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OVER DE AUTEURS

Koenraad De Ceuninck is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de
vakgroep politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij maakt deel uit
van het Centrum voor Lokale Politiek. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen
zijn schaal en lokaal bestuur, gemeentelijke fusies en hervormingen op lokaal
vlak. Binnen die domeinen publiceerde hij meerdere artikels en hoofdstukken in
boeken.

Evelien D’heer is doctoraatsstudente aan de onderzoeksgroep ‘Media en ICT’
(MICT), verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de
Universiteit Gent. Het project waarop zij sinds januari 2013 tewerkgesteld is,
heeft als doel de relaties tussen burgers, politici en media-actoren te onderzoe-
ken in de hedendaagse multimediale context. Sociale media vormen de kern van
deze genetwerkte publieke sfeer, die wij voor de komende verkiezingen in 2014
in kaart zullen brengen.

An Heyerick werkt als assistent aan de vakgroep politieke wetenschappen van
de Universiteit Gent. Ze geeft les in kwalitatieve onderzoekstechnieken. Ze is
verbonden aan de onderzoeksgroep Centrum voor Lokale Politiek en doet
onderzoek binnen het onderzoeksgebied politieke partijen, lokale lijsten en
lokale verkiezingen.

Ellen Olislagers werkt sinds 2010 aan het Centrum voor Lokale Politiek van de
Universiteit Gent. Daar werkt zij aan een doctoraatsonderzoek over coalitievor-
ming in lokale besturen. Zij werkte mee aan het project ‘Evaluatie van de
innovaties in het gemeentedecreet op de lokale administratieve en politieke
werking’ (Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen – Universiteit Hasselt,
2008-2009).

Herwig Reynaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep
politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is vakgebiedvoorzitter van
het vakgebied lokale en regionale politiek en voorzitter van het Centrum voor
Lokale Politiek. Sinds 2009 is hij decaan van de Faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen.

Hij publiceerde als auteur en/of coauteur tientallen boeken, wetenschappelijke
artikels en hoofdstukken in boeken. Zijn publicaties hebben vooral de lokale
politiek als onderwerp. Tevens is hij organisator van zowel nationale als
internationale congressen over (vergelijkende) lokale politiek. Hij doceert de
vakken lokale politiek, actuele vraagstukken van de lokale politiek, interne
Belgische politiek en Belgische binnenlandse politiek.

Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke redactieraden. Ook is hij
ondervoorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST).

DE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012. DE KRACHT VAN VERANKERING ?
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Johannes Rodenbach is master in de politieke wetenschappen. Hij is als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek
waar hij een doctoraat voorbereidt rond de presidentialisering van het
burgemeesterschap in België. Dit onderzoek is vooral gericht op de rol van
burgemeesters bij lokale verkiezingen en hun invloed binnen het schepencollege
en de lokale partij.

Kristof Steyvers is als docent verbonden aan de vakgroep politieke weten-
schappen van de Universiteit Gent. Hij doceert er de opleidingsonderdelen
comparatieve politicologie, partijen en partijsystemen en vergelijkende lokale
politiek. Zijn onderzoek situeert zich voornamelijk in de context van het Centrum
voor Lokale Politiek van de genoemde vakgroep en het Urban Policy Research
Centre. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de lokale politiek, in het bijzonder
thema’s als lokaal politiek leiderschap, verkiezingen en partijen op lokaal niveau,
hervormingen aan het lokaal bestuur, stadspolitiek en stedenbeleid en de
democratische verankering van lokale netwerkverbanden. Hij publiceert in
(inter)nationale tijdschriften zoals Local Government Studies, Lex Localis, Acta
Politica en European Urban and Regional Research.

Tony Valcke is politicoloog, historicus en docent aan de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is lid van het Centrum voor
Lokale Politiek en als doctor-assistent verbonden aan de vakgroep politieke
Wetenschappen van de Universiteit Gent waar hij promoveerde op een
proefschrift over politiek leiderschap op intermediair niveau (met een vergelij-
king van Vlaanderen en Nederland). Zijn publicaties, onderzoek en onderwijs
situeren zich o.m. op het vlak van leiderschap, politieke elites, verkiezingen en
de (geschiedenis) van de (provinciale) politieke instellingen.

Pieter Verdegem is docent Nieuwe Media en ICT aan de vakgroep communica-
tiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van de Onderzoeks-
groep voor Media & ICT (MICT). In 2009 behaalde hij een doctoraat over
beleidsstrategieën in de informatiemaatschappij, met een specifieke focus op
e-government en e-inclusie. Gedurende 2011 was hij als postdoctoraal
onderzoeker verbonden aan het Department of Informatics and Media van
Uppsala University (Zweden).

Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn de maatschappelijke impact van
nieuwe media & ICT, sociale media, en media & ICT beleidsvraagstukken. Hij
publiceerde hierover in tal van internationale peer-review tijdschriften. Hij
doceert de vakken ’Nieuwe Media Studies’ en ‘Mediastructuren en Mediabe-
leid’.

Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke netwerken en redactieraden.
Ook is hij lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media (SARC).
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