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THEMA DUURZAAMHEID

Duurzame energie en circulariteit moeten in het werk 
van jonge ingenieurs een grotere rol spelen dan nu 
het geval is. Young professionals hebben een 
grote behoefte om iets goeds te doen 
voor Moeder Aarde. Meteen onze 
groene draad doorheen 
deze editie van het 
AIG Nieuws.
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TALENT VAN DE TOEKOMST
Op het einde van het academiejaar verwelkomen we enkele honderden afgestudeerde ingenieurs op de arbeidsmarkt. De overheid, de 
academische- en de bedrijfswereld zullen hen nodig hebben om de maatschappelijke en technologische uitdagingen aan te gaan. De 
technische vaardigheden die aan de UGent werden ontwikkeld zijn belangrijk, maar ook zeker alle soft skills. Want de tijd van de inno-
vatieve individuele ingenieur is al lang voorbij en successen worden gerealiseerd door teams in complexe samenwerkingsverbanden.

De honderden ingenieurs die erbij komen 
dekken zeker en vast niet de behoeftes 
van de markt. Daarom is het nodig dat we 
jongeren blijven motiveren om de ingeni-
eursstudies aan te vatten en hen vertellen 
wat een prachtige job met een schitterende 
maatschappelijke invulling het is. 

En hiervoor is een lidmaatschap van AIG / 
Engage eveneens belangrijk, het laat hen 
toe contacten te hebben met collega’s uit 
de meest diverse sectoren en dat werkt 
altijd verrijkend. 

Daarom organiseren AIG en Engage 
diverse activiteiten. Dit voorjaar waren 
zowel onze kleinere activiteiten als de 
grote goed georganiseerd en succesvol. 
We blikken terug op een erg geslaagde 
TechBoost! waar prof. Sebastian Verhelst 

en prof. Rik Baert ons overtuigden dat er 
zeker nog een toekomst is voor verbran-
dingsmotoren, een brandend actueel 
thema. Weliswaar mogelijks aangevuld 
met andere milieuvriendelijkere brand-
stoffen en andere types motoren zoals de 
elektrische motor. 

Nauwelijks enkele weken later werd ir. 
Jonathan Berte gelauwerd als ‘AIG Engineer 
of the year 2019’. Tijdens deze boeiende 
avond leerde hij ons dat het ‘internet of 
things’, ‘big data’, ‘artificial intelligence’, 
etc... geen verre toekomstmuziek zijn, maar 
dat dit alles vandaag al aanwezig is en de 
echte uitdaging eruit zal bestaan hoe we 
hier als mens, maatschappij en ingenieur 
zullen mee omgaan. In dit AIG Nieuws kunt 
u hierover meer lezen. 

Na een hopelijk niet te hete en te droge 
zomer volgt in het najaar onze tweede 
editie van Captains of Industry die dit jaar 
zal doorgaan bij NV Jan De Nul in Aalst. 
Update@Campus, de jaarlijkse reünie en 
tal van andere activiteiten zullen het najaar 
opfleuren.

We zijn ook heel blij met Julie die ons 
secretariaat sinds januari is komen 
versterken, een meevaller!

Tot slot wensen we iedereen een 
aangename, zorgeloze en rustgevende 
vakantie in aanwezigheid van familie en 
vrienden. Gevolgd door een succesvolle 
start op de arbeidsmarkt voor de kersverse 
alumni.

 Bruno Geltmeyer

EDITORIAAL

Bruno Geltmeyer, voorzitter AIG

© Nik
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ENGINEER OF THE YEAR 2019
JONATHAN BERTE: PIONIER IN  
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Op 24 april 2019 werd in De Krook ingenieur Jonathan Berte uitgeroepen tot Engineer of the Year 2019. Hij haalde het van de 16 an-
dere nominaties en ontving de prijs uit handen van Patrick De Baets, decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 
UGent. De alumnivereniging AIG en de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent huldigen hierdoor 
Jonathan voor zijn verwezenlijkingen in het domein van artificiële intelligentie (AI).

DE LAUREAAT

Jonathan Berte is de oprichter en CEO van 
Robovision. Met een ingenieursdiploma 
aan de Universiteit Gent leidt Jonathan een 
team dat een industrieel bewezen pipeline 
heeft ontworpen voor alles wat deep 
learning betreft. Via Robovision probeert 
Berte visuele gegevens te gebruiken om 
het transformatieve potentieel van kunst-
matige intelligentie (AI) naar diverse indus-
trieën te brengen. 

Hij werkt momenteel aan een proefproject 
waarbij vluchtelingen worden ingezet voor 
het aanleren van deep learning gestuurde 
robotinstallaties. 

Wanneer hij niet in het laboratorium is of 
zijn team van meer dan 30 hoog opgeleide 
ingenieurs en medewerkers leidt, dan 
brengt Jonathan tijd door met zijn drie 
kinderen of door muziek te produceren 
in zijn thuisstudio en smartphone-apps te 
programmeren.

WAT IS DEEP LEARNING?

Artificiële intelligentie wordt gebruikt om 
slimme software te beschrijven. AI kan tot 
inzichten komen die een mens zelf nooit 
zou achterhalen en brengt maatschappe-
lijke veranderingen met zich mee. Deep 
learning is op dit moment de state-of-
the-art voor het identificeren van patroon-

herkenning, zoals objecten in afbeel-
dingen en woorden in geluiden. Het is 
een architectuur die uit meerdere lagen 
bestaat en waarbij elk niveau leert om 
zijn invoergegevens om te vormen in een 
abstractere weergave, om zo uiteindelijk 
tot de gewenste uitvoer te komen. Het is 
een configuratie van virtuele neuronen die 
met elkaar in verbinding staan en bepaalde 
mechanismes kennen om hun input te 
beoordelen.

Het bijzondere aan deep learning is dat de 
computer zichzelf kan bijsturen en bepalen 
welke functies optimaal op welk niveau 
worden geplaatst om de opdracht zo goed 
mogelijk uit te voeren.

Piet Demeester, Patrick De Baets, Jonathan Berte, Bruno Geltmeyer, Ignace Lemahieu, Filip De Turck

© Nik

4  AIG NIEUWS



Jonathan Berte, Engineer of the Year 2019

© Nik

ENGINEER OF THE YEAR

ROBOVISION

Robovision is opgericht in 2008 en een Belgisch bedrijf gespeciali-
seerd in het industrialiseren van deep learning.

Deep Learning stelt bedrijven en de samenleving in staat om 
complexe video’s en afbeeldingen te interpreteren door enorme 
hoeveelheden virtuele neuronen te gebruiken die deep layers 
boven op elkaar zijn gestapeld. De essentie van deze techno-
logie is dat de optimale functieselectie niet langer wordt gedaan 
door mensen (vision-engineers). De diepe neurale architectuur 
groepeert en verzamelt de juiste informatie clusters om een 
optimaal beslissingsproces te genereren. Daarbij creëert het 
zijn eigen abstracties, vergelijkbaar met de abstracties die onze 
hersenen maken voor de visuele verwerking van informatie.

Robovision ontwerpt dergelijke architecturen en gebruikt state-
of-the-art kennis om de juiste resultaten te behalen. Sinds de 
start up is Robovision uitgegroeid tot een dynamische leerom-
geving met een kernteam van meer dan 30 doctorandi natuur-
kundigen, wiskundigen en ingenieurs die een bewezen staat 
van dienst hebben bij het creëren van nieuwe toepassingen uit 
bestaande gegevens. Het steeds groter wordende portfolio van 
complexe projecten van Robovision voor multinationale bedrijven 
heeft geleid tot de ontwikkeling van haar flagship AI-engine, het 
platform RVAI. Jonathan is een groot voorstander van de kracht 
van technologie om de wereldwijde democratie te transformeren 
en is een fervent voorstander van de open-source beweging.

HET PARADEPAARDJE

De steksteekmachine is het paradepaardje van Robovision en is 
een unieke robot die zelf plantenstekjes op de juiste manier kan 
vastpakken en planten. Er werden wereldwijd al 270 exemplaren 
van deze robot verkocht. Het bedrijf ontwikkelde ook een rozen-
kniprobot die precies weet op welke plaats hij moet snoeien. 
Landbouw is lang niet de enige sector waar Robovision actief is. AI 
kan helpen om bedrijven te laten overleven. 

Toch beseft de gelauwerde ingenieur dat ze op hun hoede moeten 
blijven voor de gevaren van superintelligente namaakbreinen. Bij 
elke opdracht vragen ze zich af of dit wel goed is voor de samen-
leving? Bij een negatief antwoord doen ze niet mee.

ACTIVITEITEN VAN ROBOVISION

• Camera die mensenstromen herkent en analyseert
• Slim kruispunt waarop verkeerslichten zich aanpassen aan het 

gedrag van passanten
• Computer die voortvluchtige dader of vermist kind opspoort
• Zelfrijdende schuttle (in de pijplijn voor pilootproject in Gent).

‘Ik heb altijd al het gevoel gehad 
wat vooruit te lopen op de  
werkelijkheid’
Jonathan Berte, Engineer of the Year 2019 & CEO Robovision

BIO

• Burgerlijk ingenieur natuurkunde 2002 aan UGent

• Specialiseerde zich in artificiële intelligentie en geavan-

ceerde beeldherkenning

• CEO en medeoprichter Robovision

• April 2019: gelauwerd tot Engineer of the Year door de 

faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en AIG

AIG NIEUWS  5



ONDERZOEK IN DE KIJKER

UGENT ACTIEF IN DE 
MAAKINDUSTRIE
Volgens het ‘Readiness for the Future of Production Report 2018’ World Eco-
nomic Forum staat België op de 15de plaats. Om de competitiviteit van de sector, 
als belangrijke motor van de economische groei, te verhogen is er blijvend 
nood aan innovatie gekoppeld aan de industrie 4.0 trends. 

De Associatie Universiteit Gent 
(AUGent) draagt hieraan bij, zowel 
onderzoeksmatig met nieuwe onder-
zoekslijnen, -labo’s als via opleidingen 
aan de verschillende sites zowel in 
Gent en Kortrijk. Recent zijn er op de 
AUGent sites in Kortrijk drie nieuwe 
labo’s geopend: het applicatielab Smart 
Assembly & Production, het applica-
tielab Smart Production Organisation en 
het Technologielab Augmented Reality/
Virtual Reality (AR/VR) voor de maakin-
dustrie. Later dit jaar start in Kortrijk de 
bouw van een nieuwe site van Flanders 
Make, het strategisch onderzoeks-
centrum van de Vlaamse Maakindustrie.  

Industrie 4.0, het digitaliseren van de 
industrie biedt nieuwe opportuniteiten 
voor bedrijven in diverse sectoren, 
ook zo in de sector van de maakin-
dustrie. De sector van de maakindustrie 
omvat alle bedrijven die machines of 
onderdelen van machines ontwerpen, 
samenbouwen/integreren tot produc-
tiesystemen, slim aansturen en/of 
produceren. Belangrijke trends in deze 
sector zijn ‘servitisation’ en ‘lot size one’. 
Dit vereist innovatie en dat op verschil-
lende vlakken waaronder Elektrome-
chanika, industrieel systeemontwerp en 
digitale technologie. 

LOT SIZE ONE

Klanten van de maakindustriebe-
drijven vragen steeds vaker ‘custo-
mised products at the cost of mass 

production’. Productconfiguraties 
steunden vroeger vooral op product-
families met varianten en opties 
en evolueren meer en meer naar 
volledig op maat gemaakte producten. 
In de meest extreme vorm leidt dit 
tot een situatie van ‘lot size one’. 
In die filosofie is elk product uniek 
ontworpen en geproduceerd. Picanol 
heeft vb. haar lot sizes voor weefge-
touwen de laatste jaren drastisch zien 
reduceren, en dit terwijl het aantal 
verkochte weefgetouwen stijgt. Om 
dit alles mogelijk te maken, i.h.b. aan 
een kost vergelijkbaar met massapro-
ductie, is het nodig om het ontwerp-
proces efficiënter te maken, om 
producten adaptief te maken alsook 
om naar oplossingen te zoeken om in 
het productieproces om te gaan met 
de grote variatie in producten. 

SERVITISATION

De trend ‘servitisation’ verwijst 
eveneens naar een evolutie in het 
businessmodel. In de klassieke 
aanpak verkoopt een maakbedrijf 
haar producten, met daarbij een 
garantie en eventueel een planning 
van onderhoud. In de ‘servitisation’ 
aanpak daarentegen biedt het bedrijf 
de functionaliteit aan als een service 
aan de klant. De producten blijven dan 
eigendom van het maakbedrijf of een 
investeringsvehikel door hen beheerd. 
De klant wordt aldus ontzorgd van 
investeringen. Zo biedt Atlas Copco 

6  AIG NIEUWS



vandaag aan hun klanten meer en meer 
‘lucht onder druk’ aan in een servicemodel, 
aanvullend aan de klassieke aanpak: de 
verkoop van compressoren. Om dit kosten- 
efficiënt te kunnen aanbieden dienen 
producten nog betrouwbaarder en effici-
enter te worden, met een impact op zowel 
het ontwerp, de controle als de productie 
van het product. 

INDUSTRIE 4.0

De vermelde trends kaderen in de vierde 
industriële revolutie, gekenmerkt door een 
digitalisering ook van de maakindustrie, 
dit betekent dat producten en produc-
tiesystemen op elk moment geconnec-
teerd blijven én dat in beide richtingen. 
Op elk moment is er data beschikbaar van 
sensoren ingebed in het product/produc-
tiesysteem; én kunnen er instructies, 
vb. update van controle parameters tot 
volledige nieuwe controlestructuren, 
verstuurd worden. Wie ooit met een Tesla 
gereden heeft, begrijpt de impact hiervan: 
elke Tesla verstuurt geregeld data over het 
voertuig en de weg naar Tesla; Tesla zorgt 
geregeld voor een software update. De 
opportuniteiten van digitalisering zijn groot 
en we staan slechts aan de vooravond van 
deze nieuwe industriële revolutie, waarbij 
elk fysiek product/productiesysteem een 
tweeling zal vormen met een digitale 
representatie van zichzelf. De digitale 
‘tweeling’ wordt gesynchroniseerd met de 
fysieke tweeling door een data connectie. 
Men spreekt over ‘digital twin’ technologie. 

DIGITAL TWIN

Het concept digital twin wordt een 
belangrijk paradigma voor maakbedrijven 
om de grote hoeveelheid data efficiënt in 
te zetten in hun bedrijfsvoering. Zo kan 
men ter ondersteuning van het ontwerp-
proces van een product of productie-
systeem via de digital twin informatie 
capteren over het gebruik van dat product. 
Zo kunnen werkelijke belastingsprofielen 
opgemeten worden op producten ‘in the 
field’ en - dankzij het digital twin concept 
- kunnen ook niet/moeilijk meetbare 

grootheden geschat worden, vb. wrijving. 
Bovendien gebeuren deze metingen niet op 
één product maar op alle reeds geprodu-
ceerde producten die met allerlei variaties 
gebruikt worden i.p.v. met een nominaal 
ingeschat belastingsprofiel. Verder kan 
de data gebruikt worden voor de opbouw 
van betere of extra modellen. Voorbeelden 
hiervan zijn data gedreven modellen voor 
sterk niet-lineaire fenomenen en/of het 
toevoegen aan de modellen van informatie 
over de variatie op parameters als gevolg 
van productie. Dit alles laat toe om meer 
robuuste en compacte producten op een 
efficiëntere manier te ontwerpen.

In de operationele fase van een product 
of een productiesysteem biedt een digital 
twin ook belangrijke voordelen. Door 
een koppeling van data met fysieke 
modellen laten digital twins toe om een 
meer accurate monitoring te doen van 
een product, een productieproces, zelfs 
van de omgeving en/of de operator. Zo 
kan men denken aan het opbouwen van 
een digital twin van de operator die een 
assemblage uitvoert zodat die afhan-
kelijk van zijn toestand (junior vs. senior, 
vermoeid, links-/rechtshandig, …) gevoed 
wordt met informatie op zijn/haar maat en 
bij voorkeur op een immersieve manier bv. 
via augmented or virtual reality (AR/VR). 
Een verdere insteek in de operationele fase 
is om een nieuwe aansturing/controle van 
een product of een productiesysteem eerst 
op de digital twin te testen vooraleer ze 
door te voeren op de fysieke tweeling. 

UGENT M&F

Om de sector van de maakindustrie te 
ondersteunen, is binnen UGent Mache-
neries & Factories (M&F) opgericht. 

UGent-M&F is een consortium van onder-
zoeksgroepen met steun van het Indus-
trieel Onderzoeksfonds (IOF), specifiek 
gericht op industrieel relevant onderzoek 
in het domein van de maakindustrie. 
In samenwerking met de dienst TechT-
ransfer wordt er gewerkt aan actieve 
‘knowledge exchange’ met zowel regionale 
als Europese spelers, in eerste instantie 
bedrijven. Dit leidt tot industrieel relevante 
projecten én het realiseren van maatschap-
pelijke, economische impact door het gebruik 
van technologie door de bedrijven. Succes-
verhalen zijn o.a. Magnax dat elektrische 
machines produceert (foto p. 6); Marlinks 
dat offshore kabels monitort; Movilitas dat 
contextafhankelijke ondersteuning biedt aan 
operatoren; … telkens o.a. gebruik makende 
van UGent technologie.

Om maximaal te kunnen inspelen op de 
noden van de bedrijven en de beschreven 
trends, brengt M&F-onderzoekers samen 
vanuit drie expertisedomeinen: Elektrome-
chanika, industrieel systeemontwerp, en 
data engineering. Onze experten Elektro-
mechanika begrijpen de fysica in smart 
motion products. Dit omvat o.a. Elektrome-
chanika, elektromagnetisme, vloeistofme-
chanika, thermohydraulica, smering, ... 
Vanuit die (model)kennis kunnen zij 
producten ontwerpen, monitoren, contro-
leren en testen. De industrieel systeemont-
werpers brengen expertise in omtrent 
smart production systems en meer be- 
paald een fabriek, een assemblagevloer, 
een werkcel, ... Zij zijn in staat om deze 
zowel te ontwerpen als operationeel aan 
te sturen (taaktoewijzing, scheduling, …). 
De experten data engineering werken 
op data gebaseerde technieken relevant 
in industrie 4.0 zoals dataverwerking, 
machine learning én data visualisatie zoals 
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o.a. dynamische dashboards en AR/VR 
technologie. Door de link met onze domei-
nexperten verhoogt de waarde van hun 
data gebaseerde technieken en de domei-
nexperten hebben toegang tot de aller-
nieuwste datatechnieken. 

FLANDERS MAKE

Dat de beschreven trends en digital 
twin technologie, onderdelen van de 
vierde industriële revolutie, de produc-
tiviteit kunnen verhogen, economische 
groei kunnen faciliteren en uiteindelijk 
het concurrentievermogen van produc-
tiebedrijven zullen versterken, is ook de 
Vlaamse regering niet ontgaan. Om die 
bedrijven in Vlaanderen verder te onder-
steunen besliste de Vlaamse regering dan 
ook reeds in 2013 tot de oprichting van 
het strategisch onderzoekscentrum (SOC) 
Flanders Make. Het tweede convenant 
van Flanders Make van eind 2017 bevat 
een stevig groeiscenario in convenant-
middelen voor projectfinanciering met 

Vlaamse bedrijven én specifieke middelen 
voor de uitbouw van een nieuwe site in 
Kortrijk. Flanders Make is georganiseerd 
rond vier competentieclusters, UGent 
participeert in drie van de vier clusters 
met experten uit UGent-M&F. Experten 
uit twee van de drie M&F onderzoeksdo-
meinen (Elektromechanika en industrieel 
systeemontwerp) zijn dan ook geaffilieerd 
aan Flanders Make. De meeste experten 
uit het derde M&F onderzoeksdomein (data 
engineering) zijn dan weer geaffilieerd aan 
imec dat vanuit een ICT insteek ook inzet 
op industrie 4.0.

Flanders Make investeerde eerder al 
in onderzoeksinfrastructuur in Kortrijk, 
waaronder de ITHACA- infrastructuur. 
Deze infrastructuur omvat een calorimeter 
setup om gedetailleerde verliesmodellen 
op te stellen van mechatronische systemen 
onder variabele belasting tot 150 kW en 
dat onder gecontroleerde temperatuur. De 
opstelling wordt aangevuld met een high 
speed thermische camera en een variabele 

DC-voedingsbron. 

Nu komt er dus zelfs een derde site van 
Flanders Make (zie foto) in het bestaande 
ecosysteem van UGent Campus Kortrijk, 
Howest én Sirris. De site zal het bestaande 
ecosysteem versterken zowel op het vlak 
van onderzoek als onderwijs en lijnt zo 
volledig op met het vernieuwde opleidings-
aanbod op de UGent campus met de indus-
trieel ingenieur opleiding ‘Machine- en 
productieautomatisering’. De site Flanders 
Make Kortrijk zal zich focussen op flexibele 
assemblage. De bouw start in het najaar 
van 2019. In afwachting is Flanders Make 
reeds actief in de gebouwen van howest. 
In het Flanders Make gebouw zal er plaats 
zijn voor 160 onderzoekers, 3300m² 
laboruimte met een aantal unieke opstel-
lingen. Zo zal er een flexibele assembla-
gelijn worden opgebouwd met de nieuwste 
technologie incl. een digital twin. Op de 
lijn zullen verschillende producten door 
elkaar zowel manueel als gerobotiseerd 
geassembleerd kunnen worden. Ook hier 
wordt ingezet op digital twin technologie. 
Ook UGent onderzoekinfrastructuur zal 
nadien onderdak vinden in het Flanders 
Make gebouw, waaronder de M&M Appli-
catielabo’s. 

M&M APPLICATIELABO’S 

De M&M-applicatielabo’s zijn op 13 juni 
2019 geopend in Kortrijk samen met het 
techlabo AR/VR. De labo’s worden gerea-
liseerd in het kader van de Fabriek voor de 
Toekomst Machinebouw & MechatroNika 
(M&M) van de provincie West-Vlaan-
deren. Ze complementeren twee nieuwe 
labo’s in Brugge. Samen vormen ze één 
geheel en bieden een antwoord vanuit 
West-Vlaanderen op de uiteenlopende 

Derde site van Flanders Make in Kortrijk

© Make Flandres
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uitdagingen waar de industrie vandaag 
mee geconfronteerd wordt. Het applica-
tielabo Smart Production Organisation 
bevat een ‘control room’. De control room 
bestaat uit een 180° videowall en een 
touchscreen waardoor de aanwezigen zich 
virtueel op de assemblagevloer kunnen 
bewegen om het ontwerp en de operati-
onele werking te optimaliseren. Het appli-
catielabo Smart Assembly & Production 
is een 10mx10m werkcel uitgerust voor 
de assemblage van grote stukken, vb. 
type weefgetouw of maaidorser, en bevat 
allerlei technologie om operatoren te 
ondersteunen bij de assemblage en een 
opvolging te doen van de kwaliteit van 
de assemblage. In het slotwoord kadert 
Jean de Bethune, gedeputeerde van de 
provincie West-Vlaanderen, het belang 
van de maakindustrie en de nieuwe infra-
structuur voor de provincie en in extenso 
Vlaanderen. Prof. Ignace Lemahieu, 
directeur onderzoek UGent, geeft aan dat 
de universiteit investeert in de maakin-
dustrie met o.a. nieuwe vacatures in het 
domein gealigneerd met het geheel van de 
UGent, Howest én FlandersMake@UGent 
activiteiten. 

MEER INFORMATIE

www.UGent.be/m-f/en

 Jeroen De Maeyer

AIG IN DE MEDIA

JONATHAN BERTE

 9 Artikel 21/08/2018 • Trends TechZine  
Jonathan Berte: ‘Artificiële intelligentie is een storm die op ons afkomt’

 9 Artikel 08/03/2019 • vrtNWS  
De glazen bol van Jonathan Bert (CEO Robovision): ‘Wat maakt de mens nog 
speciaal als AI onze hersenen kan nabootsen?’

ENGINEER OF THE YEAR: JONATHAN BERTE

 9 Artikel 25/04/2019 • Het Nieuwsblad 
Jonathan Berte is Ingenieur van het Jaar: ‘Wij geven een robot een namaak-
brein’

 9 Artikel 25/04/2019 • De Gentenaar 
Jonathan Berte (Robovision) is Ingenieur van het Jaar en pionier op gebied 
van artificiële intelligentie. ‘Wij geven een robot een namaakbrein’

 9 Artikel 30/05/2019 • Trends 
Jonathan Berte (CEO Robovision) over de ontwikkeling van AI: ‘Een select 
clubje kan zeer veel geld verdienen’

DE ALUMNI VAN UGENT KOMEN REGELMATIG IN DE MEDIA. 

IN DEZE RUBRIEK VERMELDEN WE ENKELE OPMERKELIJKE 

ARTIKELS VAN ALUMNI VAN DE FACULTEIT INGENIEUR-

SWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR.

CHRISTIAN ONSELAERE 
CEO ADB SAFEGATE 

CEO Magazine 
Inspiring The Business World/Australia and New Zealand

Artikel 10/04/2018 • Perfect take-off: Christian Onselaere

Christian Onselaere holds a Master’s Degree in 
Computer Science and Electronics Engineering from 
the University of Gent in Belgium (1985).

Showing leadership and resilience through multiple 
mergers and acquisitions, Christian Onselaere’s 
strategie has opened the gate to new solutions for 
public safety.

Christian heads ADB SAFEGATE, a world leader for advanced solutions 
for aircraft guidance on the ground. With 30 years’ experience, mostly in 
senior roles in the telecommunications and aviation industries, the software 
developer and electronics engineer is no stranger to finding solutions in a 
world driven by innovation.

Jeroen De Maeyer

©Nik



TIBBE VERSCHAFFEL  
GENTREPRENEUR STUDENT-ONDERNEMER 2019 

OP 8 MEI WERDEN IN DE HANDELSBEURS TE GENT DE WINNAARS VAN DE GENTREPRENEUR AWARDS 

2019 BEKENDGEMAAKT. INDUSTRIEEL INGENIEUR TIBBE VERSCHAFFEL SLEEPTE DE TITEL VAN GEN-

TREPRENEUR STUDENT-ONDERNEMER 2019 IN DE WACHT. MET ZIJN BAMBOEFIETS - MAAR OOK MET 

ANDERE NIEUWE PROJECTEN - WILT HIJ VAN DUURZAAMHEID EEN HAALBARE KAART MAKEN. 

GENTREPRENEUR AWARDS 

Gentrepreneur is de organisatie die ondernemende jongeren in 
Gent ondersteunt door hen te verbinden met een community, 
groepsworkshops, infosessies, gratis expertise en coaching.

Elk jaar kronen ze vijf toppers tot dé Gentrepreneurs van het jaar: 
toonaangevende jonge rolmodellen die het verdienen in de schijn-
werpers te staan, die andere jongeren inspireren en die dag in 
dag uit tonen dat jong zijn en ondernemen of ondernemend in het 
leven staan hand in hand gaan. De winnaars krijgen een geldprijs 
maar vooral ook aandacht via pers en andere kanalen, erkenning 
en een mooie award om mee te pronken. 

BAMBOEFIETS

Dé doorbraak van Tibbe kwam er met ‘The Ecobike’: een zelfont-
worpen fiets, bijna volledig gemaakt van bamboe. Ecologisch, 
hip én stevig, misschien wel de eerste CO

2
-neutrale fiets ooit. 

Vorig jaar won hij met zijn project de ondernemerswedstrijd ‘DO! 
Goes USA’ en kon hij zijn fietsen twee weken lang voorstellen in 
de Verenigde Staten. Uit het fietsmerk ontstond ook zijn bedrijfje: 
Planet B.

PLANET B

Planet B maakt duurzame bamboefietsen en zet andere projecten 
op om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hij wil samen 
met zijn team tonen dat het anders kan. Dit jaar staat Planet B in 
voor de organisatie van de ecologische zomerbar The Village, 
en heeft Tibbe nog plannen met een podcast rond maatschap-
pelijk bewustzijn. Planet B is op korte tijd uitgegroeid tot een 
onderneming met al vijf vaste medewerkers, en wil de komende 
maanden en jaren blijven groeien.

‘Ik zie mensen graag, ik ben een ongelofelijk grote dromer en 
ik ben een optimist. Ik hoef helemaal niet het meeste geld in de 
wereld te verdienen, maar ik wil op maatschappelijk niveau mijn 
steen bijdragen. Ik zou zo graag inspiratie doorgeven aan anderen. 
Mijn grootste droom is om maatschappelijke projecten op te zetten 
die zo veel mogelijk mensen helpen en die mee het milieu helpen 
te redden. Met onze bamboefietsen kunnen we de eerste stap 
nemen daarin. Maar er volgt nog. Als je wil ondernemen, zorg dan 
dat je iets doet waar je echt een passie voor hebt en dan nog liefst 
met een maatschappelijke impact.’

NIEUWS UIT DE FACULTEIT

Tibbe Verschaffel

op de eerste CO2-neutrale bamboefiets

‘Als je wil ondernemen, zorg 
dan dat je iets doet waar je echt 
een passie voor hebt en dan nog 
liefst met een maatschappelijke 
impact.’
Tibbe Verschaffel, Gentrepreneur Student-Ondernemer 2019
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KONINGIN MATHILDE  
DUURZAAMHEIDSBEZOEK 
AAN DE UGENT

Koningin Mathilde bezocht op vrijdag 10 mei de UGent in het 
kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) 
van de Verenigde Naties. De koningin kwam kennismaken met 
het duurzaamheidsbeleid van UGent en nam onder meer een 
kijkje in The Mobble, het energie-efficiënt paviljoen waarmee de 
studenten van onze faculteit o.l.v. prof. Nathan Van Den Bossche 
deelnemen aan de prestigieuze competitie Solar Decathlon in 
Boedapest. Naast het bezoek aan het Solar Decathlon paviljoen 
werd ook lopend doctoraatsonderzoek aan de faculteit aan de 
koningin voorgesteld. ‘Dit toont engagement en toekomstvisie’, 
aldus de koningin.

Behalve onderwijs en kinderrechten is ook duurzaamheid een 
stokpaardje van koningin Mathilde. Als één van de 17 internati-
onale pleitbezorgers van de Sustainable Development Goals van 
de Verenigde Naties hecht de koningin veel belang aan de rol en 
de inzet van de jongeren en van de academische wereld in de 
uitvoering van de Agenda 2030. 

‘DE GROENE RUIJTER’ 
GAAT DIT JAAR NAAR HET  
FRIS DUURZAAMHEIDSTEAM

Het duurzaamheidsteam van FRiS, de Facultaire Raad van 
Ingenieursstudenten van de faculteit EA, organiseerde een 
grootschalige enquête rond de integratie van duurzaamheid in 
de ingenieursopleidingen van UGent. 

Nu gaan ze met de resultaten aan de slag. Want 84,4% van de 
studenten vindt dat de faculteit de verantwoordelijkheid heeft om 
studenten op te leiden inzake duurzaamheid. Terwijl 53,5% vindt 
dat hier nog niet voldoende aandacht aan besteed wordt. Er is dus 
zeker ruimte voor verbetering, binnen én buiten het curriculum.

Het duurzaamheidsteam, onder impuls van studente Fien De 
Clercq, wil nu concrete ideeën en input geven aan de faculteit en 
de opleidingscommissies om het curriculum aan te passen. Zo 
krijg je de duurzame ingenieur van de toekomst, die deze visie 
verder zal uitdragen in het bedrijfsleven en zo via industriële 
en academische innovatie een impact zal hebben. Ook worden 
nu stappen gezet om deze enquête verder uit te rollen naar de 
overige faculteiten.

MAKING TOMORROW – THE AWARDS

In het kader van Making Tomorrow werken studenten een 
academiejaar lang rond projecten rond duurzaamheid. Op het 
einde van het academiejaar wordt De UGent duurzaamheids-
award ‘De Groene Ruijter’ uitgereikt voor het strafste project. 
Hiermee wil de universiteit de bevlogen strijd van Andreas de 
Ruijter voor een duurzamere wereld verderzetten.

Bezoek Koningin Mathilde

© UGent, foto Hilde Christiaens

Fien De Clercq en het FRiS duurzaamheidsteam

De Groene Ruijter

DUURZAAMHEIDSBELEID VAN DE UGENT
De Universiteit Gent draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. 
Ze wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een 
toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, 
binnen een lokale en mondiale context. De UGent integreert 
duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en 
implementeert duurzaamheid in haar bedrijfsvoering en organi-
satie, onder meer in haar energie-, mobiliteits- en voedings-
beleid, en door klimaatvriendelijk te beleggen.

AIG NIEUWS  11



JONGE ALUMNI AAN HET WERK
SPECIALE EDITIE

ELIAH MALLANTS
NIEUW OP DE WERKVLOER
OP VLAK VAN DUURZAAMHEID MOET ER MEER GEBEUREN DAN GEBOUWEN ISOLEREN EN 

ZONNEPANELEN OP ONZE DAKEN LEGGEN. DOOR KRINGLOPEN TE SLUITEN OP VLAK VAN ENERGIE, 

WATER, MATERIAAL EN MOBILITEIT, BEREIDEN WE ONZE GEBOUWEN VOOR OP EEN TOEKOMST. 

GEBETEN DOOR DUURZAAMHEID

Ik heb me altijd al voor heel verschillende 
onderwerpen geïnteresseerd. Techniek, 
design, geschiedenis,… Dus twijfelde ik ook 
lang over wat ik wou studeren: architect 
of ingenieur? De opleiding ingenieurswe-
tenschappen – architectuur was op het 
lijf geschreven. Wat ik fijn vond aan het 
masterprogramma is dat we enorm veel 
keuzevrijheid kregen en zelf accenten 
konden leggen. Ik kon mijn thesison-
derwerp volledig vrij invullen en besloot 

me te verdiepen in ‘circulair bouwen’, een 
duurzaamheidsstrategie die verder kijkt 
dan energie-efficiëntie. Ik was zodanig 
door het onderwerp gebeten, dat ik mij 
verder wou verdiepen in deze materie na 
mijn studie. 

EERSTE WERKERVARING

Mijn eerste professionele ervaring was bij 
Pixii, het passiefhuisplatform, waar ik hun 
eerste opleiding over circulair bouwen heb 
geschreven. Ik werkte er op kennisver-
spreiding onder architecten en ingenieurs, 
maar er wordt ook werk gemaakt van 
een meer ambitieuze energietransitie 
op beleidsniveau. Door een gebrek aan 
praktijkervaring besloot ik dat ik eerst meer 
voeling wou krijgen met concrete projecten 
voor ik deze stap wou maken.

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Begin dit jaar startte ik als projectingenieur 
op de afdeling Sustainable Design bij VK 
Architects & Engineers, een architectuur- 
en studiebureau waar ik me helemaal 
in mijn element voel. Met een veelzijdig 
diploma op zak kan je alle kanten uit en dus 
moest ik niet per se in een architectuur-
bureau starten, ik kon zowat overal in de 
bouwsector terecht. Bij VK hebben ze een 
professioneel team dat mijn passie voor 
duurzaamheid deelt. Bovendien krijg ik hier 
de gelegenheid om mijn kennis uit te testen 
op innovatieve, grootschalige projecten, 
vaak met internationale spelers. 

INNOVATIEF BLIJVEN

Zowel voor mezelf als voor het hele bureau 
geldt dat we niet mogen blijven stilzitten. 

Als je op het scherpst van de snede 
werkt, moet je mee zijn met alle ontwikke-
lingen. Dat geldt dubbel voor een thema 
als duurzaamheid dat volop in transitie is. 
Ik blijf dus constant bijleren waardoor het 
werk gevarieerd blijft en ik me amuseer. 
In zekere zin zie ik dit als een vervolg op 
mijn opleiding, maar dan betaald en zonder 
examens!

Enerzijds bestaat mijn takenpakket uit 
het begeleiden van bouwteams bij het 
behalen van BREEAM-label, een inter-
nationaal erkend certificaat voor de 
groenste gebouwen. Anderzijds gaan 
we voor wedstrijdprojecten kijken welke 
ambities we naar voor gaan schuiven 
op vlak van duurzaamheid. Ik sta dan in 
voor het thema ‘circulair bouwen’, dat te 
maken heeft met het sluiten van grondstof-
kringlopen. Hierbij vergelijk ik de milieu-
impact van materialen, of ze geschikt zijn 
voor hergebruik en hoe we ze uiteindelijk 
in een ontwerp gaan toepassen. Daarbij is 
het van cruciaal belang om met alle disci-
plines geïntegreerd aan de slag te gaan. 
Architectuur, structuur, façade, technieken, 
… Als we elk ons eigen ding beginnen te 

BIO

• Bedrijf 

VK Architects & Engineers

• Functie 

Project Engineer Sustainable Design

• Master of Science in de ingenieurs- 

wetenschappen: architectuur  -  

afstudeerrichting ontwerp en bouwtechniek  

2018

Eliah Mallants - VK Architects & Engineers

© Nik
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• Bedrijf 
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• Functie 

Project Engineer Sustainable Design

• Master of Science in de ingenieurs- 

wetenschappen: architectuur  -  

afstudeerrichting ontwerp en bouwtechniek  

2018

doen loopt het mis. VK heeft niet alleen 
al deze disciplines in de aanbieding, 
intern wordt er ook op vaste momenten 
kennis uitgewisseld. Dan delen we kennis 
over een bepaald thema, of praktijker-
varing opgedaan tijdens een van onze 
projecten. Op deze manier bereik je uitein-
delijk een geslaagd eindresultaat. Ik ben er 
van overtuigd dat het dankzij deze holis-
tische aanpak is, dat VK haar stempel weet te 
drukken op de gebouwde omgeving. 

KENNIS DOORGEVEN

Eens ik wat meer praktijkervaring onder de 
riem heb hoop ik deze kennis weer door te 
kunnen geven. Hoe frustrerend ze soms 
waren, ik zie me ooit weer in de architec-
tuurateliers van de Plateau staan, om op 
die manier mijn passie voor ontwerp door 
te geven. Ik hoop voor ieder die van onze 
faculteit afstudeert, dat ze van hun interesse 
ook hun stiel kunnen maken en en passant 
ook hun medemens daarmee helpen. In 
Japan noemen ze dat ikigai, look it up.

Eliah Mallants

ENGAGE STELT ZICH VOOR

Engage is het AIG vlaggenschip 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/

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.

AIG ENGAGE
SPECIALE EDITIE
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INGENIEURS VAN DE TOEKOMST 
WERKEN AAN DUURZAME OPLOSSINGEN
HET WORDT STEEDS MOEILIJKER OM EEN INGENIEUR TE VINDEN MET PROFIELEN DIE BEANTWOORDEN 

AAN DE STEEDS COMPLEXERE NODEN VAN BEDRIJVEN. DE TIJD DAT EEN INGENIEUR LOUTER TECH-

NISCH ONDERLEGD MOEST ZIJN, IS DEFINITIEF VOORBIJ.

In De Tijd verscheen een 6-delige reeks over de ‘Ingenieur van 
de Toekomst’, onder het label Tijd Connect. Tijd Connect biedt 
bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van 
De Tijd. Op 23/02/2019 verscheen een panelgesprek waarin 7 
specialisten het tekort aan ingenieurs binnen hun sector toelicht- 
ten. Ingenieur Bruno Geltmeyer (Algemeen directeur Denys & 
voorzitter AIG) en Nancy Vercammen (Algemeen directeur ie-net 
Ingenieursvereniging) maakten deel uit van het panelgesprek. 

Waarom zijn ingenieurs zo schaars? 
Bruno Geltmeyer: ‘Met hun imago is niets verkeerd. Uit een 
recent arbeidsmarktonderzoek van Randstad hoort ingenieur 

tot het meest aantrekkelijke beroep van het moment. Meer dan 
60 procent van de studenten, werknemers en werkzoekenden 
voelen zich sterk aangetrokken tot het beroep van ingenieur. 
Jammer genoeg is die aantrekkingskracht niet zichtbaar op de 
arbeidsmarkt. De vraag naar ingenieurs is veel groter dan het 
aantal afgestudeerden. Zo raken in ons land 5.000 vacatures niet 
ingevuld.’

Waar loopt het volgens u mis?
Nancy Vercammen: ‘Ingenieur is niet echt een beroep. Het is 
een diploma. Een titel die je krijgt en waarmee je waanzinnig veel 
beroepsmogelijkheden krijgt: ICT, logistiek, financieel, automati-
sering, consulting, projectmanagement, enzovoort. Die mogelijk-
heden kennen de meeste studenten niet als ze aan hogere studies 
beginnen. We hebben een correcte beeldvorming van ingenieurs 
nodig.’

Bruno Geltmeyer: ‘De buitenwereld ziet een ingenieur nog 
vaak als een saaie wiskundige of een technische bolleboos. Dat 
beeld strookt totaal niet met de realiteit. Daarnaast schrikt de 
complexiteit van de studies velen af.’

Denkt u dat het STEM-Actieplan voldoende is als antwoord op 
de schaarste?
Bruno Geltmeyer: ‘Zeker niet. Het is niet genoeg om technische 
richtingen simpelweg ter beschikking te stellen in de middelbare 
school. We moeten ze vooral aantrekkelijker maken. Het onderwijs 
moet de liefde voor het ingenieursvak opwekken. Dat kan ook door 
technische richtingen niet langer als minderwaardig te positio-
neren, maar ze op te waarderen en naast het Algemeen Secundair 
Onderwijs te plaatsen. Bovendien moeten we technische richtingen 

INGENIEURS GEZOCHT 

Bruno Geltmeyer, voorzitter AIG & Algemeen directeur Denys

© Nik

‘Alle ingenieurs werken aan 
duurzame oplossingen.  
Dat zit in hun DNA.’
Bruno Geltmeyer, voorzitter AIG & Algemeen directeur Denys 
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aantrekkelijker maken voor vrouwen. De Universiteit Gent telt 
maar 10 tot 15 procent vrouwelijke ingenieursstudenten.’ 

Nancy Vercammen: ‘Uit onderzoek naar de interesses in 
STEM-richtingen blijkt dat meisjes vanaf hun vijftiende minder 
interesse tonen voor techniek. Er bestaat vandaag geen enkele 
structurele sensibiliseringscampagne die meisjes warm maakt voor 
techniek. Jongens evenmin. Eigenlijk kan dat al vanaf de lagere 
school. Waarom organiseren we geen technologieklassen in plaats 
van bos- of zeeklassen? Dat zou een prima stimulans zijn.’

Hoe recruteert u ingenieurs ondanks de schaarste?
Bruno Geltmeyer: ‘Ingenieurs worden vandaag heel anders 
aangeworven dan 10 of 20 jaar geleden. Wij kiezen hen niet meer, 
maar zij kiezen ons. Hen warm maken voor de duidelijke waarden 
van ons bedrijf en de projecten waar we aan werken. Het is ook 
veel internationaler geworden omdat er een groot tekort is in 
België. Daarom werven we ook in buitenlandse universiteiten aan. 

Naast de job zien we ook dat opleidingsmogelijkheden, work-life 
balans, felixibiliteit, mobiliteit belangrijke beslissingscriteria zijn 
geworden. We waken er ook over dat we zichtbaar zijn in het 
straatbeeld, in de media positief aan bod komen, nauwe contacten 
hebben met de scholen en universiteiten (voorzitter AIG zijn ...), 
sociaal actief zijn... Kortweg, het is belangrijk dat ze al een positief 
beeld van Denys hebben alvorens ze ons contacteren of gecontac-
teerd worden.

De ingenieur van morgen verschilt enorm met die van tien jaar 
geleden. Welke rol speelt duurzaamheid in deze veranderingen? 
Bruno Geltmeyer: ‘Alle ingenieurs zijn bezig met duurzaamheid. 
Dat zit in hun DNA. Kijk naar de klimaatproblematiek. Aan onze 
welvaart willen we niet raken, dus hebben we vooral technische 
ingenieursoplossingen nodig. Windmolenparken, waterkrachtcen-
trales, zonne-energie: ingenieurs zoeken de komende jaren steeds 
prominenter naar toepassingen met alternatieve energievormen. 
De duurzaamheidsinbreng van ingenieurs is enorm. Het is hoog 
tijd dat ingenieurs de erkenning krijgen voor de maatschappelijke 
meerwaarde die ze creëren.’

Nancy Vercammen: ‘Ingenieurs worden vaak te weinig gecon-
sulteerd bij belangrijke maatschappelijke beslissingen. Daarom 
organiseren wij zélf debatten tussen onze expertgroepen en 
politici. Zo hopen we onze beleidsmakers wakker te schudden. Het 
zijn niet alleen juristen en economisten die het beleid mee moeten 
bepalen. Ook ingenieurs hebben een stem die we mogen horen, 
zeker als het over het duurzaamheidsbeleid gaat. De politiek staat 
veel te weinig open voor de visie van ingenieurs, ook al steunt 
die hoofdzakelijk op objectieve cijfers, metingen en wetenschap. 
Ook de pers mag best wat meer aandacht aan de ingenieurs 
spenderen. Ze komen nu vooral aan het woord bij problemen, 
denk maar aan Dieselgate.’

Welke vaardigheden zijn onmisbaar voor de ingenieur van de 
toekomst? Naast een gedegen vakkennis.
Bruno Geltmeyer: ‘De tijd dat een ingenieur bij wijze van 
spreken in zijn eentje ergens in een stoffig labo of een achterka-
mertje experimenteerde en nieuwigheden bedacht, is definitief 
voorbij. Die werven we zelfs niet meer aan. Een ingenieur moet 
een teamspeler zijn, communicatie en talenkennis zijn onmisbaar. 
Daar mogen de opleidingen meer aandacht aan besteden.’ 

 www.tijd.be/ingenieurvandetoekomst

Nancy Vercammen, Algemeen directeur ie-net Ingenieursvereniging

© Bea Borgers

‘De politiek staat te weinig open 
voor de visie van ingenieurs, ook 
al steunt die hoofdzakelijk op 
objectieve cijfers, metingen en 
wetenschap.’
Nancy Vercam men, Algemeen directeur ie-net Ingenieursvereniging 
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BEDRIJF IN DE KIJKER

ONDERZOEKSORGANISATIE VITO
CLEANTECH EN DUURZAME ONTWIKKELING
DE TRANSITIE VERSNELLEN NAAR EEN DUURZAME WERELD, DAT IS HET DOEL BIJ VITO. DIT DOEN WE 

AL MEER DAN 25 JAAR DANKZIJ INNOVATIEF TOEGEPAST ONDERZOEK. 

DUURZAAM IS EEN WERKWOORD

De wereld is in verandering. Dat bewustzijn 
groeit steeds meer. VITO wil in die transitie 
koploper én een verbindende partner zijn 
tussen de bedrijven, overheden en kennis- 
instellingen in binnen- en buitenland. We 
stellen objectieve en wetenschappelijke 
informatie ter beschikking voor beleids-
makers, bedrijven en burgers om zo mee 
een impact te hebben op maatschappe-
lijke debatten over de transitie naar een 
duurzame samenleving en het behalen van 
de klimaatdoelstellingen. 

4 PIJLERS

1. Systeemvisie en aanpak: duurzaam beleid 
vergt een systeemverandering op vrijwel alle 
maatschappelijke domeinen. Hierin worden 
de nieuwe technologieën geïntegreerd.
 2. Fact-based inzichten: als onafhanke-
lijke wetenschappelijke organisatie zorgt 
VITO voor fact-based onderbouwing en 
monitoring van opportuniteiten.
 3. Proactieve, constructieve en verbin-
dende rol: we willen inzichten van stake-
holders uit alle sectoren en maatschappe-
lijke initiatieven samenbrengen, vertalen 
in acties en aandacht geven aan het 
maatschappelijk draagvlak.
 4. Naar social acceptance: een duurzame 
oplossing is pas klaar als ze economisch 
en maatschappelijk kan landen. Als ze 

ingebed wordt in de dagelijkse praktijk van 
bedrijven, overheden en burgers.

CLEANTECH FOCUS

Voor haar interne werking is VITO georga-
niseerd in 7 business units. Elke business 
unit heeft zijn specifieke thematische focus 
in het cleantech onderzoek en innovaties die 
er uitgevoerd en ontwikkeld worden. Zo zet 
VITO in de EnergyVille-samenwerking sterk 
in op een economisch rendabel, schoon en 
veilig energiesysteem. 

We ontwikkelen belangrijke handvaten die de 
overstap naar een circulaire economie op alle 
niveaus mogelijk maakt en werken aan alter-
natieven voor de schaarse en vervuilende 
fossiele brandstoffen. Uiteraard zijn dit slechts 
voorbeelden van projecten die lopen binnen de 
business units duurzame chemie & materialen.

De jarenlange expertise en data over ons 
milieu, land- en watergebruik geeft ons 
waardevolle informatie die omgezet wordt 
in slimme tools en state-of-the-art adviezen, 
bruikbaar in diverse projecten. Dit is het 
activiteitendomein van de business units 
remote sensing en ruimtelijke milieuaspecten. 

We zetten binnen de business unit ‘Duurzame 
Gezondheid’ sterk in op instrumentont-
wikkeling en innovaties die relevant zijn in 
en voor de gezondheidszorg. We ijveren 

immers voor een lang en gezond leven én 
betaalbare, preventieve gezondheidszorg.

PEOPLE@VITO

De VITO-community is doorheen de jaren 
sterk gegroeid. Intussen zijn er meer dan 
900 medewerkers actief en werken ze in 
multidisciplinaire, internationale teams 
samen. Vooral op projectbasis.

ICT’ers, ingenieurs, productontwikkelaars, 
wetenschappers en business developers 
innoveren samen en zetten ideeën voor de 
wereld van morgen om in realiteit. Ontwik-
keling en groei van onze talenten is belangrijk, 
gezien de focus van de organisatie. Hier 
zetten we als organisatie sterk op in.

Ook het welzijn van de VITO-community 
is een topprioriteit. Het FIT@VITO project 
is een belangrijk organisatiebreed initiatief 
waarin we heel wat acties rond welzijn in 
de brede zin uitrollen.

Wat we verwachten? Dat iedereen in 
de community voluit mee de waarden 
uitdraagt en zich mee achter onze 
duurzame visie kan zetten.

Voor meer informatie en contactpersonen:  
www.vito.be

Marianne Wens - VITO
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PATRICK DE BAETS
DECAAN FACULTEIT INGENIEURS- 
WETENSCHAPPEN 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 wetenschap-
pelijke nascholing van UGain, het permanente opleidings-
instituut van de faculteiten Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur en Bio-ingenieurswetenschappen.

Heb geen angst voor het onbekende noch voor verande-
ring. Of zoals Darwin zei: ‘It is not the strongest of the spe-
cies 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 
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 mogelijkhe-
den die de alunmivereniging AIG biedt.

En tot slot, verlies je enthousiasme niet noch je levens-
vreugde. Blijf jong je hele leven lang. Geniet van elke dag 
en laat de anderen meegenieten!

GOEDE RAAD
SPECIALE EDITIE

Met de jaarlijkse driedaagse net achter de rug, kan VTK terug-
kijken op een succesvol tweede semester. We droegen ons 
steentje bij via de 24Charity en hebben kunnen genieten van 
het cultureel moois via de VTK show en Parkpop. Daarnaast 
konden we alweer spreken van een succesvolle Jobfair. En last 
but not least, werden we maar liefst voor de tweede keer op rij 
overwinnaar op de 12-urenloop! Maar we zitten natuurlijk niet stil.

Begin dit semester organiseerden we de lezing ‘CEO Google 
Belgium presents: Digitalis’. Deze gaf ons een beter inzicht in 
de digitalisering, het land ‘Digitalis’ en de rol die België erin zou 
moeten of kunnen spelen. Ook volgend jaar zullen verschil-
lende lezingen plaatsvinden, deze keer specifiek door de post 
Cursus georganiseerd.  
 
Wij nodigen u als alumni alvast graag uit op de volgende 
editie van het Galabal der Ingenieurs dat zal plaatsvinden op 
08/11/2019. Het belooft alweer een spetterend evenement 
te worden, waarbij we het dak van de ArtCube eraf zullen 
blazen. Naast het galabal, bestaat ook de mogelijkheid om 
te genieten van een hapje en een drankje op de exclusieve 
Engage receptie, om al in de sfeer te komen. Kortom, de ideale 
gelegenheid om met uw generatiegenoten herinneringen op te 
halen aan die goede oude studententijd.

PRAESIDIUM 2019-2020
Praeses Hannes Vercauteren 
Vice-Praeses Karel D’Oosterlinck
Pennning Xander Vankwikelberge, Silas Deblanc
DeltaPennning Arent Van Overmeire
Communicatie Iris Depla, Margot Del’haye, Fran Debruyne
Career & Development Marija Pizurica, Kaat Claessens, 
Maarten van den Akker, Elisabeth Hoffman
ICT Nico Ekkart
Web Lindert Schelkens, Maxim De Clercq
Interne Eline Smits, Lauranne Roelants
Feest Viktor De Nys, Pieter-jan Muijs
Schachtentemmer Floris Claeys
Cursus Josephine De Visscher, Valerie Marissens
Sport Thijs Dedeken, Bavo Brutsaert, Ruben Goberecht
FRiS Selene Spruytte
IAESTE Dieter Debast
BEST Brecht Delannoye 
DLK Thomas Lissens
Cultuur Thomas Van Lierde, Arnaud Deman 
Delta Stef Wouters, Jan Van Laere, Dario De Muynck, 
Lisa Elaut
Logistiek Sam Vandierendonck, Teun Deleersnijder



ACTIVITEITEN AIG

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

© Régine Mahaux

19.07
GENTSE FEESTEN  
DE VALSE TEEFJES

VROUWENTONGEN, VEEL CULOT 

Iedereen die al ooit een avondje met dit 
bonte vrouwenkoor meemaakte, weet 
dat er flink wat gelachen mag worden. 
Ze komen in hun nieuwe voorstelling 
‘Vrouwentongen, veel culot’ met letterlijk 
alles weg, van burn-out over artrose en 
pendelstress tot ‘eindigen in Lochristi’. 
‘Vrouwentongen, veel culot’ gaat over 
kwetsbaarheid, eenzaamheid, aftakeling 
en dood maar brengt evenzeer een ode 
aan schoonheid en veerkracht, aan de 
zotte vreugde van moeders en dochters 
die ze zijn.

 Vrijdag 19 juli 2019 - 19u30
 Theater Tinnepot 

 Tinnenpotstraat 21 - 9000 Gent
 Max. 50 deelnemers

05.09
BEDRIJFSBEZOEK  
UNILIN

PRODUCEERT KWALITEITSPRODUCTEN 

VOOR JOUW HUIS 

UNILIN werd in de jaren ’60 opgericht door 
een veertigtal vlasboeren. Sindsdien is het 
uitgegroeid tot een wereldspeler in de vloer-
industrie, vooral gekend van Quick-Step 
vloeren. 

UNILIN is veel meer dan alleen Quick-Step 
en produceert ook onder andere dakele-
menten, isolatieplaten en meubelpanelen.

 Donderdag 5 september - 18u
 UNILIN

 Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke
 Max. 40 deelnemers

14.09
AFRICAMUSEUM  
TERVUREN

EEN BEELD OP HEDENDAAGS AFRIKA EN 

HET KOLONIAAL VERLEDEN 

Het AfricaMuseum onderging een 
wonderbaarlijke transformatie na een 
vijfjarige restauratie en renovatie en is nu 
een state-of-art voorbeeld voor andere 
musea wereldwijd. AIG organiseert een 
bezoek met een deskundige rondleiding 
waarbij vertegenwoordigers van Denys, 
de aannemer die de restauratiewerken 
uitvoerde, aanwezig zullen zijn.

 Zaterdag 14 september - 14u30
 AfricaMuseum

 Leuvensesteenweg 13 
 3080 Tervuren 

 Max. 30 deelnemers

Noteer alvast volgende activi-
teiten in uw agenda. 

10.10
CAPTAINS 
OF INDUSTRY

VISIE OP DUURZAAMHEID 

23.11
JUBILARISSEN- & 
REÜNIEFEEST

SALONS MANTOVANI OUDENAARDE

24.10
UPDATE
@CAMPUS

PROF. FREDERIK ANSEEL

SAVE THE DATE

Meer informatie en inschrijven 
voor één van onze activiteiten:
aig.ugent.be
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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. De cursist heeft na 
het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van 
laagspanningsinstallaties en de huidige power quality gerelateerde problemen en oplossingen.

NIEUW IN DEZE EDITIE

Gezien de hele snelle evolutie van de implementatie van hernieuwbare energie wordt 
een volledige lesdag gewijd aan de uitdagingen en problematieken verbonden aan de 
integratie van hernieuwbare energie in zowel residentiële als industriële installaties.

9 september 2019 - 14 oktober 2019
www.ugain.ugent.be/laagspanning 

Starten ook in 2019

- INTEGRALE PRODUCTONTWIKKELING
- EXPERTISETECHNIEKEN
- SCHADEDIAGNOSE EN HERSTELLING VAN BETON
- ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE INDUSTRIE
- BLACK BELT IN LEAN

Postacademische opleidingen 
voor professionals

WWW.UGAIN.UGENT.BE
UGent Academie voor Ingenieurs
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BEDRIJFSPARTNERS
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OOK BEDRIJFSPARTNER WORDEN?

Als bedrijfspartner komt u in contact met de vele alumni van onze faculteit en ontstaat een wisselwerking tussen academie en 
industrie. AIG biedt u verschillende mogelijkheden om uw bedrijf in de kijker te stellen en voor het publiceren van vacatures. 

Meer info en tarieven via aig.ugent.be/partners/ •  AIG@UGent.be  •  +32 (0)9 264 37 18.


