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Editoriaal
Beste ingenieurs afgestudeerd aan onze faculteit,
Jullie zijn belangrijke ‘ambassadeurs’ voor onze faculteit en daarom houden we jullie graag
regelmatig op de hoogte van het ‘thuisfront’. Laat me eerst de nieuwe ‘ambassadeurs’ verwelkomen, de kersverse ingenieurs die dit academiejaar afstuderen in juli of met een kleine ‘te verwaarlozen’ vertraging in september: van harte gefeliciteerd! Proficiat ook aan jullie ouders en
naaste supporters!
Over de beide zittijden studeren er dit academiejaar 740 nieuwe ingenieurs af aan onze Universiteit, waarvan 85 industrieel ingenieurs aan onze Campus in Kortrijk, 230 industrieel ingenieurs
aan onze Campus Schoonmeersen in Gent, 375 burgerlijk ingenieurs en 50 burgerlijk ingenieursarchitect beide aan onze Campus Plateau (gezien de publicatiedatum zijn dit geschatte waarden
op basis van gegevens van de studentenadministratie, zoals we als ingenieurs vaak onderbouwde
‘vrij nauwkeurige’ schattingen dienen te maken). Van de nieuwe ingenieurs zijn er 15% vrouw,
een stijgende trend die zich hopelijk de komende jaren significant zal verderzetten.

Filip De Turck
AIG ondervoorzitter

In dit AIG-nieuws wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten over de voorbije maanden en interessante
nieuwe activiteiten worden aangekondigd . Ik laat het jullie ontdekken op de volgende bladzijden.
We zijn onze geassocieerde leden zeer dankbaar, zij ondersteunen onze alumnivereniging en je ziet hun logo’s op de laatste
pagina. Geassocieerde leden kunnen vacatures aankondigen via de website van AIG en de faculteit, waar ingenieurs snel
interessante opportuniteiten kunnen ontdekken.
We krijgen regelmatig de vraag van bedrijven hoe ze zomerstages aan ingenieurstudenten kunnen aanbieden: een goede
periode om dit als bedrijf voor te bereiden zijn de eerste maanden van het komende academiejaar. We komen hier in het
volgende AIG-nieuws dan ook op terug!
Tot slot, wensen we jullie een deugddoende vakantie toe met veel tijd voor familie en vrienden, om nadien als ‘ambassadeurs’
de waarde van een ingenieursdiploma aan de Universiteit Gent met verve te tonen aan jullie collega’s, zowel in nationale als
internationale context!
Filip De Turck
AIG ondervoorzitter
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Nieuws van AIG
Kinderuniversiteit ‘Energieke Ingenieurs’
Op zondag 15 maart organiseerde de faculteit haar eerste kinderuniversiteit met thema “Energieke Ingenieurs!”, een actueel thema
gezien de recente ‘mogelijke kans’op stroomtekorten en de belangrijke rol van de ingenieur in de maatschappij om energievoorzieningen
in goede banen te leiden. We nodigden 9 tot 12 jarigen uit naar onze faculteit voor een interessante kinderlezing, hands-on workshops
en de proclamatie door de decaan. De organisatie gebeurde in samenspraak met de cel wetenschapscommunicatie van de UGent. We
waren blij meer dan 200 kinderen te verwelkomen in het Plateaugebouw, waardoor dit één van de grootste kinderuniversiteiten was
die aan onze Universiteit georganiseerd werd.
Prof. Alexis De Vos van onze faculteit gaf in zaal A een enthousiaste kinderlezing van 50 minuten aan de jonge deelnemers en leerde
hen wat het begrip energie inhoudt aan de hand van verschillende sprekende voorbeelden en leerde hen ook wat een ingenieur
nu eigenlijk doet. Na een kleine pauze konden de kinderen zelf aan de slag in een workshop van 50 minuten naar keuze: er
werden 14 workshops aangeboden door professoren en assistenten van onze drie campussen (zowel industrieel ingenieur, burgerlijk
ingenieur-architect en burgerlijk ingenieur). Op de volgende website kan u nalezen welke workshops werden aangeboden: http://
www.kinderuniversiteit.be/event/energieke-ingenieurs.

Parallel met het kinderprogramma, werd ook een ouderprogramma in ons Plateaugebouw aangeboden: een lezing rond
energievoorziening door dr. ir. Jeroen De Maeyer, gevolgd door een bezoek aan de nieuwe bibliotheek en de tentoonstelling Expo
Lab.
Vervolgens werd een plechtige proclamatie gehouden voor de kinderen en hun ouders: zaal A zat afgeladen vol toen decaan Rik
Van de Walle in toga de trotse kinderen proclameerde en hen een diploma van onze kinderuniversiteit overhandigde, onder de
goedkeurende blikken van de aanwezige ouders en grootouders.
De volledige fotoreportage is beschikbaar op: http://beeldbank.ugent.be/fotoalbums/1295
We zijn de collega’s zeer dankbaar voor hun bijdragen aan dit programma! Gezien het succes was de keuze snel gemaakt om
volgend jaar opnieuw een kinderuniversiteit te organiseren, we houden jullie op de hoogte!
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Nieuws van AIG
Jozef Plateauprijs en Leo Baekelandprijs
Sinds 1989 reikt AIG jaarlijks de “Jozef Plateauprijs” uit aan de auteur van een waardevolle masterproef burgerlijk ingenieur. Na
de integratie van de industrieel ingenieurs in onze faculteit, werd beslist jaarlijks eveneens een navenante prijs toe te kennen aan de
auteur van een uitmuntende masterproef tot het behalen van de graad van master in de industriële wetenschappen. Deze prijs kreeg
de naam “Leo Baekelandprijs” toegewezen.
Meerdere pas afgestudeerden van onze faculteit dienden hun kandidatuur in. Een vakjury, onder leiding van prof. dr. ir. Jan
Vierendeels, nam alle werken door en selecteerde uiteindelijk de beste drie voor elke prijs.
De auteurs van deze zes werken kregen op donderdag 21 mei de kans hun masterproef voor te stellen aan de jury en het brede
publiek. Dit gebeuren vond plaats in het gloednieuwe gebouw van het AZ Maria Middelares. We werden er verwelkomd door ir.
Christophe Mouton (die er vanaf 1 juli de nieuwe CEO wordt). Collega Mouton drukte in zijn ontvangstwoord o.a. het belang uit
van een ingenieursbenadering van het management in de verzorgingssector.
Vervolgens namen de kandidaten het woord. Zoals elk jaar passeerde een brede variëteit aan onderwerpen de revue. Dit jaar kregen
we inzicht in het aansturen en afregelen van een robot, de praktische optimalisatie van het productieproces van hogesterktebeton
voor het bekomen van zogenaamd ‘groen beton’, een nieuwe oplossing voor het probleem van indoorlocatiebepaling, het onderzoek
van het stedelijke ‘hitte-eiland effect’ toegepast op enkele Gentse buurten, het ontwerpen en fabriceren van een artificiële iris en
onderzoek naar de invloed van waterstof geïnduceerde scheuren in TRIP staal.
De pas afgestudeerden slaagden er allen met brio in om hun passie en hun inzet bij het verwezenlijken van hun eindwerk in de verf
te zetten en ook de niet-specialisten in de zaal een inkijk te geven in hun boeiend onderzoeksgebied.
Vervolgens trok de jury zich terug voor de beraadslaging. Het aanwezige publiek kreeg ondertussen een rondleiding, met speciale
aandacht voor de technische installaties, in dit spiksplinternieuwe ziekenhuis: bezoek aan de operatieruimtes, de verwarming en
ventilatiegroepen, de noodgroepen, de kinderafdeling, ….
De uitleg werd doorspekt met weetjes en anekdotes over het oude en nieuwe ziekenhuis en over de georganiseerde verhuis van zowat
300 ziekenbedden (met patiënten) een goeie maand voordien. Zo kwamen we o.a. te weten dat het nieuwe ziekenhuis voorzien is
voor 630 bedden, 290 miljoen euro kostte en een verwachte levensduur van 30 jaar heeft. De inkomhal oogt indrukwekkend en
heeft iets weg van een luchthavenhal met de verschillende ‘gates’. De drie vleugels hebben elk een specifieke functie (consultaties,
onderzoeken & operaties, de toren met de patiëntenkamers).
Na de uitgebreide rondgang verzamelde iedereen in een receptieruimte, waar ons drankjes en mooie hapjes werden aangeboden.
Daar maakte de juryvoorzitter de namen van de winnaars bekend:
• laureaat van de Leo Baekelandprijs 2015 is ing. Laurent Merlevede met als eindwerk:
Aansturen en afregelen van een robot met 6 vrijheidsgraden.
• laureaat van de Jozef Plateauprijs 2015 is ir. Pieter De Backer met als eindwerk:
Ontwerp en fabricage van een schakelbare artificiële iris.
Op de plechtige proclamatiezitting van begin juli zullen zij officieel hun prijs in ontvangst mogen nemen.
De drankjes en hapjes werden verder gretig genuttigd en de sfeer kreeg er dan nog een boost bij toen ook de tijding binnenkwam dat
KAA Gent, door winst die avond tegen Standard, kampioen was geworden.

De jury en finalisten van de Plateau- en Baekelandprijs.
Op de eerste rij merken we de kandidaten:
ing. Charlotte Dossche & ing. Valerie Louwagie, ir. Aurélie Laureys, ing. Bart
Verbeke, ir. Karel Van den Berghe, ing. Laurent Merlevede, ir. Pieter De Backer.

ing. Laurent Merlevede en ir. Pieter De Backer
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Nieuws van AIG

Techboost! 2015 - Licht in de nano-wereld: ontdek wat ingenieurs doen voor het
internet, slimme sensoren, de geneeskunde en nog veel meer
Op dinsdag 28 april vond de 3e editie van het TechBoost! event plaats. Meer dan 550 alumni gingen in op de uitnodiging om
een technische “boost” te krijgen in de mythische zaal A van het Plateaugebouw, gevolgd door een mooie netwerkreceptie met
interessante demo’s en experimenten.
De TechBoost!-les van anderhalf uur werd gegeven door Prof. Roel Baets, UGent, verbonden met onze faculteit en internationaal
erkend expert in fotonica, nanofotonica en biofotonica. Het thema paste mooi in het kader van het recente en succesvolle lichtfestival
in Gent. Bovendien was het event gekaderd in het Unesco “International Year of Light 2015”.
Er was een voorprogramma van anderhalf uur met presentaties door experten fotonica, die kort de recente evoluties in hun vakgebied
schetsten aan de aanwezige ingenieurs: we danken dr. ir. Danaë Delbeke, prof. Philippe Smet, prof. Geert Van Steenberge en prof.
Jeroen Beeckman.

Decaan prof. Rik Van de Walle verwelkomde alle aanwezigen in de volle zaal A, prof. Roel Baets gaf een enthousisaste les over de basisprincipes
en toepassingen van fotonica en nadien gaf prof. Ronny Verhoeven, voorzitter AIG, een korte slotbeschouwing.
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Nieuws van AIG
De TechBoost!-les van prof. Roel Baets startte met een kort overzicht van hoe in de laatste 20 jaar de fotonica als een rollercoaster
in ons leven van elke dag gekomen is. Prof. Roel Baets gaf echter duidelijk aan dat de echte revolutie nog voor ons ligt en zich
bevindt op het kruispunt van fotonica, nanowetenschap en life science. Er werden mooie innovatieve uitdagingen aangegeven, waar
ingenieurs de komende jaren een belangrijke rol in kunnen spelen.

Schepen Christophe Peeters van Stad Gent (verantwoordelijk voor o.a. innovatie) richtte een kort woordje tot de TechBoost!-deelnemers.
Het Technicum-gebouw, net naast het Ufo waar de receptie doorging, was volledig in het thema van het TechBoost!-event sfeervol verlicht
door een ervaren lichtarchitect en ook de zijmuur van het Ufo toonde –dankzij lichtprojectie – duidelijk het TechBoost! logo tijdens de receptie.
Iedereen genoot van de sfeervolle netwerkreceptie in de Foyer van het Ufo.

De aanwezigen waren enorm enthousiast en luisterden met ingehouden adem en bewondering naar prof. Roel Baets. Na de les kreeg
hij een oorverdovend applaus en werd hij bedankt door prof. Ronny Verhoeven, voorzitter AIG, en Christophe Peeters, schepen van
Stad Gent verantwoordelijk voor o.a. innovatie, en tevens ook alumnus van onze faculteit.
Tijdens de sfeervolle netwerkreceptie in het Ufo werden indrukwekkende demo’s en experimenten getoond. Kortom 28 april was een
zeer geslaagde editie van TechBoost! We denken intussen al druk na over de volgende editie en brengen jullie tijdig op de hoogte!
Alle foto’s zijn beschikbaar op: https://www.flickr.com/photos/techboost2015/
We zijn de sponsors van TechBoost! editie 2015 zeer dankbaar:
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Nieuws van AIG
Verslag Jong AIG BBQ after work
Wanneer de eerste zonnestralen weer uitkomen na de winterslaap,
kriebelt het bij Jong AIG om weer de BBQ uit te halen. Zo ook
weer op vrijdag 12 juni. Na de geslaagde editie van vorig jaar bij
het ‘boerenkot’ van de bio-ingenieurs, gingen we dit jaar terug
naar de Plateau waar het grasveld naast auditorium A ingepalmd
werd.

konden 85 ingenieurs toch nog genieten van een cava receptie
om bij te praten. Het vlees (en het veggiealternatief) kon
iedereen zeker bekoren en wanneer alles op was, werd er nog
gezellig verder genetwerkt en voor de grote fans werd zelfs
de voetbalwedstrijd tegen Wales op groot scherm
geprojecteerd.

Bijna was het onweer een spelbreker, maar gelukkig was alles
alweer over voordat de BBQ begon en na wat afdroogwerk

Kortom voor iedereen een geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar!

Noteer alvast in uw agenda: 9e editie van Update@Campus op dinsdag 6 oktober 2015 vanaf 19 u met Prof. Koen Dewettinck,
UGent en Vlerick-expert rond het thema “Efficiënt Projectbeheer - hoe een rationele ingenieur succesvolle projecten kan leiden
en uitvoeren” waarbij volgende elementen aan bod komen:
• hoe houdt u uw mailbox onder controle en laat u uw medewerkers efficiënt werken?
• succesvolle projecten zonder stress en conflicten: kan dit wel?
• hoe leidt u een project, waarvan medewerkers nadien zeggen “op zo’n project wil ik direct nog werken!”
Gratis voor AIG-leden, KVIV-leden en IVPV-alumni.
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Nieuws van AIG
AIG-erelidmaatschap voor ir. Godfried Derveaux.
AIG bestaat sinds 1876. Zoals elke eerbiedwaardige vereniging
tellen wij ook ereleden in onze rangen. In lang vervlogen tijden
zijn zelfs Gustave Eiffel en Eugène Freyssinet vereerd met een
AIG-erelidmaatschap. In de huidige periode was enkel prof. ir.
Daniël Vandepitte erelid.
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van februari
laatstleden werd een voorstel van de raad van bestuur, om het
erelidmaatschap toe te kennen aan ir. Godfried Derveaux,
eenparig goedgekeurd.
Collega Godfried Derveaux is burgerlijk bouwkundig ingenieur
van de promotie 1952. Hij werkte eerst enkele jaren bij een groot
aannemersbedrijf in Brussel. In 1958 startte hij als zelfstandig
raadgevend ingenieur en in 1977 richtte hij het ingenieursbureau
op dat zijn naam draagt. Zijn bureau werd wereldvermaard
en voerde tot hiertoe meer dan 4.000 projecten uit in het
domein van de burgerlijke bouwkunde (bruggen, viaducten,
tunnels,…), industriële projecten (auto-industrie, brouwerijen,
papierindustrie, petrochemie,..) en gebouwen (torens,
shoppingcentra, ziekenhuizen,…). Enkele voorbeelden zijn: de
eerste hyperstatische spoorbruggen van voorgespannenbeton in
België, de nieuwe brouwerij van AB InBev, de hallen van
Flanders Expo, de ondergrondse parking van de Vrijdagsmarkt.
Godfried bleef als gedelegeerd bestuurder van zijn bedrijf actief
tot 1997. Het bureau wordt momenteel verder geleid door zijn
zoon, ir. Jan Derveaux, eveneens een AIG-lid.
Naast de leiding over zijn eigen bedrijf nam Godfried tal van
mandaten op: in de Belgische Betongroepering, in de Kamer van
Raadgevende Ingenieurs van België en in diverse
wetenschappelijke, technische en beroepsverenigingen.

Ir. Godfried Derveaux was van 1991 tot 1994 voorzitter van
AIG. In die periode en ook nadien was hij tevens de drijvende
kracht in de zoektocht naar sponsoring ter gelegenheid van de
vijfjaarlijkse Gouden Medaille Gustave Magnel. Hij was
bovendien de grote bezieler van de viering van 125 jaar AIG (in
2001, onder het voorzitterschap van Prof. dr. ir. J. Dilewijns),
waarbij hij, quasi in zijn eentje, ervoor zorgde dat dit
spraakmakende evenement (een academische zitting, een revue
en zelfs een feestmaal in de Pacificatiezaal van het Gentse
stadhuis) financieel haalbaar werd. Ook na 2001 bleef Godfried
zich inspannen voor de AIG, o.a. met betrekking tot de verkoop
van ons lokaal in de Lange Kruisstraat.
Op donderdag 18 juni werd het erelidmaatschap plechtig
uitgereikt. Dit geschiedde, onder ruime belangstelling, in
gebouw 913 van het Technologiepark op de Campus Ardoyen in
Zwijnaarde. Na het voorwoord van ir. Patrick Lafontaine, lichtte
prof. ir. Daniël Vandepitte de talrijke kwaliteiten van het nieuwe
erelid toe. Prof. dr. ir. Ronny Verhoeven vermeldde vervolgens
de beweegredenen die tot de beslissing voor dit erelidmaatschap
hebben geleid en reikte dit dan officieel uit. Het nieuwe erelid
ontving een 3D-print van de hoofdingang van het Plateaugebouw,
gerealiseerd door de afdeling architectuur van onze faculteit.
Vervolgens nam het nieuwe erelid zelf het woord. Zijn bedanking
ging uit naar AIG, naar zijn talrijke medewerkers en naar zijn
echtgenote. Verder ging hij o.a. in op voorbeelden van toepassing
van basiskennis en theorie bij stabiliteitsstudies en -uitvoeringen
en op een aantal belangrijke realisaties van het ingenieursbureau
Derveaux.
Een mooie receptie sloot het geheel af.

Ronny Verhoeven – Godfried Derveaux – Daniël Vandepitte
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VTK
Beste AIG-leden, Alumni,
Voor het 93ste 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 ook weer dit jaar klaar 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 het AIG-nieuws
wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten die u als alumni kunnen interesseren. Elk jaar merken we dat jullie vlot jullie weg
vinden naar onze VTK quiz en show, ook dit jaar bent u dus weer van harte welkom. Verder staat ons galabal (met receptie) steeds garant
voor een stijlvol avondje uit. Maar VTK zit ook in met de toekomst van haar gewone leden en organiseert daarom de stagefair en de jobfair.
Hier kunnen we ook uw bedrijf in contact brengen 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 de cantussen, fuiven en onze goliardes.
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 nog maximaal van onze activiteiten te genieten. Het erelidmaatschap omvat dus 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 hem 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.
Sebastiaan Vanparijs & Christophe De Ridder
Praeses & Vice 2015-2016
Senne Antonissen
Secretaris 2015-2016
secretaris@vtk.ugent.be

VTK Praesidium 2015-2016
Praeses: Sebastiaan Vanparijs
Vice-praeses: Christophe De Ridder
Penning: Jean-Baptiste Carpentier en Laurens De Smet
Secretaris: Senne Antonissen
PR & Externe: Anna Yarantseva
Recruitment: P
 ieter Christiaens, Björn De Groote,
Sander De Wilde en Eva Roos
ICT: Alexander Cogneau en Mathieu Hinderyckx
Web: Jasper Maes en Stefan Wauters
Interne: Wout De Beuckelaer en Klaas Verhoeven
Feest: Lorenz D’hont en Victor Laga

Cursus: Moustapha Ramachi en Jacob Vandererfven
Pers: Joris De Keulenaer en Nick Van Bossche
Sport: Aster Onderbeke, Gianni Schotte en
Stijn Van Auwenis
Cultuur: Noor De Boom, Stéphanie Jacobs en
Yentl Van Mulder
Café: J ules Claeys, Hanne De Sutter, Tom Kolba en
Brecht Verhoeve
FRiS: Michiel Haegeman
IAESTE: Sam Van Essche
BEST: Thomas Oosterlinck

Het Praesidium van Centaura, Hermes en de Loeiende Koe hopen wij in een volgende editie te kunnen doorgeven.
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Nieuws van AIG
Welkom op het AIG-reüniefeest op vrijdag 20 november 2015
“De tijd vliegt snel, gebruik hem wel”, was een van de spreekwoorden die in de vorige eeuw tot in den treure weerklonken. Het is
tevens dé reden waarom AIG ook in deze eeuw een van haar vaste waarden getrouw blijft. De jaarlijkse reünie van de ingenieurs uit
Gent, is niet alleen een moment waarop de snel voorbijvliegende tijd even wordt vastgehouden om nostalgisch terug te blikken op
de vervlogen studententijd, het is tevens een gelegenheid waar u het nuttige met het aangename kunt paren. Een fijn netwerk onder
vrienden van weleer, een gezellig feest met heerlijke maaltijd, maar eveneens de kans om te netwerken onder ingenieurs van alle
generaties. Het is hét moment om oude contacten op te frissen en nieuwe contacten te leggen.
• Een netwerking receptie en aansluitend diner waarop alle oud-studenten van de UGent samen met hun partner van harte welkom
zijn om gezellig bij te praten, kennis te maken en te genieten. Het bestuur van AIG vertegenwoordigt alle jaargangen en zorgt
ervoor dat u in contact komt met interessante collega’s en weer de banden aanhaalt met studievrienden van weleer.
• Vooraf gereserveerde tafels voor zij die 1, 5, 10, 15, 20, 25, … jaar afgestudeerd zijn en samen met hun jaargenoten en hun
partners een bijzonder feest willen maken van deze unieke gebeurtenis. Voor elke jaargang heeft AIG een paar dynamische
voortrekkers kunnen motiveren om een grote groep jaargenoten aan te trekken naar hun 5-jaarlijks jubileum.
• Een bijzondere viering vooraf voor de jubilarissen die 50, 55, 60, 65 en zelfs 75 jaar geleden afstudeerden.
We hopen in ieder geval om u te mogen verwelkomen op deze bijzondere jaarlijkse bijeenkomst en zien uw inschrijving tegemoet.
Deze collega’s (voortrekkers) zullen u aanmoedigen en overtuigen om talrijk aanwezig te zijn:

1965
Roland Wissaert

1970
Stefaan Willequet

1975
Luc Taerwe

1980
Geert Vancoillie

1985
Karel Berkers

1990
Marc Baetens

2000
Fadi Glor

2005
An Stroobandt

2014
Charlotte Dossche
(Schoonmeersen)

2014
Jonas Bernaert

2014
Laurent Merlevede (Kortrijk)

Wil je ook meewerken aan het succes van de
AIG-reünie?
Contacteer ons dan via aig@ugent.be.
Organisatiecomité:
Alexander Benoot (1983)
Anne De Coster
Claudine Fourneau
Stijn Hertelé (2008)
Marc Ryckeboer (1987)
Noël Van Houtte (1964)
Koen Van Minnebruggen (2011)
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Nieuws uit de FEA
Drie alumni bij De Tijd vijftig – De vernieuwers
Nu onze economie dringend naar een tweede adem snakt, gaat De Tijd op zoek naar de vijftig grootste vernieuwers in ons land.
Ondernemers, onderzoekers, ingenieurs of marketeers die met innovatie de sector waarin ze actief zijn op zijn kop zetten.
Onze eigen Zhong Xu en Jan Hollez (Posios) en Pieter Gunst (LawGives) maken deel uit van de vijftig.

Pieter Gunst
Via LawGives kunnen mensen online een verzoek indienen, waarna ze via het algoritme van Gunst
in contact gebracht worden met een advocaat die expertise heeft in dat specifieke probleem. Sinds de
oprichting in 2012 zijn al meer dan 1.000 juristen aangesloten van over heel de Verenigde Staten. Een
uitbreiding naar Europa staat in de steigers. Met het vernieuwende idee haalde Gunst eerder dit jaar de lijst
van het zakenblad Forbes met meest beloftevolle mensen jonger dan 30 op het domein van recht en beleid.

Zhong Xu en Jan Hollez
Posios tovert een tablet of smartphone om tot een mobiele bestelterminal. Die geeft draadloos de bestelling
door aan de bar of de keuken en drukt de rekening af. Posios kan de werkuren en productiviteit van het
personeel bijhouden en een analyse maken van de verkoopcijfers. De software is compatibel met het
digitale registratiesysteem waarmee de overheid het zwartgeldcircuit in de horeca aanpakt.

Alumnus Frederic Van Quickenborne lanceert de succesvolle paniekknop
Amicimi, een start-up uit Brugge van Stefaan Dauwe en Frederic Van Quickenborne
(alumnus), lanceert in samenwerking met bewakingsfirma Securitas een paniekknop om het
veiligheidsgevoel van - vooral - jonge vrouwen te vergroten. Met één druk op de knop van
het toestel wordt automatisch verbinding gemaakt met de meldkamer van Securitas, die, indien
nodig, de politie kan verwittigen. De alarmknop, de eerste in zijn soort, is ontwikkeld omdat
uit een rondvraag blijkt dat drie op vier vrouwen zich onveilig voelen als ze hun huis verlaten.
Vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo ziet het project als
een mooi voorbeeld van een innovatieve start-up.

Paul Danneels (VDAB) is Europees cio van het jaar
Paul Danneels, de cio van de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en alumnus
bouwkunde 1981, is Europees cio van het jaar in de categorie publieke sector. Een comité van
experts onder leiding van Cionet en Cegeka selecteerde drieëntwintig kandidaten uit negen
Europese landen. De professionele jury hield rekening met de mate waarin de CIO’s hun ITstrategie bijstellen om tegemoet te komen aan de noden van hun organisatie. Ze keken ook of
prioriteiten op een efficiënte manier beheerd worden. De drie winnaars werden geselecteerd
op basis van hun eigen verwezenlijkingen en die van hun team. Paul Danneels en zijn team
scoorden met hun ‘agile’ aanpak van projecten, matching op basis van competenties en de
focus op innovatie door outside-in te werken.

De voorgevel van het Plateaugebouw ondergaat een grondige renovatie.
We houden jullie op de hoogte van zodra dit klaar is, zodat jullie het gebouw dan kunnen komen bewonderen.

Onderscheidingen en prijzen
•
•
•
•
•
•

27-03-2015
24-03-2015
17-03-2015
26-05-2015
22-05-2015
16-03-2015

Studenten Industrial Design winnen businessplanwedstrijd Start Academy
‘AE car challenge’ gewonnen door studenten Computerwetenschappen
Reservoir Lab wint $100 000 bij de National Data Science Bowl
Luc Taerwe onderscheiden door International Federation for Structural Concrete
Karel Van den Berghe is Laureaat voor de Jonge Planoloog
ERC Consolidator grant voor prof. Veronique Van Speybroeck

AIG-nieuws nr. 106, 1 juli 2015, pagina 10

IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen

Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Schadediagnose en herstelling van beton

Het doel van deze opleiding is om specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die actoren mee toelaten, uitgaande
van kennis rond schadefenomenen en mogelijke hersteltechnieken, een probleem van herstelling van betonnen
kunstwerken gefundeerd op te lossen.
Startdatum: 14 september 2015

Integrale productontwikkeling

Een goed idee en een ambitieuze visie volstaan niet om het te maken als productontwikkelaar. Vóór een product
succesvol vorm krijgt, legt het een lange weg af. Deze opleiding verschaft u inzicht in het integrale ontwerptraject van
een nieuw product, met steeds vaker aanvullende diensten. U leert hoe u orde schept in dit complexe proces. Hoe u uw
projectontwikkeling in goede banen leidt. Zodat u uw creatieve ideeën omzet in een succesvol product.
Startdatum: 17 september 2015

Power Quality

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: 21 en 22 september 2015

Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen – module 1

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend
te kunnen worden als bodemsaneringsdeskundige type 1. Uniek aan deze opleiding is dat deze deels via afstandsleren
en deels via contactmomenten wordt gegeven.
Startdatum: 7 oktober 2015

Andere opleidingen najaar 2015

• Dimensioneren van elektrische laagspanningsinstallaties : 3-daagse opleiding op 12, 19 en 26 oktober 2015
• Black Belt in Lean: start op 23 oktober 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

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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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.
Vergeet het! – Een luchtige intro tot de Gentse Feesten
Aantal plaatsen beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap!
Minard schouwburg, Walpoortstraat 15, Gent
€ 15 p.p. voor leden AIG, KVIV, Vrienden AIG, VIK en
familie, € 19 p.p. niet-leden (reservatiekosten inbegrepen)
Vrijdag 17 juli om 19.15 u - Gent
Wandeling tijdens de Gentse Feesten: Gent en WO I
Infokantoor Toerisme Gent (Oude vismijn), Sint-Veerleplein 5, Gent
€ 8 p.p. voor leden KVIV/VIK, AIG en familie, € 20 p.p. nietleden, gratis voor kinderen tot 14 jaar
Vrijdag 24 juli om 14.30 u - Gent

Bezoek Volvo Trucks
EMEA Cab & Vehicle assembly, Smalleheerweg 31, Oostakker
Dinsdag 15 september om 19.00 u - Oostakker
Gent Smart City
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32,
Gent
Dinsdag 22 september om 20 u - Gent
Fire Safety Engineering, een multidisciplinaire aanpak
Donderdag 15 oktober

Archeologie en erfgoed in Ename
PAM Ename, Lijnwaadmarkt 20, Oudenaarde
€ 5 p.p. voor leden KVIV/VIK, AIG en familie, € 10 p.p. niet-leden
Zaterdag 5 september om 14.00 u - Ename

Geassocieerde leden

Dit AIG-nieuws kwam tot stand dankzij de medewerking van: An Balcaen, Alexander Benoot, Alain Corvelyn, Francis De Boeck,
Anne De Coster, Filip De Turck, Claudine Fourneau, Thierry Heirbrant, Viktor Laga, Marc Ryckeboer en Leen Veldeman
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