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IN MEMORIAM PROF. JAN VIERENDEELS
Professor Jan Vierendeels werd geboren in Dendermonde op 27 november 1968. Op 23-jarige leeftijd
behaalde hij aan de Universiteit Gent het diploma van Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur. Hij volgde succesvol de studies van burgerlijk ingenieur in de lucht- en ruimtevaarttechniek (1993)
en de gespecialiseerde studies van biomedische en klinische ingenieurstechnieken (1996). Het met de
grootste onderscheiding behalen van het doctoraatsdiploma in de Toegepaste Wetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek in 1998 betekende een belangrijke stap voor zijn verdere academische loopbaan.
Hij werd erkend als een gedreven en begenadigd lesgever. Hij onderwees tal van cursussen zoals Stromingsmechanica, Numerieke Stromingsleer, Transportverschijnselen, Turbomachines, Vliegtuigen, etc.
In zijn cursussen wist hij op een meesterlijke manier de link te leggen naar zijn onderzoeksinteresses,
zoals onder meer vloeistof-wand-interactie en de aerodynamische stabiliteit van vleugelprofielen.
Met zijn heengaan verliest de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur een sterke wetenschapper die theoretisch onderzoek in verband kon brengen met toegepast industrieel onderzoek en die de
liefde voor het vak kon overbrengen aan zijn studenten. De faculteit is hem bijzonder dankbaar voor wat
hij heeft betekend en zal hem blijvend gedenken als een scherpzinnig wetenschapper, een begeesterend
lesgever, een bemiddelende persoonlijkheid, een loyale teamspeler en een altijd constructief coachende
promotor.
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EDITORIAAL

WELKOM
NIEUWE COLLEGA
Na enkele jaren hard labeur kun je eindelijk met een heel mooi diploma de professionele wereld
instappen. Daarom hebben wij van dit magazine een speciale editie uitgebracht waarbij je
kennismaakt met de alumnivereniging, met jonge alumni uit het werkveld en waarbij je enkele
tips meekrijgt uit de academische en bedrijfswereld.
Nu ik sinds enkele maanden de nieuwe voorzitter ben van
het AIG, is de eerste drempelvrees overwonnen en kan ik
met groot genoegen vooruitblikken op de toekomst.
Tussen een gemotiveerd bestuurs- en secretariaatsteam
terechtkomen, in een goed draaiende en bloeiende vereniging is gewoonweg leuk. We zullen er alles aan doen om
het vertrouwen van al onze leden verder te verdienen.
We konden in april op een druk bijgewoonde TechBoost! al
onze scheikundige kennis terug op peil brengen dankzij
een boeiende en hoogstaande les van prof. Guy Marin, die
ons terug confronteerde met onze auditorium A ervaringen in de Plateau. Nu al kijken we uit naar TechBoost!
2019.
Verder in dit nummer maakt u kennis met laureaat ir.
Annick De Poorter, AIG Engineer of the Year 2018. Dit
event werd op 28 mei voor de eerste maal georganiseerd
in het Gentse stadhuis. Naast de uitreiking van de prijs die
een verdienstelijk alumna/us wenst te belonen, vond een
interessant debat over innovatie in de Belgische industrie
en het tekort aan ingenieurs plaats.
Maar in dit nummer willen we vooral focussen op onze
nieuwe collega’s die deze zomer afstuderen. Na enkele
jaren hard labeur kunnen ze eindelijk met een heel mooi
diploma de professionele wereld instappen. Dankzij de
sterke industrie, een bloeiende academische wereld, en
een al bij al toch welvarende overheid zal elkeen van hen
weldra zijn plaats vinden.
Wie herinnert zich niet zijn eerste stappen in het beroepsleven, meestal wat onzeker maar dat verandert snel als
men kan bijdragen aan de doelstellingen van zijn werkgever. En als ingenieurs hebben we allen een fantastisch
beroep waarbij we toch allemaal werken om de samenleving naar een hoger technologisch niveau te tillen, zodat
onze wereld er beter zal uitzien voor mens, dier en natuur.
Het AIG en haar jongerenafdeling Engage hoopt dan ook
vele nieuwe leden te mogen verwelkomen op haar talrijke
interessante activiteiten, zodat de band met UGent niet
verloren gaat en jullie verder aan een netwerk kunnen
werken. Welkom en "join the club"!
Voor het lidgeld van €30 hoeft men het alvast niet te laten!
Een dank gaat ook naar alle jury’s die de afgelopen maan-

den druk bezig geweest zijn met het lezen van de vele
eindwerken voor alle prijzen die binnenkort worden uitgereikt!
Ook het najaar kondigt zich al heel boeiend aan met de
klassiekers Update@Campus en de traditionele reünie
naast vele andere interessante activiteiten. Maar geniet nu
alvast van een hopelijk heel mooie zomer.
Tot binnenkort!
Bruno Geltmeyer
Voorzitter
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IN DE PRIJZEN

AIG ENGINEER OF THE YEAR 2018
ANNICK DE POORTER

v.l.n.r. rector Rik Van de Walle, prof. Ronny Verhoeven, ir. Annick De Poorter, prof. Paul Kiekens, prof. Lieva Van Langenhove en ir. Bruno Geltmeyer

Ingenieur Annick De Poorter werd op maandag 28 mei in het Stadhuis van Gent uitgeroepen
tot AIG Engineer of the Year 2018 door de alumnivereniging AIG en de faculteit. Annick is R&D,
Quality & Sustainability directeur bij Ontex en werd verkozen omdat ze de voorbije jaren enkele
innovaties realiseerde die resulteerden in duurzame producten, minder materialen en een efficiëntere logistiek bij productie.
AIG Engineer of the Year Award

De start van haar passie voor textiel

Ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek en innovatie reikt AIG meerdere prijzen en onderscheidingen uit.
Vanaf 2018 wordt de AIG Engineer of the Year Award
samen met de faculteit uitgereikt aan een verdienstelijke
alumnus of alumna voor de realisatie van een belangrijke
innovatie of prestatie recent gerealiseerd in een bedrijf of
instelling en die en/of een significante maatschappelijke
bijdrage leverde.

“Als kind maakte ik al snel kennis met stoffen en raakte ik
gepassioneerd door textiel. In 1995 studeerde ik af als burgerlijk ingenieur textielkunde aan deze universiteit en
begon ik mijn carrière als wetenschappelijk onderzoeker
aan de vakgroep Textielkunde bij prof. Paul Kiekens en
prof. Lieva Van Lan“Het stond
genhove. Hierna
in
de sterren
waagde ik mijn eerste
geschreven
stappen in het bedrijfsleven en startte ik als
dat ik voor
R&D ingenieur bij Libeltextiel zou kiezen”
tex, een bedrijf dat

ir. Annick De Poorter haalde het van 18 andere nominaties
en heeft de prijs uitgereikt gekregen uit de handen van de
rector van de UGent, Rik Van de Walle.
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tie (absorptiesnelheid, -vermogen) wordt voor een
gedeelte bepaald door de absorberende kern die bestaat
uit cellulosevezel en super absorberend poeder. Een ander
gedeelte van de performantie wordt bepaald door het type
Innovaties, duurzaamheid en ecologie bij Ontex
textiellaagje dat ingezet wordt. In een luier zijn zo’n 9 textiel
“Ontex heeft de afgelopen 15 jaar een grote evolutie
componenten verwerkt elk met hun eigen
gekend en heeft sterk ingezet op innovaties
“Er is geen geheim functie. Het draagcomfort is ook zeer belangom duurzamere consumptie en productie
rijk. Dunnere producten boeten in aan zachtvoor succes,
te ondersteunen, die ik in mijn functies van
heid door het verminderen van de cellulosehet is gewoon
dichtbij heb kunnen meemaken én heb
vezel. Het is een uitdaging om zeer zachte
kunnen drijven. De consumenten willen er heel hard werken
nonwoven materialen aan zeer laag gewicht
en beslissingen
ook zeker van zijn dat ze “gezonde” prote ontwikkelen met leveranciers om dit te
ducten gebruiken en grijpen hiervoor
nemen.”
compenseren.”
graag naar materialen die de natuur ons
biedt.”
Niet plooien “nie pleuje”
“Bij Ontex spelen we hier op in en onderzoeken we hoe
“Ik ben erin geslaagd om mijn professionele carrière en
producten kunnen aangepast worden aan nieuwe marktmijn privéleven te combineren dankzij steun en hulp van
trends en aan de voorkeuren van onze consumenten in
mijn partner en familie. Maar niet enkel
verschillende markten.”
“Twijfel
een opvangnet maakt wie je bent, ook
brengt
je
“De lancering in 2017 van een gamma natuurlijke tampons, vertrouwen in jezelf is cruciaal. Twijfel
gemaakt op basis van organisch katoen en met een brengt je nergens. Geen enkel pad loopt nergens.”
bio-plastic applicator op basis van suikerriet, is een per- over rozen en er is geen geheim voor succes.”
fecte illustratie van ecologie en duurzaamheid. Ook de pro“Mijn familie, mijn professoren en collega’s aan UGent,
ductie van een dunne en comfortabele luier voor de baby
Libeltex en Ontex hebben allemaal bijgedragen tot wie ik
hoort bij de laatste innovaties.”
vandaag ben. Ik heb de kans gekregen om mezelf te ont“Tijdens de productie van zo’n luier worden 23 componen- wikkelen en mezelf te vernieuwen of opnieuw uit te vinden
ten aan hoge snelheden “geassembleerd”. De performan- wanneer een nieuwe uitdaging zich aandiende.”
nonwovens produceert om daarna over te stappen naar
Ontex”, zegt Annick

Wie is Annick De Poorter?
• 1970: geboren in Gent
• 1995: afgestudeerd als burgerlijk
ingenieur textielkunde
• 1996: R&D ingenieur bij Libeltex NV
• 2003: R&D manager bij Ontex
• 2006: lid management comité Ontex
• 2009: R&D & Quality Director Ontex
• 2010: bijkomende bevoegdheid voor
duurzaamheid
Annick Hertleer, Annick De Poorter, Carla Hertleer en Erika Hertleer

AIG WERFT AAN !
Voor de versterking van het secretariaat zoekt het AIG een secretaris(esse) voor een 1/3 of halftijdse job.
Momenteel heeft het AIG één deeltijdse medewerker, maar omwille van de vele taken en opdrachten van de Alumnivereniging is een bijkomende kracht wenselijk.
De werkuren kunnen in overleg soepel geregeld worden. De kantoren bevinden zich in de gebouwen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur in de Jozef Plateaustraat 22 te Gent.
Minimum vereisten:
• Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Nederlands/Engels/Frans.
• Zeer goede kennis van Word, Excel, Powerpoint,… Kennis van InDesign en Photoshop is een pluspunt.
• Sterke sociale vaardigheden
Eventuele gegadigden kunnen hun cv bezorgen aan aig@ugent.be
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ONDERZOEK IN DE KIJKER

DE BUTLERROBOT
IS NOG NIET VOOR MORGEN

prof. Francis wyffels met Baxter

Het onderzoek naar Artificiële Intelligentie (AI) maakte de afgelopen jaren gigantische
sprongen voorwaarts. In korte tijd zijn onderzoekers en bedrijven erin geslaagd om computers te leren begrijpen wat er op een foto staat, werden autonome testwagens in het
straatbeeld geïntroduceerd en publiceerde Google een programma, AlphaGo Zero, dat
zichzelf het bordspel Go aanleert tot bovenmenselijk niveau. De constante in al deze toepassingen is dat ze gedreven worden door diepe neurale netwerken.
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Diepe neurale netwerken

Een enorm potentieel

De belangrijkste concepten van diepe neurale netwerken
zijn reeds meerdere decennia gekend. Toch kende de techniek pas een serieuze opmars sinds 2010 dankzij nieuwe
fundamentele inzichten, de sterke vooruitgang op vlak van
computerhardware en de alomtegenwoordigheid van
data. Momenteel zijn diepe neurale netwerken een grote
hype omwille van hun brede inzetbaarheid en goede prestaties.

In IDLab, een onderzoeksgroep binnen UGent-imec, en
elders in de wereld zijn wetenschappers bezig met het
onderzoeken hoe artsen op efficiëntere wijze medicijnen
kunnen selecteren voor patiënten, hoe aanbevelingssystemen van Spotify, Netflix en Amazon verbeterd kunnen
worden, en hoe mensen én bedrijven energie besparen
door het efficiënter gebruiken en plannen van grondstoffen en energiebronnen. Zelfs nieuwe methodes om kunst
te creëren behoren tot de mogelijkheden.

Een diep neuraal netwerk bestaat uit vele neuronen die
op een gelaagde manier met elkaar
Het is dan ook niet verwonderlijk
“Lokale bedrijven zijn beter dat bedrijven zoals Google, Alibaba
gekoppeld zijn. Elke neuron reageert op zijn invoer. Op zichzelf is
geplaatst om in te spelen op Group, Facebook, Baidu en Amazon
de rekenkracht van zo’n neuron lokale noden zonder culturele reeds lange tijd gigantische bedrabeperkt. De kracht van het netgen inzetten op AI. Als we blijvend
vooroordelen”
werk is te danken aan de sterkte
willen concurreren op wereldschaal
van de koppelingen tussen de lagen. Door de sterkte van is het ook in Vlaanderen belangrijk dat bedrijven niet achdeze koppelingen aan te passen, kan een hiërarchie van terblijven. Bovendien zijn lokale bedrijven beter geplaatst
representaties aangeleerd worden die nodig zijn om een om in te spelen op de lokale noden zonder culturele voorbepaalde invoer te interpreteren. Hiervoor hebben we oordelen. In de afgelopen tien jaar heb ik het geluk gehad
uiteraard wel voorbeelddata nodig en een methode om om samen met beloftevolle mensen te werken aan de
aan te geven hoe goed het algoritme presteert.
UGent. Zo werkten IDLab-alumni Aaron van den Oord en
Sander Dieleman mee aan WaveNet dat gebruikt wordt
Als voorbeeld worden in figuur 1 de verschillende lagen
voor de kunstmatige spraak in Google Assistant en zet
van een getraind diep neuraal netwerk schematisch
Jonas Degrave bij Google Deepmind in op de nieuwe
gevisualiseerd. Dit netwerk werd getraind om foto’s van
generatie lerende robots. Dichter bij huis werd Tim Waealledaagse objecten (zoals katten en honden) te interpregeman na zijn doctoraat technisch directeur bij RoboViteren. Op het laagste niveau worden hoeken en flanken
sion. Vlaamse bedrijven kunnen dus zeker steunen op
gedetecteerd, op een hoger niveau vindt men bepaalde
lokaal talent!
patronen terug terwijl op de hoogste niveaus delen van
objecten zichtbaar zijn (waaronder bijv. poten in laag 3 en
Lerende robots?
het gezicht van een kat in laag 4). Merk op dat de nodige
representaties en bijhorende filters aangeleerd worden op De meeste AI-doorbraken bestaan uit slimme software.
basis van voorbeelddata. Dit staat in contrast met de klas- Op vlak van lerende robotica zien we veel minder voorsieke machine learning technieken waarbij manueel de uitgang. De butlerrobot die ons al vijftig jaar beloofd is…
benodigde kenmerken ontworpen en uit de data gehaald is dus niet voor morgen. Robots moeten dan ook kunnen
worden.
werken in een veranderende omgeving met mensen.

Figuur 1 - Schematische visualisatie van een diep neuraal netwerk en de aangeleerde hiërarchische representaties
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Dit vereist niet alleen vooruitgang op vlak van software,
mechanica en elektronica, maar eveneens inzichten in
hoe mensen en robots vlot met elkaar kunnen omgaan.
In dit domein zijn momenteel klassieke controletechnieken die uitstekende prestaties kunnen neerzetten nog
Robots
steeds dominant t.o.v. AI.
moeten kunnen
Denk bijvoorbeeld aan de
werken
humanoïde robot Atlas van
in een
Boston Dynamics, die vorig
veranderde
jaar een salto maakte. Door
omgeving
de klassieke regelsystemen
met mensen
te vervangen door diepe
neurale netwerken kan men
mogelijks robots intelligenter maken zodat ze flexibeler in
te zetten zijn. De techniek biedt dus opportuniteiten voor
machinebouwers die met AI op termijn het verschil kunnen
maken.

robot zijn eerste vouwbewegingen te laten maken op basis
van al deze voorbeelden.

Binnen IDLab werken we hier hard aan door een sterke
nadruk te leggen op interdisciplinair onderzoek. Zo worden
onderzoekers aangemoedigd elkaar te inspireren om tot
andere en misschien wel betere oplossingen te komen.
Regelmatig maken we hierbij ook de stap naar de burger.
Via de interactie tussen wetenschappers en burgers laten
we mensen bewuster omgaan met (de mogelijkheden van)
technologie en creatie. Het citizen-science-project “Help
Bubbles de was doen” in De Krook, waarbij we robots
willen aanleren hoe de was te vouwen o.b.v. de vouwtechniek van burgers is hier een origineel voorbeeld van.
Van dit project is de eerste fase waarin we zoveel mogelijk
mensen de was lieten vouwen achter de rug. Momenteel
zijn Andreas Verleysen en ik druk bezig met het analyseren van de resultaten en hopen we in het komende jaar de

Hiervoor start ik binnen- en buitenlandse onderwijsprojecten op zoals bijvoorbeeld het WeGoSTEM-project
waarin we 10.000 kinderen willen kennis laten maken
met robotica (http://www.wegostem.be).
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Op zoek naar jong talent
Mijn grote droom is dat élke jongere - waar ook ter
wereld - de kans en de mogelijkheden krijgt om een robot
te bouwen en te programmeren. Hierbij is het niet mijn
bedoeling om van elke jongere een ingenieur te maken.
Wel moet elke jongere zijn of haar talent voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) kunnen
ontdekken en ontplooien. Ik ben ervan overtuigd dat we
de grootste innovatieve vooruitgang bereiken wanneer
we mensen uit verschillende culturen, sociale contexten
en van verschillende achtergronden samenbrengen om
een probleem op te lossen. Om dit te realiseren zijn een
basis wetenschappelijke en technische geletterdheid voor
iedereen noodzakelijk!

Francis.wyffels@UGent.be
en/of Twitter-account @fwyffels

Prof. dr. ir. Francis wyffels

IN DE PRIJZEN

WINNAARS BAEKELAND- EN
PLATEAUPRIJS 2018
Thomas Vervisch won op maandag 28 mei de Baekelandprijs met zijn vouwfiets uit composiet en Eva Loccufier kon de jury overtuigen voor de Plateauprijs met haar optimalisatie
van silica voor waterzuivering.
Geselecteerde kandidaten voor de
Leo Baekelandprijs:
• Thomas Vervisch – Master of Science in de
industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
2017
Het ontwerpen van een composiet vouwfiets om de
gebruikservaring van pendelaars te verbeteren
Promotor: prof. Jan Detand
• Max Schoepen - Master of Science in de industriële
wetenschappen: industrieel ontwerpen 2017
Ontwerpen van een slimme halsband die de
gezondheid en vruchtbaarheid van melkvee monitort
Promotoren: prof. Jan Detand en prof. David Plets
• Gianni Vyncke - Master of Science in de industriële
wetenschappen: elektromechanica 2017
Design from Recycling: ontwerpen, produceren en
beproeven van een product uit complexe gerecycleerde
polymeren
Promotor: prof. Kim Ragaert
Jozef Plateauprijs:
• Eva Loccufier - Master of Science in Sustainable
Materials Engineering 2017
Control of silica nanofiber properties towards TiO2
functionalisation for water purification
Promotoren: prof. Karen De Clerck en prof. Klaartje
De Buysser
• Yoshi Marien - Master of Science in Chemical
Engineering 2015
Kinetic Monte Carlo study of pulsed laser polymerization
Promotoren: prof. Dagmar D’hooge en prof. Paul Van
Steenberge
• Laurens Breyne - Master of Science in Electrical
Engineering: Electronic Circuits and Systems 2016
Electro-optic co-design of microwave fiber-optic
radio transceiver subsystems
Promotoren: prof. Johan Bauwelinck en prof. Günther
Roelkens
Voorzitter jury: prof. Nele De Belie - juryleden: prof. Jeroen
Beeckman, prof. Stijn De Vuyst, ir. Patrick Lafontaine,
prof. Bart Merci, prof. Pieter Rombouts, prof. Didier
Snoeck, prof. Joris Thybaut, prof. Lieva Van Langenhove,
prof. Wim Van Paepegem, prof. Kim Verbeken en prof.
Steven Verstockt.

ir. Eva Loccufier en ing. Thomas Vervisch

ing. Thomas Vervisch en prof. Jan Detand

v.l.n.r. vooraan: Lieva Van Langenhove, Eva Locuffier, Thomas
Vervisch en Nele De Belie -achteraan: Didier Snoeck, Jeroen
Beeckman en Stijn De Vuyst
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NIEUWS UIT DE FACULTEIT

LABORATORY FOR CHEMICAL
TECHNOLOGY STELT ALTERNATIEF
GEBRUIK VAN BIOGAS VOOR
(29-05-2018) De verbranding van biogas subsidiëren
is duur en verhindert beter gebruik ervan. Een andere
aanpak die biogas als grondstof voor de productie van
chemicaliën inzet in plaats van als brandstof, is voordeliger voor bedrijven, overheid én milieu.
Bij de vergisting van organisch afval
komt er biogas vrij. Dat gas wordt verbrand, waardoor er energie vrijkomt.
Zo levert dit proces nu ongeveer 10%
van onze groene stroom op.
Deze vorm van groene stroom is
wijdverspreid omdat overheden er
subsidies voor uitdelen: op Europees
niveau varieert de subsidie van biogasverbranding van 20 tot maar
liefst 276 euro per megawattuur. De
waarde van de elektriciteit is eigenlijk
maar zo’n 40 euro.
Duurder dan de marktprijs
Volgens wetenschappers van de
UGent (Centrum voor Microbiële
E c o l o g i e e n Te c h n o l o g i e e n
Laboratorium voor Chemische
Technologie) houdt deze aanpak
echter geen steek.
“Verbranding is van oudsher de
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gemakkelijkheidsoplossing om een
grondstof om te zetten in energie”,
verklaart prof. Korneel Rabaey. “
Maar daarbij kan slechts een derde
van de energie in het biogas in
elektriciteit worden omgezet. De
andere twee derde gaat verloren als
restwarmte.”
Het produceren van biogas en het
nadien verbranden levert dan ook
stroom op die een pak duurder is dan
de marktprijs. “Subsidies zullen dus
blijvend nodig zijn om deze praktijk
in stand te houden, zeker nu de productie van elektriciteit uit bijvoorbeeld
wind- en zonne-energie veel goedkoper geworden is”, aldus Rabaey.
Geen brandstof, maar grondstof
Om te vermijden dat de biogassector
voor altijd een subsidiekanaal voor
groene stroom blijft, stellen de onderzoekers een alternatieve oplossing

voor die positiever uitdraait voor alle
partijen.
Ze stellen voor om het biogas niet
te verbranden, maar het op te waarderen tot bio-aardgas en daarna te
injecteren in het bestaande aardgasnet. Bedrijven kunnen via dit net het
bio-aardgas afnemen en het omzetten
tot CO, een van de bouwstenen voor
de chemische industrie. Zo wordt
biogas niet langer ingezet als brandstof, maar als grondstof. Het zorgt
er ook voor dat de biomassa lokaal
verwerkt wordt, maar dat het product
ervan, bio-aardgas, overal beschikbaar is zonder dat er transport nodig
is.
De technologie hierachter beschrijven
de onderzoekers in een studie die ze
recent gepubliceerd hebben in het
toonaangevende tijdschrift Science.
Minder CO2 –uitstoot
“Via deze methode kunnen bedrijven
hun CO2-voetafdruk verlagen, omdat
ze een gedeelte van hun fossiel aardgas vervangen door bio-aardgas,”
aldus prof. Korneel Rabaey.
“Met het oog op een vermindering

van de CO2-uitstoot tegen 2030
kunnen we met het bio-aardgas uit
de EU vier keer de wereldvraag van
methanol dekken, een van de meest
geproduceerde stoffen ter wereld.
Uiteraard zal het in de realiteit om
een mix van producten gaan: onze
inschatting is dat we ruim de helft
van de globale CO2-emissies van de
industrie kunnen invangen in CO door
het gebruik van bio-aardgas, dus door
het slim gebruiken van biomassa.”
“Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen

dat biomassa zonder subsidies verwerkt wordt en dat chemicaliën met
een beperkte ecologische voetafdruk
geproduceerd worden”, besluit prof.
Rabaey. “Dit zou zeker een goede
stap zijn in de richting van deep
decarbonisation.”
De onderzoekers pleiten ervoor dat
de overheden de transitie van de biogassector in deze richting evenzeer
zullen ondersteunen als ze nu doen
met groene stroom.

Wetenschappelijke artikels waarop
deze conclusies gebaseerd zijn:
1. Lukas Buelens, Vladimir Galvita
et al. 2016. Super-dry reforming of
methane intensifies CO2 utilization
via Le Chatelier’s principle. Science
354: 449-452.
2. Kristof Verbeeck, et al. Upgrading
the value of anaerobic digestion
via chemical production from grid
injected biomethane. Energy &
Environmental Science, 2018, DOI:
10.1039/C8EE01059E

HERPOSITIONERING
CAMPUS KORTRIJK
(04-05-2018) De UGent Campus
Kortrijk wil nog nauwer samenwerken met de regio en de industrie.
Samen met de reeds bestaande richting industrieel ontwerpen worden
er twee gloednieuwe opleidingstrajecten voor industrieel ingenieurs
aangeboden.

dueel of in multidisciplinaire teams uit
te werken, maken al van bij de start
deel uit van het lessenpakket. Ook
ondernemerschap en contact met
het bedrijfsleven komen aan bod. De
nieuwe opties komen beter tegemoet
aan de vragen van de bedrijven naar
afgestudeerden met het juiste profiel.

De
nieuwe opleidingstrajecten
richten zich heel specifiek tot studiekiezers met interesse in wetenschap en technologie. Ze verwelkomen studenten die graag creatief
en hands-on bezig zijn en theorie
in praktijk willen omzetten. Vanaf
volgend academiejaar kunnen zij in
Kortrijk kiezen voor de opleidingstrajecten machine- productieautomatisering (elektromechanica), circulaire
bioprocestechnologie en industrieel
ontwerpen.

Dat deze unieke opleidingstrajecten aan de UGent Campus Kortrijk
worden georganiseerd, is geen
toeval. Innovatie en creativiteit in
vorm en inhoud, naast de persoonlijke begeleiding van studenten,
maken van deze campus een boeiende microkosmos die snel kan
inspelen op veranderingen in het
bedrijfsleven. Ook het strategische
onderzoekscentrum voor de maakindustrie, Flanders Make, vestigt zich
binnenkort in Kortrijk. Met het traject
machine- en productieautomatisering wil de UGent de link verstevigen
met deze booming business. Deze

Aangezien de drie nieuwe trajecten
enkel in Kortrijk georganiseerd worden,
mikt de UGent Campus Kortrijk op
studenten uit gans Vlaanderen.
Rector Rik Van de Walle: “WestVlaanderen is ons laboratorium
voor samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen.
Als we erin slagen om meer WestVlamingen naar de universiteit te
laten gaan en bovendien studenten
uit heel Vlaanderen en zelfs internationaal aan te trekken, verrijken we de
regio met talent.”

“West-Vlaanderen is
ons laboratorium voor
samenwerking met
bedrijven en andere
kennisinstellingen.”
industrieel ingenieurs combineren
elektrische, mechanische en programmeerbare elektronische componenten om zo geautomatiseerde
machines en intelligente productieomgevingen te bouwen.
Industrieel ontwerpen wil afgestudeerden afleveren die zorgen voor
innovatie binnen bedrijven dankzij projectgericht ontwerponderwijs. Kortrijk kreeg recent nog het
UNESCO Creative Cities Network
(UCCN) label, een internationale
erkenning voor haar jarenlange traditie van creativiteit, innovatie en
ondernemerschap. Ook deze opleiding zit er nog altijd helemaal op zijn
plaats.

Labolessen en projecten om indivi-
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SPECIALE
EDITIE:EDITIE:
ENGAGE
STELT ZICH
SPECIALE
ENGAGE
STELTVOOR
ZICH VOOR

Engage (Engineering Alumni Gent) is de jongerenafdeling
van AIG. Ben je maximum 5 jaar afgestudeerd, dan kun je
van de voordelen genieten van Engage.
Engage is de alumnivereniging voor
alle recent afgestudeerden van de
faculteit (tot 5 jaar) en biedt een
gevarieerd aanbod van activiteiten
aan, zoals feest, sport, cultuur en
voordracht.
Dit is allemaal mogelijk omdat de
vereniging fungeert als
overkoepelende organisatie van
meerdere studentenverenigingen VTK,
Hermes, MaChT, PKarus en Poutrix,
verbonden aan onze faculteit.
Voordelen lidmaatschap
Engage-leden genieten van:
• korting op alle activiteiten van
Engage
• korting of gratis deelname aan
activiteiten van de studentenverenigingen waarmee we
samenwerken
• gratis deelname aan TechBoost!
en Update@Campus
• deelname aan ledentarief aan
alle AIG-activiteiten
• korting in het GUSB,de studentenresto’s, het Pand en bij vele
culturele partners
Raadpleeg de volledige lijst op:
aig.ugent.be/engage/voordelenpakket/
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Lid worden?
Lidmaatschap bedraagt €35 voor een
volledig kalenderjaar.Ben je net
afgestudeerd, dan geldt je
lidmaatschap voor diezelfde prijs tot
eind 2019. Diegenen die zich
aanmelden op de proclamatie,
genieten een korting van €5 de prijs.
Lees alles nog eens na op aig.ugent.
be/engage/ en schrijf je in.

Activiteiten in 2017-2018
Feest
• Kick-off receptie
• After-work drinks
• Pizzafestijn
Sport
• Initiatie golf
• Inititatie schermen
Cultuur
• Lieven Scheire & Urbanus
• Lichtfestival
• Film Fest Gent
Voordracht
• Lezing: energiezuinig
verbouwen
• Lezing: vastgoed
(kopen vs. huren)

SPECIALE EDITIE: GOEDE RAAD
Max Cozijns - voorzitter Engage
Beste kersverse alumnus, alumna
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met je diploma! Toen mij
werd gevraagd om een goede raad voor pas afgestudeerden te formuleren, dacht ik terug aan mijn eerste maanden als ingenieur. Die eerste maanden behelzen normaal
gezien eerst en vooral de laatste vakantieperiode van dergelijke grote omvang.
Mijn eerste advies aan jou is dan ook om daar met volle
teugen van te genieten. Eens deze welverdiende verpozing
achter de rug is, is het tijd voor je allereerste werkervaring.
Hier zal alles nieuw zijn en in het begin kan het wat stresserend zijn om dergelijke veranderingen te aanvaarden. Mijn
advies hierin is om je ogen open te houden en je oren te
spitsen voor de bulk aan informatie die op je af zal komen.
Een andere raad die ik kan meegeven is: wees realistisch.
Je eerste echte inhoudelijke opdracht zal hoogstwaarschijnlijk niet de meest uitdagende zijn. Weet dat dit compleet normaal is en dat iedere professional in het begin van

Bruno Geltmeyer - voorzitter AIG
Leef en werk met passie!
Aan het begin van jullie loopbaan is het belangrijkste een
goede nieuwe job te vinden.
Het voornaamste criterium hierbij is iets te vinden wat je
graag en met passie kan doen.
Leg alle andere criteria naast je neer en zoek de job die je
intrigeert, die je uitdaagt, die meer een hobby dan werk is,
en die je elke dag kan blijven boeien.
Al de rest zal dan vanzelf komen. Wat je graag doet, zal je
heel goed doen. Het zal je motiveren en je gedrevenheid
aanwakkeren. Het financiële zal er automatisch uit volgen,
lig daar niet wakker van. Het zal je ook evenwicht en steun

Patrick De Baets, decaan faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Nu jullie het begeerde diploma op zak hebben, bereiken
jullie niet een eindpunt maar een beginpunt. Blijf open
staan voor nieuwigheden en wees nieuwsgierig. Tracht
nog elke dag bij te leren. Altijd welkom in de wetenschappelijke nascholing van UGain, het permanente opleidingsinstituut van de faculteiten Ingenieurswetenschappen en
Architectuur en Bio-ingenieurswetenschappen.
Heb geen angst voor het onbekende noch voor verandering. Of zoals Darwin zei: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It
is the one that is most adaptable to change.”
Wie goed wil gedijen, moet ook een beetje goed staan met
zichzelf. Vergeet dus jezelf niet en hou een goede balans
tussen werken en rusten. Tracht gezond te leven en de
kunst van het doseren te beheersen. Wil niet te veel. Leg

zijn of haar carrière hiermee
geconfronteerd wordt. Heb
dus geduld. De opportuniteiten
zullen je pad wel kruisen en
dan is het je taak om daar ook
volop op in te zetten. Spreek je
verwachtingen ook voldoende
uit. Kom op voor jezelf en
overleg met je team leads of
manager om aan te geven wat
je echt wilt doen of wat je wel eens wilt uitproberen. Het
initiatief moet altijd van twee kanten komen, verwacht niet
dat het je in de schoot zal geworpen worden.
Als laatste advies heb ik nog het volgende: neem genoeg
tijd voor jezelf en je familie. Ontspanning, zowel tijdens de
werkweek als in het weekend, is super belangrijk. Doe aan
sport, ga eens een pint pakken met je vrienden en geniet
vooral van de kleine dingen.
Nogmaals proficiat en hopelijk tot op een volgende Engage
activiteit!

in je privé-leven geven.
In elke job is er een aandeel dat
minder leuk is, soms routineus,
soms vervelend, soms stresserend omwille van moeilijke menselijke relaties.
Maar ook dan, vlucht er niet
van weg, ga er naar toe, pak
het aan en toon je gedrevenheid en passie. De appreciatie
volgt! Geniet van jullie komende carrière!
Wie met passie leeft, die leeft! Wie met passie werkt, heeft
niet het gevoel te werken! Ga ervoor!

niet op alle slakken zout, maar
maak keuzes. Maak voor jezelf
uit wat je belangrijk vindt, en
leef ernaar!
Vergeet ook je omgeving niet.
Je zal zoveel meer bereiken
als je rekening houdt met de
mensen die je omringen en
met wie je dagelijks samen
leeft. Samen bereik je trouwens ook veel meer dan alleen! Bouw ook een brede kennissen- en vriendenkring uit. Verlies je oud-medestudenten
niet uit het oog. Je maakte zoveel met hen mee dat ze je
uitgelezen eerste netwerk vormen. Maak gebruik van de
mogelijkheden die de alunmivereniging AIG biedt.
En tot slot, verlies je enthousiasme niet noch je levensvreugde. Blijf jong je hele leven lang. Geniet van elke dag
en laat de anderen meegenieten!
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SPECIALE EDITIE: ALUMNI IN HET WERKVELD

SOFIE DE WILDE
van je werf: geschikte materialen tijdig bestellen, arbeiders
aansturen, vergaderingen met
de klant bijwonen, oplossingen
zoeken voor de dagelijkse verrassingen zodat de planning
aangehouden wordt,..

“Ik ben junior projectingenieur bij
de afdeling speciale technieken bij
Denys. Onder de afdeling zit alles
van speciale funderingstechnieken Werken bij een aannemer is volleen betonherstel vervat. Mijn taak dig anders dan wat ik gewoon was
bestaat uit twee delen: enerzijds ben op de schoolbanken. Je leert nog
ik calculator en sta ik in
steeds elke dag bij, maar
“Durf elke uitda- op een actieve manier en
voor het afprijzen van
ging aan te gaan!” met beide voeten in de
aanbestedingen.
praktijk.
Voor deze taak is een
goede samenwerking met onze stabi- Bij Denys krijg je snel verantwoordeliteitsingenieurs onmisbaar, wanneer lijkheid, iets waar je als student nauwe samen naar technisch haalbare welijks mee geconfronteerd werd. Je
en economisch rendabele ontwerpen wordt uitgedaagd om in sneltempo
zoeken. Het tweede deel van mijn job naar oplossingen te zoeken, een
houdt in dat ik projecten in uitvoering werk te organiseren, en een goede
opvolg. Als werfleider ben je verant- communicatie te onderhouden met
woordelijk voor het goede verloop alle partijen.
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De werf brengt elke dag iets nieuws
met zich mee. Wanneer ‘s ochtends
de wekker om half 6 gaat, heb je
even heimwee naar de studententijd,
maar dan weet je dat er opnieuw een
dag vol uitdagingen te wachten staat!
Wanneer de dag begint met een verrassing, wat in de bouw meer regel
dan uitzondering is, en je kan met uw
team een oplossing bedenken, dan
ga je voldaan naar huis. Ik ben nog
maar iets meer dan een half jaar aan
de slag, maar het resultaat van uw
werk elke dag zien vorderen is voor
mij een droomjob!”
• Bedrijf: Denys
• Functie: Junior projectingenieur
• Afstudeerrichting: Master of Science
in de ingenieurswetenschappen:
bouwkunde
• Afgestudeerd in 2017

SPECIALE EDITIE: ALUMNI IN HET WERKVELD

JANNES COLAERT
“Al van kinds af had ik passie voor
wetenschap en techniek. Vroeg je me
toen wat ik later wilde worden… dan
kreeg je steevast ofwel ‘astronaut’,
ofwel ‘uitvinder’ te horen.

net zo goed binnen het bedrijfsleven: Pascals en Volts worden nu
dollars, unit costs, production rates.
Met ingenieursmethodes kom je
overal!

Op 1 september 2006 “Wat de toekomst Leven als expat in
startte ik bij Shell als brengt, weet nie- Londen
Assistant
Facilities
mand precies,
Dat bewees mijn volManager op het kanmaar dat een
gende baan. Shell vertoor in Gent: een job
huisde me samen met
diploma
burgerals business analyst
mijn partner en 1-jarige
lijk
ingenieur
veel
voor ons netwerk van
zoon naar Londen, waar
kansen
biedt
en
een tiental brandstofik twee jaar lang werkte
distrubutiedepots in de deuren opent, dat
binnen onze Strategic
is wel zeker.”
Benelux en Frankrijk.
Planning dienst. De
Budgetten beheren, onderhoudswervraagstukken die nu opgelost moesken, implementeren en controleren
ten worden, waren: In welke landen
van veiligheidssystemen, ISO certifiwillen wij binnen 5 jaar activiteiten
catie, contact met lokale overheden in
hebben? In welke multi-billion dollar
4 verschillende landen, … een uitdaprojecten moeten we investeren, en
gende start van mijn carrière!
in welke niet? Hoe kunnen we de
marges verhogen van business x, y
Een nieuwe uitdaging
of z? Wat verwachten we dat onze
Na anderhalf jaar kreeg ik een concurrenten zullen doen, welke
andere job binnen Shell: ik verhuisde impact zal dat op ons hebben, en hoe
binnen “Supply and Distribution” van kunnen we reageren of anticiperen?
terminals naar vrachtwagens. Alle
tankstations in de Benelux moeten … en in Houston!
op tijd bevoorraad worden, een 24/7 Na in Londen geproefd te hebben
operatie met honderden vrachtwa- van het leven als expat, beslogens. Ik stond aan het hoofd van ten we om dit nog even verder te
het team verantwoordelijk voor de zetten. Eind 2012 verhuisden we
scheduling, support en backoffice. naar Houston, Texas. Ik werk er als
Implementeren van nieuwe SAP
systemen, werkprocessen standaardiseren, kosten besparen, service
verbeteren voor onze interne klant
(de tankstations), offshoring van een
deel van onze activiteiten naar Polen,
… een heel pallet. Ook de HR aspecten, evaluaties en rekrutering van
mijn 25-koppig team hoorden er bij:
een nieuwe wereld.

Senior Project Engineer. Ik probeer
nu mijn technische achtergrond
en commerciële werkervaring te
combineren. Mijn taak is het ontwerpen en bouwen van een LNG plant in
de Verenigde Staten. Mijn technische
achtergrond stelt me in staat om het
ontwerp van de nieuwe fabriek op te
volgen bij ons ingenieursbureau waar
een 70-tal ingenieurs naarstig aan
het rekenen zijn. In parallel sta ik in
voor het coördineren van de aankoop
van alle materialen en componenten,
de wereldwijde logistiek om dit alles
samen te brengen en de controle over
de kost en planning van het project.”
• Bedrijf: Shell
• Functie: Senior Project Engineer
• Afstudeerrichting: Master of
Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
- optie mechanische energietechniek
• Afgestudeerd in 2005

Waarom willen ze voor dit soort functie een ingenieur? Wat was de link
met mijn diploma? Naar mijn mening
leer je als ingenieur voornamelijk een
methode: je leert complexe informatie en systemen begrijpen en
gebruiken. Je leert problemen op een
gestructureerde manier oplossen en
processen optimaliseren. Je kan dit
alles niet alleen toepassen op een
klassiek ingenieursprobleem, maar
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BEDRIJF IN DE KIJKER

NORTH SEA PORT
NORTH SEA PORT

Sedert 1 januari zijn het Nederlandse Zeeland Seaports (havens
van Vlissingen en Terneuzen)
gefuseerd met het Havenbedrijf
Gent. De nieuwe naam én dus
ook het nieuwe merk is North Sea
Port.
North Sea Port is het 60-kilometerlange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen over Terneuzen
in Nederland tot Gent in België.
North Sea Port, gelegen langs beide
oevers van de Westerschelde en is
via de Noordzee bereikbaar voor de
wereldwijde scheepvaart. De fusie is
tot stand gekomen met als doel om
meer goederenoverslag te realiseren
en tewerkstelling in de regio.

van de goederenoverslag via zee- teren, van waaruit het de route Gent
vaart (47%). Vloeibare bulk neemt Göteborg/Brevik RoRo verzorgt,
bijna een derde in beslag (29%).
evenals enkele verbindingen voor
containerbinnenvaart naar diepzeeTrans-Atlantisch en Europese
havens van Antwerpen, Rotterdam en
kustvaart
Zeebrugge.
North Sea Port richt zich zowel op
Nieuw bio-onderzoekscentrum van
trans-Atlantisch goederenverkeer als
Bio Base Europe Pilot Plant
op Europese kustvaart. Inzake de verdeling naar continenten neemt Europa In de nieuwe productiehal kunnen
61% in. De vaargebieden Zuid- en bedrijven experimenteren met proNoord-Amerika staan voor respectie- ducten zoals bioplastics, biodetergenvelijk 15% en 14%. Afrika neemt 5% ten, biosolventen, biochemicaliën en
in, Azië 3% en tenslotte Oceanië 2%. biomaterialen.

De schepen die in het havengebied
Gent komen moeten door het sluizencomplex van Terneuzen in Nederland.
Momenteel wordt er een nieuwe sluis
gebouwd. Tegen 2022 zullen de eerste
North Sea Port gaat met record- schepen daar door varen. De sluis is
naar verwachting geschikt voor grote
cijfers van start
zeeschepen tot 366 meter lang, 49
Met 66,6 miljoen ton goederenovermeter breed en 15 meter diep.
slag via zeevaart gaat North Sea Port
stevig van start. Met diverse record- Enkele recente innovaties en
cijfers positioneert de kersverse fusie- innovatieve bedrijven
haven zich als dé specialist in de overWind- en zonne-energie in Vlissingen
slag van bulkgoederen en stukgoed.
In het havengebied Vlissingen van
De overslag via zeevaart van North
North Sea Port wordt volop geïnvesSea Port voor het jaar 2017 bedraagt
teerd in de sector van de windenergie
66,6 miljoen ton met een aandeel van
(offshore) voor de bouw en het onder71% import en 29% export. Zowel
houd van windmolens op zee. Ook
zeevaart als binnenvaart kennen
zijn er zonneparken op komst.
samen dus een recordstart.
Nieuwe lijndiensten tussen North Sea
Specialist in bulkgoederen en
Port en enkele bestemmingen
stukgoed
• Nieuwe containerdienst met de UK:
De overslag van bulkgoederen is de
• Nieuwe lijndienst naar Marokko:
absolute specialiteit van North Sea
North Sea Port heeft er een lijndienst
Port met onder meer ijzererts, kolen,
voor stukgoed bij. en verstevigt hiervoeding, granen en meststoffen.
mee haar nummer-één-positie inzake
Maar ook met de overslag van stukde overslag van stukgoed in Europa.
goed zoals staal, papier, hout, fruit en
projectlading zet North Sea Port zich De Deense rederij DFDS verankert
aan de kop van de Europese havens. zich verder in havengebied Gent

Alpha Terminals investeert in nieuwe
terminal voor vloeibare bulk
Het betreft een investering van 250
miljoen euro. De tankterminal zal
een opslagcapaciteit van 500.000 m³
hebben in 34 tanks. Naast de terminal wordt er ook een steiger voorzien
voor het lossen en laden van diverse
zeeschepen en binnenvaartschepen
tegelijk.
Succesfactoren door de fusie
Uit onderzoek bleek dat een fusie heel
wat voordelen voor de bedrijven en
de regio kan opleveren. Jobs, extra
investeringen van grotere investeerders, bestaande bedrijven die
zich verder verankeren door extra
investeringen.
De rol van ingenieurs
In het grensoverschrijdende 60-kilometer-lange havengebied werken er
98.680 mensen. Heel veel bedrijven
hebben nood aan operatoren waaronder heel vaak ingenieurs. Er is meer
vraag dan aanbod.

Ook in onderhoud werken er heel wat
ingenieurs. En, heel specifiek, in de
bouw en onderhoud van haven- infrastructuur zoals bouw van dokken, sluiDroge bulk staat voor zowat de helft DFDS blijft in Gent zijn terminal exploi- zen, kades, wegen,…
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STUDENTENVERENIGINGEN

VTK
VTK werd dit jaar 95 jaar en deze verjaardag werd
uitgebreid gevierd met verschillende activiteiten.
De lustrumweek was er eentje om ‘U’ tegen te
zeggen.
Op maandag ging Delta (het studentencafé van VTK) 6 uur
vroeger open en nodigden we enkele proffen uit om het
barteam de versterken. Op dinsdag vond VTK Bounced
plaats: het tweede grootste opblaasbaar hindernissenparcours ter wereld. Woensdag was er de lustrumcantus op
een memorabele locatie: De Oude Vismijn. Donderdag was
het tijd voor het echte verjaardagsfeest, de Lustrum Nicht!
We eindigden de week met een BBQ en een pop-up
museum over de geschiedenis van VTK.

Natuurlijk waren ook alle andere activiteiten een groot
succes. Om er enkel eop te noemen: Openingsfuif, Galabal
der Ingenieurs, Jobfair, Lentefuif, de show, Parkpop,…
Dit alles was zeker niet mogelijk geweest zonder het fantastisch praesidium van ’17-’18.
In mei werd ook het nieuwe praesidium verkozen.

Praesidium 2018-2019

Praeses: Cedric Carbonez
Vice: Lukas De Loose
Penning: Hannes Vercauteren en Saar
Vermijs
Deltapenning: Thomas De Letter
Secretaris: Joran Claeys
Career & Development: Celine
Carbonez, Laura Verghote, Louis Vanneste
en Lise De Maere
PR & Externe: Kasper De Nys en Michiel
Van Gendt

Lustrum Goliarde - 5 en 6 maart 2018

Feest: Willem Vermeulen en Yentl
Degeyter
Schachtentemmer: Nico Ekkart
Lustrum: Jules Claeys
Cultuur: Elisabeth Hoffman en Selene
Spruytte
Web & ICT: Silas Deblanc, Xander
Vankwikelberge en Karel D’Oosterlinck
Sport: Kaat Claessens , Ruben Goberecht
en Bavo Brutsaert

VTK-show - 28 en 29 maart 2018

Delta: Arent Van Overmeire , Pieter-jan
Muijs , Viktor De Nys en Cédric Ponseele
Pers: Marija Pizurica en Eva
Vandenberghe
Cursus: Marie-laure Vuyge en Maarten
Van Den Akker
BEST: Margot Del’haye
IAESTE: Alessandro Cardinaels
FRiS: Pieter Haegeman

12-urenloop - 25 april 2018

Interne: Iris Depla en Dario De Muynck
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ACTIVITEITEN

Rocky Horror Show
13/7

Nu al de zotste show van de Gentse
Feesten
De Rocky Horror Show komt na 17 jaar
terug naar Gent, na een ge-wel-dige
passage in Antwerpen. In november
ging het dak van De Shop eraf, in januari nam Rocky op impressionante wijze
de Lotto Arena over, en nu moet de
Gentse Capitole eraan geloven.
De Rocky Horror Show is een hilarische
rockshow. De absurde humor van regisseur Stany Crets wordt afgewisseld met
absolute feestnummers, begeleid door
een liveband onder leiding van Eric
Melaerts.

Wandeling Kalkense
Meersen
9/9

Op 9 september wandelen we door het
natuurgebied de Kalkense Meersen.
Deze is gelegen tussen de dorpskernen
van Kalken, Overmere, Uitbergen,
Schellebelle en Wetteren, is een uitgestrekt meersengebied met een zeer
rijke natuur.

Captains of Industry

Update@Campus
Grenzeloos communiceren

24/10

Prof. Luc De Haes
Managing Director van Leuvion
Prof. Luc Haese leert ons bij hoe het
best te communiceren met internationale collega’s en collega’s van andere
culturen.
Van stereotypes en expliciete cultuur
naar het begrijpen van culturele waarden (de drijfkracht achter gedrag en
normen) en meer effectieve communicatie en gedrag. Hoe toon je respect
en hoe bouw je vertrouwen op?

Investeren in duurzaamheid

Oktober

Tijdens dit event zullen een aantal
CEO's of een lid van het directiecomité
komen toelichten wat de interne investeringen in duurzaamheid en milieu
zullen zijn in hun bedrijf de komende
jaren.

Reünie
23/11

Op deze 143e editie van het reüniefeest
kun je elkaar terugzien, een stukje levensgeschiedenis vertellen en herinneringen ophalen tijdens de receptie en
het diner.
Dit jaar zetten we onze jubilarissen en
de alumni van de jaren eindigend op 3
en 8 in de bloemetjes: deze lichtingen
zitten samen aan voorbehouden tafels.
Info en inschrijven voor alle activiteiten via http://aig.ugent.be
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Blue Growth Summerschool
Passionate about exploring the challenging role of oceans and seas in our future society? Excited about marine and
maritime sciences, business development & entrepreneurship? Fascinated by looking across disciplines? Up for fun with
international students in an enchanting Belgian coastal city?
Then, join the third edition of the Blue Growth Summer School.
10 - 21 September 2018
www.ugain.ugent.be/bluegrowth

Laagspanningsinstallaties. Ontwerp en exploitatie
Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering
in technologie en exploitatie, maar ook een evoluerende regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of
uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven.
Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen.
6 september 2018 - 11 oktober 2018
www.ugain.ugent.be/laagspanning

Energietechniek in gebouwen
Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen, zodat de deelnemers
inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen.
De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw(isolatie, beglazing, zonwering, passieve systemen) als installatietechnieken (verwarming, ventilatie, verlichting,…).
Per thema besteedt de lesgever aandacht aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.
Start in oktober 2018
www.ugain.ugent.be/energietechniek
Starten ook najaar 2018

- Leiderschap voor Ingenieurs
- Black Belt in Lean
- Procesoptimalisatie via multiscale modelling en -controle
Postacademische opleidingen
voor professionals

WWW.UGain.UGent.BE
UGent Academie
voor Ingenieurs

AIG leden genieten
10% korting op de deelnameprijs
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BEDRIJFSPARTNERS

OOK PARTNER WORDEN?
Het ‘partnerschap’ biedt verschillende opties zodat elk bedrijf daar een gepaste oplossing in vindt. Er is de basisversie en sinds dit academiejaar zijn er ook mogelijkheden om te adverteren in onze nieuwsbrief, tijdschrift en
website.
Ook voor het aankondigen van vacatures zijn er verschillende opties. Op die manier kunt u steeds uw meest
recente vacatures bekendmaken aan al onze ingenieurs en laatstejaarsstudenten.
Neem contact op met het secretariaat om dit verder te bespreken: AIG@UGent.be - +32 (0)9 264 37 18.

