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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
PREFACE OF THE PRESIDENT

ACTIVITEITENKALENDER

Beste vrienden,
In mijn vorige voorwoord drukte ik de wens uit dat 
we spoedig “het normaal” zouden terugvinden. Wat 
corona betreft is deze wens in vervulling gegaan. 
Poetin besliste echter met zijn inval in Oekraïne 
op 24 februari dat we in een onmogelijk geachte 
uitzonderingstoestand verkeren. 

Met de steeds verdere uitbreiding van de Europese 
Unie dachten we dat vrede binnen Europa een blijvend 
gegeven was. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 
en “het einde van de geschiedenis” hebben we het 
zgn. vredesdividend geïncasseerd en meenden we 
dat investeren in onze veiligheid niet langer nodig was. 
Deze periode is nu definitief afgelopen. We kunnen 
alleen hopen dat er snel een einde komt aan dit conflict 
zodat het enorme menselijke lijden beëindigd wordt. Is 
dit niet het geval dan zullen de vluchtelingenstromen 
en de financiële impact voor Europa onoverzichtelijke 
gevolgen hebben.

Als BrEA kunnen we hier weinig impact op hebben. 
Graag vestig ik uw aandacht op de vele acties die de 
VUB op touw heeft gezet,
Peace | Vrije Universiteit Brussel (vub.be)
Onze bescheiden bijdrage bestaat erin dat we een 
donatie gedaan hebben op de daarvoor binnen het 
Caroline Pauwels Noodfonds opgerichte rekening,  
Caroline Pauwels Relief Fund (vub.be)
We blijven momenteel onze geplande activiteiten 
uitvoeren. (zie de activiteitenkalender)

Met het bestuur zijn we ook een reflectie begonnen 
met zicht op een toekomstig lidmaatschapsmodel. 
Heden ten dage zijn basisdiensten gratis en betaalt 
men voor specifieke diensten. We denken er dan ook 
aan naar 4 verschillende modellen te gaan. Een gratis 
basismodel met enkel info over onze vereniging. Een 
model “silver” dat de focus zal leggen op netwerking 
en het professionele. Een model “black” dat meer 
aansluiting zal vinden bij het studentenleven en de PK 
en tenslotte een “platinum” model dat de som is van 
“black” en “silver”. In komende Magazines zullen we 
hier verder op ingaan.

Tot spoedig op een van onze activiteiten in -hopelijk- 
vreedzamere tijden,

Dear friends,
In my previous preface, I expressed the wish that we 
would soon be returning to “fully normal” life. What 
corona is concerned; my wish has been fulfilled. But 
with his invasion into Ukraine, Putin has brought the 
world to an utmost unstable situation.

With the permanent expansion of the European 
Union, we thought that peace in Europe was a 
permanent state. After the fall of the Berlin Wall and 
“the end of history”, we cashed the so-called peace 
dividend and we assumed investing in our security 
was no longer necessary. This period has come to an 
end. We can only hope there will soon come an end to 
the tremendous human suffering accompanying this 
tragedy. If this is not the case, the flood of refugees 
and the financial impact will have unpredictable 
consequences for all of Europe.

As BrEA there is not much that we can do. I would 
like to draw your attention to the many actions taking 
place at VUB, 
Peace | Vrije Universiteit Brussel (vub.be)
Our modest contribution is a donation to the fund 
specifically created within the Caroline Pauwels 
Relief fund, 
Caroline Pauwels Relief Fund (vub.be)
For the time being, we organise our activities as 
scheduled. (see our activity calendar)

With the BrEA team we have started an investigation 
into possible future membership models. Nowadays 
basic services are free and you pay only for 
specific services. We intend to introduce 4 different 
membership models. A free basic model in which 
you are kept informed about our organisation and 
activities. A ‘silver’ model that will focus on networking 
and professional development. A ‘black’ model that 
will be closely linked to student life and PK and finally 
a ‘platinum’ model that will be the sum of ‘silver’ and 
‘black’. We will provide more information in upcoming 
magazines.

I hope to see you soon on one of our upcoming 
activities in -hopefully- more peaceful times,

2022

2023

DONDERDAG 3
Nieuwjaarsreceptie
VUB

VRIJDAG 18
Algemene Vergadering

TBD

FEBRUARI

WOENSDAG 2
Career Development Event:  
Mock-up Interviews 
VUB

VRIJDAG 11
Galabal der Ingenieurswetenschappen 

Aalst

WOENSDAG 30
Career Development Event: How to 

financially compare job offers 
Digitaal

WOENSDAG 23
Job Fair 
U-Residence

MAART

APRIL

WOENSDAG 13
Promotiebijeenkomst 90
TBD

TBD
Workshop 3D-printen
FabLab

JULI
SEPTEMBER

TBD
Afterworkdrink

‘t Complex

DINSDAG 7
Rondleiding rectoraat 
na renovatie

OKTOBER

JUNI

TBD
Symposium
VUB

ZONDAG 20
St-Vé

Brussel

NOVEMBER

VRIJDAG 2
Dag van de Ingenieur
TBD

DECEMBER

DONDERDAG 5 
Introduction to the art of  

communication by Frank Van Oss 
VUB

TBD
Bezoek AfricaMuseum

TBD

DINSDAG 3
Brueghelavond 
TBD

DONDERDAG 5 
Afterworkdrink
‘t Complex TBD 

Beer Tasting
VUBTBD 

Toer de Gueze
TBD

MEI

TBD
Graduation Ceremony IR
Grote Markt, Brussel

TBD
Week van de ingenieur

TBD
TBD 
ie-netprijzen
TBD

5

Luc De Mondt 
Voorzitter/President

“Freiheit ist wie Gesundheit. Man merkt sie erst, wenn sie verloren ist.”  
Simon Wiesenthal

ZATERDAG 25
Meshouï

TBD

DONDERDAG 28
Engineers @ the movies 
Kinepolis Brussel

https://www.vub.be/en/theworldneedsyou/peace/#about-peace
https://www.vub.be/en/caroline-pauwels-relief-fund##givehope
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Beste ingenieursvrienden,

Samen met een aantal VUB-studenten voerden 
we de afgelopen maanden een onderzoek uit 
om te achterhalen waarom 17-jarigen slechts in 
beperkte aantallen voor ingenieursstudies kiezen. 
Het blijkt dat generatiestudenten de opleiding 
Ingenieurswetenschappen associëren met té 
theoretische en zware vakken die naar hun gevoel niet 
behapbaar zijn. Daarnaast kunnen jongeren zich, volgens 
onze bevraging, moeilijk een concreet beeld vormen van 
ingenieursopleidingen en van het ingenieursberoep. 
De toekomstige beroepsmogelijkheden zijn voor hen 
onvoldoende duidelijk. Kortom, de titel ‘ingenieur’ is 
te vaag en mist daardoor aantrekkelijkheid voor veel 
studiekiezers.

De digitale campagne die de studiekiezers warm 
maakte om naar de infodag te komen, liet bewust 
een gezonde gendermix zien van studenten die in 
labo’s en ateliers aan de slag waren. Die aanpak 
loonde. We zagen vooreerst een recordaantal 
studiekiezers. We kunnen terugkijken op  een 
mooie opkomst van meer dan 70 studiekiezers 
voor de Burgerlijk Ingenieur infosessie, meer dan 
50 geïnteresseerden bij de Burgerlijk Ingenieur-
architectuursessie en maar liefst 80 aanwezigen 
voor het Industrieel Ingenieur infomoment.

Daarnaast mochten we ook erg veel dames 
verwelkomen op de infodag. Dat onze informante 
– Lise Vermeersch – haar expertise lag bij Chemie 
en Materialen was mooi meegenomen, want deze 
afstudeerrichting wist samen met de Biomedische 
Ingenieurstechnieken bijzonder veel vrouwelijke 
studiekiezers aan te spreken. Ze kregen van Lise 
duidelijk mee dat we onze studenten opleiden in 
toegepaste wetenschappen, met de nadruk op 
“toegepaste”...

Intussen blijven we onze public affairs-aanpak 
uitbouwen. We mogen gerust wat fierder zijn 
op de onderzoeks- en innovatieresultaten die 
onze faculteit genereert en we moeten de 
reflex durven kweken om deze – ondanks de 
technische complexiteit – op een begrijpelijke 
manier naar buiten te brengen, zowel intern 
als via de pers. Ook dat kan de inhoud van het 
ingenieursberoep helpen concreter maken bij 
toekomstige studenten. Een aantal van onze 
vak- en onderzoeksgroepen is die weg al 
nadrukkelijk aan het bewandelen. Zo kwam ons 

Er is werk aan de winkel om het begrip ‘ingenieur’ 
beter te vertalen naar de leefwereld van jongeren. 
We starten alvast door de praktische kant van 
onze opleidingen meer uitvoerig in beeld te 
brengen. Dat mag je redelijk letterlijk nemen: 
we leggen samen met een fotograaf een multi-
inzetbare beeldbank aan. Hiervoor fotograferen 
we nu in eerste instantie de technologieprojecten, 
de architectenateliers en de studentenprojecten. 
Onze ambitie is om nadien ook de praktijk 
binnen ons onderzoek vast te leggen.  
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, gaan 
we voor échte beelden: we gaan met een 
fotograaf langs tijdens de practica en tonen 
onze eigen studenten, onze echte labo’s en onze 
begeleiders. We waken erover dat we voldoende 
vrouwelijke ingenieurs in spe en collega’s in beeld 
brengen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
zo ook meer vrouwelijk talent aantrekken. De 

aangelegde beeldbank zal onder meer ingezet 
worden voor onze brochures, de nieuwe website, 
sociale media en presentaties.

Ook tijdens onze infodag in maart hebben we de 
practica extra in de verf gezet. De studiekiezers 
voor de infosessie Burgerlijk Ingenieur kregen 
een rondleiding tijdens welke ze kennismaakten 
met de studentenprojecten over drones, 
mechatronicarobots, exoskeletons en elektrische 
karts. De infosessie van de Burgerlijk Ingenieur-
architecten liet de studiekiezers proeven van 
de ontwerpvakken door hen een blik achter de 
schermen te gunnen in het architectenatelier. 
Daarnaast leerden ze hoe duurzaamheid centraal 
staat in de opleiding tijdens de rondleiding in het 
Circular Retrofit Lab. Toekomstige studenten 
Industrieel Ingenieur zagen het VUBRacing-team 
en brandblusrobots aan het werk in het FabLab. 

Brussels Photonics (B-PHOT) onderzoeksteam 
naar aanleiding van de Wereldkankerdag met 
het CHARMING project naar buiten om te 
vertellen hoe lichttechnologie ingezet wordt 
voor kankerdetectie in een vroeg stadium. 
Het Departement Hydrology and Hydraulic 
Engineering (HYDR) greep de Wereldwaterdag 
dan weer aan om het nieuws over de oprichting 
van de UNESCO-leerstoel rond water te delen. 
Daarnaast werd het onderzoek rond aanpasbaar 
en duurzaam bouwen van onze onderzoeksgroep 
Architectural Engineering (ARCH) opgepikt door 
de pers en verscheen in Bruzz, Het Nieuwsblad 
en Het Laatste Nieuws. Ook bij de vakgroep 
Materialen en Chemie (MACH) staat een team 
klaar dat zich engageert om meer in te zetten op 
sociale media en public relations.

Tot slot wil ik als decaan iedereen van harte 
bedanken voor zijn inzet tijdens – en voor 
– de visitatie van onze opleidingen door de 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), die 
midden maart plaatsvond. We konden rekenen 
op de aanwezigheid van meerdere alumni die 
de CTI-commissie ook te woord stonden. Een 
positief advies door CTI leidt tot de “Admission par 
l’Etat” van onze ingenieursdiploma’s in Frankrijk 
en tot het verkrijgen van het EUR-ACE®-label 
voor onze opleidingen. We kijken uit naar de 
verslagen, de aanbevelingen en de conclusies 
van CTI: tijdens de afsluitende vergadering was 
de commissie alvast vol lof over onze openheid 
en bereidheid tot communicatie, over de kwaliteit 
van onze opleidingen en over de uitrusting van de 
(studenten)labo’s. 

HOEKJE VAN     
DE DECAAN

Francis Berghmans,
Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen  
#wearevubengineers

ARTIKELS:

LICHTTECHNOLOGIE VOOR KANKERDETECTIE 

WERELDWATERDAG

REBUILDING BRUSSELS

ALUMNI HEREXAMENS

ROESTONDERZOEK RUST NIET

https://today.vub.be/nl/artikel/interuniversitair-project-zet-lichttechnologie-in-voor-kankerdetectie-1
https://today.vub.be/nl/artikel/wereldwaterdag-hoe-satellieten-professor-ann-van-griensven-helpen-om-levensbelangrijk-water-in-kaart
https://today.vub.be/nl/artikel/rebuilding-brussels-de-brusselse-bouwsector-in-beeld
https://today.vub.be/nl/artikel/welke-vub-ers-slaagden-voor-het-alumni-herexamen-en-winnen-een-prijs
https://today.vub.be/nl/artikel/roestonderzoek-rust-niet
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HOEKJE VAN  
DE RECTOR

HET LAATSTE 
WOORD

Beste ingenieur van de VUB, 
beste VUB’er, 

Het is met gemengde gevoelens dat ik de functie 
van rector ad interim heb opgenomen. Uiteraard 
hadden we gehoopt dat Caroline Pauwels tot 
aan het einde van haar tweede mandaat rector 
kon blijven. Haar ziekte heeft er anders over 
beslist. Met de vicerectoren en iedereen die bij 
het beleid en de uitvoering ervan betrokken is, 
zullen we ons als een hecht team inzetten om 
de visie van Caroline Pauwels verder te zetten 
en te bouwen aan de VUB als Urban Engaged 
University. Tijdens de jongste onafhankelijke 
instellingsreview door de NVAO werd deze 
positionering erg gewaardeerd en kregen we 
aanmoedigingen om vooral op dat pad verder te 
gaan.

We hebben trouwens afgesproken om Caroline 
nog altijd bij het beleid te betrekken waar dat 
mogelijk is, in het bijzonder ethische en reflectieve 
thema’s. Caroline zal ons met haar sterke ideeën 
blijven inspireren en een klankbord voor ons zijn.

Er ligt de volgende maanden nog bijzonder veel 
werk op de plank. Het welzijn van het personeel 
en van de studenten is een absolute prioriteit, 
met o.m. bijzondere aandacht voor de gevolgen 
van long covid en met een doortastende aanpak 
van grensoverschrijdend gedrag. We zetten in op 
onze Europese verankering in het Eutopianetwerk 
van tien universiteiten. In de aanloop naar het 
volgende academiejaar geven we onderzoek 
en innovatie een centrale plaats. En uiteraard 
moeten we ervoor zorgen dat de rectorverkiezing 
optimaal verloopt en we ons bij de start van 2022-
23 achter een nieuwe, democratisch verkozen, 
rector kunnen scharen. 

Voor mij persoonlijk is het wel fijn om dit voorwoord 
te kunnen schrijven in dit BrEA magazine. Sinds 
het prille begin van mijn carrière aan de VUB, in 
1985, als pas afgestudeerde fysicus, ben ik altijd 
op één of andere wijze verbonden geweest aan 

Beste ingenieur van de VUB, 
 
Als rector van onze alma mater heb ik de voorbije 
jaren altijd graag in dit magazine het woord tot 
u gericht. Een bescheiden voorwoord, waarin ik 
steeds opnieuw en helemaal terecht de cruciale 
rol van onze ingenieurs in de verf heb gezet. 
Immers, geen duurzame wereld zonder duurzame 
innovatie. En dat geldt voor alle domeinen waar 
ingenieurs actief zijn.   

Het energievraagstuk staat vandaag in het 
brandpunt van de belangstelling, maar er zijn nog 
zoveel meer grote uitdagingen die we moeten 
aanpakken om van de eenentwintigste eeuw 
alsnog een succes te maken. De mobiliteitsshift 
realiseren, de vergrijzing opvangen (met robots?), 
duurzaam wonen en bouwen, ja ook ziektes 
bestrijden. Als patiënt besef ik maar al te goed 
hoe belangrijk technologie is in het ziekenhuis. 
Medische vooruitgang steunt op het werk van 
ingenieurs. 

Maatschappelijke vooruitgang is ondenkbaar 
zonder technologische innovatie. We moeten de 
droom van een betere wereld blijven koesteren, 
ook nu rampspoed zo voelbaar dichtbij is. Onze 
leuze is en blijft Scientia Vincere Tenebras. Door 
de wetenschap de duisternis overwinnen. Om het 
engagement van de VUB uit te dragen, hebben we 
daar nog een oproep aan toegevoegd: De wereld 
heeft je nodig. Een oproep die onze ingenieurs 
ongetwijfeld ter harte nemen. 

onze ingenieursfaculteit. Eerst als assistent bij 
Roger Van Geen en Irina Veretennicoff, later als 
onderzoeker en als docent van fysicavakken (nog 
steeds trouwens). 
 
De faculteit heeft trouwens zopas een 
huzarenstukje geleverd. Met Peter Schelkens 
als coördinator, bijgestaan door Melissa Ferré 
en tal van anderen, heeft de faculteit een externe 
kwaliteitscontrole doorstaan, namelijk door de 
prestigieuze Franse CTI, la Commission des 
Titres d’Ingénieurs. Met een extern panel kwam de 
CTI de kwaliteit van onze ingenieursopleidingen 
beoordelen. 
Het schriftelijke rapport volgt nog, maar we kregen 
al positieve mondelinge feedback. Ik citeer graag 
één aanbeveling, onder de noemer ‘zwakte’. Het 
gaat over de externe communicatie. “De opleiding 
vertelt onvoldoende hoe goed ze wel is“, aldus de 
CTI. Met een dergelijke zwakte heb je alvast geen 
sterke punten meer nodig, dunkt me. De faculteit 
mag bijzonder trots zijn op het resultaat. We kijken 
hoopvol uit naar de definitieve beoordeling die we 
in de loop van juli verwachten. 

Eén bezorgdheid van het panel, die we overigens 
allemaal delen, is het geringe aantal studenten in de 
bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen 
en Ingenieurswetenschappen: architectuur. Daar 
moeten we allemaal samen werk van maken. 
Daar kan u, als alumnus, beslist bij helpen. 
Onze hoogtechnologische kennismaatschappij 
heeft hoog opgeleide ingenieurs nodig die met 
een gezonde kritische ingesteldheid en sociaal 
engagement in de maatschappij staan. Redelijk 
eigenzinnige ingenieurs dus, die bouwen aan 
de duurzame maatschappij van morgen. De 
samenleving zal hiervoor altijd op de VUB kunnen 
rekenen. 

Jan Danckaert
Rector a.i.  

Het is mijn overtuiging dat we nog veel 
meer vooruitgang kunnen boeken als we de 
problemen niet louter vanuit de eigen discipline 
benaderen, maar over de grenzen van disciplines 
samenwerken. Tijdens mijn eerste academische 
rede als rector, in 2016, riep ik al op om niet alleen 
de muren tussen de universiteit en de samenleving, 
tussen de campus en de stad te slopen, maar ook 
de muren tussen wetenschappelijke disciplines. 
Ik kan alleen maar met vreugde vaststellen 
dat dit vandaag effectief steeds meer gebeurt. 
Interdisciplinaire samenwerking leidt tot betere 
wetenschap en tot een efficiëntere aanpak van 
complexe problemen.  

Ik wens u alvast ontzettend veel engagement, 
inspiratie en energie - het soort waarop we niet 
moeten besparen - om mee de richting te bepalen 
die we als samenleving zullen uitgaan. Laten 
we vooral ook keuzes maken die gebaseerd 
zijn op samenwerking, rechtvaardigheid en 
verbondenheid.  
 
Caroline Pauwels
Prorector VUB

AD INTERIM
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denkt iedereen onmiddellijk aan vakantie en bij 
warme zomeravonden barbecueën met vrienden 
op het terras. Wintertijd associeert zowat 
iedereen met ijs krabben van de autoruiten of in 
de gietende regen naar de voetbalmatch van je 
zoon staan kijken maar daar gaat het niet om! 
Het gaat niet om kiezen tussen zomer of winter 
maar om hoe onze tijdszone zich permanent zal 
verhouden tot de effectieve zonnetijd.

Volgens de Europese Commissie zou het weldra 
afgelopen zijn met overschakelen van winter- naar 
zomertijd en vice versa. Volgens voormalig EU-

EMOTIONELE KEUZE
Op het ogenblik dat ik dit artikel schrijf, beleven 
we de eerste lentedagen. Meer nog vandaag is 
het de eerste dag van de meteorologische lente 
en weldra schakelen we over naar het zomeruur. 
Gepaard met deze overschakeling steekt dan ook 
keer op keer de discussie over het al dan niet 
behouden van het zomer- en winteruur de kop op. 
Opnieuw zal er in het journaal een straatinterview 
zitten waarin aan ‘Jan met de pet’ of ‘Chantal 
aan de bushalte’ gevraagd wordt welke tijd zij 
permanent zouden verkiezen. Steevast is het 
antwoord: zomertijd! Ja natuurlijk, bij zomertijd 

MUSHROOM MANAGEMENT
IT’S ALL-IN THE NAME

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.

11

voorzitter Jean-Claude Juncker was het duidelijk: 
net vóór de coronacrisis opdook stelde hij dat elk 
Europees land vrij moet kunnen beslissen welke 
tijd het permanent zou aanhouden. De aanzet 
hiertoe was een petitie uit Finland en het resultaat 
van een Europese enquête (waar vooral Duitsers 
aan deelnamen) die stelde dat 56% van de 
ondervraagden permanent de zomertijd wenste 
aan te houden. Elk land zou echter vrij zijn om te 
bepalen in welke tijd het zou willen leven.

RATIONEEL VRAAGSTUK
Lang geleden konden landen en steden zelf 
kiezen welke tijd ze hanteerden. Eigenlijk is het 
eenvoudig: 12.00 ’s middags is de tijd waarop 
op die plaats de zon haar hoogste punt bereikt. 
Gezien de rotatie van de aarde is dit dus voor elke 
stad op dezelfde breedtegraad verschillend. Dit is 
een verklaring waarom 
zowat op elke kerktoren 
in elk dorp een klok staat. 
Vroeger was ‘de tijd’ overal 
anders. Praktisch werd 
het volstrekt onhoudbaar 
om overal exact de 
correcte zonnetijd te 
hanteren, denk maar 
aan treinen die van de 
ene stad naar de andere 
zouden rijden. Daarom 
werd in 1892 beslist om 
in België 1 tijdszone in te 
voeren. Wereldwijd zijn 
er 24 tijdszones waar het 
telkens 12.00 is als de zon in het midden ervan 
op haar hoogst staat. Om praktische redenen 
volgen deze zones meestal de landsgrenzen. 
Stel je voor dat de ene kant van een stad in een 
andere zone zou liggen als de andere. Zo sloot de 
BeNeLux zich aan bij de tijdszone van Duitsland 
(GMT+1). Dit terwijl we eigenlijk volgens onze 
zonnetijd beter in de zone van Engeland zouden 
zitten. Dit wil dus zeggen dat bij ons de zon in de 
winter ongeveer 45 minuten later op haar hoogste 

punt staat. In de zomer is dit 1 uur en 45 minuten 
later wat eigenlijk overeenkomt met de zonnetijd 
in Sint Petersburg. Gezien er in de zomer meer 
zonuren zijn, is dit niet echt een probleem. Kiezen 
we definitief om de zomertijd aan te houden, 
zal de zon in de winter dus pas iets voor 10.00 
opkomen. Deze offset van 2 uur ten opzichte 
van de échte zonnetijd kan ervoor zorgen dat 
onze biologische klok ernstig verstoord raakt. 
Verschillende studies tonen namelijk aan dat de 
mens slechter functioneert wanneer zonnecyclus 
en bioritme niet in fase zijn. Een toename van 
psychologische storingen maar ook ziektes als 
diabetes en hart- en vaatziektes zouden hieraan 
toegeschreven zijn. Het gaat dus niet louter om 
een emotionele keuze maar om een rationeel 
zomer/winter-vraagstuk.

WHAT’S IN A NAME?
Ook op de werkvloer 
kom je dit soort keuzes 
tegen die soms sterk 
emotioneel gekleurd zijn. 
Menig bedrijf dweept de 
laatste jaren met een 
populair ‘cafetariaplan’. 
In ruil voor je zwaar 
belaste eindejaarspremie 
krijg je de kans om uit 
een zogezegd fiscaal 
voordelige ‘salad-bar’ je 
eigen verloning te kiezen. 
Het succes is ongekend, 
volgens SD Worx waren 

er in 2017 reeds 20.000 werknemers in zo’n 
plan gestapt en was dit aantal sinds 2015 al 
verdrievoudigd. Wat door de werkgever als een 
sympathieke loonsverhoging wordt omschreven 
is eigenlijk een vergiftigd geschenk en zeker geen 
loonsverhoging. Het klinkt alleen sympathiek, 
de werknemer kan het verloningspakket zelf 
samenstellen. De cafetaria bevat vaak een 
ruim aanbod gaande van multimediapakketten, 
smartphones, grotere firmawagens, extra 

MUSHROOM MANAGEMENT: Marketing is alles

“Wintertijd  
associeert iedereen 
met ijskrabben en  

gietende regen. Maar 
bij definitieve zomer- 
tijd komt in de winter 

de zon pas op iets  
voor tien.”
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vakantiedagen en meestal helemaal aan het eind 
een individueel pensioenspaarplan. In dit laatste 
schuilt het addertje. Het hoeft geen betoog dat 
de eindejaarspremie zeer zwaar belast wordt. 
Door deze in een plan voor variabele remuneratie 
te duwen, wordt deze minder belast. De 
werknemers krijgen dus meer netto budget dan 
wanneer ze dit vakantiegeld gewoon uitbetaald 
zouden krijgen. Ineens 
kan iedereen toch die 
dure Iphone of die net 
iets vettere firmawagen 
kiezen. Dat er achteraf 
meer VAA (voordeel 
van alle aard) aan die 
firmawagen kleeft, 
ontdek je vaak pas als 
het te laat is. Ook het feit 
dat je minder bijdrage 
aan sociale zekerheid 
betaalt, leidt ertoe dat 
dit uiteindelijk impact zal 
hebben op je pensioen. 
Daarom omvat zo’n 
magisch cafetariaplan 
vaak een (weinig 
populaire) tak van 
individueel pensioensparen. Dit om een mogelijk 
verlies aan pensioen zelf te compenseren. Weinig 
werknemers kiezen hier echter voor want de extra 
vakantiedagen en/of de grotere bedrijfswagen zijn 
natuurlijk het populairst, pure marketing!

ALL FUR COAT AND NO KNICKERS
Marketing komt ook goed van pas om jobs 
aantrekkelijker te doen klinken dan ze in 
realiteit zijn. In het Engels hebben ze hier een 
mooie uitdrukking voor ‘all fur coat and no 
knickers’. Je job krijgt als het ware een mooie 
titel, als een lintje rond het pakket, maar de 
job is eigenlijk dezelfde als vroeger. Soms is 

het zeer flagrant: een kuisvrouw of kuisman is 
vandaag een hygiënisch verantwoordelijke of 
floor manager. Een secretaresse of secretaris 
wordt office manager of administratief assistent 
en een onderhoudstechnieker die de lamp komt 
vervangen een maintenance officer. Zelfs de 
licht mentaalgehandicapte medewerker die in 
het kader van een integratietraject de printers 

met papier komt bijvullen 
heet vandaag ‘paper 
officer’. Naast een mooie 
titel op je naamkaartje 
wordt deze marketing 
in sommige bedrijven 
gebruikt met een minder 
nobel doel voor ogen. 
Soms betekent een op het 
eerste zicht mooie titel bij 
je job een vrijgeleide om 
je gewoon uit te rangeren. 
Zo moest je bij een vorige 
werkgever absoluut 
vermijden dat je de titel 
‘expert’ kreeg. Expert 
wou namelijk zeggen 
dat je een specialist 
was in één welomlijnd 

vakdomein en dus eigenlijk voor niets anders 
goed was. Doorgroeien was dus onmogelijk, 
promotie maken volledig uitgesloten en een 
carrièreswitch binnen het bedrijf kon je al helemaal 
vergeten. De mooie marketing-titel ‘expert’ was 
dus synoniem voor vakidioot en zorgde ervoor 
dat je bij een mogelijke herstructurering steevast 
deel uitmaakte van het ‘sociaal plan’. It’s all-in a 
name… al zou ik bij deze eerste lentedagen toch 
nog even een onderbroek aandoen, je weet maar 
nooit mocht het nog vriezen.

Nico Bécu

MUSHROOM MANAGEMENT: Marketing is alles

“Marketing komt 
goed van pas om jobs 

aantrekkelijker te  
maken: een kuisman 
of -vrouw wordt floor 

manager en een  
onderhoudstechnieker 

een maintenance  
officer”
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BEDRIJFSCULTUUR

HEB JIJ EEN GROEIMINDSET?

WE STARTEN OP DE SCHOOLBANKEN
Niemand wordt geboren met de hersenen die 
hij of zij voor een welbepaald vak nodig heeft. 
Nochtans denken veel kinderen dat je goed of 
slecht bent in een vak. Als ze er moeite mee 
hebben, veronderstellen ze dat ze er slecht in 
zijn. Vanaf dat moment vormt elk toekomstig 
probleem een bevestiging van hun veronderstelde 
tekortkoming. En deze overtuiging, die zich 
tijdens de kindertijd in je hoofd nestelde, neem je 
dan vaak mee als je volwassen wordt. Is dit ook 
voor jou herkenbaar? Dan ontbreekt het je (soms) 
aan een juiste instelling nl. een groeimindset (of 
growth mindset)!

WAT IS DAT NU JUIST?  
Mindset gaat over de manier waarop je naar de 
wereld en jezelf kijkt. Als je je laat afremmen 
door het onbekende of datgene uit de weg gaat, 
waarmee je niet vertrouwd bent, gebruik je een 
vaste mindset. 

Ik schets het hierna even zwart-wit. Dan komen 
de tegenstellingen wat beter uit. Weet dat de 
werkelijkheid wat genuanceerder is, omdat je 
normaliter doorheen de dag een vaste mindset en 
groeimindset met elkaar afwisselt. Je hebt vooral 
een groeimindset nodig in gebieden waarin je wilt 
groeien.

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 gaan we even dieper in op het trendy 
begrip ‘groeimindset’.
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Mensen met een vaste (of statische) mindset 
denken dat hun intelligentie ongeveer vast staat. 
Ze denken vaak in termen van ‘slim’ of ‘dom’. Deze 
denkwijze houdt dan wel een gevaar in, want wie 
zich ‘slim’ voelt en geconfronteerd wordt met een 
voor hem of haar onoplosbaar probleem, denkt 
dan al snel dat hij toch niet zo slim is. En wie zich 
bij aanvang al ‘dom’ voelt, zal het sowieso sneller 
opgeven. 

Trouwens, ‘slim zijn’ of ‘snel denken’ is helemaal 
geen garantie voor een groeimindset. De 
geschiedenis toont immers aan dat wie snel leert, 
en dus alles snel onder de knie heeft, (te) weinig 
vragen stelt. Je stelt dan dikwijls meteen de vraag 
‘hoe iets moet gebeuren’. Je gaat dan snel op zoek 
naar regels, formules en procedures. En dan krijg 
je als groep, organisatie of maatschappij meer 
van hetzelfde. Echte vernieuwers daarentegen 
waren vaak geen uitblinkers op de schoolbanken. 
Zij moeten vaak moeite doen om iets te leren, 
maar doen het dan ook grondiger en vanuit 
verschillende perspectieven. Ze denken flexibel 
en zijn aldus creatief en innovatief. Dit brengt ons 
tot de groeimindset.

Vanuit een groeimindset starten, houdt in dat je 
nieuwe uitdagingen aangaat en fouten omarmt. Je 
ziet fouten dan niet als mislukken, maar als een 
manier om te experimenteren en nieuwe dingen te 
leren. Je benadert problemen vanuit verschillende 
invalshoeken en zoekt nieuwe verbanden op. 
Mensen met een groeimindset denken dat ze alles 
kunnen leren, als je er maar moeite voor doet.

HOE STIMULEER JE NU EEN 
GROEIMINDSET BIJ JEZELF,  
COLLEGA’S EN MEDEWERKERS? 
Twee ‘culturele inzichten’ helpen bij het 
ontwikkelen van een groeimindset: ten eerste, 
openstaan voor verandering en dus het tonen van 
nieuwsgierigheid; ten tweede, het ontvangen en 
activeren van constructieve feedback.

BEN JE NIEUWSGIERIG? 
Benader je nieuwe uitdagingen met een 
nieuwsgierige blik? Sta je open voor nieuwe 
ideeën, om te leren en om te veranderen? Of vel 
je meestal snel een oordeel? 

Als je bewust van nieuwsgierigheid je 
“standaardinstelling” wil maken, zet je best jouw 
ervaring en expertise even opzij. Deze laten je 
immers telkens weer op dezelfde manier naar de 
wereld om je heen kijken. Beter is om de mindset 
van ‘een nieuwkomer’ aan te nemen en naar de 
dingen te kijken met een verwonderde blik. Zoek 
naar positieve invalshoeken, zoek tegengestelde 
meningen op, stel vragen en beschouw het 
als een manier om te ontdekken, te leren en te 
groeien. 

Denk dan als een wetenschapper en zoek naar 
redenen waarom je ongelijk hebt -niet naar 
argumenten die je gelijk bevestigen- en herzie je 
mening op basis van wat je leert. Op die manier 
kan je plezier beleven aan je ongelijk wanneer 
je een fout hebt gemaakt en iets nieuws hebt 
ontdekt. 
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VRAAG JE CONSTRUCTIEVE FEEDBACK? 
Vraag je jouw collega’s en medewerkers wel eens 
wat je zelf beter kan doen? Dit is een noodzakelijke 
stap op weg naar een collectief groeipad. Je geeft 
dan immers aan dat je je kwetsbaar opstelt en 
ook meteen openstelt om te leren. De volgende 
stap is om nadien ook effectief naar hen terug te 
koppelen. Leg uit hoe je met hun feedback aan de 
slag bent gegaan en tot welk ander (en hopelijk 
beter) gedrag, inzicht of resultaat dit heeft geleid. 
Zo creëer je openheid en een positieve, continue 
feedback-loop, die ook nog eens aanstekelijk 
werkt.

TROUWENS,  
HOE ZIT HET MET JE MENSBEELD?
Wie een vaste mindset heeft, hanteert ook 
dikwijls een negatief mensbeeld. Je beschouwt 
de andere dan als een tegenstander. Of erger 
nog, je beschouwt de tegenstander als een rivaal. 
Je wilt winnen! 

Wie een groeimindset hanteert, is er evenwel van 
overtuigd dat je van de andere kan leren. Je gaat 
met het inzicht door het leven dat je weet wat je 
niet weet. Je wilt samenwerken!

Vanuit het bovenstaande maken we een 
sprongetje naar het verleden én terug naar het 
heden. Vanuit een geschiedkundig perspectief 
kunnen we bij een groeimindset bijvoorbeeld 
denken aan Nelson Mandela. Na zijn vrijlating 
riep hij de mensen op om de wapens op te 
nemen én… ze vervolgens in zee te werpen. Hij 
beschouwde zijn vroegere tegenstanders als 
zijn toekomstige medeburgers. Aan het andere 
uiteinde denken we vandaag aan -hoe kan het 
ook anders- Vladimir Poetin. Hij vindt een positief 
mensbeeld ronduit bedreigend. Vandaar dat hij 
het gezag centraliseert, reguleert en regisseert. 
Wie een andere mening heeft, wordt dan zelfs 
als huidig medeburger, snel een toekomstig 
tegenstander.

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 
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Niet zonder enige trots kan het Bestuursorgaan 
melden dat de nieuwe statuten conform 
de nieuwe Wet op Vennootschappen en 
Verenigingen goedgekeurd is op de tweede 
Buitengewone Algemene Vergadering van 2 
februari 2022. Nadien hebben we dat in het 
Complex gevierd met onze Nieuwjaarsdrink 
die voor het eerst sinds corona weer fysiek 
plaatsgevonden heeft.

Ook hier konden we weer fysiek samenkomen, 
ondanks enkele afzeggingen vanwege 
ziekte en de hevige storm die avond. Het 
bestuursorgaan heeft verantwoording 
afgelegd aan de Leden voor het voorbije 
werkingsjaar en heeft goedkeuring gekregen 
voor de gevraagde budgetten van 2022. We 
mogen ook weer enkele nieuwe Bestuurders 
begroeten, kijk even op onze webstek brea.
be. Naar goede gewoonte sloten we af met 
een diner met de pousse-café op rekening van 
BrEA.

Het was even zweten, maar we hebben het 
toch gehaald: een Galabal! Wie had dat 
gedacht op zo’n korte tijd. Enkel een intense 
samenwerking tussen de studentenkring 
PK, de Faculteit Ingenieurswetenschappen 
en onze Alumnivereniging BrEA maakt 
zoiets mogelijk. In zijn welkomstwoord 
benadrukte onze Ondervoorzitter het belang 
van deze driehoek en dat de veerkracht en 
samenwerking in de toekomst zo moge blijven.

Op woensdag 23 maart vond de eerste post 
corona Jobfair plaats. Bedrijven zijn nog 
steeds naarstig op zoek naar Ingenieurs. Onze 
meer dan 200 masterstudenten konden er in 
contact treden met 60 bedrijven. Opnieuw een 
geslaagde Jobfair. Het BrEA bestuur deed zijn 
duit in het zakje door de After-bar te runnen.

BAV en  
nieuwjaarsdrink

Algemene  
vergadering

Galabal

Job fair

2 Februari

18 Februari

11 Maart

23 Maart

EVENEMENTVERSLAGEN
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Ook dit event mag weer plaatsvinden! Wij kozen 
voor jullie de charmante Sandra Bullock om ons 
op 28 april in de Kinepolis te entertainen met 
de film The Lost City. Naderhand is er weer een 
hapje en een drankje aangeboden door BrEA.

Zet de datum al maar vast! Info i.v.m. registratie 
volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Engineers  
@ the movies

Introduction to  
the art of communication

28 April

5 Mei
Communicatie is voor de meeste ingenieurs niet het 
sterkste punt. Wat zijn de basisprincipes van goede 
communicatie? Dat kan je leren op deze lezing op 5 
mei.

Frank Van Oss heeft meer dan 25 jaar ervaring als 
trainer en coach. Hij verwierf een formidabel inzicht 
in mediarelaties, spreken voor publiek, publiek 
debat, crisiscommunicatie, lobbyen, individuele 
counseling en teamtraining. Schrijven, spreken voor 
groepen, publiek debat, praten met de media: alle 
vormen van communicatie komen aan bod.

Zet de datum alvast, info i.v.m. registratie volgt in de 
volgende Nieuwsbrief.

UITNODIGINGEN

18 1919

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

Afnan Agramont Akiyama
THE HUMAN FACE OF WATER
UNDERSTANDING THE SOCIOECOLOGICAL 
COMPLEXITY IN THE INTEGRATED WATER 
RESOURCE MANAGEMENT PARADIGM
Promotors: Prof. dr. ir. Ann Van Griensven
Prof. dr. Nora Van Cauwenbergh

Ashkan Pirooz
DESIGN AND ANALYSIS OF MODULAR  
CASCADED BATTERY STORAGE SYSTEMS 
DRIVEN BY MODEL PREDICTIVE CONTROL
Promotors: Prof. dr. Maitane Berecibar
Prof. dr. Joeri Van Mierlo

Danial Karimi
MODULAR METHODOLOGY FOR  
DEVELOPING COMPREHENSIVE
ACTIVE/PASSIVE THERMAL MANAGEMENT 
SYSTEMS FOR ELECTRIC VEHICLES
Promotor: Prof. dr. Maitane Berecibar
Prof. dr. Joeri Van Mierlo

Elahe Bagheri
IMPROVING HUMAN-ROBOT INTERACTION 
THROUGH EMPATHY AND TRANSPARENCY
Promotors: Prof. dr. ir. Bram Vanderborght
Prof. dr. ir. Tom Verstraeten

Fabian Böhm
OPTO-ELECTRONIC OSCILLATORS FOR  
SECURE ENCRYPTION AND EFFICIENT  
NON-VON-NEUMANN COMPUTING
Promotors: Prof. dr. ir. Guy Van der Sande
Prof. dr. ir. Guy Verschaffelt
Prof. dr. Ann Dooms

Francisco José Torres Herrador
THERMAL RESPONSE OF CARBON  
COMPOSITES SUBMITTED TO HIGH
TEMPERATRURES: APPLICATION TO  
ATMOSPHERIC ENTRY
Promotor: Prof. dr. ir. Julien Blondeau
Prof. dr. ir. Kevin Van Geem
Prof. dr. Thierry Magin

Gabriël Van De Velde
CHASING MICRONS IN ROTOR DYNAMICS:
AN ALTERNATIVE TAKE ON THE AUTOMATIC 
BALL BALANCER
Prof. dr. ir. Patrick Guillaume
Prof. dr. ir. Dirk Lefeber

Kevin Langlois
INVESTIGATION OF PHYSICAL  
HUMAN-ROBOT INTERFACES FOR
EXOSKELETONS
Promotors: Prof. dr. ir. Bram Vanderborght
Prof. dr. ir. Dirk Lefeber

Marcelo Nesci Soares
MULTI-PHYSICAL SIGNAL- AND  
MODEL-BASED FAULT DETECTION,  
ISOLATION AND TOLERANCE TECHNIQUE 
FOR POWER ELECTRONIC CONVERTERS IN 
WIND TURBINES
Promotors: Prof. Jan Helsen
Prof. Johan Gyselinck

Maximilian Henkel
MODULAR METHODOLOGY FOR VALIDATION 
OF VIRTUAL SENSING FOR THE FATIGUE  
ASSESSMENT OF SUBSOIL AND  
SUBMERGED COMPONENTS OF OFFSHORE 
WIND TURBINES
Promotor: Prof. dr. ir. Wout Weijtjens
Prof. dr. ir. Christof Devriendt

Mohsen Akbarzadeh Sokkeh
NEW METHODOLOGIES FOR THERMAL 
CHARACTERIZATION AND THERMAL  
MANAGEMENT OF LITHIUM-ION BATTERIES 
IN ELECTRIC VEHICLES
Promotors: Prof. dr. Maitane Berecibar
Prof. dr. Joeri Van Mierlo

Sahar Khaleghi
DEVELOPING PROGNOSTICS AND HEALTH 
MANAGEMENT METHODOLOGY FOR  
LITHIUM-ION BATTERY CELLS
Promotors: Prof. dr. Maitane Berecibar
Prof. dr. Joeri Van Mierlo

Tobias Birnbaum
A GENERIC SOURCE CODING.  
METHODOLOGY AND ARCHITECTURE
OF DYNAMIC HOLOGRAMS
Promotor: Prof. dr. ir. ing. Peter Schelkens

Yassine Benômar
SIZING AND CONTROL OF A BRUSHLESS 
DOUBLY FED RELUCTANCE MOTOR DRIVE 
SYSTEM FOR VARIABLE SPEED  
APPLICATIONS
Prof. dr. ir. Omar Hegazy
Prof. dr. ir. Bjorn Verrelst
Prof. dr. ir. Joeri Van Mierlo

PERSONALIA
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