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Editoriaal
Een dikke proficiat aan onze nieuwe collega’s ingenieurs, die we een boeiende en succesvolle loopbaan
toewensen. Aan degenen die nog iets moeten afwerken: veel goede moed en doorzetting om in september
het masterdiploma te behalen.
Bij deze ook een warme uitnodiging om aan te sluiten bij jullie alumnivereniging AIG. Waarom ?
Als je lid wordt van AIG dan zorgen wij ervoor dat je ook automatisch lid wordt van Alumni UGent. Zo
blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van de Faculteit en de UGent.
Voor diegenen die in de buurt van Gent blijven “hangen” zijn er talrijke voordelen aan het lidmaatschap van Alumni UGent,
o.a. gebruik van de UGent sportaccommodaties en restaurants. Alle details vind je op onze website.
Voor zij die verdere oorden gaan opzoeken is het leuk om af en toe je jaargenoten terug te zien op een activiteit georganiseerd
voor de jongeren, of collega-ingenieurs te ontmoeten op onze grotere evenementen zoals Update@Campus, TechBoost!, de
reünie... of als je naar het buitenland trekt, kan je “virtueel” meegenieten van deze activiteiten via onze website.
Er zijn 2 alternatieven om AIG lid te worden: ofwel word je lid van de overkoepelende ingenieursvereniging KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging) en ben je automatisch ook lid van AIG (en UGent Alumni); ofwel kan je je inschrijven
als “Vriend van AIG” waardoor je volwaardig lid bent van AIG (en UGent Alumni), echter zonder de voordelen van het
KVIV lidmaatschap (o.a. netwerking over de universiteiten heen,
permanente vorming, …).
Beide alternatieven zijn GRATIS
voor pas afgestudeerde ingenieurs.
Aarzel dus niet om aan te sluiten.
Netwerking is vandaag een must!
Ga naar onze website en klik op
“Word lid van AIG”.
De website www.mijn-aig.be (zie
hiernaast) is ook ons uithangbord
voor nieuwtjes en activiteiten.
Surf er eens naartoe en aarzel niet
om ons opmerkingen of suggesties
te bezorgen. We proberen de
informatie regelmatig te actualiseren en het zoeken ernaar zo
gemakkelijk mogelijk te maken.
Tot slot wens ik iedereen een aangename, ontspannende en deugddoende zomervakantie.
Hopelijk tot binnenkort op één
van onze activiteiten!
dr. ir. Katrien OSTYN
Voorzitter AIG
katrien.ostyn@gmail.com
aig@ugent.be
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Nieuws van AIG
AIG REUNIEFEEST OP VRIJDAG 18 OKTOBER 2013
DE BESTE GELEGENHEID VOOR EEN HEUGLIJK WEERZIEN MET DE KLASGENOTEN VAN VROEGER.
Weet jij waar je klas- en promotiegenoten mee bezig zijn, waar ze nu wonen en werken? Want er gebeurt wel wat...
… als je pas afgestudeerd bent: wie heeft welke job of wie gaat er doctoreren?
… op 5-10 jaar: heeft iedereen al een huisje, tuintje en kindjes? Heeft iedereen nog steeds dezelfde job en wie mag zich tegenwoordig
doctor noemen?
… op 15-20 jaar: heeft er iemand misschien het roer volledig omgegooid en een carrièreswitch gemaakt en zitten er misschien al
proffen tussen de klasgenoten?
… op 25-30 jaar: ondertussen al een mooie carrière, wie heeft er misschien ondertussen een buitenlands (carrière)avontuur op zitten?
… op 35-40 jaar: misschien al tijd voor de eerste kleinkinderen: zou er daar een toekomstige ingenieur tussen zitten?
… op 45-50 jaar: hoe genieten de vrienden nu van hun welverdiend pensioen?
Met al die gebeurtenissen in een leven, loont het dus zeker de moeite om (nog) eens bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen,
vriendschapsbanden van weleer aan te halen of misschien zelfs nieuwe connecties te maken.
Wat zou daar een betere gelegenheid voor zijn dan het “AIG REUNIE-FEEST” dat op vrijdag 18 oktober plaatsvindt vanaf 19 u in Salons
Mantovani te Oudenaarde.
Het kader is veranderd, ja zeg maar verbeterd. Maar de succesformule is gebleven: een receptie, gevolgd door een uitgebreid
wandelvoorgerechtenbuffet, vervolgens een verrukkelijk diner aan tafel met ten slotte een samensmelting van 2 nagerechten en dit in een
gezellige omkadering.
Studeer je dit jaar af of ben je 5, 10, 15, 20, 25, 30, ... jaar of nog langer afgestudeerd (alle afstudeerjaren eindigend op 3 of 8), noteer de
datum dan zeker in je agenda want je wordt deze keer extra in de bloemetjes gezet.
Inschrijven kan je alvast op onze website: www.mijn-aig.be en kom meevieren met je studiegenoten van vroeger.
Praktisch: Inschrijven vóór dinsdag 15 oktober 2013 via: www.mijn-aig.be
Bijdrage:

38 euro per persoon voor afgestudeerden in 2013
55 euro per persoon voor leden
65 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.

Locatie:

Salons Mantovani - Doorn 1 - 9270 Oudenaarde - Wegbeschrijving terug te vinden op http://www.salonsmantovani.be

Doet promotie 2013 het nu even goed als promotie 2012 de vorige keer?

VIERING JUBILARISSEN
Voorafgaand aan het bovenstaande worden op 18 oktober 2013 de jubilarissen met 65, 60, 55 en 50 jaar diploma en afgestudeerd
in 1948, 1953, 1958 en 1963 speciaal gevierd in de Salons Mantovani.
Agenda:
16.30 u – ontvangst
17.00 u – groepsfoto’s
17.15 u – viering jubilarissen

Bijdrage (enkel voor viering):
Gratis: leden en vergezellende persoon
15 euro per persoon voor niet-leden en vergezellende persoon.

Na deze viering bent U welkom op het reüniefeest. Inschrijven: www.mijn-aig.be.
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Nieuws van AIG
Alumni
Ingenieurs
Gent
“TechBoost! voor Ingenieurs”: verslage 1e editie
TechBoost voor Ingenieurs": verslag 1 editie

Op donderdagavond 18 april 2013 vond de eerste editie plaats van het TechBoost!-event: meer dan 170 ingenieurs kwamen naar het
Technologiepark in Zwijnaarde om de geboorte mee te maken van dit nieuwe event. Het kern-principe van TechBoost! is: Boost uw
technische kennis door een avondles van een topexpert over een actueel relevant thema!

Op donderdagavond 18 april 2013 vond de eerste editie plaats van het TechBoost-event: meer dan 170

Het thema van de eerste editie was “Probabilistische Systeemtheorie - leer welke recente technieken relevant zijn voor uw
ingenieurs kwamen
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Boost uwingenieur
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Na een inleiding
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Prof.
Rik Van
de Walle,
gaf Prof. Gert de Cooman een overzicht van de basis van dynamische
systemen en de stelling van Bayes. Twee interpretaties van waarschijnlijkheid kwamen aan bod (subjectief en frequentistisch)
Het
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Schatten
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Markov-modellen
(iHMM)
mooi
toegelicht.
studenten burgerlijk ingenieur in eerste bachelor.
Na een inleiding door decaan Prof. Rik Van de Walle, gaf Prof. Gert de Cooman een overzicht van de
basis van dynamische systemen en de stelling van Bayes. Twee interpretaties van waarschijnlijkheid
kwamen aan bod (subjectief en frekwentistisch) en werden grondig met elkaar vergeleken. Schatten
van parameters kwam in detail aan bod, gevolgd door een overzicht van de nadelen van de
Bayesiaanse aanpak en de introductie van imprecieze waarschijnlijkheden. Aan de hand van een
concreet voorbeeld uit de systeemtheorie werden vervolgens de belangrijke principes van Hidden
Markov-modellen (HMM), Kalman filter, Viterbi-algoritme en imprecieze Hidden Markov-modellen
(iHMM) mooi toegelicht.

De enthousiaste doceerstijl en de interessante inhoud werden enorm gesmaakt door de aanwezigen. Getuige hiervan de vele
geïnteresseerde vragen en besprekingen aan het einde van de les. Nadien vond er een mooie netwerking receptie plaats, er werden
nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten werden verstevigd.
De les werd integraal opgenomen en is samen met de foto’s en slides beschikbaar op de AIG website (www.mijn-aig.be).
We denken intussen druk na over het thema van de tweede editie van TechBoost! (voorjaar 2014): creatieve ideeën of geïnteresseerden
om mee te helpen bij de organisatie zijn steeds welkom (via kort mailtje naar aig@ugent.be)!
We danken de sponsors van TechBoost! 2013:
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AIG-Stichting

VTK

Jozef Plateauprijs 2013
De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een master scriptie
die aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit
Gent werd uitgevoerd.
Dit jaar vonden de presentaties plaats op 30 mei in de nieuwe hoofdzetel van
de Willy Naessens groep. We werden er hartelijk ontvangen door de PR van het
bedrijf, Frank De Bleeckere, de voormalige topscheidsrechter.
De voorgestelde werken omvatten een rijk spectrum van de ingenieurs- en
architectuurswetenschappen: de relatie tussen een universiteit en stadsontwikkeling
in Kaapstad, het verhogen van de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven, het
snel herkennen van disrupties bij nucleaire fusie, de verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit in zone 30 voor de Antwerpse binnenstad, het verhelpen van de brosheid
van nanovezelversterkte composietmaterialen. Onderwerpen waar men anders
misschien een punthoofd van zou krijgen, maar die nu door de kandidaten op een
zeer aanschouwelijke wijze werden voorgesteld.
Na de verschillende presentaties trok de jury, onder leiding van juryvoorzitter
prof. dr. ir. Geert De Schutter, zich terug voor de deliberatie.
Ondertussen genoten de aanwezigen van een mooie bedrijfspresentatie en kwam
Willy Naessens ‘himself’ (werkgever van ruim 1.400 personen) een wel gesmaakte
presentatie geven over zijn ’10 geboden van het ondernemen’, doorspekt met
talrijke raadgevingen en pittoreske anekdotes uit zijn toch wel rijk gevulde en
succesvolle carrière.
Zo kennen we nu de filosofie achter de talrijke borden die we overal in het Vlaamse
landschap tegenkomen met de boodschap “Nog een werf Willy Naessens”.
Onderwijl was de jury tot een consensus gekomen en kon de voorzitter melden dat
de Jozef Plateauprijs 2013 toegekend wordt aan ir. Matthias Duchatelet voor zijn
werk: “Hoe getijdenturbines de dwarsstroom te Zeebrugge reduceren.”
Na een dankwoordje van onze ondervoorzitter, prof. dr. ir. Ronny Verhoeven,
volgde de receptie, ons vriendelijk aangeboden door onze gastheer.

Beste AIG-leden, Alumni,
Voor het 91ste 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 de 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
• een vermelding in het Galabalcivielke
• 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 oude-rolderscantus
• uitnodiging voor een exclusieve alumniactiviteit
Hoe van dit rijkelijke aanbod genieten? U
schrijft eenvoudigweg de ronde som van € 30
over op rekeningnummer 737-0280437-53 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.

Frank De Bleeckere / prof. dr. ir. Ronny Verhoeven / ir. Giorgos Karagounis en ir. Veerle
Schoutteet (kandidaten) / dr. Anne-Françoise Morel, dr. Tomas Van Oyen, prof. dr. ir.
Patricia Verleysen en prof. dr. ir. Christophe Leys (juryleden) / ir. Matthias Duchatelet
(laureaat) / prof. dr. ir. Geert De Schutter (juryvoorzitter) / ir. arch. Eva De Bruyn en ir Sam
van de Heijden (kandidaten) met tussenin Willy Naessens, onze gastheer.

We hopen u te mogen verwelkomen op onze
activiteiten zodat u met een glimlach ook even
kan terugblikken op uw heerlijke studententijd.
Wouter Tielemans & Steven Vande Ryse Praeses
& Vice 2013-2014
Renée Callens Secretaris 2013-2014
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Rabot in vuur en vlam!
Eind 2012 voerden onderzoekers van onze faculteit enkele grootschalige brandtesten uit in de Rabot-torens in hartje Gent. Het doel
van deze testen was om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van een brand. Het appartement, waarin de testen werden
uitgevoerd, was uitgerust met tal van sensoren die het brandverloop op de voet volgden. Zo werd onder andere gebruikgemaakt
van videogebaseerde brandanalyse om de vlamverspreiding en de hoogte van de rooklaag te detecteren. Op basis van de resultaten
bekomen uit de sensordata is men in staat om het modelleren en het voorspellen van de brand te optimaliseren.
Krijgt u het ook reeds warm van dit onderzoek ... neem dan zeker een kijkje op de recent gelanceerde website omtrent RABOT2012
(http://multimedialab.elis.ugent.be/rabot2012/).
Dit multidisciplinair onderzoek, uitgevoerd door dr. Tarek Beji (‘Combustion, fire & fire safety’ – prof. B. Merci) en dr. Steven
Verstockt (Multimedia Lab – prof. R. Van de Walle) is een voorbeeld van grensoverschrijdend onderzoek aan onze faculteit en toont
des te meer dat Wetenschappen hot is!
W3C standaard gepubliceerd
Na 4 jaar hard werk, is een nieuwe W3C-standaard gepubliceerd. De standaard werd ontwikkeld in samenwerking met de
onderzoeksgroep Multimedia Lab van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
De W3C Provenance Working Group was verantwoordelijk voor het creëren van een kader voor de uitwisseling van provenance
informatie over het world wide web. Deze “extra” informatie zal het binnen afzienbare tijd mogelijk maken om in een webbrowser
meteen te zien hoe betrouwbaar de gepubliceerde info is. De werkgroep heeft de PROV Family of Documents als W3C
Recommendations gepubliceerd.
UGent-ELIS-MMLab-onderzoekers Sam Coppens en Tom De Nies waren nauw betrokken bij de creatie van de belangrijkste
documenten van de standaard.
INTEC-onderzoekers winnen Best Paper Award
Enkele onderzoekers van de vakgroep Informatietechnologie (INTEC) hebben op de IEEE 17th Workshop on Signal and Power
Integrity (SPI) in Parijs (12-15 mei 2013) de Best Paper Award gewonnen. Ze kregen de award voor het werk “Efficient Optimization
of the Integrity Behavior of Analog Nonlinear Devices Using Surrogate Models”, met als auteurs Celina Gazda, Dries Vande Ginste,
Hendrik Rogier, Ivo Couckuyt en Tom Dhaene (allen verbonden aan INTEC) en Hugo Pues en Kristof Stijnen (verbonden aan
Melexis Technologies).
Belangrijke data
02-07-2013

Infoavond industrieel ingenieur - Campus Kortrijk

06-07-2013

Plechtige proclamatie eerste examenperiode

07-09-2013

Infodag industrieel ingenieur Campus Schoonmeersen en Campus Kortrijk

14-09-2013

Plechtige proclamatie tweede examenperiode

20-09-2013

Onthaaldag voor nieuwe studenten

23-09-2013

Start academiejaar 2013-2014

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage: 3.100 ex.
Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn
AIG-Secretariaat, Jozef Plateaustraat 22 te 9000 Gent – � 09 264 37 18
 aig@ugent.be –  www.mijn-aig.be
Openingsuren: alle dagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur – Woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten.
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Met deze opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren de gelegenheid het door VLAREL vereiste getuigschrift
via afstandsleren op eigen computer te verwerven. De opleiding is modulair opgebouwd rond de milieudisciplines
wetgeving, bedrijfsinterne zorg, communicatie, technologie en economie.
Starten met de opleiding kan op elk moment. Contactdagen en examens worden met halfjaarlijkse periodiciteit ingericht.
Geavanceerde statistische methoden
Deze opleiding bestaat uit vier, apart te volgen modules: het pakket R, niet-parametrische methoden, multivariate
methoden en statistische genoomanalyse. De cursus richt zich niet alleen tot onderzoekers aan Universiteiten en
Hogescholen, maar ook tot mensen uit de dienstensector, de overheid en de bedrijfswereld die in ondersteunende
disciplines gebruikmaken van statistische methoden en modellen.
Startdatum: 11 september 2013
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: 30 september 2013
Levensmiddelen doorgelicht
Basisopleiding in de levensmiddelen- en voedingswetenschappen

Deze postacademische opleiding gaat dieper in op de 4 basispijlers van de levensmiddelentechnologie
(levensmiddelenchemie, levensmiddelenmicrobiologie, levensmiddelentechnologie en humane voeding). De
lessenreeks wordt centraal opgehangen rond het correct en gefundeerd formuleren/ontwikkelen van het etiket
omdat hiervoor zowel chemische, microbiologische, nutritionele als technologische kennis voor nodig is. Daarnaast
worden ook de wettelijke aspecten van etikettering besproken. Bovendien speelt het etiket een essentiële rol bij de
communicatie met de consument, waardoor ook elementen rond consumentenperceptie en –communicatie aan bod
zullen komen.
Startdatum: 3 oktober 2013
Black Belt in Lean
Een actiegericht programma voor wie de invoering van de LEAN methodiek in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Inclusief de laatste resultaten aangaande implementatiemethodes die werden verbeterd op basis van jarenlang
onderzoek aan de Universiteit Gent.
Startdatum: november 2013
AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs.
Instituut voor Permanente Vorming
Technologiepark 913
9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82
ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be
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Activiteiten
Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG: BE14 2900 2600 2283 – Bank KVIV Oost-Vlaanderen: BE40 4470 0630 9163
Voor familie en vergezellende personen geldt het ledentarief.
Wouter Deprez: Hier is wat ik denk
Een avond ontspanning van de bovenste plank

Noteer al de volgende activiteiten, waarover u meer info
zult vinden in het volgende AIG-nieuws en op de website.

Zaterdag 13 juli 2013 om 19.45 u
Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5, Gent
€ 24 p.p. leden en familie - € 27 p.p. niet-leden

Brandpreventie en –bestrijding, vroeger en nu
Lezing door prof. dr. ir. Bart Merci (UGent), bedrijfsbezoek
aan Somati en bezoek aan het Nationaal Brandweermuseum

Wandeling Gentse Feesten
Van Badstove tot Glazen Straatje.
Voor wie meer wil weten over bordelen en rosse buurten in
het Gent van vroeger en nu.

Donderdag 7 november 2013
Aalst/Erembodegem

Vrijdag 26 juli 2013 om 14.30 u
Hoek Stoofstraat/Recolettenlei, Gent
€ 8 p.p. leden en familie, € 20 p.p. niet-leden (kinderen onder
12j. gratis maar vermelding bij inschrijving is noodzakelijk)
100 jaar Vooruit
Rondleiding met gids doorheen het schitterend gebouw van
de Vooruit + de tijdelijke tentoonstelling. Dan met een bootje
naar het STAM voor de tentoonstelling “100 jaar Vooruit”.
Drankje onderweg en nadien. Max 25 deelnemers
Zaterdag 21 september 2013 om 13.30u
Vooruit, St-Pietersnieuwstraat 23, Gent
€ 30 p.p. leden en familie, € 40 p.p. niet-leden
Zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade
Fabels en feiten over voeding, voordracht door dr. ir. Eric
De Maerteleire over de relatie tussen voeding en gezondheid.
Wetenschappelijke kennis met grote begrijpelijkheid en hoge
actualiteitswaarde.
Woensdag 9 oktober 2013 om 19.30 u
Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, Gent
€ 3 p.p. leden en familie en studenten, € 5 niet-leden

Engineers after Work
Vrijdag 8 november 2013
Anno 2050: Hongersnood in Europa!
Is de periode van “overvloed en keuze” in 2050 ten einde
in Europa?
Woensdag 13 november 2013
Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent
Update@Campus 7e editie (zie aankondiging hieronder)
Professor Dirk Buyens over personal coaching.
Donderdag 21 november 2013
Sinterklaasfeest
Een totaal nieuwe kinderformule, maar met nog altijd
dezelfde Sint!
Zondag 24 november 2013 (datum nog te bevestigen)
Debatavond georganiseerd door de werkgroep Energie
Maandag 25 november 2013
Tuupe tegoare
Vrie wijs da Gentsch…
Vrijdag 6 december 2013
Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent

Noteer nu reeds in uw agenda !
Update@Campus - Donderdag 21 november – 19.30 u
Prof. dr. Dirk Buyens – Vlerick HR expert
Coaching – Ook iets voor een ingenieur?
Volgende elementen komen o.a. aan bod:
• Coach, raadgever, opleider, mentor en therapeut: zoek de vijf verschillen!
• Is coaching een ‘trend van het moment’ of een ‘blijver’?
• Is de manager een goede coach of heeft hij/zij net een coach nodig?
• En wat is de rol van de coachee? Lay back and relax?
Of je nu in de huid kruipt van ‘coach’ of ‘coachee’, steeds dienen een aantal basisbeginselen gerespecteerd te worden om
tot succesvolle coaching te komen. Hiermee is de les direct toepasbaar voor zowel jonge als ervaren ingenieurs!
Meer info in het volgende AIG-nieuws en op onze website.
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