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Editoriaal

Aan alle nieuwe collega’s een dikke proficiat! We wensen jullie een boeiende en succesvolle loopbaan toe.
Vanaf deze promotie verwelkomen we ook de ingenieurs van de campussen Kortrijk en Schoonmeersen, die voor het eerst een 
diploma krijgen van onze faculteit, als alumni van AIG. We nodigen hen uit om actief deel te nemen aan onze evenementen 
en zo snel geïntegreerd te worden in de grote groep alumni. Ook voor ingenieurs die reeds vroeger hun diploma behaalden 
aan de campussen Kortrijk en Schoonmeersen hebben we een speciaal lidmaatschap zodat ook zij bij AIG kunnen aansluiten.
Om onze binding met de faculteit en de UGent nog meer te benadrukken hebben we het adres van onze website aangepast. 
Gelieve het oude adres uit uw favorieten te verwijderen en surf naar http://aig.ugent.be voor meer informatie over AIG en de 
komende activiteiten. Ook foto’s van voorbije activiteiten zijn daar, via een link, terug te vinden.

De UGent komt, zoals u ongetwijfeld heeft gelezen, regelmatig op een zeer positieve manier in de pers. In mei is ook het nieuwe 
community magazine “Durf Denken” verstuurd naar alle studenten, personeel én alumni waarvan we het adres hebben. Mocht 
u dit niet ontvangen hebben, geef ons dan een seintje en we zorgen dat u op de distributielijst komt.

Op 10 oktober heeft onze jaarlijkse reünie plaats. Alle alumni zijn welkom en zij die hun diploma behaalden in een jaar ein-
digend op 4 of 9 worden speciaal in de bloemetjes gezet! We hopen veel collega’s terug te zien. Meer informatie hierover is te 
vinden verder in dit blad en op de website.

Tot slot wens ik iedereen een aangename, ontspannende en deugddoende zomervakantie.

Tot binnenkort, op één van de activiteiten!
Katrien OSTYN katrien.ostyn@gmail.com
voorzitter AIG http://aig.ugent.be

Interview met Rik Van de Walle,  
decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) van de UGent

Nu hij unaniem (!) voor een 2de periode als decaan werd verkozen 
vonden wij het gepast eens te gaan praten over zijn ambities en 
dit in de vorm van een interview.

Het eerste jaar van de integratie van de opleidingen 
industrieel ingenieur zit er bijna op. Hoe is dat verlopen?
De integratie van de 2 nieuwe campussen (Kortrijk en 
Schoonmeersen) is sinds 1.10.2013 een feit.
Voor wat betreft de opleidingen voelen studenten en docenten 
zich deel van de faculteit. De studentenverenigingen van de 
3 campussen werken goed samen en met succes, ook op het 
sportieve vlak: we hebben opnieuw de 12-urenloop gewonnen!
Op het vlak van personeelsbeleid en administratie, zijn de nieuwe 
collega’s voorlopig opgenomen in 2 aparte vakgroepen. Het zou 
beter zijn mocht iedereen behoren tot die vakgroep waar hij/zij 
het dichtst bij aanleunt qua expertise in onderzoek, onderwijs 
en dienstverlening. We zijn van plan om dit in de loop van de 
volgende paar jaar te realiseren.

Nieuw adres website: http://aig.ugent.be

Noteer: 10 oktober 2014 – AIG reünie
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Nieuws uit de FEA

BPG Poster Prijs voor Laboratorium voor Chemische Technologie
Het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT) heeft de posterprijs van de Belgian Polymer Group (BPG) gewonnen. De 
gelauwerde poster heeft als titel “Multi-scale Modeling of Amine-Thiol-Ene Conjugation Chemistry for Macromolecular Design” 
en de auteurs zijn Gilles Desmet, Lawrence Vanhoye, Fabienne Goethals, Dagmar D’hooge, Pieter Espeel, Guy Marin, Filip Du Prez 
en Marie-Françoise Reyniers

HiPEAC viert tiende verjaardag
Het “European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation”, kortweg HiPEAC, 
viert zijn tiende verjaardag in Barcelona. De voorbije tien jaar heeft het netwerk een levendige community van 1500 onderzoekers 
opgebouwd. Prof. Koen De Bosschere van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur is coördinator van het netwerk.

Prof. Geert De Schutter ontvangt Arthur Anderson Medaille 
Hij kreeg de onderscheiding uit handen van Anne Ellis, voorzitter van het American Concrete Institute (ACI) op de ACI Spring 
Convention (Reno, USA, 23/3/14). De onderscheiding werd al in 1972 in het leven geroepen en eert “outstanding contributions 
to the advancement of knowledge of concrete as a construction material”. Prof. Geert De Schutter is verbonden aan de vakgroep 
Bouwkundige Constructies van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Studenten elektronica-ICT gaan aan de haal met hoofdprijs WELEK robotcompetitie 
Roderik Desramault en Jeroen Daenekindt, schakelstudenten elektronica-ICT van Campus Kortrijk, hebben de hoofdprijs gewonnen 
in de WELEK Robotcompetitie. Voor het tweede jaar op rij gaan Kortrijkse studenten met de eerste prijs aan de haal. Jarno Vergote 
en Stijn Keersebilck eindigden op een verdienstelijke 6e finaleplaats

Studenten elektronica-ICT behalen tweede plaats op VDAB Job Advisor wedstrijd 
Amina Strubbe, Roel Verhaeghe en Thomas Vandemarliere, studenten industrieel ingenieur: elektronica-ICT van Campus Kortrijk 
sleepten de tweede prijs in de wacht met hun Jobadvisor project. In deze wedstrijd moesten de studenten een applicatie ontwikkelen 
waarmee de VDAB jongeren beter kan helpen op de arbeidsmarkt. 

Daarmee raakt u al de volgende vraag aan: wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren?
Personeelsbeleid is een zeer belangrijk item. In heel Vlaanderen is er een “rat race” ontstaan in termen van outputindicatoren 
(publicaties, doctoraten, projecten …) waardoor de onderlinge concurrentie tussen collega’s té groot dreigt te worden, wat op 
termijn samenwerking kan bemoeilijken. Alle universiteiten moeten grondig nadenken omtrent de vraag hoe ze dit best aanpakken. 
De “rat race” ontkennen of wegwuiven met het argument “dat het altijd wel wat meer mag zijn”, is volgens mij geen optie. Wij, als 
FEA, moeten ervoor zorgen dat we de “state of the art” volgen in het brede domein van de ingenieurs- en architectuurdisciplines. 
In specifieke domeinen moet het onze ambitie zijn om zelf aan de top te staan en die “state of the art” te bepalen. Dit vereist 
samenwerking en clustering.
Bij overheidsinitiatieven, zoals de recente creatie van het Strategisch Onderzoekscentrum voor de maakindustrie, wil de FEA een 
belangrijke rol spelen. Daartoe moeten we als één cluster naar buiten komen en niet in verspreide slagorde. Ook samenwerking 
over universiteitsgrenzen heen is in dit verband cruciaal. De bij momenten enigszins gecultiveerde competitie tussen Vlaamse 
universiteiten heeft trouwens geen enkele relevantie wanneer je een en ander even op een internationale schaal bekijkt.

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten aan een job als decaan? 
Ik doe die job zeer graag en besteed er ook erg veel tijd aan. De vele contacten (ook persoonlijke) met een grote diversiteit aan 
collega’s en studenten zijn boeiend. Voor externe relaties, bvb bedrijfsbezoeken zoals gisteren bij de firma Victor Buyck, trek ik ook 
heel wat tijd uit. Voor ik decaan werd kende ik vooral de studenten uit mijn eigen richting. Nu, als decaan, zie ik studenten uit alle 
richtingen en merk ik dat onze studentenpopulatie zeer divers is.
Ik moet mijn dagen en afspraken goed plannen om met alles rond te komen en ervoor te zorgen dat er nog wat tijd is voor het gezin, 
hoewel ik moet bekennen dat dat laatste niet altijd lukt. De job doen zoals ik hem doe, kan dus alleen dankzij de steun van “mijn 
entourage” en mijn vrouw in het bijzonder. Sport is mijn uitlaatklep. Mij moet niemand komen vertellen dat hij of zij geen tijd heeft 
om aan sport te doen (lacht): ondanks mijn drukke agenda sport ik wekelijks 4 tot 6 uur. Veel van wat ik leerde in de middelbare 
school ben ik vergeten, maar de schoolspreuk van mijn middelbare school ken ik nog steeds: mens sana in corpore sano. Ik probeer 
daar naar te streven!

Katrien Ostyn
5 juni 2014
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Nieuws van AIG

Sfeerbeelden van het reüniefeest van februari 2010

AIG REUNIEFEEST OP VRIJDAG 10 OKTOBER 2014
DE BESTE GELEGENHEID VOOR EEN HEUGLIJK WEERZIEN MET DE KLASGENOTEN VAN VROEGER.

Reünie van de AIG afgestudeerden (promotiejaren eindigend op 4 en 9). Voorafgegaan door een speciale viering voor de jubilarissen 
met 50, 55, 60, 65 en 70 jaar diploma.

Kijk jij ook met nostalgie terug naar die ‘Plateautijd’, vraag je je misschien af wat er met die klasgenoten van vroeger is gebeurd of heb je 
gewoon zin om gezellig te tafelen en in real life wat te netwerken. Daar is geen betere locatie voor dan op het “AIG REUNIEFEEST”  
dat op vrijdag 10 oktober plaatsvindt vanaf 19 u in de Salons Mantovani te Oudenaarde

Ben je bovendien 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,… jaar of nog langer afgestudeerd? Dan heb je zeker alle redenen om dit te vieren. AIG 
biedt je daarvoor de vertrouwde succesformule aan: een smaakvolle receptie, gevolgd door een uitgebreid wandelvoorgerechtenbuffet, 
vervolgens een verrukkelijk diner aan tafel afgerond met een samensmelting van 2 nagerechten en dit in een gezellige omkadering.

Markeer dus maar alvast met een dikke fluostift volgende datum in je agenda:  
AIG Reüniefeest op vrijdag 10 oktober 2014 in Salons Mantovani.

Inschrijven kan je alvast op onze website en kom meevieren met je studiegenoten van vroeger.

Praktisch: Inschrijven vóór dinsdag 7 oktober 2014 via http://aig.ugent.be
Bijdrage: 39 euro per persoon voor afgestudeerden in 2014
 57 euro per persoon leden AIG/KVIV en ‘vrienden van AIG’
 69 euro per persoon voor niet-leden.
 Uw partner betaalt dezelfde prijs als uzelf. In de prijs zijn alle dranken tijdens de receptie en de maaltijd inbegrepen.
 Speciale maaltijdverzoeken (vegetarisch, allergieën,…) kunnen aan aig@ugent.be doorgegeven worden.
 Betalen op rekening IBAN BE14 2900 2600 2283 BIC GEBABEBB van AIG
Locatie:  Salons Mantovani - Doorn 1 - 9270 Oudenaarde - Wegbeschrijving terug te vinden op http://www.salonsmantovani.be

VIERING JUBILARISSEN

Voorafgaand aan de reünie worden op 10 oktober 2014 de jubilarissen met 70, 65, 60, 55 en 50 jaar diploma en afgestudeerd in 
1944, 1949, 1954, 1959 en 1964 speciaal gevierd in de Salons Mantovani.

Agenda: 
16.00 u – ontvangst Bijdrage (enkel voor deze viering):
17.00 u – groepsfoto’s Gratis: leden en vergezellende persoon
17.15 u – viering jubilarissen 15 euro per persoon voor niet-leden en vergezellende persoon.

Na deze viering bent u welkom op het reüniefeest. Inschrijven via http://aig.ugent.be.



AIG-nieuws nr. 102, 1 juli 2014, pagina 4

Nieuws van AIG

Op dinsdag 30 april vond de 2e editie van het TechBoost! event plaats. Meer dan 480 alumni gingen in op de uitnodiging om 
een technische “boost” te krijgen in de mytische zaal A van het Plateaugebouw, gevolgd door een mooie netwerkreceptie met 
interessante demo’s en experimenten. 

Prof. Joris Degrieck, UGent, een absolute expert op het gebied van composiet-materialen, was de lesgever met als thema “Slimme 
combinaties van metaal, keramiek en polymeer - ontdek de kracht van composieten voor uw ingenieurstoepassingen”. De les werd 
gestart met de basis van composietmaterialen, vervolgens kwamen voorbeelden van berekeningen (analytisch -met tensoren!- en 
numeriek aan de hand van eindige elementen methoden) aan bod en er werden verschillende concrete cases behandeld in het 
domein van transport, lucht- en ruimtevaart, hernieuwbare energie en ontspanning.

De aanwezigen waren enorm enthousiast en luisterden met ingehouden adem en bewondering naar Prof. Degrieck. Na de les kreeg 
hij een oorverdovend applaus en een kist Franse wijn om thuis na te genieten van zijn les. 

Tijdens de netwerkreceptie werden indrukwekkende demo’s en experimenten getoond en konden de aanwezigen genieten van 
streekproducten van de provincie Oost-Vlaanderen: zeker voor herhaling vatbaar!

Alle foto’s zijn beschikbaar op: https://www.flickr.com/photos/techboost2014/ 

We danken de sponsors van TechBoost! editie 2014:
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Nieuws van AIG

De Eerste Wereldoorlog, leven met de herinnering
Met 48 namen we op donderdag 15 mei deel aan een indrukwekkende rondleiding in 
het thematisch Memorial Museum Passchendaele, gelegen in het historisch kasteelpark 
van Zonnebeke. Twee enthousiaste gidsen brachten er voor ons the battle of Passendale 
in bevlogen bewoordingen tot leven.

In een meer dan 2 uur durend bezoek over een parcours van 600 meter werd een 
aangrijpend oorlogsverhaal gebracht, dat bij wijlen praktisch werd beleefd. Het 
museum beschikt dan ook over een unieke collectie historische voorwerpen, die worden 
aangevuld met foto’s, filmbeelden en kaartmateriaal. De afdaling in de 6 meter diepe 
Britse dug-out uit 1917, compleet heringericht met communicatie en verbandpost, 
pompkamer, hoofdkwartieren en slaapplaatsen, was zeker een adembenemende 
ervaring. Het aan levende lijve ondervinden van hoe de Britten als mollen hier onder 
de grond leefden, deed  ons herinneren aan de zinloosheid van oorlogsgeweld. En met 
een korte wandeling doorheen een netwerk van Duitse en Britse loopgraven in open 
lucht werd het eerste deel van de avond afgesloten.

Vandaar ging het richting Beselare. In het prachtig ontmoetingscentrum “De Leege 
Platse” gaf professor Pieter Uyttenhove voor 62 aandachtige toehoorders een 
gesmaakte lezing over de wederopbouw van landschappen en steden na Wereldoorlog 
I. Aan de hand van onderzoek en studies schetste Pieter een beleid en een visie bij 
het herstel van de Verwoeste Gewesten en illustreerde dit met projecten waarbij de 
aandacht voor conflicten en scenografie steevast de rode draad vormden in zijn verhaal.

Ondertussen wees de klok al een gevorderd uur aan en werd het tijd voor de receptie 
in de foyer. Gesterkt door een broodje en een Omer – of iets anders – nam iedereen 
voldaan afscheid, uitkijkend naar een volgende activiteit.

Organisator: Filip De Pauw, campus Kortrijk
Professor Pieter Uyttenhove

Geassocieerde leden
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Nieuws van AIG VTK

NIEUW ADRES: http://aig.ugent.be

Verslag J. Plateauprijs 2014

De jaarlijkse Jozef Plateauprijs bekroont een master scriptie die 
aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van 
de Universiteit Gent werd uitgevoerd. 

Dit jaar vonden de presentaties plaats op 21 mei in Kruibeke, 
hoofdzetel van de firma Verhaert, Masters in Innovation ®. 

Een rijk gevarieerde verscheidenheid aan onderwerpen kwam 
daarin aan bod, o.a.: het online vormen van 3D beelden uit 2D 
opnames, sturing van elektromotoren, scheurgroei in gelaste 
constructies, slijtage van schakelkettingen, 3D obstakeldetectie 
voor voetgangers met visuele beperking en een verbeterde 
materiaalkeuze bij de” ITR kernfusiereactor”. Maar alles werd 
heel bevattelijk uitgelegd, zodat het ook verstaanbaar was voor 
niet-specialisten. Het waren zes uitmuntende masterscripties, 
voorgesteld door enthousiaste jonge ingenieurs. Geen 
gemakkelijke zaak voor de jury, die zich na de verschillende 
presentaties terug trok voor de deliberatie, onder leiding van 
juryvoorzitter prof. dr. ir. Jan Vierendeels.

Ondertussen genoten de aanwezigen van een boeiend 
bedrijfsbezoek, waarbij het bedrijf met talrijke interessante 
voorbeelden bewees een vooruitstrevende en internationaal 
bekende productontwikkelaar te zijn.

Na een lange deliberatie was de jury tot een consensus gekomen 
en kon de voorzitter melden dat de Jozef Plateauprijs 2014 
toegekend wordt aan ir. Joachim Druant voor zijn werk: 
“Modelgebaseerde voorspellende controle van multilevel-
invertoren met geïntegreerde foutdetectie” met als promotoren: 
Prof. dr. ir. Jan Melkebeek en dr. ir. Thomas Vyncke. Na een 
dankwoordje van onze voorzitter, dr. ir. Katrien Ostyn, volgde 
een gesmaakte receptie, ons vriendelijk aangeboden door het 
gastbedrijf.

Beste AIG-leden, Alumni, 

Voor het 92ste jaar staat VTK klaar om zijn leden, de studenten 
burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, te 
verwennen met een grote variëteit aan activiteiten. Het nieuwe 
praesidium staat te trappelen van ongeduld om de prima 
reputatie van VTK Gent op organisatorisch, cultureel, feestelijk 
en sportief vlak hoog te houden om zo onze 1800 leden terug 
een spetterend jaar te bezorgen. 

Bovendien hecht VTK ook veel belang aan de relaties met de 
alumni in het algemeen en het AIG in het bijzonder. Via AIG-
nieuws wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten die 
u als alumni kunnen interesseren. De traditionele VTK-quiz en 
-show zullen wellicht velen onder u kunnen boeien, het galabal 
(met receptie) staat steeds garant voor een stijlvol avondje 
uit, de stagefair en jobfair brengen uw bedrijf in contact met 
afstuderende ingenieurs en voor zij die moeite hebben om het 
studentenleven achter zich te laten (niet meer dan terecht...) zijn 
er ook nog steeds enkele cantussen en fuiven. 

U hoort het, we laten ook onze oud-leden niet in de kou staan, en 
bieden u onder de vorm van het erelidmaatschap een uitstekende 
manier om maximaal van onze activiteiten te genieten. Het 
erelidmaatschap omvat de volgende voordelen: 
» een gepersonaliseerde lidkaart 
» thuisbezorging (in België) van de 5 edities van ‘t Civielke 
» gratis consumptie, iedere maandagavond op de goliarde 
» gratis toegang tot de VTK Openingsfuif 
» gratis toegang tot de VTK Lentefuif 
» gratis toegang tot de VTK Show 
» gratis toegang tot het Galabal der Ingenieurs (inclusief receptie) 
» gratis toegang tot de ouderolderscantus 
» uitnodiging voor een exclusieve alumni-actitiveit 

Hoe van dit rijkelijke aanbod genieten? U schrijft eenvoudigweg 
de ronde som van € 30 over op rekeningnummer BE53 7370 2804 
3753 met als vermelding “ERELID + naam + voornaam” en u 
stuurt een mail naar secretaris@vtk.ugent.be met als onderwerp 
“ERELID + naam + voornaam” met daarin uw adres. Om 
Civielkes in het buitenland te bezorgen zien wij ons verplicht 
een extra toeslag van €10 te vragen. Onze secretaris houdt u 
bovendien op de hoogte van onze activiteiten en staat open voor 
al uw vragen. U kan haar steeds bereiken via bovengenoemd 
e-mailadres. 

We hopen u te mogen verwelkomen op onze activiteiten zodat 
u met een glimlach ook even kan terugblikken op uw heerlijke 
studententijd. 

Max Cozijns & Stefanie Leysen
Praeses & Vice 2014-2015 

Stéphanie Jacobs
Secretaris 2014-2015

vlnr.: Joris Degrieck, Joeri Van Iseghem, Peter Lambert, Nick Geldhof, 
Guy De Tré, Simon Donné, Marie-Françoise Reyniers,  

Joachim Druant, Jan Vierendeels, Katrien Ostyn,  
Sander Plasschaert, Michiel Vlaminck, Patrick Lafontaine,  

Dimitri Van Steenkiste en Nathan Lemahieu, 
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming

Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

Power Quality

Power Quality is een veelgebruikt begrip, maar het is niet altijd duidelijk wat dit juist omvat. Deze cursus biedt 
een breed en duidelijk overzicht van alle aspecten die onder Power Quality vallen, dit zowel in theoretische als in 
praktische sessies. Bovendien krijgt de cursist voeling met de praktijk in een labosessie. 

2-daagse opleiding: 17 en 18 september 2014. 

Dimensioneren elektrische laagspanningsinstallaties

Deze cursus focust zich op de verschillende componenten, regelgeving, ... die noodzakelijk zijn om LS-installaties 
te begrijpen en te kunnen dimensioneren. De eerste twee dagen richten zich hoofdzakelijk op de basis omtrent 
laagspanningsinstallatie. Na een inleiding rond het distributienet worden de verschillende onderdelen van de installatie 
besproken. Elk onderdeel legt de link met de dimensionering van de installatie. Als afsluiter is er een praktische 
handleiding met een uitgewerkte oefening. De derde dag start met het behandelen van diverse vragen die door de 
cursisten worden aangegeven en die vaak voorkomen bij industrie of in gebouwen. De opleiding sluit af met enkele 
aspecten van netkwaliteit, gezien diens belang bij dimensionering van installaties. 

3-daagse opleiding: 9, 16 en 23 oktober 2014 

Composietmaterialen

Deze opleiding wil een basisinzicht geven in de technologie en de mechanica van composietmaterialen, en in het 
bijzonder in de technologie en de mechanica van vezelversterkte kunststoffen. Vezels blijken namelijk de meest 
aangewezen vorm van versterkingsdoeleinden. Naast de theoretische inzichten, worden er praktische oefeningen 
voorzien (hands-on sessie bij SLC-Lab, computeroefeningen, demo’s, …). 

Deze opleiding start op 13 oktober 2014. 

Expertisetechnieken

In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier 
behandeld. 

De mogelijkheid bestaat om deze opleiding via streaming video te volgen.

 

Deze opleiding start op 4 november 2014.  

Andere opleidingen najaar 2014

Verkeersveiligheidsauditor 

Black Belt in Lean 

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs. 

Instituut voor Permanente Vorming 
Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde  

Tel +32 (0)9 264 55 82 – ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be



AIG-nieuws nr. 102, 1 juli 2014, pagina 8

Activiteiten - volg AIG nu ook op LinkedIn en Facebook

Slechte Vrienden – een luchtige intro tot de Gentse Feesten
Vrijdag 18 juli om 19.15 u
Minard schouwburg, Walpoortstraat 15, Gent
€ 15 p.p. leden KVIV & AIG en familie, € 19 p.p. niet-leden 
(reservatiekosten inbegrepen)

Wandeling Gentse Feesten: Ze kwamen binnen in Gent 
zonder bellen
Vrijdag 25 juli om 14.30 u
Infokantoor Dienst voor Toerisme, Sint-Veerleplein 5, Gent

Een kerkrenovatie: uitdaging voor architect én ingenieur!
Zondag 7 september om 14 u
Sint-Ludgeruskerk, Markt, Zele

Smaakstoffen betekenen ook levenskwaliteit
Woensdag 1 oktober om 20 u, Gent

Reünie van de AIG afgestudeerden  
(promotiejaren eindigend op 4 en 9)
Vrijdag 10 oktober om 19 u. - Meer info op pagina 3

Roger Raveelmuseum
Zondag 12 oktober om 11 u, Machelen-Zulte

Barry-Callebaut
Woensdag 15 oktober om 18 u, Lebbeke-Wieze

Het infrarode universum
Woensdag 22 oktober om 19.45 u,  
Campus De Sterre, Gent

Dierenwelzijn ook een ingenieursprobleem
Donderdag 6 november, Gent

Infinity lab
Donderdag 13 november, Gent

Restauratie van het Lam Gods
Zondag 16 november, Gent 

Update@Campus (zie aankondiging hieronder)
Woensdag 19 november om 19.30 u, Gent

Sinterklaasfeest
Zondag 23 november, Gent

De energie van morgen - mobiliteit
Maandag 24 november, Gent

Rosetta – expeditie van een komeetjager
Zaterdag 29 november, Gent

Tuupe tegoare: mee Genteneirs, in ’t Gentsch…
Vrijdag 5 december, Gent

Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie http://aig.ugent.be.

Noteer nu reeds in uw agenda !
Update@Campus – Woensdag 19 november – 19.30 u

Geert Scheipers – Expert in Performance Management,  
verbonden met AMS – Antwerp Management School

Getting things done: van motivatie naar resultaten! 
Was u één van die meer dan vierhonderd ingenieurs die Update@Campus de voorbij twee jaar bijwoonden? 
Zoja, dan weet u ondertussen hoe excellente leiders erin slagen door coaching hun medewerkers gemotiveerd 
te houden. Dat is een nodige voorwaarde voor succes. Maar is het ook voldoende? Hoe aligneer je persoonlijke motivatie en 
aspiraties met het hoger bedrijfsbelang? Hoe krijg ik de strategie van het bedrijf vertaald tot op de werkvloer en meer nog, hoe 
krijg ik er mijn medewerkers warm voor? Maar nog belangrijker: begrijp ik zelf wel de strategie van het bedrijf en slaag ik er zelf 
in de vertaalslag te maken naar uitmuntende prestaties?
Als expert in value based management en met jarenlange consultancy-ervaring weet Geert Scheipers als geen ander hoe je 
de strategie van een bedrijf tot leven wekt en een ‘high-performance’-cultuur installeert. Als academisch directeur van de 
‘Organizational performance management’-masterclass aan het AMS weet hij dit ook nog eens op een bijzonder levendige 
manier aan zijn publiek over te brengen.
Meer info in het volgende AIG-nieuws en op onze website

Oproep: bezoek aan CERN te Genève.
Van één van onze leden, werkzaam bij CERN te Genève, kregen we het voorstel om in het najaar een bezoek te laten doorgaan 
aan de CMS detector, de magnetenfaciliteit en wellicht ook enkele andere locaties. In 2015 wordt alles afgesloten en zouden 
ondergrondse bezoeken niet meer mogelijk zijn.
Voor we dergelijke activiteit eventueel verder uitwerken en opnemen in ons programma, zouden we langs deze weg eens willen 
informeren in hoeverre hiervoor belangstelling bestaat. Een eerste idee zou kunnen zijn om op een vrijdag naar Genève te 
vliegen, de zaterdag CERN te bezoeken en de zondag terug te vliegen.
Wie interesse heeft, vragen we daarom ons, liefst voor 15/7, een mailtje te sturen naar aig@ugent.be. Dit verplicht u uiteraard 
nog tot niets, maar geeft ons toch al een eerste idee. Bij voldoende positieve reacties gaan we aan de slag voor deze organisatie 
en wordt er naar een concrete datum gezocht.


