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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
PREFACE OF THE PRESIDENT

Beste vrienden,
Vooreerst mijn allerbeste wensen voor een gezond 
en voorspoedig 2022. Hopelijk wordt 2022 het 
jaar waarin corona eindelijk “een griepje” wordt 
waartegen kwetsbare personen zich jaarlijks laten 
vaccineren en waarin het plaatsen van de booster 
kon vermijden dat de omikron variant er voor zorgde 
dat de 4de golf weldra gevolgd werd door de 5de golf. 

Zoals Bob Dylan het reeds zo mooi meegaf: The 
Times They Are A’Changin, en dit niet enkel door 
corona. Ook de studentenpopulatie in de masters 
aan onze faculteiten onderging een grondige 
wijziging. Daar waar 20 jaar geleden deze populatie 
en het onderwijs 100% Nederlandstalig waren, is 
heden ten dage voor ongeveer de helft van onze 
masterstudenten Engels de werktaal en zijn zij het 
Nederlands niet meester. BrEA moet zich dan ook 
aanpassen aan deze nieuwe realiteit. We willen het 
bindmiddel en de networking place blijven voor alle 
alumni van de faculteiten ingenieurswetenschappen, 
bio-ingenieurswetenschappen en computer-
wetenschappen. Engels zal dan ook toenemend 
de communicatietaal worden van BrEA. 
Bezoek alvast eens onze vernieuwde website  
www.brea.be. Deze is nu tweetalig Nederlands/Engels.  

Maar deze evolutie heeft geen negatieve invloed op 
de kwaliteit van ons onderwijs, in tegendeel zelfs. 
In dit magazine vindt u bijdragen van enkele net 
afgestudeerde alumni. Met hun thesis werden zij 
de winnaars van de BrEA- en ie-netprijzen. Aan de 
wedstrijd voor de ie-netprijzen nemen alle ingenieurs- 
en bio-ingenieursfaculteiten van Vlaanderen deel, dus 
van de universitaire netwerken van Leuven, Gent, 
Antwerpen en Brussel. In de categorie Burgerlijk 
ingenieur kaapte de VUB de 1ste en de 3de prijs 
weg. In de categorie Bio-ingenieur was de VUB nog 
indrukwekkender. We wonnen de 1ste en de 2de 
prijs. Hoe kan de kwaliteit van ons onderwijs beter 
bewezen worden? Small can really be beautiful. 

Nu we een beetje vrijheid herwonnen hebben, zijn 
onze activiteiten weer opgestart. Op 27 oktober 
hadden we eindelijk nog eens een Afterworkdrink en 
op 17 november vond ons jaarlijks symposium plaats. 
Thema was dit jaar: The threat of crime to our critical 
and cyber infrastructure. Een zeer actueel onderwerp. 

Ik hoop dat het jaar 2022 het jaar wordt waarin we “het 
normaal” terugvinden. 

Tot spoedig op een van onze activiteiten,

Dear friends,
First of all my best wishes for a healthy and 
prosperous 2022. Let 2022 be the year where corona 
finally becomes “just a flu” against which vulnerable 
people get a yearly vaccination and in which a 
booster prevents that, due to the omicron variant, the 
4th wave soon becomes a 5th wave.

As Bob Dylan told us: The Times They Are A’Changin 
and this not only because of corona. The student 
populations at the masters of our faculties have 
undergone a profound change. 20 years ago, the 
student population and the lessons were 100% Dutch. 
Nowadays the working language for about half of our 
students is English and they don’t speak Dutch. BrEA 
has to adapt to this new reality. We want to remain 
the binding element and the networking place for 
all alumni from the faculties Engineering sciences, 
Bio-engineering and Computer sciences. Therefore 
English will gradually become the communicating 
language for BrEA. Go to our renewed website  
www.brea.be that is now bilingual Dutch/English

This evolution has no negative influence on the quality 
of our education, on the contrary. Further in this 
magazine you will find contributions of some alumni 
that just graduated. With their theses they were the 
winners of the BrEA and ie-net prices. At the ie-net 
prices competition, all faculties in Engineering and 
Bio-engineering sciences of Flanders (universities 
of Antwerp, Brussels, Gent and Leuven) compete 
against one another. In the category Civil Engineers, 
the VUB won the 1st and the 3rd price. In the category 
Bio-engineers, we did even better. We won the 1st 
and the 2nd price. How to better illustrate the quality 
of our education? Small can really be beautiful.

Now that our freedom is gradually coming back, we 
have started up our activities again. On October 
27th, we had an After Work drink and on November 
17th we had our yearly symposium. The topic this 
year was: The threat of crime to our critical and cyber 
infrastructure. A very actual topic.

I hope that 2022 will become the year when we can 
go back to “fully normal”.

Looking forward to meet you on one of our upcoming 
activities,

5

Luc De Mondt 
Voorzitter/President
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Beste ingenieursvrienden,

In het vorige voorwoord prees ik collega en emeritus prof. Dirk Lefeber voor de 
erkenning van zijn jarenlange inzet en onderzoek met de prestigieuze Hilde Bruersprijs 
voor Geneeskunde. Onze faculteit kent vele talentvolle collega-ingenieurs, die terecht 
bekroond worden met prijzen en mooie titels. Daar wil ik graag bij stilstaan in dit eerste 
voorwoord van 2022. Uiteraard gaat het hier enkel over een greep uit de vele erkenningen 
die onze collega’s mogen ontvangen. Voor een exhaustieve lijst van alle prijzen en titels 
toegekend aan alle collega’s en vakgroepen biedt dit voorwoord helaas (of misschien net 
gelukkig) niet voldoende ruimte.

Onze klimaatwetenschapper en lid van de 
vakgroep HYDR – prof.  Wim Thierry – wist een plek 
te bemachtigen op de wereldvermaarde Forbes-
lijst ‘30 under 30 Europe’. Hij werd genoemd als 
één van de grote, jonge vernieuwers in die lijst 
in het onderdeel ‘wetenschap en gezondheid’. 
Hij is van het jaar 1987 en werd op 29-jarige 
leeftijd reeds voltijds aangesteld als professor 
aan onze faculteit. Zijn onderzoek rond klimaat 
is van wereldniveau en collega Thierry maakt op 
basis van zijn wetenschappelijke kennis vandaag 

regelmatig deel uit van het publieke klimaatdebat.
Wiskunde-experte Ann Dooms van de 
interfacultaire vakgroep WIDS werd opgenomen 
in de top 50 Belgische Tech-pioniers van De Tijd. 
Daarnaast won ze ook een ‘JCI Belgium TOYP 
(Ten Outstandiging Young Persons) Award’. Deze 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen tussen 
18 en 40 jaar voor hun uitstekende bijdrage aan 
de verbetering van de samenleving.  Ze werd ook 
‘Innovaris WATS’ (Women Award in Technology 
and Sciences) finaliste.

HOEKJE VAN     
DE DECAAN
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Daarnaast kreeg prof. Herman Terryn – lid van 
de vakgroep MACH – de Amerikaanse ‘H.H 
Ulhig corrosion award’ voor zijn werk rond de 
bestrijding van metaalcorrosie. Hij begeleidde 
recent ook de masterthesis van Lise Vermeersch 
die daarmee genomineerd werd voor de Vlaamse 
ie-net-prijzen. Daarenboven werd collega Terryn 
ook voor 5 jaar benoemd tot ereprofessor aan de 
‘University of Science & Technology’ van Beijing.

Onze expert in elektrische voertuigen prof. Joeri 
Van Mierlo (vakgroep ETEC) werd verkozen 
om als lid te mogen toetreden tot de KVAB 
(Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
wetenschap en kunst). Het is een aanzienlijke 
eer om deel te mogen uitmaken van deze 
gemeenschap die regelmatig samenkomt om te 
debatteren over maatschappelijk relevante en 
zeer interdisciplinaire thema’s.

Prof. Em. Joannes Schoukens van de vakgroep 
INDI werd dankzij zijn 105 publicaties uitgeroepen 
tot de meest gepubliceerde auteur allertijden in 
de ‘IEEE instrumentation and measurement 
transactions’. Hiervoor ontving hij dan ook de 
‘Gold Medal of the IEEE Instrumentation and 
Measurement Society’.

Tenslotte en zoals jullie misschien reeds lazen, 
heeft de Vicerector Innovatie & Valorisatiebeleid 
en onderzoeksdirecteur van de onderzoeksgroep 
B-PHOT prof. Hugo Thienpont, de ‘Spie Gold 
Medal‘ 2021 gewonnen.  Dat is één van de 
meest gerenommeerde erkenningen binnen de 
fotonica. Er hebben dan ook al verschillende 
Nobelprijslaureaten deze prijs gewonnen. Deze 
bekroning kreeg hij van collega’s wereldwijd 
omwille van zijn baanbrekende visie op fotonica en 
de impact van zijn onderzoek op de maatschappij. 

Het voorgaande geeft niet alleen aan dat er 
heel wat eminente wetenschappers in onze 
rangen aan het werk zijn, maar toont ook het 
maatschappelijk belang aan van het onderzoek 
aan onze ingenieursfaculteit. De wereld heeft 
meer dan ooit ingenieurs nodig. 

Rest mij jullie nog een veilig, gezond en heel 
gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Hopelijk brengt 
2022 nog mooie prijzen en titels met zich mee 
en wordt nog meer voortreffelijk werk van onze 
collega-ingenieurs terecht bekroond.

VICERECTOR PROF. HUGO THIENPONT

Francis Berghmans,
Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen  
#wearevubengineers
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HOEKJE VAN DE RECTOR
Beste ingenieur van de VUB,  

Wellicht zal u samen met mij hopen dat het nieuwe 
jaar beter wordt dan het jaar dat we achter ons 
laten. Positief is alvast dat we als samenleving 
overeind zijn gebleven. Dat is in de eerste plaats 
de verdienste van de zorgverstrekkers, onder wie 
alle collega’s van ons universitair ziekenhuis UZ 
Brussel. Maar ook uw persoonlijke inzet maakt 
elke dag het verschil. Samen geloven we immers 
in de kracht van kennis, expertise en onderzoek. 
We passen ons gedrag aan omdat we deel willen 
zijn van de oplossing, niet van het probleem. Dat 
geldt niet alleen voor de pandemie, maar ook voor 
bijvoorbeeld het klimaat. 

Wereldwijde problemen verdragen geen 
navelstaarderij. Laten we daarom even 
uitzoomen tot meer dan zes miljard kilometer, 
zoals de legendarische Amerikaanse 
wetenschapscommunicator Carl Sagan deed 
met zijn Pale Blue Dot. Op die wereldberoemde 
foto vanuit Voyager 1 is de enige thuis die we 
kennen niet meer dan een lichtblauw stipje in een 
onmetelijk heelal. In november vorig jaar hebben 
we een eredoctoraat uitgereikt aan Ann Druyan, 
de partner van Carl Sagan. Na de dood van haar 
man zette ze zijn baanbrekend werk verder, onder 
andere met de invloedrijke televisieserie Cosmos. 
Ann Druyan was ook betrokken bij de Voyager 
Golden Record, een grammofoonopname met 
muziek, geluiden en beelden die buitenaardse 
wezens een idee moeten geven van het leven en 
de cultuur op aarde.  

Ann Druyan staat in de VS en daarbuiten steevast 
op de barricaden voor de wetenschap. We zijn 
met haar in contact gekomen via Clement Hiel, 
een VUB-ingenieur die zijn doctoraat behaalde in 
de werktuigkunde-elektrotechniek. Hij trok later 
naar de VS, werkte voor NASA, alvorens zelf 
met een onderneming te starten die opdrachten 

uitvoert voor NASA, Boeing en de Amerikaanse 
luchtmacht. Clement Hiel is o.m. de ontwerper van 
een radartoren waarvan de onderdelen met een 
kliksysteem in elkaar worden gezet. Zopas kreeg 
hij nog de prestigieuze George Lubin Award, 
uitgereikt door de Society for the Advancement of 
Material and Process Engineering.  

En er is opvolging. Zo hebben twee jonge 
VUB-wetenschappers pas een Frank De 
Winne-mandaat gekregen van het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Het 
onderzoek van Vjera Radonicic richt zich op het 
bestaan van leven in buitenaardse omgevingen. 
Enrico Anfuso zoekt naar manieren om 
ruimtecapsules die door de dampkring naar de 
aarde terugkeren te beschermen tegen extreme 
hitte.  

Als we ons beklemd voelen door de pandemie, is 
het goed om onze blik te verruimen. Niet zozeer 
om alles te relativeren, maar wel om te beseffen 
dat er maar één planeet en één mensheid is en 
dat we de uitdagingen van onze tijd niet alleen 
moeten, maar beslist ook kunnen aanpakken. 
Laten we met die spirit het nieuwe jaar beginnen.
    
Ik wens u een gezond, succesvol 
en inspirerend 2022! 

Caroline Pauwels
Rector VUB

EEN RUIME BLIK
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bedrijfswereld. De stelling wil immers dat de 
belangrijkste reden waarom een werknemer het 
bedrijf verlaat de baas is die ze op dat ogenblik 
hebben.

DE WILDE WELDOENER
Dit eerste type leider is eigenlijk een type persoon 
dat niet geschikt is om een team te leiden. We 
weten dat zachte heelmeesters stinkende wonden 
maken maar dit geldt ook voor managers. Je 
kan nu eenmaal niet goed doen voor iedereen. 
Je mag dan als baas uiterst oplossingsgericht 
en menslievend zijn, vroeg of laat dien je wel 
eens een beslissing te nemen waarmee je je 
niet populair zal maken. Je kan met andere 

Men stelt dat in tijden van crisis de échte 
leiders zich onderscheiden van de ‘watjes’ – de 
oorspronkelijke uitdrukking had het eigenlijk over 
mannen en jongens maar enfin deze discussie 
hadden we al eerder. De realiteit is wel dat in 
moeilijke periodes in het bedrijfsleven of in de 
samenleving in het algemeen de werknemers of 
burgers verwachten dat hun (politieke) leiders de 
juiste koers uitzetten om door de storm te geraken. 
Gezien we momenteel om de oren geslagen 
worden met een allegaartje aan maatregelen om 
de vierde covidgolf door te komen, stel ik voor om 
niet onze politieke leiders onder de loep te nemen 
maar eerder enkele van de meest markante 
leiders of bazen die ik ooit al tegenkwam in de 

MUSHROOM MANAGEMENT
KEN JE BAAS

Na ruim 20 jaar professionele ervaring, dacht ik dat het misschien wel eens tijd was om wat pareltjes 
op het gebied van management neer te pennen. Wij ingenieurs mogen dan misschien wel als 
nerds of sociaal gehandicapten bekeken worden door collega’s met een managementsopleiding, 
zeer vaak was ik getuige van staaltjes managerieel geklungel, of is het manageriaal? Van het 
sollicitatiegesprek, over het assessment, het evaluatiegesprek, het motivatiegesprek tot de off-
site team building, stuk voor stuk deel ik met jullie ervaringen ‘uit het leven gegrepen’. Het spreekt 
natuurlijk voor zich dat elke mogelijke overeenkomst met bestaande personen louter toevallig is.
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woorden als manager nooit in de voetstappen 
treden van Sinterklaas en alleen maar lachende 
gezichtjes rondom jou hebben. Zo had ik ooit 
een manager die zowat aan zijn hele entourage 
beloofd had dat ze hem zouden opvolgen als hij 
met pensioen zou gaan. Ik hoef jullie niet uit te 
leggen dat op het moment dat zijn opvolger zou 
worden aangekondigd, zowat de halve afdeling 
een speech had voorbereid. Begin dan maar als 
nieuwe manager de brokken te lijmen. Belangrijk 
is dat je bij zo’n ‘wilde weldoener’ beseft dat hun 
woorden eigenlijk geen waarde hebben en ze 
zich er steeds uit zullen praten. Indien ze dan 
uiteindelijk hun belofte niet waarmaken, is het ook 
vaak andermans schuld. 

DE ULTIEME OPPORTUNIST
In tegenstelling tot het vorig type wil dit soort 
manager niet de anderen maar vooral zichzelf 
tevreden houden. Indien je in het achterhoofd 
houdt dat de uiteindelijke vraag die deze manager 
zichzelf zal stellen ‘what’s in it for me’ is, weet je 
wel hoe je dit soort personage dient te bespelen. 
Deze drang om overal zelf beter van te worden, is 
in de meeste gevallen vaak onschuldig. Ooit had ik 
een baas die gewoon steeds naar gelegenheden 
zocht om te gaan eten op restaurant. Wou je dus 
iets van hem bekomen, was dit meestal tijdens een 
lunch of met het vooruitzicht van op restaurant te 
gaan. Carrièredrang kan ook de drijfveer zijn. Zo’n 
baas wil gewoon dat elk project bijdraagt aan hun 
carrière. Aftercare of middellange en lange termijn 
zijn niet relevant en zullen hen worst wezen. Als 
je van zo’n baas iets wil bekomen, moeten ze de 
successen ervan steevast zelf kunnen opstrijken. 
Problematischer is het echter dat, wanneer geld de 
enige drijfveer is, je er als ondergeschikte weinig 
aan kan doen. Steeds weer moeten terugvallen 
op objectieven en de hieraan gekoppelde bonus 
is niet altijd evident. Dit soort manager heeft vaak 
ook weinig vertrouwen in medewerkers want 
vreest dat zij misschien ook wel eens met een 
stuk van de koek zouden kunnen gaan lopen. 
Het wordt pas echt dramatisch wanneer dit soort 
persoon verantwoordelijk is voor grote aankopen 
of hoofd is van een aankoopdienst. Vooral in 
de politiek kom je dit type ‘leider’ vaak tegen en 
meestal blijft deze carrière beperkt tot één of twee 
ambtstermijnen.

DE IDEEËNSPUIENDE GOEROE
Ooit werkte ik voor een bedrijf waarvan een 
afdeling werd geleid door iemand die vond dat 
hij dagelijks minstens 10 goede ideeën moest 

spuien. Zijn business manager werd gewoon 
gek van alle haalbaarheidsstudies en business 
cases die hij dagelijks moest maken. Ook voor 
het team was dit frustrerend. Telkens ze met hun 
baas in meeting zaten, kwamen ze terug buiten 
met meer problemen dan ervoor. Enorm veel uren 
gingen verloren waardoor de dagelijkse gang 
van zaken ernstig verwaarloosd werd. Het moet 
enorm vermoeiend zijn om zo iemand als baas 
te hebben vooral omdat je heel weinig hebt aan 
een baas die steeds met de gedachten elders zit. 
Het is niet zeldzaam dat teams die geleid worden 
door dit soort goeroe ineens collectief ontslag 
nemen. Paradoxaal genoeg beseft dit type baas 
in de meeste gevallen ook niet hoe moeilijk ze 
het leven van hun medewerkers maken. Meer 
nog, vaak denken ze dat ze hen juist helpen door 
creatief te zijn in hun plaats. Dit type baas heeft 
ook altijd gelijk, want als je continu ‘goeie’ ideeën 
in de lucht werpt, zal er ooit wel eentje uitkomen. 
Dit type goeroes vind je ook vaak terug in de 
financiële sector als beursanalist. Logisch, als 
je vandaag nog zegt dat de goudkoers zal dalen 
en morgen weer het omgekeerde, zal je ooit wel 
eens een juiste voorspelling doen.

DE GEFRUSTREERDE CALIMERO
Dit type baas is vaak door de jaren heen bevorderd 
tot op een niveau dat ze zelf nooit had durven 
hopen of dromen. Daarom wil deze persoon zich 
extra bewijzen en iedereen ervan overtuigen dat 
ze wél de juiste persoon op de juiste plek zijn. 
Ook al twijfelt eigenlijk niemand aan hun kunnen, 
toch zullen ze dit nooit accepteren en is dit vaak 
de grootste frustratie. Soms groeit deze frustratie 
ook uit het hebben van een lager diploma dan 
sommige van hun medewerkers waardoor de 
baas in kwestie zelf zeer onzeker is. Zolang ze 
deze onzekerheid proberen te bestrijden door 
zelf zéér hard te werken (lees: onmenselijk veel 
uren presteren) is er op zich niets aan de hand. 
Wanneer deze onzekerheid echter omslaat 
in een competitiedrang, kan dit leiden tot een 
zeer slechte sfeer binnen de afdeling omdat 
medewerkers dan het gevoel krijgen dat ze steeds 
in een soort competitie zitten, onder vuur liggen 
en nooit meer veilig zijn. Hierdoor is iedereen 
bang om fouten te maken omdat de baas deze 
wel eens zou kunnen uitvergroten om zijn eigen 
superioriteit te bewijzen. Op termijn leidt dit soort 
verantwoordelijke vaak tot burn-outs of collega’s 
die ineens ‘ontploffen’ en impulsief hun ontslag 
geven, zelfs zonder reeds een andere job te 
hebben.

MUSHROOM MANAGEMENT: Ken je baas
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THE MIGHTY MENTOR
Dit type baas is vaak een altruïst van de zuiverste 
soort. Vaak iemand barstensvol energie en 
gepassioneerd door hun vak. Het is een persoon 
die eigenlijk als levensdoel heeft om iedereen 
rondom hen te laten groeien. Deze soort persoon 
gaat er namelijk van uit dat iedereen er beter van 
zal worden wanneer ze met hen samenwerken. 
Ideaal voor pas afgestudeerde werknemers 
die gemotiveerd worden om te werken aan hun 
vaardigheden, talenten te ontplooien en zo 
zichzelf te overstijgen. Voor medewerkers die ‘fin 
de carrière’ zijn kan deze mentor soms wel voor 
een hoop stress zorgen. Als presenteren voor een 
grote groep niets voor jou is, kan het beklemmend 
overkomen als je baas ineens een internationaal 
seminarie organiseert waarop jij de host zal zijn. 
Niet elke baas van dit type kan ermee om als je 
aangeeft dat je nu even binnen je comfortzone 
wenst te blijven en niet steeds de grenzen van 
je competenties wil opzoeken. Voor hen kan dit 
overkomen als een gebrek aan motivatie of zelfs 
gezien worden als een vorm van luiheid. Dit soort 
baas zal nooit met de eer van een succes gaan 
lopen maar zal jou wel de schuld geven van een 
falen als je niet steeds meeloopt in zijn ratrace.

DE ABSOLUTE CONTROLEFREAK
We kennen allemaal wel zo iemand die steeds 
alles onder controle wenst te houden. Om te 
kunnen overleven, probeert deze persoon in alles 
vaste patronen te vinden en de chaotische wereld 
volledig te plannen. Vaak zijn dit type managers 
zelf ook zeer goed georganiseerd en bijna op het 
neurotische af voorspelbaar. Als deze persoon 
je baas is, kan dit echter wel een enorme bron 
van ergernis en stress zijn. De persoon op zich 
bedoelt het vaak goed en is zich van geen kwaad 
bewust. In vele gevallen gaat het om iemand die 
doorgroeide in het bedrijf en dus de gang van 
zaken, de pijnpunten van de organisatie en de 
aandachtspunten en valstrikken zéér goed kent. 
Daar wringt echter het schoentje; de persoon in 
kwestie kan vaak niks loslaten en wordt hierdoor 
zelf bijna tot waanzin gedreven omdat ze alles 
zelf onder controle willen hebben en houden. 
Zo’n baas probeert ook vaak zélf gaten dicht te 
rijden en tussen te komen in de taken van zijn 
medewerkers, wat vaak zeer frustrerend kan zijn. 
Ook al lijkt het haast onmogelijk, dit type baas 
dien je vooral gerust te stellen. Door regelmatige 
updates en soms zelf op mogelijke problemen 
te anticiperen waaraan ze zelf nog niet gedacht 
hadden, win je hun vertrouwen. Voor dit type 

baas is het een geruststelling om zich omringd 
te voelen met medewerkers die hen het gevoel 
geven dat alles onder controle is.

DE VISIONAIR
Dit type baas heeft altijd ‘the bigger picture’ voor 
ogen. Ze menen het goed met het bedrijf en de 
medewerkers en zal er alles aan doen om beide 
te laten groeien. Dit wil niet zeggen dat dit soort 
baas enkel goed nieuws zal brengen. Vaak zijn 
ze niet bang om de bestaande organisatie of de 
huidige manier van werken in vraag te stellen en 
te veranderen indien dit beter is voor de toekomst 
van het bedrijf. Dit type leider zal er ook proberen 
voor te zorgen dat de medewerkers de nodige 
competenties ontwikkelen die het bedrijf in de 
toekomst nodig zal hebben. Het leuke aan dit 
soort baas is dat creativiteit enorm geapprecieerd 
wordt, maar het nadeel is dat voor hen stilstaan 
gelijkstaat met achteruitgaan. Het waarom dingen 
gedaan worden is daarom belangrijker dan de 
directe successen ervan. Dit soort baas probeert 
te zorgen voor een omgeving waarin iedereen 
groeit maar waarbij ook de welvaart van het 
bedrijf centraal staat. Het nadeel van dit soort 
visionair is dat ze in gedachten soms al enkele 
stappen verder zitten. Het heden is voor dit type 
manager slechts een bevestiging van wat ze 
reeds maanden geleden al hadden uitgestippeld 
en eigenlijk weinig relevant. Voor medewerkers 
die zich niet zo comfortabel voelen bij een klimaat 
van constante verandering, kan dit type manager 
als zeer onstandvastig overkomen. Wanneer het 
bedrijf uiteindelijk toch in een moeilijke situatie 
terechtkomt, zal dit soort manager dit eerder als 
een persoonlijk falen aanzien en vaak het bedrijf 
verlaten nog vóór de eerst golf de boeg raakt.

Het spreekt voor zich dat bovenstaande types 
van bazen niet de enigen zijn en dat combinaties 
van meerdere types mogelijk zijn. Het is wel 
een feit dat je best op zoek gaat naar een 
bedrijf en een baas die het meest aansluiten 
bij je eigen verwachtingspatroon. Niets is 
namelijk zo frustrerend als het werken voor een 
leidinggevende die niet aansluit bij jouw karakter 
of ambitie. Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd 
dat een goede ‘match’ tussen werkgever en 
leidinggevende ervoor zorgt dat iedereen er beter 
van wordt. 

Prettig eindejaar,
Nico Bécu
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PRIZE CABINET
The BrEA ingeneering prizes
Every year BrEA presents a prize for the best master theses. This years 
winners are listed below with a short synopsis, in their own words, of 
what their thesis is about.

The master’s thesis ‘Experimental validation of a 
numerical model describing piston effect driven 
airflow in a subway station’ was performed by 
Ing. Joren Vanlaere and Ing. Isabeau Sabbe. 
The piston effect describes a forced airflow that 
arises when a vehicle, in this case a subway train, 
travels through a tunnel and the air is unable to 
flow freely around the train’s body. It causes air 
in front of the train to be pushed forward, while 
suction at the rear of the train is observed. This 
phenomenon induces piston winds and influences 
general airflow inside the subway tunnel network.

‘Computational fluid dynamics’ (CFD) were used 
to numerically compute the airflow in a subway 
station. The two-dimensional simulations with 
simplified geometry were performed using Ansys 
Fluent. One of the simulation outputs concerned 
velocity magnitude in nine different locations 
along the platform. These values   were used for 

comparison with the experimental measurements, 
which were conducted in the Sint-Katelijne 
subway station in Brussels. A measurement set-
up was designed and built for this purpose.

Both numerical and experimental results indicate 
that wind velocity increases as a train enters and 
exits the station. Similarities in magnitude and 
timing of the peaks can be observed. Depending 
on the measurement location, these properties 
will change in a similar manner. The lower 
velocity magnitudes in the numerical study can 
be explained by the simplified conditions applied 
during the simulations. Nevertheless, it can be 
concluded that the numerical model describes 
the airflow driven by the piston effect in a subway 
station with sufficient accuracy to be applied 
in future research. The validated model could 
contribute in numerous sectors such as improving 
station architecture, emergency exit positioning, 

INDUSTRIAL ENGINEER:

Isabeau Sabbe
“Experimental validation of a numerical model describing                 
  piston effect driven airflow in a subway station”
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‘heating, ventilation and air conditioning’ (HVAC) 
applications, fire prevention, fire fighting and 
evacuation procedures. 

The master’s thesis was in cooperation with the 
department of mechanics at the Royal Military 
Academy (RMA). The research unit of fluid 
dynamics and in particular its research cell on 
momentum and energy in flows, has an ongoing 
project called ‘CFD modelling of CBRNE type 

attacks (release of small particles) in confined 
spaces’. The doctoral research is carried out 
by Ir. Loreline Faugier supervised by Prof. Ir. 
Walter Bosschaerts and Prof. Ir. Benoît Marinus. 
For the elaboration of the experimental set-up, 
assistance was provided by teaching assistant 
Ir. Jan Vercauteren and technical expert Matthias 
Van Cauter. The measurement campaign was 
made possible by the ‘Maatschappij voor het 
intercommunaal vervoer te Brussel’ (MIVB-STIB). 

My master thesis investigated an alternative way 
to do cryptography. You may have heard that 
current software cryptographic techniques are 
threatened by the ever increasing computational 
power that we witness today. Much has been 
said over the enormous possibilities that quantum 
computers could offer. While they are not 
here yet, researchers have already developed 
algorithms for quantum computers that can be 
used to efficiently solve the difficult mathematical 
problems on which modern cryptography is 
based.

To cope with this threat, alternative cryptographic 
methods are considered. The one I examined, 
tries to implement a one-time pad by making 
use of a hardware based system. A one-time 
pad is the only encryption method that has been 
mathematically proven to be unbreakable when 
fulfilling a number of conditions. These conditions 
impose that the used encryption key is random, as 
long as the message, only used once and securely 
exchanged between the communicating parties. 
In practice, these conditions make it extremely 
difficult to implement a one-time pad, because 

of the lack of means to securely exchange very 
long keys. In my thesis, I investigated the use of 
chaotic systems to fulfill this task. Chaotic systems 
are deterministic non-linear systems that are 
extremely sensitive to their initial conditions. This 
makes the prediction of the signals generated by 
these systems extremely difficult and in practice, 
due to the presence of noise, impossible. But 
because these signals are so difficult to predict, 
they are excellent candidates for the generation 
of encryption keys. Another property that is 
very convenient in chaotic systems is that two 
extremely similar systems are able to synchronize 
and generate the same chaotic output, even when 
they are at different locations. This happens 
when they are injected with the same chaotic 
signal that is generated by a third chaotic source. 
By sampling the chaotic output signals at both 
locations, identical keys can be extracted and 
used to perform the one-time pad.

While much has been documented in the 
literature over the feasibility of this method, a 
thorough study of the security aspects was still 
missing. The specific objective of my thesis was 

CIVIL ENGINEER:

Sevada Sahakian

“Secure Chaos-Based Photonic Key Exchange”
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Fossil fuels are everywhere nowadays: we use 
them for driving our cars and warming our houses, 
but also for producing the chemical compounds 
present in our smartphones, clothes, and plastics. 
However, the production of these chemicals has 
detrimental effects on our environment. There 
must be a cleaner way of doing this, right?! Well, 
the answer is yes. We are currently developing 
chemical processes in which renewable biomass, 
such as organic waste, serves as a feedstock 
instead of fossil fuels. The breakdown of this 
organic material into its building blocks, and 
the conversion of these building blocks into 

the desired chemical product is carried out by 
specifically engineered bacteria, serving as 
microscopic cell factories, in fermentations.

The problem is that fermentation conditions 
in large-scale bioreactors are continuously 
fluctuating and not at all equal to the stable, 
optimized lab-scale conditions in which the 
cells are designed to function. As a result, the 
metabolism of the bacterial cells is out of balance, 
their productivity is reduced, the fermentation 
process is less profitable and chemical companies 
are not interested.

BIO ENGINEERS:

Wouter Magnus
“Biosensors for improving the production of bio-diapers”

The ie-net engineering prizes
The association for engineers in Flanders and Brussels, ie-net, also 
has their own set of prizes for the best master theses of the year. These 
prizes are granted to the three best theses in three categories: biological 
engineers, civil engineers and industrial engineers. Our students at VUB 
did really well. Read everything about their winning theses below.

to investigate and also improve the security of  
such systems. I did this by significantly increasing 
the number of variable parameters present 
in the chaotic system. The more parameters 
there are, the more difficult it becomes for an 
attacker to estimate all of them exactly in order 
to reproduce the system. This makes the key 
distribution process as a whole more secure. I 
also used artificial intelligence to train a neural 
network into mimicking the behavior of chaotic 
systems. This can be used by an attacker to 
replicate the chaotic signals and in the end, the 

final key. My thesis showed that chaotic systems 
and the way keys are extracted from chaotic 
systems are inherently immune against attacks 
with some neural networks. To be able to make 
a more general statement about the security of 
the encryption method, more research is required 
because all possible attacking scenarios should 
be considered. This is something that would 
require years of research. In contrast to that, my 
thesis demonstrated that the most obvious and 
plausible attacks against this encryption method 
are bound to fail.
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Global warming is a globally recognised 
phenomenon and can be attributed mainly 
to increasing anthropogenic emissions of 
greenhouse gases. This mainly concerns the 
emission of carbon dioxide (CO2) present in low 
concentrations in flue gases of fossil fuel powered 
factories and in biogas derived from anaerobic 
digestion of organic matter. The development of 
efficient CO2 capture technologies is essential to 
reduce the effects of global warming as much as 
possible in the short term. The currently available 
technologies have some major limitations, 

During my master thesis project at the VUB’s 
Research Group of Microbiology (MICR), I 
performed research on biosensors, one of 
the possible tools that can be used to help the 
bacteria in a fermentation adapt to a fluctuating 
environment, keep their metabolism balanced 
and as a result improve their productivity. 
Biosensors are proteins that function as detectors 
within a cell, sensing the presence of specific 
molecules, and capable of translating this input 
into a specific output signal. I characterized 
candidate biosensors that, as input, sense the 
presence of molecules involved in the conversion 
from basic sugars into 3-hydroxypropionic acid, 
a useful chemical compound that can be used in 
the production of e.g. bioplastics, cosmetics or 
diapers. As an output, my biosensors steered the 
production of a fluorescent protein, generating 
a measurable output and allowing me to 
characterize the dose-response relations.

preventing large-scale implementation in industry. 
In addition to the sequestration of CO2 from the 
various gas flows, it is also possible to look into 
which applications this captured CO2 can be 
used. The aim is to close the CO2 cycle through 
its industrial deployment as a C1-building block in 
the production of fuels and chemicals. 

The CO2 must first be captured and this 
process is very energy-intensive. Adsorption 
technologies in particular look promising. The 
CO2 molecules will adhere to the surface of a 

As a next step, the fluorescent output of the 
biosensors can be replaced by the regulation of the 
production of enzymes, catalyzing certain steps in 
the conversion of organic material into the desired 
product. In this way, the biosensors allow the 
construction of feedback and feedforward loops, 
finetuning the enzymatic activity to the presence 
of certain molecules in each step of a biochemical 
conversion (Fig. 1). This helps balancing the flux 
of molecules through a pathway and avoiding 
imbalances, resulting in higher productivities. 

I am very grateful to my promoter Prof. Dr. ir. 
Eveline Peeters, my co-promoter Dr. ir. Indra 
Bervoets and my supervisor ir. Amber Bernauw for 
all their support and for giving me the opportunity 
to work on this ongoing project. I think this is a 
great example of the societal relevant research 
that is conducted at the VUB, and how even as a 
student you can make valuable contributions.

Matthias Schoukens
“Electrothermal regeneration of 3D-printed activated   
  carbon monoliths in biogas upgrading:  
  modelling and experimental evaluation”
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solid porous material while the other components 
are recovered at the end of the column. The 
adsorption step is always followed by a desorption 
step in order to regenerate the adsorbent so 
that cyclic operations can be performed. This 
desorption step is often the limiting step as it 
is time consuming and requires a lot of energy. 
Traditionally, the adsorbent is regenerated either 
by increasing the temperature (TSA) of the solid 
material or by reducing the pressure in the column 
(PSA) to ensure that the CO2 molecules detach 
from the surface and can be recovered. TSA is 
typically performed by passing a hot inert gas or 
superheated steam through the column to raise 
its temperature. However, this is a long process 
while fast cycle times are needed to process the 
huge amounts of gas.

This work looked at an alternative way of 
increasing the temperature. Electrification of the 
desorption step may provide a more efficient 
process by ensuring faster and direct heating 
of the adsorbent material resulting in a lower 
energetic cost and higher purity of the CO2 

In the context of the current climate crisis and 
sustainable development, material efficiency is 
of great importance, especially in the building 
sector. In 2019, this sector was responsible 
for nearly 40% of the global CO2 emissions. A 
substantial share of these emissions is released 
during the production of cement, which is required 
for the making of concrete, one of the most used 
building materials in the world. What if it would be 
possible to reduce the amount of concrete used 

stream obtained. In this case, the process is 
called Electrical Swing Adsorption (ESA) and 
the heating is achieved by the Joule heating 
effect. This electrification of processes is seen 
as a greener way of operating if the energy 
is generated by renewable sources. Different 
materials can be employed in the context of ESA 
but the emphasis in this work is mainly on the use 
of carbon-based materials. These materials not 
only possess a large surface area and a large 
number of micropores that are important for the 
adsorption properties of the material, but they are 
also capable of conducting the electric current, 
which then causes the material to heat up and 
the extent to which this happens depends on the 
resistivity of the material. 

In their natural form, activated carbon appears as 
powder, but to be applied on an industrial scale, 
they need to be transformed into macroscopic 
forms. Structured adsorbents offer a possible 
solution and in the case of CO2 capture, it is 
particularly interesting to look at monolithic 
structures that offer a number of advantages 
over traditional beads or pellets. They result in a 
smaller pressure drop and a better mass transfer 
since they are built up of a number of parallel 
channels. Various methods can be used in the 
synthesis of these structured adsorbents but 
here 3D-printing was used. Several 3D-printed 
honeycomb monoliths were studied. The 
adsorption properties were examined and the 
use of an electric current for regeneration was 
explored. Finally, this process was simulated by 
using a dynamic model in MATLAB®. 

in structures, that is by introducing a new material 
efficient construction approach?

Concrete is traditionally reinforced with steel, 
but in order to protect this reinforcement against 
corrosion it must be covered with a considerable 
layer of concrete. By reinforcing the cementitious 
material with woven fibre textiles, the thickness of 
this protective cover can be reduced significantly. 
This innovative and material efficient building 

CIVIL ENGINEERS:

Ciska Gielis
“Modular Textile Reinforced Concrete (TRC) Shells:
  an exploration through geometrical design and prototyping”
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material is called Textile Reinforced Concrete 
(TRC), and allows the manufacturing of more 
slender construction elements, for which less 
cement is required.

Moreover, the thickness of the TRC construction 
elements can be reduced even more by 
optimising their shape according to the forces 
they carry. Shell structures are an example of 
such force-efficient construction elements. These 
doubly curved structures are not only interesting 
because of their impressive slenderness and 
material efficiency, but also due to their elegant, 
organic shape. Unfortunately, the manufacturing 
process of these captivating structures is still time-
consuming, labour-intensive and material wasting, 
primarily as a result of the complex, single-use 
formworks or casting moulds that are currently 
used. As the application of free-form structures 
in the architectural landscape grows, an urgent 
rationalisation of this manufacturing process is 
necessary, in search for a more economically and 
ecologically sustainable construction method.

In my research, I investigated this rationalisation 
through two different approaches. A first 
rationalisation was realised by already considering 
the manufacturing approach during the design 
phase of the shell structures. A modular design 
strategy for continuous, undulating shell structures 
was developed, in which the shell structures can 
be constructed out of a repetition of a limited set 
of smaller shell modules. Consequently, only a 

limited number of differently shaped, reusable 
formworks are required. A further rationalisation 
was investigated by exploring and applying such 
an innovative, reusable formwork technique. 
Reusable formwork elements composed of 
investment casting wax were used for the 
construction of a modular TRC shell prototype, 
a small-scale application of a more sustainable 
manufacturing process, which yielded promising 
results.

Modular TRC shell structures combine an 
impressive design freedom with an astonishing 
slenderness. With these interesting qualities and 
the proposed rationalisation of their manufacturing 
process, these modular structures could free the 
path to a more sustainable and material efficient 
building sector.

With this master thesis research, I finalised my 
studies in Architectural Engineering at the VUB, 
an excellent university at which I was able to 
develop and challenge myself, both academically 
and socially. Personal contact between students, 
professors and assistant teachers was a common 
thread during my study period at the VUB, and 
that is an undeniable asset. At the VUB, you are 
not just ‘student X’. The academic staff members 
are keen to discover your strengths and to offer 
advice and guidance, giving you the opportunity 
to acquire valuable knowledge and to precisely 
develop those skills that will ultimately get the 
very best out of you.

Margo Vandermotten (VUB) took home the first prize in this same category with her thesis “How to 
measure the impact of medicine on our liver?”. Regrettably we didn’t manage to get a hold of a synopsis for 
this thesis in time for publication. We wish to congratulate her as well as all the other winners!
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BEDRIJFSCULTUUR

BEWONDERING EN VERWONDERING
DOOR DE LENS VAN STEVE MCCURRY

Enkele maanden terug ging ik in de slipstream 
van enkele vrienden mee naar de retrospectieve 
van sterfotograaf Steve McCurry in Antwerpen. 
Ik koesterde op voorhand geen verwachtingen. 
De verrassing was daarom misschien wel des te 
aangenamer. 

EERST IETS OVER… 
Steve McCurry? It doesn’t really ring a bell. Toch 
kennen we de fotograaf allemaal van de iconische 
foto van het Afghaanse meisje met de diepgroene 
ogen. De foto werd in 1984 genomen in een 
vluchtelingenkamp in Pakistan, aan de grens 
met Afghanistan, sierde de cover van National 
Geographic, en werd een jaar later verkozen 

tot beste persfoto. Ondertussen heeft hij nog 
duizenden andere foto’s gemaakt in alle hoeken 
van de wereld. Daarbij trachtte hij altijd vooral de 
mens en zijn emoties in de achterliggende cultuur 
in beeld te brengen. Soms voorbereid, soms ook 
niet. Zijn voorliefde voor ‘oude culturen’ in en 
omheen Centraal Azië blijkt duidelijk uit het aantal 
foto’s dat zijn oeuvre (en ook de tentoonstelling) 
omvat. Een plausibele verklaring lijkt dat er in die 
landen culturen kunnen worden aangetroffen die 
onderling erg van elkaar verschillen en soms al 
duizenden jaren teruggaan. De lokale gebruiken 
doorstaan er de tand des tijds, hoewel het 
vooruitgangsbeeld en de globalisatie ook daar om 
de hoek schuilen. 

Een tijdje geleden werd me gevraagd om een reeks artikels onder de noemer 
‘bedrijfscultuur’ aan jullie voor te stellen. Een uitnodiging waar ik met plezier op 
inga. Als zelfstandig trainer, spreker en coach draag ik dagelijks het belang van 
een positieve bedrijfscultuur uit. Vandaag schrijf ik even over een eigen ervaring. 
In tegenstelling tot wat je zou verwachten is het geen professionele ervaring. 
Nuttige inzichten duiken nu eenmaal op onverwachte plaatsen én momenten op. 
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UITSPRAKEN…
De fototentoonstelling bestaat alvast uit tientallen 
juweeltjes. Het is moeilijk kiezen. Maar dat 
hoeft ook niet. Ik nam dan ook ruim de tijd voor 
bewondering én verwondering. En dat gevoel 
overviel me ook ergens halverwege.

Inderdaad, halfweg de tentoonstelling volgen 
enkele kortfilms waarin de fotograaf ons enkele 
persoonlijke ervaringen en inzichten meegeeft. 
Mits even te schakelen kunnen we deze snel naar 
de werkvloer vertalen. Hier komen ze…

“VERZAMEL EEN GOED TEAM ROND JE”
De fotograaf beklemtoont de belangrijke invloed 
die zijn begeleiders hebben op het welslagen 
van zijn opdracht. ‘Vertalers, fixers en chauffeurs 
hebben je leven in handen’ stelt hij. Een verkeerd 
woord kan immers een gesprek een negatieve 
wending geven. Een verkeerde afslag kan je in 
een gevaarlijke situatie doen belanden. In geval 
van nood laat een goed team je dan toe instant 
te handelen.

Goed samenwerken met anderen is daarom 
vooral een kwestie van vertrouwen. Zo laat 
Steve McCurry zich tijdens reizen doorheen 
verschillende landen toch vaak begeleiden 
door dezelfde personen. Hun persoonlijke 
vertrouwensrelaties gaan dan ook jarenlang mee.
Deze uitspraak leverde alvast meteen het inzicht 
op dat vrijwel alle vruchten van arbeid door 
een team worden geleverd, zelfs deze van een 
fotograaf. Nergens past het gezegde -“Als je 
snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil komen, ga 
samen”- beter dan in deze context. En als het 
vertrouwen er is, gaat het ‘gepland gaan’ over in 
een ‘natuurlijke looppas’.

“DE REIS IS BELANGRIJKER  
DAN DE BESTEMMING”
De fotograaf stelt dat hij de mooiste foto’s 
eigenlijk gewoon onderweg neemt. Dan duiken 
de mooiste plaatjes op. “Niemand herinnert zich 
de bestemming, maar de reis en de mensen die je 
onderweg ontmoet, laten een veel diepere indruk 

na”. Veelal maakt hij gebruik van het moment: een 
zandstorm, een markt, een spel, een conflict, een 
ceremonie of een toevallige ontmoeting. “Het is 
onderweg dat het gebeurt!”, voegt hij eraan toe. 
Daarom is hij ook geen voorstander van een 
ellenlange voorbereiding en onderzoek. “Zoek 
snel naar een verhaal”, luidt zijn tip dan ook. 
Deze uitspraken tonen nogmaals aan dat de 
eigenlijke ervaring én beleving veel kostbaarder 
zijn dan het uiteindelijke doel. Een moment zal 
pas echt blijven kleven als je dat vanuit een eigen 
ervaring beleeft. En dat moment ligt ook vaak 
toevallig onderweg. In een afgeleide denken we 
daarbij ook aan het belang van het leerproces. Als 
je telkens een vlekkeloze reis onderneemt naar 
een beoogd resultaat laat je dit stilaan afglijden 
naar een drang voor perfectie en routine. Door 
om te gaan met onverwachte omstandigheden 
en hindernissen wordt je evenwel veerkrachtiger, 
groeit jouw doorzettingsvermogen en kan je 
beter met ‘verandering’ omgaan. Deze leerrijke 
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ervaringen liggen ook vaak gewoon onderweg.
 “ZOEK NAAR BETEKENIS”
Hijzelf zoekt naar een diepere betekenis van 
zijn werk. Dat geeft hem rust tijdens de reis en 
kadert ook zijn inspanningen op langere termijn. 
De fotograaf is zich vooral bewust van de 
kwetsbaarheid van de verschillende culturen die 
hij vastlegt. Hij wil dat bewustzijn overdragen op 
het publiek. Hij wil delen wat hij ooit zag. Hij wil 
beschermen wat binnenkort dreigt te verdwijnen. 
Daarom wordt elke foto ook uitgebreid toegelicht 
met het waar, wat, wie, waarom en hoe. Als een 
puzzelstuk dat past in een groter geheel. Als een 
duurzame tijdslijn doorheen de geschiedenis. 

Deze zoektocht naar betekenis ontdekken we 
vandaag ook in het bedrijfsleven. We zoeken naar 
een bedrijf of organisatie waarin we onszelf kunnen 
zijn en dat we zelf ook willen vertegenwoordigen. 
Omgekeerd verwachten we van het bedrijf ook 
dat het ons vertegenwoordigt. Naarmate werk 
en privé in een hybride werkomgeving meer en 
meer met elkaar verstrengeld raken, ontstaat de 
behoefte dat beide elkaar aanvullen en dit alles 
ook goed aanvoelt. Je herkent je in je werk. En 
tijdens je werk blijf je jezelf. 

Kortom, zo leek ook dit bezoek aan de 
tentoonstelling te passen in mijn verhaal, dat ik 
hierbij graag aan jullie doorvertel.

Andere artikels kun je terugvinden op mijn website 
(selecteer ‘Publicaties’). Als je de teamgeest of 
de organisatiecultuur even wil boosten met een 
voordracht, opleiding of workshop, begeleid ik je 
graag. 
 
Alain Surkol 0497/591333 
alain.surkol@telenet.be 

“MY LIFE IS SHAPED BY THE     
 URGENT NEED TO WANDER     
 AND OBSERVE, AND MY  
 CAMERA IS MY PASSPORT”

STEVE MCCURRY

©Steve McCurry
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UITNODIGINGEN

BrEA nodigt haar leden graag uit voor een hapje en drankje 
om het nieuwe jaar in te luiden. Dit is ook het ideale 
moment om oud-klasgenoten nog eens te ontmoeten, en 
om te netwerken in een gemoedelijke setting. Noteer alvast 
donderdag 3 februari in jullie agenda! Meer informatie volgt 
via onze nieuwsbrief van januari, de website en onze sociale 
media.

Vlak voor het symposium hielden we een Bijzondere 
Algemene Vergadering (BAV). Conform het nieuwe Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 
moeten ook wij onze statuten aanpassen. Op 17 november 
hadden de leden de kans deze te becommentariëren en om 
eventuele aanvullingen voor te stellen. Een amendering 
werd voorgesteld: het mogelijk maken om doctorandi van de 
relevante faculteiten om ook effectief lid te kunnen worden. 
Dit zal worden opgenomen voor de volgende BAV.

Aangezien het quorum niet behaald werd voor een 
rechtsgeldige stemming is een tweede BAV nodig. Deze 
zal plaatsvinden op 3 februari (voor de nieuwjaarsreceptie). 
Praktische details volgen op een later ogenblik, de aangepaste 
statuten zijn te vinden op onze webstek.

Nieuwjaarsreceptie

Buitengewone Algemene Vergadering

Februari 3 2022

Februari 3 2022
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Once a year, BrEA management gets together 
for a strategic meeting to decide on the priorities 
for the upcoming year.  This year we met in the 
picturesque beguinage of Diest. We discussed 
on how to further improve our Jobfair and 
the Career Development activities, how we 
can re-design our membership program, the 
collaboration with EPBA and the composition of 
the management team for 2022. Later this year we 
will inform you on the outcomes of our reflections. 

After the meeting we had a guided tour of Diest 
and we ended the day with a nice dinner on the 
market place.

Yvan De Mesmaeker, Secretary General 
European Corporate Security Association, gave 
a global introduction and explained the strategies 
to be followed to defend the society against these 
threats.

Dirk Dirix, Cyber Crisis Manager - KBC Business 
Unit Belgium, informed us about the challenges 
the financial sector is facing.

Tim Groenwals, Head of ICT strategy, Network 
& Corporate Information Security Office, CISO 
NMBS, showed how a public operator like the 
Belgian railroad company is dealing with the 
problem.
 
To finalize the event, Professor Coen De Roover, 
Software languages lab VUB, animated a Q&A 
session.

Galatea meeting Diest

Symposium: The threat of crime to 
our critical and cyber infrastructure

October 30 2021

November 17 2021
The topic of our symposium this year was: The threat of crime to our critical and cyber infrastructure. 
A very current topic with all the recent hacking problems around the globe. A choice of specialists 
gave us an in-depth overview on the subject.

EVENT REPORTS
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Openbare verdedigingen tot het behalen van de  
academische graad van Doctor of Engineering Sciences 

Celray James Chawanda 
MODELLING THE IMPACT OF CLIMATE 
CHANGE & LAND USE/MANAGEMENT 
CHANGES ON THE AFRICAN HYDROLOGY
Promotors: Prof. dr. ir. Ann Van Griensven
Prof. dr. ir. Wim Thiery

Diederik Coppitters
ROBUST DESIGN OPTIMIZATION OF HYBRID 
RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
Promotors: Prof. Francesco Contino
Prof. Ward De Paepe

Majid Vafaeipour
OPTIMAL DESIGN AND CONTROL FOR  
ADVANCED HYBRID ELECTRIC VEHICLE 
PROPULSION SYSTEMS
Promotor: Prof. dr. ir. Omar Hegazy
Dr. ir. Mohamed El Baghdadi

Matthias Näf
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF  
FLEXIBLE BACK SUPPORT EXOSKELETONS
Promotors: Prof. dr. ir. Dirk Lefeber
Prof. dr. ir. Bram Vanderborght

Md. Sazzad Hosen
ADVANCED LIFETIME MODELING OF LI-ION 
BATTERIES
Promotors: Prof. dr. Maitane Berecibar
Prof. dr. Joeri Van Mierlo

Panagiotis Tsinganos
MULTI-CHANNEL EMG PATTERN  
CLASSIFICATION BASED ON DEEP
LEARNING
Promotor: Prof. dr. Bart Jansen
Prof. dr. Athanassios Skodras
Prof. dr. Konstantinos Berberidis

Stéphane Alexander den Hartog
CHARACTERIZATION OF NANOPARTICLE 
ELECTROCATALYSTS BY
COMBINING ELECTROCHEMISTRY WITH 
ELECTRON PARAMAGNETIC
RESONANCE
Promotors: Prof. dr. ir. Jon Ustarroz
Prof. dr. ir. Annick Hubin
Prof. dr. ing. Tom Breugelmans

PERSONALIA
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