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Dr. Ezra Dessers is onderzoeksleider ‘Mens, Organisatie en Technologie’ in de 

onderzoeksgroep ‘Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog’ van HIVA – 

KU Leuven. Ezra bestudeert jobs, teams, organisaties, organisatienetwerken 

en ecosystemen, met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de arbeid en de 

rol van technologie. Ezra is projectmanager van INSERT-BD(Integrating NEETs 

in Society through Employment, Recruitment and Training in the Belgian 

Defence) en Paradigms 4.0, een multidisciplinair onderzoeksproject over de 

digitale transformatie van de industrie. Hij is co-titularis van de leerstoel 

Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie, en coördineert het HIVA-luik van het 

project SEAD (Sustainable Employment in the Age of Digitalisation). Hij is 

betrokken in BargainUp (Bargaining Upfront in the Digital Age), een Europees project over het 

versterken van werknemersvertegenwoordiging in digitale tijden. Ezra coördineerde het Belgische luik 

van het recent afgeronde FutureFit-project, over het bijscholen van werknemers in het licht van snelle 

maatschappelijke veranderingen.  

Ezra studeerde sociologie (1992) en planologie (1993) aan de KU Leuven alsook 

informaticatechnologie (2001) aan de UHasselt. Van 1997 tot 2007 werkte hij als geo-IT-manager bij 

de overheid. Vóór 1997 was hij onderzoeker en consultant bij de Divisie Ruimtelijke 

Informatieverwerking  en wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Stedenbouw en 

Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven. Ezra behaalde in 2012 een doctoraat in de sociale 

wetenschappen aan de KU Leuven over het gebruik en de uitwisseling van digitale geografische 

informatie in de publieke sector. Als postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Sociologisch 

Onderzoek (KU Leuven) coördineerde hij na zijn doctoraat onder meer het multidisciplinaire 

onderzoeksproject CORTEXS over geïntegreerde zorg in Vlaanderen. In 2014 werkte hij zes maanden 

aan de Saw Swee Hock School of Public Health in Singapore. Tussen 2014 en 2021 was Ezra deeltijds 

docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven) en doceerde hij diverse vakken 

(Arbeidssociologie, Inleiding Sociologie, Practicum Sociologie, Veranderingsmanagement en 

Sociologie in Actie).  

Ezra heeft een uitgebreide ervaring op het vlak van onderzoek, onderwijs, adviesverlening en 

projectmanagement. Hij presenteert zijn onderzoek op diverse conferenties en publiceert zowel in 

wetenschappelijke als vaktijdschriften. Hij is redactielid van het International Journal of Care 

Coordination en het European Journal of Workplace Innovation. 

 


