AIG
-nieuws
AIG-nieuws
Toelating gesloten
verpakking
P-608026

UNIVERSITEIT
GENT

Tijdschrift · Jaargang 27 · Nr. 2015/1 · Verschijnt 4 x per jaar · 1ste Trim. 2015 · januari - februari - maart
Afgiftekantoor Gent X · 1 januari 2015 · verantw. uitg.: ir. A. Corvelyn
AIG – Jozef Plateaustraat 22 – 9000 Gent – Tel. 09 264 37 18 - aig@ugent.be – http://aig.ugent.be

Editoriaal
Deze herfst heeft ons enkele mooie weekends bezorgd, waaronder die van het bezoek aan CERN te Genève, op 18 oktober
(zie foto). Deze activiteit werd op het laatste moment in elkaar gestoken en was heel snel volzet! Met dank aan collega Pieter
Everaerts, die daar werkt als onderzoeker.
Dat smaakt naar meer, hoorden we van verschillende kanten!
Ook op de reünie en Update@Campus hebben we weer veel collega’s ontmoet en dat doet ons plezier.
Eind 2014 heeft het bestuur een belangrijke beslissing genomen om het lidmaatschap 2015 zelf te innen en dit dus niet meer
over te laten aan KVIV. Alle alumni hebben hierover een bericht ontvangen.
De alumniverenigingen hebben de laatste jaren veel aan belang gewonnen. Het is erg prettig samenwerken met de faculteit
en de universiteit. Daardoor én mede dankzij de financiële steun van onze geassocieerde leden, waarvan de logo’s verder in
dit blad te zien zijn, kunnen we voor een democratische bijdrage van amper € 35 per jaar zorgen voor een goed gevuld jaarprogramma, een AIG-nieuws bij het begin van ieder kwartaal en tussendoor een elektronische nieuwsbrief. Zorg dat je op de
hoogte blijft en maak je lidmaatschap in orde (via onze website), mocht dit nog niet gebeurd zijn. Wie kiest voor een gecombineerd lidmaatschap KVIV/AIG kan wachten op de uitnodiging van KVIV om het lidgeld te betalen.
Sinds vorig academiejaar is onze faculteit twee nieuwe campussen rijker (Kortrijk en Schoonmeersen) met als gevolg dat AIG
de overkoepelende alumnivereniging is voor alle ingenieurs, burgerlijk én industrieel, van de UGent.
Lid worden van de alumnivereniging is een logische stap voor een pas afgestudeerde ingenieur. Het eerste jaar is bovendien
gratis. Zo kan je proeven van alles wat AIG te bieden heeft. En dat is heel wat!
Samen met onze vrienden van KVIV-Oost Vlaanderen werd een goed gevuld programma voor 2015 in elkaar gestoken. Het
blauwe kaartje, bij dit AIG Nieuws, geeft meer informatie.
Communicatie is één van mijn stokpaardjes. Als ingenieursvereniging moeten we gebruik maken van de moderne middelen die
ingenieurs en informatici ontwikkeld hebben.
De website is een belangrijk communicatiemiddel en daar hebben we de laatste jaren veel aandacht aan besteed. De informatie moet up-to-date zijn en op een gebruiksvriendelijke manier te lezen.
Er is ook een verschil in manier van communiceren tussen de oudere generatie – waartoe ik mij stilaan begin te rekenen – en
de jongeren. We moeten daarmee rekening houden.
Onze jongere bestuursleden zorgen voor activiteiten specifiek gericht op de
pas afgestudeerden en versturen regelmatig berichten via de sociale media.
We hopen dat er nog jonge collega’s zijn die willen helpen om te zorgen voor
leven in de AIG brouwerij!
Vers bloed is nodig om onze vereniging jong en dynamisch te houden. Heb je
zelf een lumineus idee voor één of andere activiteit, laat het ons weten!
Er is weer een nieuw jaar aangebroken, tijd voor goede voornemens!
Ik wens alle collega’s, hun familie en vrienden een voorspoedig jaar 2015, met
veel vreugde, vriendschap en genegenheid. Laat ons samen het glas heffen,
tijdens de Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur, in het Ufo,
op zondag 25 januari!
Schrijf je snel in op onze website http://aig.ugent.be
Katrien OSTYN
voorzitter AIG

katrien.ostyn@gmail.com
aig@ugent.be

Bezoek CERN, midden vooraan Katrien Ostyn
en Pieter Everaerts

AIG-nieuws nr. 104, 1 januari 2015, pagina 1

Nieuws van AIG
AIG Lidmaatschap
De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent is zeer trots op haar afgestudeerde ingenieurs
en wil ook de komende jaren op verschillende vlakken, kennis – loopbaan – ontspanning, een meerwaarde bieden via haar
alumnivereniging AIG.
In de bijgevoegde brochure kan u alvast bekijken welke activiteiten er in 2015 op het programma staan en van welke
voordelen u daarbij kan genieten. Bovendien ontvangt u vier keer per jaar het AIG-nieuws, met telkens een update vanuit uw
alma mater. Bezoek zeker ook regelmatig onze website http://aig.ugent.be
Zoals reeds in het editoriaal toegelicht biedt AIG u daartoe de mogelijkheid tot een rechtstreeks lidmaatschap.
De bijdrage voor dat jaarlidmaatschap van AIG beperken we tot slechts € 35.
(Alumni afgestudeerd in 2014 zijn gratis lid tot eind 2015).
Lid worden is heel eenvoudig:
• Vul uw gegevens in op http://aig.ugent.be via de knop “Word lid van AIG”.
• Schrijf € 35 over op rekening BE14 2900 2600 2283 (BIC GEBABEBB) met vermelding van de gestructureerde code die
u krijgt.
• Klaar!
Als AIG-lid bent u meteen ook lid van het overkoepelende UGent-alumninetwerk.
Als u lid bent van KVIV, bent u automatisch ook lid van AIG.

Geassocieerde leden
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Nieuws van AIG
Bezoek aan de nieuwe facultaire bibliotheek
Aankondiging algemene vergadering
19 februari 2015
1. Om 19 u – Bezoek aan de nieuwe facultaire bibliotheek
Met voordracht door Mieken Osselaer (info zie hiernaast)
2. Om 20 u - Jaarlijkse Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit tot de Jaarlijkse
Algemene Vergadering.
Agenda:
1. Opening en verwelkoming
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Toekenning erelidmaatschap op voorstel van de raad van
bestuur
4. Verslag van de raad van bestuur omtrent de rekeningen
over 2014 en de begroting voor 2015
5. Verslag van de commissarissen
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de
commissarissen
7. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2015
8. Bepaling van de bijdrage voor 2015
9. Aankondiging van de prijzen
10. Statutaire verkiezingen en verkiezing voorzitter en ondervoorzitter.
11. Varia
12. Toespraak door de voorzitter

De nieuwe bibliotheek van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Pool Architectuur, werd na een beperkte
architectuurwedstrijd ontworpen door OFFICE Kersten Geers
David Van Severen. Beide ontwerpers zijn oud-studenten van
de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Ze is de transformatie van de negentiende-eeuwse practicumzaal Natuurkunde. Het
ontwerp van de bibliotheek laat toe dat zij na sluitingstijd kan
omgevormd worden tot een lezingenzaal voor de faculteit.
Dankzij het verwerven van de bibliotheek van Geert Bekaert,
dr. h.c. van onze universiteit, is de bibliotheek, voor wat haar
architectuurcollectie betreft, verdrievoudigd in omvang tot
30.000 boeken en 900 tijdschrifttitels. De opening van het
nieuwe project valt samen met het publiek toegankelijk maken
van deze belangwekkende onderzoekscollectie.

VTK
Beste lezer,
De VTK heeft al erg lang een goede band met zijn alumni, en dus bijgevolg ook met AIG. Het doet altijd plezier om u, alumni, in
groten getale aanwezig te zien op onze activiteiten.
Daarom nodigen wij u graag uit op de volgende activiteiten:
VTK Jobfair (24/02)
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment in het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op ingenieurs. Voortbouwend op
de goede ervaring van vorige jaren zal deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan 80 aanwezige bedrijven die zich
focussen op ingenieursprofielen is dit een unieke Jobfair waar ook alumni meer dan welkom zijn. Of u nu op zoek bent naar een
nieuwe uitdaging, gewoon graag alle mogelijkheden openhoudt of simpelweg eens wilt zien waar oude studiegenoten uiteindelijk
beland zijn, noteer dan alvast 24 februari 2015 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (13/03)
Met fierheid kondigen wij zoals elk jaar opnieuw het hoogtepunt van het VTK feestjaar aan: het Galabal der Ingenieurs. Dit jaar
kiezen wij voor een nieuwe locatie, de ArtCube te Gent en dit op vrijdag 13 maart. Het galabal is de gelegenheid bij uitstek om bij
te praten met generatiegenoten en om memorabele gebeurtenissen uit jullie studententijd nog eens boven te halen. Met een glaasje
champagne bij de hand en een rustgevende achtergrondmuziek vinden jullie in de lounge de ideale plaats om dit te doen. Eenmaal
de avond wat gevorderd is, kunnen jullie zich volledig laten gaan in de fuifzaal, waar meerdere hoogstaande dj’s hun beste platen
zullen laten klinken. Vooraf zal er ook de mogelijkheid zijn om te genieten van een uitgebreid diner met bijhorende wijnen. Ten
slotte zullen de Ereleden van VTK Gent naast toegang tot het galabal ook kunnen genieten van een gratis receptie. Kortom, een niet
te missen activiteit voor alle alumni!
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Nieuws van AIG
Jubilarisviering 10 oktober 2014
Voorafgaand aan de reünie werden de jubilarissen die 50, 55, 60, 65 en 70 jaar geleden afstudeerden gevierd. Een druk bijgewoonde
viering die werd ingeleid door onze voorzitter met een korte toelichting over de werking van ons AIG.
Vervolgens bracht de decaan een boeiende presentatie over de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur, die sinds de
inkanteling van de opleiding industrieel ingenieur een van de grootste faculteiten van de UGent geworden is.
Na de naamafroeping en overhandiging van een geschenk aan elke jubilaris, bracht onze oudste afgestudeerde en erelid Prof. Daniël
Vandepitte, een zeer gesmaakte gelegenheidstoespraak met enkele erg leuke herinneringen aan zijn studententijd.
Een stemmige viering die door alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd werd. Nadien werden op het terras van de salons Mantovani
de traditionele “familiefoto’s” genomen.

De jubilarissen met 50, 55, 60, 65 en 70 jaar diploma

De deelnemers van de druk bijgewoonde jubilarisviering
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Prof. Vandepitte tijdens zijn
gelegenheidstoespraak

Nieuws van AIG
Reüniefeest 10 oktober 2014
Op de zonnige herfstdag die 10 oktober jongstleden was, trokken enkele honderden ingenieurs richting Oudenaarde om nog eens de
‘oude’ vrienden en klasgenoten van vroeger weer te zien, om de verhalen van weleer nog eens op te halen of om gewoon nog wat
in real life te netwerken.
Er was voor elk wat wils met een vlotte receptie aangevuld met hapjes, een uitgebreid wandelvoorgerechtenbuffet, lekker tafelen bij
het hoofdgerecht om daarna nog te eindigen met het dessert.
AIG heeft zich weer als een immer (voort)levende alumnivereniging naar voor gebracht en ervoor gezorgd dat de vriendschapsbanden
van vroeger aangehaald werden.
Hopelijk mogen we jullie dan ook de volgende editie verwachten.

OPROEP
Het reüniefeest 2015 vindt dit jaar plaats op 20 november en is speciaal gericht aan de promoties
1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015
Blokkeer alvast deze datum in uw agenda!
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Nieuws van AIG
Uitschrijving Jozef Plateauprijs 2015
De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een master scriptie uitgevoerd door burgerlijk ingenieurs of
burgerlijk ingenieur architecten, gediplomeerd aan de FEA van UGent in 2012, 2013 en 2014. Het werk moet origineel zijn en
mag nog niet voorheen bekroond of gepubliceerd zijn. De prijs bedraagt 1000 euro.
De prijs zal uitgereikt worden tijdens de promotiezitting van de nieuw gediplomeerde burgerlijk ingenieurs en burgerlijk
ingenieur architecten, op zaterdag 4 juli 2015.
De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen vóór 1 maart 2015 op het secretariaat van AIG Stichting, Jozef
Plateaustraat 22, 9000 Gent. Het volledige reglement staat op onze website: http://aig.ugent.be.

Uitschrijving Leo Baekelandprijs – Nieuw!

Deze nieuwe prijs zal voortaan jaarlijks worden uitgeschreven ter bekroning van een master scriptie uitgevoerd door een
industrieel ingenieur, gediplomeerd aan onze faculteit, campus Schoonmeersen of Kortrijk. De uitreiking zal plaatsvinden op
de proclamatie.
De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen voor 1 maart 2015.
Het volledige reglement kunt u vinden op onze website http://aig.ugent.be.
Leo Baekeland (1863-1944) voorstellen hoeft wellicht niet meer, maar graag geven we mee dat hij achtereenvolgens studeerde
aan het Koninklijk Atheneum Ottogracht, de Nijverheidsschool van Gent en de universiteit van Gent, waar hij in 1884 een
doctoraat in de natuurwetenschappen behaalde. Hij is uitvinder van o.a. het kunsthars bakeliet en het fotografisch papier Velox.
Baekeland was van mening dat tekstboekkennis slechts van beperkt nut is voor het ‘praktische leven’. Hij was in de eerste
plaats geïnteresseerd in concrete, tastbare toepassingen van de wetenschap.
Als jonge twintiger slaagt hij erin om een technologie met economisch potentieel te ontwikkelen: in water onder te dompelen
fotografische platen. Om de uitvinding te vermarkten, begint hij zijn beloftevolle academische loopbaan te combineren met
industriële activiteiten.
Een mooi voorbeeld dus voor onze jonge ingenieurs om hen aan te zetten tot ondernemerschap

Verslag bezoek aan CERN in Genève – 18-nov-2014
Afspraak in Genève, het is eens wat anders voor een AIG
activiteit: zaterdagochtend aan de poorten van het CERN
om precies te zijn. Op uitnodiging van dr. ir. Pieter Everaerts
verzamelen we hier voor een ontdekkingstocht in de wereld van
protonen, supergeleiders en ander Higgs-bosons.
Met 48 nieuwsgierigen vertrekken we vanuit het Zwitserse
ontmoetingscentrum richting Frankrijk, waar het grootste deel
van de ondergrondse tunnel zich bevindt. Al snel komen we te
weten wat de ware toedracht is van deze 27 km lange tunnel:
het bestuderen van de botsing tussen elementaire deeltjes
(veelal protonen) aan snelheden die de lichtsnelheid op een
haar na evenaren. Een van de twee locaties waar deze botsingen
plaatsvinden en bestudeerd worden is het CMS (Compact Muon
Solenoid). We zouden dit ook kunnen omschrijven als Pieter zijn
speeltuin. Na een bovengrondse inleiding en bezoek aan Pieter
zijn werkplek, duiken we een 100-tal meter onder de grond
richting de detector. Omdat de laatste hand wordt gelegd aan
de onderhoudswerkzaamheden van de detector, krijgen we de
kans om inzicht te verwerven in de complexiteit van de talrijke
metingen die hier gebeuren. Pieter maakt ons hier samen met
enkele collega’s duidelijk dat het succesvol bestuderen van
de botsingen de combinatie van een veelheid aan (ingenieurs)
disciplines noodzaakt.

Deze magneten dienen de protonen in hun cirkelvormige baan te
houden en zijn opgebouwd uit supergeleiders.
Na deze rondleiding kregen we nog de kans om het
bezoekerscentrum uit te kammen, waarna we allen richting ons
hotel konden keren. ’s Avonds mochten we nog aanschuiven in
restaurant Edelweiss voor een typisch Zwitserse kaasfondue
onder begeleiding van een alpenhoorn en een zingend zaagblad.
En nog was het niet gedaan voor de cultuurliefhebbers onder ons.
Op zondagochtend kregen deze nog de kans om de internationale
instellingen (UN, Rode Kruis, …) te bezoeken en te genieten
van een rondleiding doorheen het historisch centrum.
Het hoeft dus geen betoog dat deze uitstap een succes mag
worden genoemd. Op naar de volgende internationale uitstap
met het AIG?!

Na deze ondergrondse ontdekkingstocht keren we terug naar
Zwitserse bodem om aan te schuiven voor een lunch in het
bedrijfsrestaurant. Onder een heerlijke najaarszon krijgen we er
de kans om al even bij te praten voor we richting de bovengrondse
werkplaatsen trekken. Hier staat opnieuw een aantal specialisten
te wachten om ons te introduceren in de wereld van de magneten.
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Nieuws uit de FEA
Acquia, bedrijf van onze alumnus Dries Buytaert, verkozen tot ‘Belgisch-Amerikaans bedrijf van het jaar’
(10/10/2014) Acquia is bij het publiek bekend als aanbieder van open cloud hosting, tools voor ontwikkelaars en volledige
ondersteuning voor Drupal. Dat is een opensource-contentmanagementsysteem dat wordt gebruikt door miljoenen internationale
(e-commerce) websites en wordt ondersteund door een community van meer dan 35.000 ontwikkelaars. “Buytaert bewees met zijn
bedrijf dat je als Belg in Amerika zelfs in de hypercompetitieve wereld van software en IT succes kan hebben”, aldus Bieke Claes,
director van Belcham.
Professor Andreas Kortenhaus is ASCE Outstanding Reviewer
(14/10/2014) Professor Andreas Kortenhaus (vakgroep Civiele Techniek) is door het vakblad Journal of Waterway, Port, Coastal and
Ocean Engineering van de American Society of Civil Engineers uitgeroepen tot Outstanding Reviewer 2013.
Canadese kassa rinkelt voor Gentse start-up met horeca-app van onze alumni Zhong Xu en Jan Hollez
(22/10/2014) De jonge ondernemers achter de Gentse start-up Posios zijn de wereld aan het veroveren met hun mobiele kassa-app en
hebben de Belgische blackbox-regelgeving in de horeca daarvoor niet afgewacht. Het Canadese Lightspeed, met een gelijkaardige
app voor winkels, investeert 35 miljoen dollar om het bedrijf verder uit te bouwen tot Lighspeed Europe.
Prof. Bart Merci is laureaat KVAB Technische Wetenschappen
(14/11/2014) Professor Bart Merci (vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) wordt dit jaar uitgeroepen tot
laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in de Klasse van de Technische
Wetenschappen. Professor Merci werd onderscheiden voor zijn baanbrekend onderzoek op gebied van fire safety engineering. De
prijzen voor Laureaat van de Academie zijn de belangrijkste prijzen die de KVAB uitreikt. De prijs wordt plechtig overhandigd op
13 december.
Studenten chemische technologie vallen in de prijzen op 5e Student Research Conference
DELFT – Woensdag 26 november vond de 5e Student Research Conference plaats, een evenement dat bachelorproeven in de kijker
zet.
In 2014 werden voor het eerst 3 abstracts ingediend door Gentse studenten chemische technologie gebaseerd op het vakoverschrijdend
project. Met 1 mondelinge presentatie en 2 posterbijdragen waren de resultaten van de 1e selectie reeds een succes.
Maar daar bleef het niet bij. Op de conferentie zelf werd de bijdrage “Proper zwembadwater dankzij aangepaste chloorconcentraties:
adsorptie van ‘gebonden’ chloor” door Jessica Aernoudt, Nick Smits en Yentl Pauwels bekroond tot de beste posterbijdrage en was
er een eervolle vermelding voor “Van zonnebloemolie tot biodiesel: alternatief reactorontwerp” door Michiel Coghe, Anke De
Clercq, Moreno Geerts, Lennert Rutsaert en Valérie Schepens.
De presentatie “Kinetic analysis of sunflower oil conversion to biodiesel” door Pieter Plehiers, Marijke Vervenne, Lise Verbruggen
en Johannes de Jong vervolledigt de lijst van Gentse bijdragen begeleid door prof. Joris Thybaut, dr. Kenneth Toch en ir. K.
Vanderborght.

Snelnieuws uit de faculteit (Meer snelnieuws via Twitter
•
•
•
•
•
•

@ugent_ea)

29/09/2014: Cera Awards voor 4 FEA-studenten
01/10/2014: Prof. Adam Bezuijen wint met Suzanne van Eekelen en Frits van Tol internationale prijs voor paalmatrasonderzoek
15/10/2014: Prof. Nele De Belie draagt bij tot Het Beste Idee 2014 met zelfhelend beton
03/11/2014: Professor Luc Taerwe onderscheiden als ‘foreign expert’ door Tongji University
04/11/2014: Ana Tapia won de Best Student Paper Award tijdens de FCTA/IJCCI Conferentie in Rome op 22 oktober 2014
12/11/2014: Onderzoekers Joannes Laveyne en Brecht Zwaenepoel berekenden een knetterend alternatief voor de ‘OFF ON’campagne

Agenda
•
•
•
•
•

Woensdag 11 februari 2015: Leerkrachtennamiddag (Jozef Plateaustraat 22, Gent)
Zondag 15 maart 2015 : Kinderuniversiteit (Jozef Plateaustraat 22, Gent)
Zaterdag 21 maart 2015: Infodag burgerlijk ingenieur (Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent)
Zaterdag 28 maart 2015: Infodag burgerlijk ingenieur-architect (Jozef Plateaustraat 22, Gent)
Zaterdag 28 maart 2015: Infodag industrieel ingenieur (Campus Kortrijk en Campus Schoonmeersen)
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Nieuws van AIG
Update@Campus – 8ste editie
“Performance Management – Van motivatie naar resultaten en terug”
Men zegge en schrijve 19 november 2014, 19u. Van een gure
of barre winteravond is geen sprake. De herfst viert hoogtij met
ongezien zachte temperaturen. De eerste vroege bezoekers van
Update@Campus druppelen binnen. Is het de zachte najaarszon
of het vooruitzicht op alweer de perfecte combinatie tussen
‘wat bijleren op de schoolbanken’ en de gezellige aansluitende
netwerking-receptie die hen er opvallend goedgemutst doen
uitzien? Een meer dan 300-koppige bonte mix is het met
opnieuw veel jonge gezichten. Ingenieurs die binnenkort
afstuderen en nu al eens willen proeven van die managementskills, onontbeerlijk, om het even waar ze na hun studies ook
terecht komen. Vele 30’ers en 40’ers ook. En ervaren rotten.
Feit is dat ze er allemaal hongerig uitzien. Hongerig naar nieuwe
kennis en skills die ze liefst de dag nadien al kunnen toepassen
in hun dagdagelijkse werkomgeving, volledig in lijn met de
Update@Campus-gedachte. En in afwachting daarvan zijn er
natuurlijk de broodjes…
Voor de 8ste maal op rij nodigt AIG in samenwerking met
IVPV en VBIG haar leden uit voor Update@Campus en voor
de vijfde keer zwaait de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
gastvrij haar deuren open van de Agora en de Oehoe-leszaal.
‘Been there, done that’ zou je denken… Niets is minder waar.
Na de wat luchtigere en softere thema’s zoals onderhandelen of
leiderschap en coaching en motivatie wilden we toch ook eens
een ander type onderwerp aansnijden. Wij, ingenieurs, hebben
toch wel nood aan een reality check af en toe. Want, wat brengt
dat nu eigenlijk allemaal in harde cijfers? En hoe kunnen we dat
dan meten? Volgens de aloude ingenieurswijsheid blijft meten
toch weten! En wat je niet kunt meten kun je niet controleren
en dat is toch wel het ergste wat ons allen kan overkomen
nietwaar? En er was meer. Na bijzonder succesvolle passages
van 4 kleppers van de Vlerick School durfden we het aan uit
een andere, weliswaar steeds rijker wordende vijver te vissen,
namelijk die van de Antwerp Management School. Daar
vonden we Prof. Geert Scheipers, academisch directeur van het
Organizational Performance Management programma aan het
AMS, de Antwerp Management School.

Geen performance management zonder strategie (‘Direction’)!
Klinkt triviaal maar is de strategie van uw organisatie steeds
duidelijk en weet u steeds hoe u er zelf toe kunt bijdragen?

Performance
Direction
Effort
Resources &
Capabilities
Motivation
Source: Adapted from Bonner S., Sprinkle (2002)

Prof. Scheipers stak meteen van wal met de essentie: performance
management is een proces van motiveren en inspireren.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan dus. Prof. Scheipers ging
een stap verder en rijkt 5 handvaten aan om dit succesvol in de
praktijk te brengen:
• from showing direction to co-creation: laat strategie een
coöperatief proces zijn dat samen met de medewerkers tot
stand komt. Wedden dat u ze sneller aan boord hebt?
• from controlling to engaging: wat motiveert u? De bonus
in april die uw uitmuntende prestatie van een jaar geleden
beloont? Of de felicitaties van uw collega’s die u direct na
uw presentatie in ontvangst mocht nemen? Al gehoord van
de ‘Self Determination Theory’? Zoek, vind en leer uw
intrinsieke motivatie kennen!
• from measuring to managing & learning: hier zijn ze, de
KPI’s! Nuttig? Soms, tenminste als u het goed doet! Want
waarom steken we nu weeral zoveel tijd in die rapporten?
Juist ja, om te checken of we nog ‘on track’ zijn met onze
strategie! Herkenbaar toch? Zo niet is er werk aan de winkel!
• from stand-alone to integration & collaboration: Kaplan and
Norton kent u ongetwijfeld van de Balanced Score Card maar
is ‘The Office of Strategy Management’ u even bekend? Als
er bij u geen belletje rinkelt, laat dit dan uw eerstvolgende
google-search term zijn en leer dat alles gelinkt moet zijn met
uw strategie.
• from complying to entrepreneurial drive: Tot slot: de status
quo is uw grootste vijand. Installeer continue test loops en
stel in vraag. Uw strategie is geen statisch gegeven en dus is
uw performance management dat ook niet!

Het is mensen meenemen en overtuigen hun steentje bij te
dragen aan de strategie van de organisatie. En meteen is de
tweede succesfactor voor excellente performantie gevallen.

U merkt het. Deze keer werd ‘de zwaardere kost’ niet uit de weg
gegaan. Bij de les blijven was de boodschap. De aandachtige
luisteraar verliet bijgevolg wel met een pak bagage en nuttige

Geert is expert in strategisch management en als partner bij
Delaware met jarenlange consultancy ervaring, weet hij als
geen ander in dit vakgebied de vertaalslag te maken van de
academische theorieën naar het bedrijfsleven. Want, en u gaat
ongetwijfeld akkoord, het is meer dan eens niet zozeer de
uitdaging een strategie te ontwikkelen dan wel om ze ook echt
te laten leven op de werkvloer. En daar kan dan een KPI’tje links
of rechts misschien al wel eens nuttig zijn, nietwaar?
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Nieuws van AIG
aanknopingspunten de leszaal, richting receptie waar ook dit
jaar met dank aan de talrijke sponsors een fijne selectie aan
Belgisch gerstenat en sandwiches werd geserveerd door de
studentenverenigingen VLK en VTK. Zoals steeds was het
de ideale gelegenheid om ‘long time no see’-collega’s terug
te ontmoeten, bij te praten met vrienden, nieuwe contacten te
leggen en na te kaarten over het thema van de les.
Alle foto’s van Update@Campus 2014 zijn beschikbaar via
https://www.flickr.com/photos/updatecampus2014

We denken intussen druk na over het van het volgende Update@
Campus event (editie 2015): indien u een potentieel interessant
thema of interesse van een sponsor wilt aanreiken, stuur gerust
een mailtje naar aig@ugent.be!
We hopen u even talrijk te mogen verwelkomen op de volgende
editie!
De organisatoren editie 2014.

We hopen u even talrijk te mogen verwelkomen op de volgende editie! De organisatoren editie 2014.

De organisatoren editie 2014.
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Nieuws van AIG
Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur
Jarenlang organiseerden de Oost-Vlaamse afdelingen van KVIV en VIK hun eigen
nieuwjaarsreceptie, soms zelfs op dezelfde dag en op vogelvlucht van elkaar.
In 2015 doen ze dat samen en zijn alle leden van KVIV, van VIK, van AIG en van het Verbond
der bio-ingenieurs mee uitgenodigd, zodat het een echte “Nieuwjaarshappening van de OostVlaamse ingenieur” wordt.
Ook leden van buiten deze provinciegrenzen zijn uiteraard welkom.
Met de steun van o.a. de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen en talrijke commerciële sponsors:

“Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur”
Zondag 25 januari 2015, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
Organisatie: KVIV Oost-Vlaanderen, VIK Oost-Vlaanderen en VIK Waasland, met de steun van AIG.
Programma: 09.30 u: Deuren open
10.00 u: Concert door Dirk Brossé
10.00 u: Poppentheater Pedrolino
11.15 u: Nieuwjaarsreceptie
Aanmelding:
Gratis, MAAR ONLINE INSCHRIJVING IS STRIKT VEREIST op www.kviv.be/ovl2015 of http://aig.ugent.be
Dirk Brossé brengt een bloemlezing uit zijn oeuvre, geïllustreerd met verschillende
muzikale intermezzo’s. Hij leest voor uit zijn dagboeken, vertelt over zijn leven als
componist, dirigent, pedagoog, praat over het ontstaan van zijn composities, en spreekt
openlijk over thema’s zoals ‘wat is muziek’, ‘bestaat zoiets als inspiratie’, ‘hoe moet het
verder met de muziek’.

Kinderanimatie “Repelsteeltje”, voor de jongsten van 4 tot 12 jaar.
Poppentheater Pedrolino brengt een spannend en meeslepend verhaal, waarin Pierke de hoofdrol speelt.
De kinderen worden bij de voorstelling betrokken en krijgen het gevoel dat ze zelf meegeholpen hebben
aan de goede afloop van het verhaal.
Fons, de molenaar is arm, maar dat wil hij niet geweten hebben. Als een bode van de koning voorbij
komt, die op zoek is naar een geschikte bruid voor de prins, wijst Fons er op dat zijn dochter alles kan,
ze kan zelfs van stro goud spinnen. De dochter van Fons moet dadelijk mee naar het paleis en daar zal
ze moeten bewijzen wat ze kan. Repelsteeltje, een klein kaboutertje, biedt zijn diensten aan, maar wel
tegen bepaalde voorwaarden.

GRATIS, maar voorafgaande aanmelding, via de website, is strikt noodzakelijk!
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen

Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

In this 4 days training course you will obtain theoretical and hands-on knowledge on the use of FRP reinforcement in
construction. FRPs are non-metallic reinforcements with excellent engineering properties, to reinforce and prestress
concrete elements or to strengthen existing structures. Their use as a sustainable and cost efficient solution has
increased considerably over the years.
4 days course: 27, 28, 29 and 30 January 2015

Big Data

Deze opleiding beoogt dat u inzicht krijgt in de problematiek die gepaard gaat met ‘Big Data’ en in de beschikbare
ICT oplossingen die momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken,
wat hun beperkingen en voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet. Er wordt gewerkt
rond drie thema’s: gegevensbeheer, gegevensanalyse en visualisatie. Theoretisch geïnspireerde hoorcolleges worden
afgewisseld door praktische getuigenissen over ‘Big Data’-oplossingen uit diverse sectoren zoals de medische en de
financiële sector, de media, de overheid en de bibliotheekwereld.
Deze opleiding start op 26 februari 2015.

Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

Thanks to the modern and advanced technique of Computational Fluid Dynamics (CFD), performance-based design
allows more flexibility (than prescriptive regulations) in meeting the fire protection needs of modern buildings.
The use of CFD requires however solid theoretical knowledge in several physical and numerical aspects, a prerequisite
to computer simulations of high quality and reliability. In fact, very often the ‘quality’ of CFD simulations depends
more on the skills and knowledge of the user than on the capabilities of the CFD code itself.
The course starts on 23 March 2015.

Life sciences and biomedical technology

The course wants to provide the student, in an accessible and comprehensive way, the essentials of life sciences.
Students are updated on recent techniques for the quantitative and qualitative analysis of cells and tissues, with
particular attention for the interaction between biology and informatics (bio-informatics), a relatively novel field that
emerged from the need for tools for the processing and interpretation of the enormous amounts of data resulting from,
for instance, genome analysis. The lecture series is intended for professionals with an interest in the broad domain
of life sciences, but lacking basic knowledge, as well as specialists who wish to update their knowledge and get
acquainted with the state-of-the art in life sciences and its quantification and analysis tools.
This course starts on 25 March 2015

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
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Activiteiten - volg AIG nu ook op LinkedIn en Facebook
Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie http://aig.ugent.be of www.kviv.be/oostvlaanderen
Voor familie en vergezellende personen geldt het ledentarief.
Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur
Concert door Dirk Brossé, gevolgd door een vernieuwde
gezamenlijke KVIV-VIK nieuwjaarsreceptie.
Zondag 25 januari 2015
Ufo (Universiteitsforum), St. Pietersnieuwstraat 33, Gent
Gratis voor leden en partner, MITS TIJDIGE ONLINE
INSCHRIJVING!

Kinderuniversiteit
Boeiende en aantrekkelijke activiteit voor onze jongeren, maar
ook de (groot)ouders blijven niet op hun honger zitten. Met
parallelle sessies op maat van verschillende leeftijden.
Zondag 15 maart 2015
Ufo (Universiteitsforum), St. Pietersnieuwstraat 33, Gent
€: zie website http://aig.ugent.be

Bedrijfsbezoek Pharmavize
Ondersteunende diensten in geneesmiddelenonderzoek: chemie
en ingenieurstechnieken gaan hand in hand.
Donderdag 5 februari 2015
Kleimoer 4, 9030 Mariakerke (Gent)
€ 5/persoon leden en familie.

Insecten op je bord
Door de milieuproblematiek zal de consumptie van vlees in de
toekomst sterk moeten verminderen. Er dienen zich alternatieven
aan: insectenburgers. Tevens een ‘5-gangen-degustatie’ voor de
liefhebbers!
Donderdag 2 april 2015
CM Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 690, 9820 Merelbeke
€ 5/persoon leden en familie.

Voordracht “Computer Games – meer dan een spel!”
Presentatie door prof. Peter Lambert over het onderzoek naar
game-technologie in het Multimedia Lab (UGent – iMinds).
Dinsdag 10 februari 2015
Locatie: Multimedia Lab (UGent – iMinds), Zuiderpoort Office
Park, Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent
€ 5/persoon voor leden en familie.
Algemene Vergadering van AIG
Voorafgegaan door een bezoek aan de nieuwe bibliotheek van de
faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
Donderdag 19 februari 2015
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Gratis voor leden en familie.
Voordracht over de IceCube neutrino-telescoop op de Zuidpool
Prof. dr. Dirk Ryckbosch vertelt hoe één kubieke kilometer ijs
als detector fungeert, om te proberen een inzicht te krijgen in de
meest gewelddadige gebeurtenissen in het heelal.
Dinsdag 24 februari 2015
Locatie: zie www.kviv.be/oostvlaanderen
€ 5/persoon leden en familie.
Bezoek aan het crematorium Heimolen
Een blik op de troostende architectuur en de geavanceerde
technologie bij het levensafscheid.
Vrijdag 6 maart 2015
Waasmunsterse Steenweg 13, 9100 Sint-Niklaas
€ 5/persoon leden en familie.
Voordracht over social media
Social media in het bedrijfsleven, door Bruno Peeters, auteur
van het boek “Start to tweet”.
Woensdag 11 maart 2015
Locatie: zie www.kviv.be/oostvlaanderen
€ 5/persoon leden en familie.

Bezoek aan CERN in Genève – 18/11/2014
Volledig reisverslag op pagina 6.

Beste lezer, indien u in het vervolg het AIG-nieuws
elektronisch wenst te ontvangen, bezorg dan gerust uw
naam, promotiejaar, adres en e-mailadres aan aig@ugent.be.
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