op een ZAP-positie (“geen wachtkamer voor ZAP”) 

 Master of doctoraat, afhankelijk van gevraagd profiel 

 

Elke groep heeft een eigen wetenschappelijke finaliteit en heeft daarom eigen 

loopbaanperspectieven, die kunnen verschillen. We willen mensen niet de indruk geven dat een 

academische carrière te allen tijde mogelijk blijft. Daarom is het noodzakelijk van bij aanvang 

                                                           
1 Betreft enkel de kliniekhoofden in de faculteit Diergeneeskunde; de kliniekhoofden verbonden aan het UZ,  
ook na de integratie UG-UZG, vallen buiten onze scope. 



Bijlage 1 bij nota IV.DPO.ALG.2 

 

Directie Personeel & Organisatie 21/06/2018 Pagina | 4 

transparant te zijn over perspectieven en termijnen van tewerkstelling. WP in groep 1 en groep 2 

wordt begrensd in de tijd:  

- WP met een doctoraatsopdracht (in groep 1) heeft een maximaal perspectief, in dit statuut, 

van 6 jaar (afhankelijk van de opdracht en tijdsinvulling te besteden aan het doctoraat) en 

voor een afrondend doctoraatsmandaat wordt maximum 1 jaar (waarbij op voltijdse basis 

aan het doctoraat wordt gewerkt) toegekend (exclusief eventuele verlengingen in het kader 

van moederschapsrust, thematische verloven …).  

- Een postdoctorale fase is eveneens beperkt in de tijd vermits het, conform de UGent-visie op 

postdoctoraal loopbaanbeleid, een transitie betreft. Een onbepaalde duur met een beding 

van max. 6 jaar in groep 2 is toegestaan voor zover er niet eerder een andere postdoctorale 

aanstelling aan voorafgegaan is (b.v. indien iemand reeds eerder een dr-AAP of een FWO-

postdoc van 6 jaar heeft gehad, is een WP-contract in groep 2 dus niet meer mogelijk). 

Eerdere postdoctorale jaren worden in rekening gebracht bij het bepalen van het beding van 

maximale duur in het WP-contract (b.v. indien iemand reeds 3 jaar eerder als FWO/BOF/dr-

AAP heeft gewerkt, kan een WP-contract met een beding van maximaal 3 jaar worden 

toegekend). De totale postdoc-fase waarin een WP-statuut wordt opgenomen, wordt dus 

begrensd tot 6 jaar.  

- Het overstappen van de ene categorie naar de andere is niet mogelijk, tenzij na een vacature. 

4 Aanwerving 
 

Groep 1  Open vacature met selectie door promotor  

 Vrije keuze door promotor is ook mogelijk, mits vierogen-principe (naaste 

collega uit de eigen vakgroep/gebied wordt betrokken bij selectieproces, als 

een inhoudelijke ‘second opinion’) 

Groep 2  Open vacature met selectie door budgethouder/diensthoofd 

Groep 3  Open vacature met selectie door budgethouder/diensthoofd 

Argumentatie: In functie van het vinden van een zo optimaal mogelijke match tussen vacature en 

kennisprofiel is een open en vergelijkende aanwervingsprocedure de norm. UGent hanteert het 

principe van open, transparant en “merit-based” rekrutering van academisch personeel, conform de 

Europese aanbevelingen.   

Voor groep 1 is vrije keuze door de promotor of budgethouder ook toegelaten (het betreft doorgaans 

een specifiek profiel binnen een vakspecifiek domein waarvoor mogelijks reeds geschikte kandidaten 

voorhanden zijn, b.v. als voormalig Ma-student). 

Voor groep 2 wordt met een open vacature gewerkt, zodat alle postdoctorale onderzoekers bij 

aanwerving gelijke kansen krijgen conform de UGent-visie op postdoctorale loopbaanperspectieven 

(d.d. Raad van Bestuur 14 februari 2014). Vermits de finaliteit in groep 2 dezelfde is als de finaliteit 

van een dr-AAP of FWO-postdoc, dient ook de aanwerving zoveel mogelijk analoog – en dus via een 

open vacature – te verlopen. Anders is het veel makkelijker om door te stromen naar WP-groep 2 

dan om dr-AAP of FWO-postdoc te worden. 
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Open vacatures worden gefaseerd bekend gemaakt. Gedurende 1 week worden ze bekend gemaakt 

aan de medewerkers in implacement (zie verder §7), vervolgens gedurende 1 week aan de interne 

medewerkers en vervolgens extern. Bedoeling is, in die volgorde, implacement, interne mobiliteit en 

nieuwe instroom mogelijk te maken zonder de doorlooptijd van selecties nodeloos te verlengen. 

Conform het syndicaal statuut kan een vakbondsvertegenwoordiger aanwezig zijn bij het 

selectiegesprek voor een WP’er van groep 3. 

5 Arbeidscontract 

Groep 1  Onbepaalde duur (met een beding2 van maximale duur van 4 of 6 jaar al 

naargelang exclusief ingezet voor doctoraat)  

Groep 2  Onbepaalde duur (met een beding van maximale duur van 2 tot 6 jaar – 

maximaal 1 maal verlengbaar voor zover de totale termijn van 6 jaar niet 

overschreden wordt)  

Groep 3  Onbepaalde duur 

 Bepaalde duur (op basis van geldende wettelijke bepalingen, dus max. 2 jaar – 

er wordt één contract gegeven voor de volledige duur van het project) is 

toegelaten voor een eenmalig kortlopend projectmatig onderzoek, indien 

verlengd dan onbepaalde duur 

Argumentatie: De UGent wenst voor het WP binnen de geldende wettelijke bepalingen de 

mogelijkheid te bieden om contracten van zowel bepaalde als onbepaalde duur aan te bieden. Om 

het probleem van de opeenstapeling van bepaalde duur-contracten op te lossen biedt de formule 

van het contract van onbepaalde duur met een maximaal beding een juridisch correcte oplossing.  

Voor het bepalen van een beding van maximale duur worden parallellen gehanteerd met andere 

soortgelijke personeelscategorieën (zoals AAP/bursalen/FWO-aspiranten en -postdocs). Voor een 

kortlopende opdracht/financiering blijft een contract van bepaalde duur nog steeds mogelijk binnen 

de geldende wettelijke bepalingen (tot max. 2 jaar).  

Naar analogie met het AAP wordt een verlenging voorzien voor groep 1 en 2 bij specifieke 

omstandigheden (b.v. ingevolge van moederschapsrust/ouderschapsverlof/andere thematische 

verloven) via een addendum aan het contract van onbepaalde duur met beding. 

Conform de wettelijke bepalingen wordt voor groep 1 en 2 (contract onbepaalde duur met een 

beding van maximale duur) een opzegperiode berekend, waarvan het individu in kennis wordt 

gesteld. Deze opzegperiode loopt ten einde op het moment van de bij het begin overeengekomen 

periode van tewerkstelling (4 of 6 jaar). 

 

                                                           
2 Cf. Juridisch advies Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse aan UGent DPO, d.d. 23 februari 2017. 
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6 Verloning en pensioenplan 

Groep 1  Verloning : WM1 

 Pensioenplan : ja (idem als ATP) 

Groep 2  Verloning : PD1 

 Pensioenplan : ja (idem) 

Groep 3  Verloning : WM 1-4 of PD1-4 

 Pensioenplan : ja (idem) 

Argumentatie: Voor de toekenning van de loonschalen in groep 1 en 2 wordt de parallel getrokken 

met verloningsniveaus van andere personeelscategorieën (in dit geval AAP). Daar mag geen 

discrepantie ontstaan. Iedereen in groep 3 krijgt een functionele loopbaan (WM1-4 of PD1-4). Het 

principe van de functionele loopbaan zal effectief worden toegepast, waarbij wordt bevorderd naar 

een hogere salarisschaal indien voldaan wordt aan voorwaarden betreffende minimumanciënniteit 

en gunstige evaluaties. 

Vanuit goed werkgeverschap is het principiële standpunt van UGent dat iedereen (groep 1, 2 en 3)  

een aanvullend pensioen wordt toegekend. Voor WP, dat meewerkt aan de kernactiviteiten van de 

instelling, willen we het bestaande pensioenplan voor ATP uitbreiden naar WP. 

Voor de opbouw van de pensioenrechten zal, net zoals dit voor ATP het geval was, teruggegaan 

worden tot 1 januari 2016. Na debat binnen de schoot van de Commissie Financiën werd beslist de 

middelen daartoe (5 mio €) in de aan de Raad van Bestuur voor te leggen begroting te voorzien. 

Voor alle groepen WP zal, analoog aan ATP, effectief alle relevante en aantoonbare ervaring worden 

meegeteld bij de inschaling, op het moment van aanwerving, in de WP-functionele loopbaan 

(relevante ervaring aan andere universiteiten en hogescholen, SOC’s, FWO en andere 

onderzoeksfinancierende instellingen, externe binnen- en buitenlandse onderzoeksinstituten, …). 

DPO zal er, net zoals dit het geval is voor de andere statuten, op toezien dat relevante ervaring op 

een correcte en uniforme manier wordt toegekend. 

7 Einde tewerkstelling en implacement 
 

Groep 1  Redenen beëindiging : 

o Na verstrijken termijn (beding van maximale duur) 
o Disfunctioneren (op basis van voortgang & evaluatie) 

 Implacement : neen 

Groep 2  Redenen beëindiging : 

o Na verstrijken termijn (beding van maximale duur) 
o Disfunctioneren (op basis van functionerings-, feedback- & 

evaluatiegesprekken)  

 Implacement : neen 
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Groep 3  Redenen beëindiging : 

o Na verstrijken termijn bij contract van bepaalde duur 
o Stopzetting financiering project 
o Nieuwe onderzoekslijn met behoefte aan andere wetenschappelijke 

expertise dan de functiehouder heeft of kan verwerven (dus geen match 
meer tussen functie en functiehouder) en waarbij pogingen tot 
heroriëntatie binnen een redelijke termijn aantoonbaar moeten zijn (cf. 
opleidingsmogelijkheden/evaluatie/functioneringsgesprekken); 
structurele veranderingen in de noden van de dienst (b.v. afname 
onderwijs/klinische activiteiten) 

o Disfunctioneren (op basis van functionerings-, feedback- & 

evaluatiegesprekken) 

 Implacement : ja, met aangepaste modaliteiten 

Argumentatie: In contracten van onbepaalde duur impliceert een beding van maximale duur dat 

tewerkstelling beëindigd wordt na een vooraf bepaalde en duidelijk gecommuniceerde termijn 

waarbij de maximale duur werd bepaald naar analogie met bursalen/FWO/AAP. De 

verantwoordelijkheid voor het bepalen van het  beding en de transparante communicatie ervan ligt 

bij de promotor/budgethouder/diensthoofd uitgaande van de richtlijnen in de nieuwe WP-policy. 

Voor groep 1 en groep 2 (bij onbepaalde duur met beding) wordt, naar analogie met andere 

soortgelijke personeelsstatuten, een opzegvergoeding voorzien bij vroegtijdige beëindiging. 

Van zodra geweten is dat een onderzoekslijn in de toekomst zal wijzigen en die een andere expertise 

vergt dan op dat moment aanwezig is, zal aan de betrokken medewerkers de kans gegeven worden 

zich te heroriënteren. Hiertoe wordt, in onderling overleg, een plan opgesteld waarbij de 

medewerker minimum 6 maand en maximum 1 jaar de tijd heeft zich de nieuwe expertise eigen te 

maken. 

Er wordt voor groep 1 en 2 geen implacement voorzien. Voor groep 3 is er wel implacement 

voorzien, bestaande uit: 

- een implacementperiode van 6 maand die start 3 maand voor de eventuele opzeg 

- dezelfde loopbaanbegeleiding als voor het ATP  

- de bekendmaking van vacatures exclusief aan WP’ers die zich in implacement bevinden, 

weze het beperkt tot 1 week om de doorlooptijd te beperken  

Om implacement alle kansen te geven, kent UGent een minimum opzegperiode van 3 maand toe. 

Elke beslissing die leidt tot het ontslag van een medewerker wordt schriftelijk gemotiveerd naar 

betrokkene toe. In geval van ontslag blijft de bestaande beroepsprocedure van toepassing. 

8 Loopbaanbegeleiding 
 

Groep 1  Toegang tot opleiding en coaching voor alle medewerkers, i.h.b. wat al bestaat 

voor predocs in andere statuten (aanbod Doctoral Schools) 
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Groep 2  Toegang tot opleiding en coaching voor alle medewerkers, i.h.b. postdoc-

programma zoals het bestaat en in de toekomst verder zal evolueren  

Groep 3  Toegang tot opleiding en coaching voor alle medewerkers 

Argumentatie: Gezien het tijdelijk karakter inherent is aan (een deel van de groep van) WP, hecht de 

UGent een groot belang aan het versterken van de employability of de duurzame inzetbaarheid van 

deze groep personeelsleden. De UGent neemt op verschillende niveaus hiervoor 

verantwoordelijkheid:  

1) op centraal niveau door het aanbieden van diverse loopbaanbegeleidingsprogramma’s voor 

WP naar het model van de Doctoral Schools en het postdoc-programma. WP dat aan een 

doctoraat werkt kan deelnemen aan de doctoraatsopleiding via de Doctoral Schools en 

postdoctorale medewerkers kunnen deelnemen aan Postdoc Talent Management dat door 

DPO wordt georganiseerd en de Postdoc Community; zie bijlage. 

2) op niveau van de onderzoeks/vakgroep is het de taak van de promotor/direct 

leidinggevende(n) om WP te ondersteunen, b.v. door netwerken open te stellen en 

relevante competenties en expertise te laten verwerven met het oog op een volgende job, 

binnen of buiten de UGent. 

9 Goed personeelsbeheer  

Een goed personeelsbeleid vanuit correct werkgeverschap wordt gevoerd op 2 niveaus (die op elkaar 

zijn afgestemd en elkaar versterken):  

1) Centraal (op instellingsniveau, eventueel aangevuld met facultair niveau): 

 Elke nieuwe werknemer (los van de financieringsbron) wordt professioneel onthaald door 

DPO (individueel gesprek en centraal ontbijt met de rector) en ontvangt een 

gedocumenteerd welkomst- en infopakket, op maat van het personeelsstatuut. 

Medewerkers worden geïnformeerd over UGent-beleid, UGent-personeelsaanbod, 

arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Daarnaast voorziet DPO een standaard 

infopakket voor het onthaal van nieuwe medewerkers door de faculteiten. Dit bestaat 

reeds. 

 DPO voorziet HR-omkadering en -ondersteuning per doelgroep (individueel en collectief): 

voor medewerkers (b.v. loopbaanbegeleiding voor WP) en hun leidinggevenden (o.a. 

opleidingen rond leiderschap, gespreksleidraad feedback/functioneren/evaluatie, ZAP-

coaching). Dit is reeds beschikbaar. Eventueel kunnen in de toekomst richtlijnen voor 

promotoren/leidinggevenden worden uitgewerkt ter ondersteuning m.b.t. goed budget- 

en personeelsbeheer.  

 Voor de uitbreiding van een aangepaste loopbaan- en implacementbegeleiding (naar 

analogie met ATP) zullen afhankelijk van de vraag en noodwendigheden de nodige 

personele middelen moeten worden uitgetrokken.  
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2) Direct leidinggevende (promotor/budgethouder/diensthoofd):   

 Het is aan de promotor/leidinggevende om duidelijke afspraken te maken rond 

functioneren en te bereiken doelen en termijnen voor het individuele WP-lid. Het is van 

belang dat dit bij de start en op geregelde tussentijdse momenten gebeurt. 

 Loopbaanperspectief bieden aan WP houdt ook in een helder zicht in globo te hebben op 

en transparant te zijn over de financiële situatie en eventuele veranderingen (b.v. t.g.v. 

verschuivingen in de onderzoeksagenda). Het is van cruciaal belang dat de 

promotor/leidinggevende proactief is in de communicatie over deze veranderingen en het 

toekomstperspectief van het betrokken WP-lid. Er wordt daarom jaarlijks gerapporteerd 

over de financiële perspectieven in relatie tot de verdere tewerkstellingsmogelijkheden 

en de toekomst van de onderzoekslijn/kliniek- en onderwijsactiviteiten. Indien het risico 

bestaat, en op dat moment gekend is, dat de verdere tewerkstelling in het gedrang zou 

kunnen komen, dient dit op dat moment ook gemeld te worden aan de medewerkers 

zodat ze de tijd hebben zich hierop voor te bereiden en zo nodig te heroriënteren.  

Dit personeelsbeheer (waaronder periodieke functionerings-, feedback-/evaluatie- en 
oriëntatiegesprekken) dient verder ontwikkeld te worden voor alle 
onderzoekers (bursalen/FWO/AAP/fondsers/…). 

10 Overgangsmaatregelen en vervangingscontracten 

Het uitgangspunt is dat wie nu WP is, ook WP blijft. Voor nieuwe vacatures bepaalt de aard van de 

hoofdtaken of een WP- dan wel ATP-statuut wordt toegekend. 

Er zullen overgangsmaatregelen worden uitgewerkt voor de huidige WP-cohorte d.m.v. een 

uitdovend kader en de omzetting van bestaande bepaalde duur-contracten naar nieuwe contracten 

overeenkomstig de typologie in het nieuwe WP-beleid. Hierbij zal, net zoals voor het ATP gebeurde,   

het WP ingeschaald worden in de functionele loopbaan op basis van eerder verworven anciënniteit, 

dit uiteraard volgens de regels die voor het WP van toepassing zijn zoals bepaald in het besluit van 

het Bestuurscollege van 6 maart 2008. 

Voor WP zal een volledig analoge additionele opzegregeling worden voorzien als voor het ATP (cf. § 

1.4.4 nota RvB 1 juli 2016). 

Voor 1-op-1 vervangingen zal de mogelijkheid bestaan om (naar analogie met ATP) met 

vervangingscontracten te werken (voor WP groep 3). 

11  Engagementen 

 Aansluitend op de operationalisering van het WP-beleid zullen besprekingen opgestart 

worden m.b.t. de groep van de bursalen. Onder andere zullen dan aan bod komen : de 

inhoud van de opdracht van een bursaal (zijnde het effectief voorbereiden van een 

doctoraat, de tijdsbesteding daaraan en de duur van de bursaalperiode. 

 Een aantal verlofstelsels zijn op dit ogenblik niet mogelijk voor WP (b.v. verlof verminderde 

prestaties). UGent engageert zich, gegeven de specificiteit van de doelgroep, na te gaan of en 

zo ja welke verlofstelsels bijkomend in het pakket kunnen opgenomen worden 
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 UGent engageert zich er toe de haalbaarheid na te gaan om via het aanrekenen van een 

standaardkostprijs (i.p.v. de reële kostprijs) elke incentive weg te nemen ten nadele van 

oudere (en dus duurdere) werknemers 


