
Vacature 
Doctoraatsbursaal OMER-BE onderzoek 

 

Over de UGent – De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er 

dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale 

voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, 

meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten 

en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door 

onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. 

 

Jouw opdracht –  

Alcohol- en drugverslaving zijn toenemende problemen, waarbij behandeling vaak als enige oplossing 

gezien wordt voor iemands problemen, als die al bestaat. Recent Amerikaans onderzoek toont echter 

aan dat bijna de helft van alle personen die ooit een middelenprobleem hebben gehad erin slaagt om 

die problemen op te lossen en een groot aantal doet dit zonder gespecialiseerde hulp van buitenaf. 

Hoewel we veel kunnen leren van deze voorbeelden van ‘verandering uit eigen beweging’, is er weinig 

bekend over ‘natuurlijk herstel’. Men gaat ervan uit dat deze personen minder ernstige problemen 

hebben of meer steun uit de omgeving ervaren, maar tot dusver is er weinig onderzoek naar dit 

fenomeen. We maken gebruik van Cloud & Granfields’ theorie van herstelkapitaal om natuurlijk herstel 

te bestuderen in vergelijking met personen die hiervoor hulp zochten en verschillen tussen personen 

die alcohol, cannabis of andere illegale drugs gebruikten. Daarnaast onderzoeken we de ontwikkeling 

van natuurlijk herstel aan de hand van narratieven van personen in herstel. Het project start met een 

overzichtsstudie van de literatuur. Op basis van een grootschalige online survey (n>750) brengen we 

herstelervaringen in kaart en vergelijken we die tussen personen in ‘natuurlijk’ en ‘ondersteund’ 

herstel. 60 diepte-interviews met personen in natuurlijk herstel zullen licht werpen op de aard van dit 

fenomeen, subjectieve ervaringen en contextuele factoren die hierbij een rol spelen.  

Promotoren van dit onderzoek zijn prof. Wouter Vanderplasschen (UGent, vakgroep Orthopedagogiek) 

en  prof. Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek)  

Jouw profiel 

- Je hebt een diploma van Master in de humane wetenschappen (bv. Pedagogische 

Wetenschappen, Sociaal werk, Psychologie, Criminologie);  

- Affiniteit met (onderzoek binnen) de verslavingszorg strekt tot aanbeveling; 

- Je bent vertrouwd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden; 

- Je kan zelfstandig werken en hebt een vlotte pen; 

- Je kan samenwerken in een onderzoeksteam. 

 

Ons aanbod  

- Wij bieden je een contract van bepaalde tijd als doctoraatsbursaal voor een periode van min. 

36 maanden (100% FTE); 

- De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/10/2021 

- De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 

(indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen vind je hier. 

- Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed 

opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse 

https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen


betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques, etc. Een volledig overzicht van onze 

personeelsvoordelen vind je hier. 

 

Interesse? – Solliciteren kan tot de uiterste inschrijvingsdatum (3 september 2021) via email. We 

aanvaarden geen laattijdige sollicitaties. Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie: 

- In het veld ‘Cv’: je cv 

- In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief  

- In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit) 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB. De UGent voert een gelijke kansen- en 

diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

 

Meer informatie – Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met 

prof. dr. Wouter Vanderplasschen (Wouter.Vanderplasschen@UGent.be, +32 9 331 03 13). Jouw 

sollicitatiebrief dient ook naar zijn emailadres verstuurd te worden. 
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