
PhD-bursaal in design in care, empathy & well-being
Ref. BAP-2021-504

Jouw doctoraat in de kunsten wordt ingebed in de onderzoekseenheid Inter-Actions (LUCA School of Arts). Inter-Actions bundelt een reeks 
onderzoeksclusters rond (o.a.) sustainable design, meaningful play en care, empathy & well-being. Het onderzoekswerk bij Inter-Actions 
zoomt vooral in op onderzoek en creatie waarbij de relatie tussen de maker (ontwerper, animator, filmmaker, ...), het gecreëerde artefact 
(film, fotografisch werk, ...) en het 'publiek' (de gebruiker, de kijker, ...) in vraag wordt gesteld. Deze bursaal maakt deel uit van de cluster 
Care, Empathy & Well-being. Deze cluster bundelt onderzoek en (kritisch) ontwerppraktijk in design en zorg, empathie en welzijn. Dit omvat 
een sterke onderzoeksfocus op (participatief) ontwerp voor mensen met dementie, maar evenzeer met personen met autisme, intellectuele 
beperkingen, enz. Het onderzoeks- en ontwerpwerk gaat zowel op 'productniveau' als op een systemisch niveau (hoe kan ontwerp mee 
het zorgsysteem in vraag stellen en veranderen) en combineert hierbij een reflectieve praktijk op het snijvlak van poëtisch, sociaal en 
agonistisch ontwerp.

Meer info over het onderzoek in ontwerp en dementie is te vinden via
https://www.dementialabresearch.com

Project
De bursaalpositie maakt deel uit van een interdisciplinair project waarbij ontwerp, psychologie en biomedische wetenschappen 
samenwerken. Het project "How to understand, access, record and integrate identity in care contexts for persons with high support needs 
who cannot speak for themselves." tracht personen met dementie of een intellectuele beperking te ondersteunen in identiteitsontwikkeling 
en -expressie. Het doel is eveneens om zorgverleners beter de identiteit van deze personen te integreren in hun dagelijkse zorgpraktijk. 

Als onderzoeker-ontwerper maak en reflecteer je over objecten (van kleine prototypes over toolkits tot afgewerkte artefacten) en methodes 
die die identiteitsontwikkeling en -expressie kunnen helpen realiseren. Je gebruikt hiervoor denkkaders en werkwijzes uit participatief design 
en social design. Vanzelfsprekend werk je als ontwerper-onderzoeker, maar in de nauwe samenwerking met de collega's van psychologie 
en biomedische wetenschappen verruim je je blikveld.

In deze positie zal je dus

● een doctoraatsbeurs starten en succesvol een doctoraat in de kunsten behalen
● het interdisciplinaire project samen met de partners succesvol uitvoeren
● meewerken aan de uitbouw van de cluster care, empathy & well-being en het werk rond design en dementie van deze cluster
● een netwerk uitbouwen rond je onderzoek
● een beperkte rol opnemen in het onderwijs
● je onderzoeks- en ontwerpresultaten dissemineren op relevante conferenties/tentoonstellingen en in publicaties

Profiel
● Relevante academische master in ontwerpgerelateerde discipline (grafisch, product, industrieel, interaction, enz.)
● In staat om ontwerpgerichte onderzoeksmethoden uit te voeren
● Uitstekende beheersing van het Nederlands maar eveneens sterk in het Engels (lezen, schrijven, presenteren, etc.)
● Een zelfstandige werker, maar ook een teamspeler (hoewel het onderzoek zelfstandig zal plaatsvinden, zal het plaatsvinden 

binnen een breder onderzoeksteam)
● Goed in organiseren en plannen
● Goed in het documenteren van je proces
● Reflecterende en onderzoekende houding
● De functie is ideaal voor kandidaten met interesse in participatief en/of social design.

Aanbod
De aanstelling is voor de duur van 1 jaar, verlengbaar tot maximaal 4 jaar na positieve tussentijdse evaluaties. 

Jouw standplaats is LUCA C-Mine (Genk). Daarnaast zal je ook werken op de zorgomgevingen van mensen met dementie en/of personen 
met intellectuele beperking. Ook zal er mogelijk op de werkplekken van de partners overleg plaats vinden of zal je op de andere campussen 
van LUCA actief zijn.

In je doctoraatstraject zal je worden begeleid door promotoren dr. Niels Hendriks en dr. Andrea Wilkinson en co-promotoren prof. dr. Bea 
Maes, prof. dr. Sara Nijs, & prof. dr. Chantal Van Audenhove.

Kandidaten worden verwacht te starten op 1 oktober 2021 of 1 november.

Interesse?
Om te solliciteren dient u de volgende documenten mee te sturen: 1) een motivatiebrief; 2) een CV ; 3) een statement van max. 1000 
woorden (opgesteld in het Engels) waarin u uw visie op ontwerp in relatie tot kwetsbare groepen (zoals personen met dementie en personen 
met intellectuele beperking) beschrijft. Voor inspiratie kan je het projectwerkplan van het project waar je aan zal meewerken vinden via 
https://bit.ly/bursaal; 4) een portfolio met relevant werk.

Algemene en onvolledige sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Meer informatie is te verkrijgen bij Dr. Niels Hendriks, tel.: +32 2 447 10 98, mail: niels.hendriks@luca-arts.be, Dr. Andrea Wilkinson, 
mail: andrea.wilkinson@luca-arts.be, of, bij vragen m.b.t. de aanstelling, Christa Vandersmissen, tel.: +32 2 447 10 24, mail: 
christa.vandersmissen@luca-arts.be.
Voor meer informatie over het Inter-Actions onderzoeksteam, specifiek het werk rond dementie: https://www.dementialabresearch.com

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/09/2021 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/60037052

https://www.dementialabresearch.com
https://www.dementialabresearch.com


KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele 
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons 
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.


