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VOORWOORD  
VAN  
DE  
VOORZITTER 

ACTIVITEITENKALENDER

Beste lezers,

Begin september kwam er een einde aan de 
meeste coronamaatregelen en vanaf oktober 
worden deze bijna alle afgeschaft. Dit is te 
danken aan de succesrijke vaccinatiecampagne. 
Enige kanttekening bij deze is het grote 
onderscheid in vaccinatiegraad tussen de regio’s 
en de moeilijkheid om in de grote steden de hele 
populatie te bereiken. In Brussel moeten we nog 
wat langer wachten op de totale vrijheid. We 
hebben onze activiteiten dan ook weer opgestart. 
Op 18 september organiseerden we, samen met 
OSB, een bezoek aan de be-mine site te Beringen 
(zie verslag verderop). Het aantal deelnemers 
aan deze prachtige activiteit bleef beperkt maar 
de afwezigen hadden weer ruim ongelijk.

Voorafgaand aan dit alles werd ons land 
nog getroffen door een grote ramp. 41 
mensen kwamen om het leven door de zware 
overstromingen in Wallonië. Wie nog twijfelde 
aan de klimaatverandering, is nu hopelijk 
overtuigd van de catastrofale gevolgen die we 
ook hier zullen kennen als er niet dringend wordt 
ingegrepen. Het enige lichtpuntje bij dit alles was 
de enorme golf van solidariteit die op gang kwam. 
Niet enkel financieel stroomden de giften binnen, 
duizenden Vlamingen trokken de taalgrens over 
om te gaan helpen bij het opruimen. Dit stond 
weer in schril contrast met de efficiëntie van 
onze openbare diensten. Talrijke politici waren 
bevoegd, verantwoordelijk was er echter niemand.

In het vierde kwartaal staan er weer talrijke 
activiteiten gepland waar we jullie massaal 
hopen te mogen begroeten. Op donderdag 21 
oktober komen we samen in het nieuwe café op 
de Campus, Pilar, voor een After Work drink. Op 
zaterdag 30 oktober komen we samen te Diest  
voor onze jaarlijkse Galatea vergadering. Bij 
deze nog een warme oproep aan allen die hun 
schouders willen zetten onder onze vereniging. 
We kunnen enkel succesvol blijven als er een 
regelmatige instroom is van nieuwe (jong 
afgestudeerde) bestuursleden. Maak kennis met 
het huidige bestuur en geef mede richting aan de 
toekomst van onze vereniging. Op woensdag 17 
november is er dan nog ons symposium: “General 
& cyber threats on our critical infrastuctures”. 
Dit thema is weer brandend actueel. De uitval 
van Belnet eerder dit jaar, de sabotage in de 
kerncentrale van Doel en, in het buitenland, het 
stilvallen van de belangrijkste oliepijpleiding in 
het oosten van de USA en het hacken van de 
Central Bank of Bangladesh hebben nogmaals 
aangetoond hoe brandend actueel het onderwerp 
is. Hoe veilig zijn onze kritische infrastructuur en 
onze kritische instellingen? Ontdek het op ons 
symposium.
 

Tot spoedig op een van onze activiteiten,
Luc De Mondt
Voorzitter

“Wie de wolken in brand steekt oogst regen” 
Marcel Mariën
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Beste ingenieursvrienden,

Eerder dit jaar sprak ik in dit voorwoord nog onze ambitie uit om meer jongeren 
warm te maken voor het ingenieursberoep, onder meer aan de hand van 
inspirerende getuigenissen. Ik geef jullie graag met enige fierheid mee dat we 
voor de opleiding Burgerlijk Ingenieur op de eerste plaats staan in de lijst van de 
sterkste stijgers in aantallen generatiestudenten op de VUB. Er schreven zich 78 
eerstejaarsstudenten in voor de opleiding burgerlijk ingenieur en dat zijn er 17 
meer op de teller dan vorig academiejaar. Met deze mooie stijging van 25% maken 
we een einde aan de dalende trend die we de laatste jaren helaas vaststelden. De 
inschrijvingen voor de opleidingen Industrieel Ingenieur en Burgerlijk Ingenieur-
architect liggen in lijn met die van vorig jaar.

Enkele dagen later sleepte BruBotics 
voorzitter Dirk Lefeber de prestigieuze 
Hilde Bruersprijs voor Geneeskunde 
in de wacht voor zijn onderzoek naar 
de fysieke en cognitieve mens-robot 
interactie. Dergelijke erkenning bewijst 
eens te meer de grote maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek dat binnen 
onze faculteit wordt uitgevoerd. In deze 
context eist het onderzoek over de impact 
van de klimaatwijziging op de toekomstige 
generaties van collega Wim Thiery 
van de vakgroep HYDR wijdverspreide 
internationale aandacht op: https://today.
vub.be/nl/artikel/klimaatstudie-toont-aan-
kinderen-onevenredig-benadeeld-door-
klimaatverandering

We zijn ook erg verheugd dat we 
onze studenten toch fysiek mogen 
verwelkomen en we weer echt les 
kunnen geven. Het doet ons deugd om 
terug een bruisende campus te kunnen 
aanschouwen en te bouwen aan onze 
nauwe studentencontacten die ons zo 
typeren. Onze rector Caroline Pauwels 
vermeldde het ook in haar speech tijdens 
onze academische opening: de VUB 
staat voor vrijheid en verbondenheid, dus 

We staan voor onze 3 ingenieurs-
opleidingen samen met 11,3% voor 
op de inschrijvingscijfers van de 
generatiestudenten vergeleken met 
dezelfde dag van exact 1 jaar geleden, 
wat in het licht van de algemene VUB-
tendens een knappe prestatie is. Dat 
boezemt ons enig vertrouwen in voor 
de toekomst, maar we mogen niet op de 
lauweren van dit nieuwe academiejaar 
rusten en we moeten de jonge generatie 
blijven warm maken voor wetenschap 
en techniek! Initiatieven zoals onze 
VUB Photonics Campus in Gooik zijn 
daarom ook broodnodig. Verken deze 
gloednieuwe campus gerust al eens van 
thuis uit tijdens een virtueel 360° bezoek: 
virtualtour.vub.be/gooik. Ook het labo van 

onze vakgroep ETEC op de campus van 
Etterbeek is zulk bezoek meer dan waard:  
virtualtour.vub.be/en/etterbeek/etec

Tijdens onze laatste infodag in september 
werd duidelijk dat robotica en artificiële 
intelligentie de jeugd echt aanspreken. 
De studiekiezers kregen in het  
AI Experience Center dezelfde 
spectaculaire demo’s te zien als de 
voorzitter van de Europese Commissie 
Ursula von der Leyen tijdens haar eerder 
bezoek. Zoals je op de foto (volgende 
pagina) kan zien, sprak Joost Geeroms 
- docent in de master Biomedische 
ingenieurstechnieken en onderzoeker 
bij BruBotics - er honderduit over zijn 
expertise in protheses en exoskeletons.

het is mooi dat we in code groen starten.
Hoewel de start van dit academiejaar al 
veel hoogtepunten kende, was er ook 
bijzonder droevig nieuws. Zo moesten we 
geheel onverwacht afscheid nemen van 
onze dierbare collega Prof. Rik Pintelon, 
die op 8 september overleed ten gevolge 
van een cardiovasculair ongeval. Hij 
maakte deel uit van onze vakgroep ELEC, 
van welke hij sinds 2019 ook voorzitter 
was. Hij was 20 jaar actief als voorzitter van 
de facultaire doctoraatscommissie. Zijn 
voornaamste onderzoek situeerde zich in 
de domeinen van de signaalverwerking, 
meettechnieken en systeemidentificatie. 
Prof. Rik Pintelon was co-auteur van 
4 boeken over systeemidentificatie en 
schreef mee aan meer dan 260 artikels 
voor internationale tijdschriften. In 2020 
ontving hij de zilveren medaille omdat 
hij de tweede meest gepubliceerde 
auteur aller tijden was in het welbekende 
tijdschrift “IEEE Transactions on 
Instrumentation and Measurement”. 
We wensen ons diepste medeleven te 
betuigen aan zijn echtgenote, zijn gezin 
en bredere familie, zijn vrienden en 
uiteraard aan alle leden van de vakgroep 
ELEC.

Francis Berghmans
Decaan Faculteit 
Ingenieurswetenschappen 
#wearevubengineers

HOEKJE VAN     
DE DECAAN

Joost Geeroms

ARTIKELS:
https://today.vub.be/nl/artikel/slechte-vooruitzichten-voor-kinderen
https://today.vub.be/nl/artikel/professor-en-ingenieur-dirk-lefeber-
vub-gelauwerd-voor-jarenlang-onderzoek-naar-prothesen

https://today.vub.be/nl/artikel/slechte-vooruitzichten-voor-kinderen 
https://today.vub.be/nl/artikel/professor-en-ingenieur-dirk-lefeber-vub-gelauwerd-voor-jarenlang-onderzoek-naar-prothesen 
https://today.vub.be/nl/artikel/professor-en-ingenieur-dirk-lefeber-vub-gelauwerd-voor-jarenlang-onderzoek-naar-prothesen 
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sociale cohesie binnen het bedrijf terug aan te 
wakkeren. Een belangrijke doelgroep hierbij zijn 
de collega’s die tijdens deze periode van intensief 
thuiswerk en video-conferencen, het bedrijf 
vervoegd hebben en dus nog nooit kun collega’s 
in levende lijve ontmoet hebben. De terugkeer 
naar kantoor is dus niet alleen gewenst, sommige 
managers hebben er nood aan om hun teams 
fysiek rondom hen te hebben.

De vraag is echter: hoe pak je dit praktisch aan? 
Duiken we terug in onze ‘kantoorkleren’ van 
pakweg 2 jaar geleden. Neem nu mijn huidige 
baas. De sluiting van de restaurants tijdens de 
Covid19 –periode leidde ertoe dat deze verstokte 

In het voorjaar van 1999 bracht ‘The Clement 
Peerens Explosition’ hun legendarische 
debuutalbum uit met daarop het nummer ‘Vindegij 
Mijn Gat (ni te dik in deze rok)?’. Ook al is dit lied 
in de huidige morele setting volledig misplaatst, 
het is misschien momenteel zéér actueel.

Want nu, na ruim anderhalf jaar van sociaal 
‘Corona’-isolement ontdooit het sociaal leven 
langzaamaan en ook dit is de werkgevers niet 
ontgaan. Hoewel terugkeer naar het bureau in 
de Brusselse regio nog sterk afgeraden wordt, 
vragen de meeste bedrijven aan hun werknemers 
om één, twee of soms wel drie dagen per week 
terug te keren naar het bureau. Kwestie van de 

MUSHROOM MANAGEMENT
DRESS CODE OP HET WERK

HOEKJE VAN DE RECTOR
Beste ingenieur van de VUB, 

Zijn we te hard van stapel gelopen door ons 
nieuwe academiejaar onder de noemer REthink, 
REuse, REjoice te starten? Ik denk het niet. 
Het is uiteraard waar dat het coronavirus niet 
verdwenen is, dat grote delen van de wereld 
amper gevaccineerd zijn en dat de omvang van 
de schade die de pandemie heeft aangericht, 
nog lang niet volledig in kaart is gebracht. Maar 
daar staat tegenover dat we vandaag niet meer 
louter en alleen bezig zijn met het beheersen 
van een uitzonderlijke crisissituatie. We kunnen 
immers opnieuw ademhalen en naar de toekomst 
kijken. Precies daarom heb ik bij het begin van 
het nieuwe academiejaar een lans gebroken voor 
een grote en noodzakelijke denkoefening. We 
moeten ervoor zorgen dat de coronacrisis een 
scharniermoment wordt en dat we niet zomaar 
naar het oude normaal terugkeren. Laten we 
het momentum, de positieve energie die de 
herwonnen vrijheid ons geeft, echt aangrijpen om 
dingen voortaan anders te doen. Laten we het 
oude normaal nadrukkelijk in vraag stellen. Let’s 
rethink. 
 
Genoeg stof tot nadenken, tot her-denken. Het 
jongste rapport van het IPCC, het internationaal 
klimaatpanel van de VN, is ronduit alarmerend. 
De extreme polarisatie die de digitale en sociale 
media teweeg brengen zet de samenleving onder 
druk. Het AI Institute For The Common Good, 
dat we samen met de ULB hebben opgericht, 
wijst ons op wat algoritmes kunnen aanrichten. 
Mensen sterven omdat ze in de ban waren van 
antivaccinatie-berichten. 

Klimaat, energiebevoorrading, migratiestromen, 
toenemende ongelijkheid… Als we niet willen 
dat het oude normaal ook het nieuwe normaal 
wordt, dan moeten we oplossingen zoeken voor 
complexe problemen. En complexe problemen 

vragen om complexe antwoorden, waarvoor 
je experts uit verschillende disciplines nodig 
hebt, wereldwijd. Als universiteit van het vrij 
onderzoek moeten we beslist mee het voortouw 
durven nemen. En andere manieren vinden om 
ons te organiseren, met minder silo’s en meer 
interdisciplinariteit. 

De pandemie heeft alvast aangetoond dat de 
wereld wetenschappers en onderzoekers nodig 
heeft. Waar zouden we vandaag anders staan? 

Ik hoef ingenieurs van de VUB daar vast niet van 
te overtuigen. Wel moeten we beseffen dat de 
tijd dringt. En dat het op ieder van ons aankomt. 
Het moment is rijp voor verandering. En uiteraard 
mag rethink gepaard gaan met rejoice. 

Caroline Pauwels
Rector VUB

RETHINK

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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kleuren of tekenfilmfiguren. Aan de kant van de 
vrouwelijke collega’s is het dan weer de vraag of 
de schoenen met hoge hakken na anderhalf jaar 
thuiswerk hun terugkeer zullen maken. De platte 
schoenen en sneakers hebben ondertussen 
hun marktaandeel zien 
toenemen, want thuis 
werden er geen hakken 
gedragen. Een blijvertje, 
dat waarschijnlijk nog 
wel even deel zal blijven 
uitmaken van ons 
vestimentair pakket, is 
het mondmasker. Het 
ligt misschien aan mij, 
maar als bedrijf vind ik 
dat er enige uniformiteit 
dient te zijn. Ik kon 
me er eindeloos aan 
storen dat wanneer 
tijdens nieuwsuitzendingen overgeschakeld 
werd van de ene ‘reporter ter plaatse’ naar de 
andere en de dame of heer in kwestie telkens 
een verschillend mondmasker droegen. Een 
uniformiteit in kleur en een discreet bedrijfslogo 
lijken mij hier wel op z’n plaats, al vrees ik dat 
dit mijn neurotisch ingenieurskantje is. Grote 
reclameboodschappen, quotes of simulaties van 
dierenmuilen of onderkaken van skeletten passen 
volgens mij niet in de professionele omgeving. 
We zien wel wat de toekomst brengt.

Soms zijn er ook trends; zo heb ik de indruk dat 
manchetknopen aan een opmars bezig zijn. Toen 
ik voor onze receptionisten manchetknopen liet 
maken met het bedrijfslogo, werden deze plots 
een hebbeding binnen het bedrijf. De board 
meeting werd zelfs onderbroken om er uit te delen 
aan de aandeelhouders. Het omgekeerd effect 

kan ook, ooit kreeg ik bij een vorige werkgever 
een das met het bedrijfslogo erop, deze is echter 
nooit uit de verpakking geraakt en ook de collega’s 
waren hier niet dol op. Het maatpak daarentegen 
zal volgens mij wel blijven, meer nog, volgens 

mijn echtgenote is het 
broekpak voor vrouwen 
in opmars. Ook hier 
zit het verschil soms 
in kleine details want 
wat weinigen weten, 
is dat Hugo Ferdinand 
Boss, modeontwerper 
en oprichter van 
het gelijknamige 
modehuis Boss, na de 
Tweede Wereldoorlog 
veroordeeld werd voor 
zijn steun aan het 
Nazisme omdat hij in 

1932 in zijn ateliers de zwarte Nazi uniformen 
en de beruchte bruine hemden produceerde.  
Ook voor dwangarbeid door Franse en Poolse 
krijgsgevangen in zijn ateliers werd hij later 
veroordeeld. Het spreekt voor zich dat pakken 
van dit merk niet door iedereen even sterk 
geapprecieerd worden.

Tot slot nog een klein misverstand de wereld 
uit helpen. Wanneer je een pak koopt met een 
label van het merk onderaan op de linkermouw 
genaaid, is het niet de bedoeling dat dit label op de 
mouw blijft zitten. Dit label dient om makkelijk de 
pakken in het rek volgens producent te ordenen 
en dus niet om aan iedereen te laten zien dat je 
voor de terugkeer naar bureau een duur pak hebt 
aangeschaft. 

Nico Becu

vrijgezel met een broertje dood aan zelf koken, 23 
kilogram vermagerde. Het spreekt voor zich dat 
hij niet meer kan terugvallen op zijn garderobe 
van voor deze periode. Ofwel dient hij zich zo snel 
mogelijk een nieuwe garderobe aan te schaffen 
ofwel dient hij zich opnieuw in zijn oude garderobes 
‘te eten’. Bij andere collega’s is de pendel (of dien 
ik eerder te zeggen de wijzer van de weegschaal) 
in de andere richting doorgeslagen. Ook hier 
hetzelfde dilemma. Gedurende deze periode van 
homeworking muteerde de werkgarderobe van 
strak hemd en das met maatpak langzaam naar 
T-shirt, slobbertrui en misschien trainingsbroek. 
Hoe dan ook, vaak kledingstukken met een 
elastiek erin verwerkt waardoor ze iets meer 
vergevingsgezind zijn. Daarbij komt nog dat 
tijdens zo’n video-call alleen de bovenste helft 
in beeld komt. Het beeld van de werknemer die 
in z’n onderbroek voor de pc zit, was misschien 
nog niet zo veraf. Laatst had ik in een call 
meerdere mannelijke en 
één vrouwelijke collega. 
Alle mannen hadden 
hun camera aangezet 
en wanneer een collega 
de vraag stelde aan de 
dame in het gezelschap 
om ook haar camera 
aan te zetten, was het 
antwoord ‘kan ik niet 
doen want ik ben nog niet 
aangekleed’. Ik hoef er 
jullie geen tekening bij te 
maken dat de meeting vanaf dat moment een stuk 
minder productief werd en de gedachten van de 
heren in de call niet echt bij het onderwerp ervan 
zijn gebleven.

Dient er hoe dan ook op de werkvloer een ‘dress 

code’ te zijn of behoort de keuze van de outfit 
tot de persoonlijke vrijheid van de werknemer? 
Laat ons duidelijk zijn, ik heb het hier vooral om 
kantoormedewerkers, dat een brandweerman 
niet op ‘sleffers’ en in short een gebouw dient te 
blussen, lijkt mij evident.

Toen ik ooit tijdens de zomerperiode een stage 
deed in een Brits bedrijf, werd mij de eerste dag 
reeds duidelijk gemaakt dat de ‘casual Friday’ 
slechts 3 weken getolereerd werd en dus vanaf 
de week erop afgeschaft zou worden. Op zich 
is het idee wel goed, op vrijdag mag je naar het 
bureau komen in een iets minder stijve outfit. Het 
gebruikelijke mantelpakje of het maatpak mogen 
dan even plaats maken voor een jeansbroek en 
een sportieve polo. Die dag vervallen de gangbare 
vestimentaire regels en mogen deze vrij ingevuld 
worden. Het probleem was echter dat het 
ontbreken van regels er net toe geleid had dat de 

persoonlijke interpretatie 
van de Britten volledig 
ontspoorde. Sommige 
heren verschenen op 
vrijdag ineens in cowboy-
outfit met laarzen en 
hoed en (naar het schijnt) 
vond de dame van de 
boekhouding dat een 
‘bonding/SM-outfit’ ook 
wel moest kunnen op de 
werkvloer. Niet dus.

Vaststaand feit is dat in de banksector waarin 
ik zit, het maatpak veelal de norm is. Vraag is 
of de das de covid-periode zal overleven. Meer 
en meer wordt het hemd zonder das gedragen. 
Persoonlijk vind ik een das wel iets hebben, al 
heb ik het niet zo voor dassen met schreeuwerige 

"Dient er op de 
werkvloer een dress 

code te zijn of behoort 
deze keuze tot de  

peroonlijke vrijheid van 
de werknemer?”

"Het mondmasker zal 
nog even deel blijven 

uitmaken van ons  
vestimentair pakket. 
Als bedrijf vind ik dat 

daar enige uniformiteit 
in dient te zijn.”

MUSHROOM MANAGEMENT: Dress code op het werk
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Elk jaar worden er in Vlaanderen ongeveer 
2000 doctoraten afgelegd. Het resultaat van 
al dat onderzoek leidt tot een massa aan 
wetenschappelijke publicaties en patenten, maar 
raakt zeer zelden tot bij een groot publiek. Daar 
wil de Vlaamse PhD cup verandering in brengen. 
Op basis van een zelfgeschreven populariserend 
artikel over hun doctoraat, werden 16 kersverse 
doctorandi geselecteerd. Gedurende 4 dagen 
werden ze blootgesteld aan een intensieve 
mediatraining. Het doel: het afleveren van 
een pitch van 3 minuten, waarin ze 4 of 6 jaar  
onderzoek samenvatten op een verstaanbare 
manier voor een breed publiek. Tijdens de 
halve finale werden door een jury 8 kandidaten 

geselecteerd, die op 11 oktober hun pitch voor een 
live publiek mogen brengen in de handelsbeurs 
in Gent. De inzet: een opleiding aan Vlerick 
Business School ter waarde van 5 000 euro en de 
kans om een college te geven voor de Universiteit 
van Vlaanderen.

Een van de finalisten is bio-ingenieur Benjamin 
Claessens, die zijn doctoraat behaalde in de 
onderzoeksgroep van prof. Joeri Denayer in het 
departement Chemische Ingenieurstechnieken. 
Hij onderzocht het gebruik van materialen met 
ultrafijne poriën om nuttige chemische stoffen te 
zuiveren die gemaakt worden door bacteriën uit 
groenafval.

Momenteel worden namelijk bijna alle kunststoffen 
gemaakt van chemische componenten afkomstig 
uit aardolie en aardgas, wat een enorme impact 
heeft op het milieu. Wetenschappers weten al 
langer dat bacteriën kunnen gebruikt worden 
om diezelfde chemische stoffen te maken uit 
groenafval, houtafval, stro of andere afvalstromen 
uit de landbouw- en voedingsindustrie. In zo’n 
proces wordt het afval vermalen en gekookt, 
zodanig dat er suikers vrijkomen die door de 
bacterie kunnen gebruikt worden om te groeien 
en nuttige chemische 
stoffen te maken. Een 
voorbeeld is biobutanol, 
dat dient om verf of 
rubber van te maken. 

Er is echter één 
belangrijk probleem. 
Het biobutanol uit dat 
mengsel van afval en 
bacteriën halen, kost 
enorm veel energie 
en geld. Tijdens zijn 
doctoraat onderzocht 
Benjamin het gebruik 
van materialen die poriën 
bevatten op de schaal 
van enkele nanometer, 
100 000 keer kleiner dan 
een menselijk haar. Zo’n 
materialen gedragen 

zich als een spons in poedervorm: ze zijn in staat 
om chemische stoffen uit ongelooflijk complexe 
mengsels op te slorpen. 
Benjamin ontdekte twee zulke materialen of 
adsorbenten die in staat zijn om biobutanol op te 
slorpen uit dat mengsel van afval en bacteriën. 
Verre van evident, want zo’n mengsel bevat veel 
onzuiverheden, die uit de poriën van het materiaal 
moeten blijven. Ook adsorptie van water is een 
groot probleem, de materialen moeten dus ook 
nog eens waterafstotend zijn.

Daarnaast moet het 
biobutanol natuurlijk ook 
weer uit het adsorbent 
gehaald worden. En dat 
kan. Door die poreuze 
adsorbenten op te 
warmen verdampt het 
biobutanol weer uit de 
poriën. Op die manier 
kan het adsorbent 
hergebruikt worden, 
maar ook het biobutanol 
opgevangen worden. 
En zo wordt er een 
eerste stap gezet naar 
het maken van een 
belangrijke chemische 
bouwsteen uit een 
hernieuwbare bron van 
organisch afval. 

Vier of zes jaar onderzoek samenvatten in een presentatie of ‘pitch’ van drie 
minuten. Dat is de uitdaging die zestien kersverse doctorandi aangaan in de 
Vlaamse PhD cup. Met zijn onderzoek naar de zuivering van nuttige chemische 
stoffen die door bacteriën uit groenafval worden geproduceerd, is VUB bio-
ingenieur Benjamin Claessens een van de acht finalisten.

VAN GROENAFVAL  
NAAR ‘GROENE’ VERF  
BIO-INGENIEUR BENJAMIN CLAESSENS  
FINALIST VLAAMSE PHD CUP

Naast het onderzoek van Benjamin, kwamen de meest diverse thema’s aan bod tijdens de PhD cup: van 
gehoorimplantaten die hersengolven gebruiken en een diepgaande filosofische analyse van trots, tot het 
oplossen van moordzaken met behulp van het Y-chromosoom. Benieuwd naar het resultaat?  
 www.phdcup.be/finale-2021  
De artikels geschreven door alle 16 kandidaten zijn te vinden op de website van EOS:  
 www.eoswetenschap.eu/tag/phd-cup/1.

Benjamin behaalde de bronzen medaille. Warme en oprechte felicitaties van het BrEA bestuur.

    Benjamin Claessens. Foto: ©Kevin Faingnaert

MEER WETEN?

http://www.phdcup.be/finale-2021
http://www.eoswetenschap.eu/tag/phd-cup/1
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Onze gids, Raf, is een gewezen mijnwerker. 
Hij neemt ons mee om de werkdag van een 
ondergrondse mijnwerker te beleven. We starten 
in het poortgebouw (nu toeristische dienst), waar 
de prikklok stond voor aanvang van een van de 
3 shifts (6/14, 14/22, 22/6). Een mijnwerker bleef 
ingedeeld in dezelfde shift. Vervolgens gaan we 
naar de kleedruimten annex badzaal. Op het 
hoogtepunt van de mijnactiviteit (jaren 50/60), 
werkten er 1500 mijnwerkers per shift. Het kabaal 
en de drukte bij een shiftwissel kan men zich 
makkelijk voorstellen. Vervolgens haalden we 
onze mijnlampen en het benodigde materiaal 

voor onze werkdag op. Met de treintjes en de lift 
verdwenen de mijnwerkers voor 8 uur meer dan 
700m onder de grond in het meer dan 100km 
lange mijnlabyrint.

In het mijnmuseum kregen we een illustratie 
van de werkomstandigheden en het gebruikte 
materiaal in de ondergrond. Als je een idee wenst 
te hebben van wat zware arbeid echt voorstelt, 
bezoek het mijnmuseum.
 
Vervolgens namen we de lunch in het café van 
Todi (total dive experience), Indoorduikcentrum 
TODI is één van de paradepaardjes van de 
recreatieve component op be-MINE. Dit unieke 
concept van duikbeleving omvat een overdekt en 
verwarmd duikbassin met een doormeter van 36 
meter, een diepte van 10 meter en 6.200.000 liter 
water. De fauna staat hier centraal met in totaal 
1.500 kleurrijke, tropische zoetwatervissen.

De dag werd afgesloten met een multiculturele 
hapjestocht doorheen de mijncité. Hierbij 
maakten we kennis met de ontwikkeling van 
de cité, de geplogenheden binnen deze “privé” 
woongemeenschap en de opeenvolgende 
migratiegolven. Een mooie aansluiting bij de 
huidige serie “kinderen van de immigratie” op 
Canvas.

We werden dan ook nog gezegend met een 
prachtige nazomerdag. De afwezigen hadden 
zoals steeds weer ongelijk.

VERSLAG:
BEZOEK BE-MINE
Op 18 september organiseerden we, samen met OSB een bezoek aan de be-mine 
site te Beringen. De mijnsite van Beringen werd in 1993 integraal beschermd als 
erfgoed. Het is de enige mijnsite in Limburg waar het industriële hart van de mijn 
bewaard werd, en hierdoor is ze ook uniek in Europa. Je vindt hier nog de vier 
koeltorens, de indikkers, de zifterijen, de losvloer en de kolenwasserijen – in deze 
tot 50 meter hoge gebouwen werden de gedolven kolen verwerkt voor transport 
per trein.

FOTOVERSLAG
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BEDRIJFSCULTUUR

DE SAMENWERKENDE SAPIENS
CARE FOR TALENT

Weet je waarom wij als Homo Sapiens de wereld 
bevolken en niet de Neanderthaler? Enige tijd 
geleden vond ik in de eerste pagina’s van het 
boek Sapiens het antwoord, nl. onze ‘goesting’ 
om samen te werken. 

Bill Gates stelt op de cover dat het lastig is 
om het boek niet in één keer uit te lezen. Daar 
denk ik anders over. Wandelend doorheen deze 
‘kleine geschiedenis van de mensheid’ kom 
ik vele plaatsen en tijdvakken tegen waar ik 
bewust even langer wil bij stil staan, ook op de 
sofa of in bed. Lezen, verbeelden, begrijpen, 
verwerken, reflecteren en verbanden leggen. Het 
boek bevat tal van interessante weetjes die onze 

geschiedenis kleur, zin en richting geven. En hier 
en daar duikt er ook een nieuw inzicht op, zoals 
ééntje over ‘samenwerken’. Uiteraard knoop ik 
er in dit artikel enkele bedenkingen voor de 
werkvloer aan vast.

Eerst duiken we terug in de geschiedenis. 
De Homo Sapiens leefde zoals de 5 andere 
mensensoorten in stamverband. Onze eigen 
mensensoort was evenwel als enige in staat om 
sterke sociale banden te creëren. Daardoor kon 
de Homo Sapiens in grotere groepen, op een 
uiterst flexibele manier, samenleven en -werken. 
Op basis van sociale instincten werden dan 
binnen de groep vriendschappen gesloten en 

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 (meer info op www.better2best.
be) draag ik dagelijks het belang van een positieve bedrijfscultuur uit. Vandaag 
duiken we even in het verleden om op zoek te gaan naar houvast in het heden.
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hiërarchieën gevormd. Ieder stamlid vond er min 
of meer op natuurlijk wijze zijn of haar plaats. En 
de leider van de groep was niet de sterkste 
maar wel de meest sociale. 

De stam werd trouwens nooit al te groot. Zo niet, 
was het moeilijk om alles op natuurlijke wijze te 
laten evolueren. De auteur geeft aan dat ook 
vandaag het beheer van een bedrijf pas vanaf 150 
werknemers wat moeilijker wordt. Een (familiaal) 
bedrijf kan nl. gemakkelijk overleven zonder 
raad van bestuur, algemene vergadering of 
dergelijke stelt de auteur. Als je bedrijf honderden 
‘stamleden’ telt, heb je evenwel ‘afspraken’ nodig 
die de werking van de groep aansturen.

Gaandeweg vond de mens dus ‘een middel’ om 
in nog grotere groepen te kunnen samenwerken: 
het (fictieve) verhaal. Men zocht en vond 
verbindende verhalen waarin mensen, die elkaar 
niet kenden, toch samen geloofden. En op basis 
van die verhalen -over religie, (land)eigendom, 
geld, vennootschappen en te ontdekken einders- 
werden dan afspraken gemaakt, waarna steden 
werden gesticht, culturen werden gevormd én 
handel werd gedreven. 

Ik bedenk dat ook vandaag diezelfde 
zoektocht naar verbindende verhalen zich 
stelt in de werkomgeving. De roep naar 
zingeving van de eigen rol en de manier waarop 
deze rol past in het bedrijf is groot. De roep naar 
een heldere ‘purpose’ die de rol van het bedrijf in 
de maatschappij toelicht en naar een verbindend 
leider is mogelijkerwijs nog groter. 

Uit bevragingen blijkt trouwens dat velen van ons 
in deze postcovid-periode de betrokkenheid met 
het eigen bedrijf kwijt zijn. We vangen minder 
informele weetjes, anekdotes, ervaringen en 
context op. En bovenal, de ontmoetingen met 
collega’s zijn grotendeels functioneel en vinden 
plaats voor het scherm, maar nooit meer spontaan 
naast of achter het scherm.  We lopen minder 
door de gangen van ons bedrijf. Hoe kunnen we 
dan de sfeer, die zo kenmerkend is voor de eigen 
bedrijfscultuur, opsnuiven?

Met enkele toetsaanslagen staan we terug in 
het verleden. Zoals je wel kon vermoeden is 
ons vermogen, om in alsmaar grotere groepen 
samen te werken, doorheen de tijd exponentieel 
gestegen. We evolueerden van een verzamelaar-
jager naar een producent-consument. De moderne 
mens voert nu in een vrijwel eengemaakte wereld 
onophoudelijk (trans)acties uit. In een wereld die 
soms aanvoelt als een dorp is onze collectieve 
kennis heel omvangrijk geworden en weten 
we nu (samen) meer dan ooit tevoren. Maar 
geldt dat ook voor onze individuele kennis? 

Het brengt me tot de bedenking dat wij vandaag 
heel veel kennis vergaren over wat veraf ligt, 
maar veel te weinig leren en weten over wat zich 
in onze directe omgeving afspeelt. Blijkbaar deed 
de jager-verzamelaar er destijds verschillende 
jaren over om alle vaardigheden te leren die hij 
nodig had. Beladen met een rist aan diploma’s 
beschik ik zelf vandaag evenwel niet over de 
vaardigheden om zelf een kastje te maken, 
eigenhandig de fiets te repareren, de elektriciteit 
te herstellen, of zelfs maar groenten te telen. In de 

17
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21ste eeuw hebben we elkaar nodig om in onze 
directe omgeving te kunnen overleven. Thuis 
en op het werk. Ik stel trouwens vast dat deze 
trend zich enkel maar versterkt heeft naarmate 
de technologie haar intrede deed. We hebben 
inderdaad tal van uitvindingen gedaan die ons 
het leven gemakkelijker maken, maar zij doen 
ons ook telkens naar de telefoon grijpen of naar 
de buurman (of collega) rennen bij de eerste 
hapering. Wij zijn niet zelfvoorzienend meer, 
noch in de eigen woning, noch in het bedrijf. We 
hebben elkaar meer dan ooit nodig.

In een afgeleide denk ik ook aan de ‘war for 
talent’ in de bedrijfsomgeving. Vele bedrijven 
zoeken vandaag naar de schaarse individuele 

talenten. Bedenk evenwel dat slechts een 
netwerk van individuele talenten je toelaat 
om als team een verschil te maken. Daarom 
dient bij selectiecriteria meer dan ooit de nadruk 
te worden gelegd op sociale vaardigheden. Enkel 
wie zich omringt met andere talenten, die op 
hun beurt een eigen netwerk kunnen activeren, 
zal de directe omgeving kunnen beheersen en 
zo op plotse veranderingen kunnen inspelen. 
Talent dat levenslang wil leren en goesting 
heeft om samen te werken zal dan wel komen 
opborrelen. En deze toekomstige leiders 
zullen misschien zelf ooit het verbindend 
verhaal brengen van hoe zij de ‘war for talent’ 
als een ‘care for talent’ hebben opgevat.

Dank je wel om dit artikel te lezen, Ik hoop dat je 
het nuttig vond. Andere artikels kun je terugvinden 
op mijn website.  Je kan er ook altijd een vraag 
stellen of een commentaar achterlaten. Ben je op 
zoek naar iemand die met een advies, opleiding 
of coaching dat duwtje in de rug kan geven? Dan 
ben je aan het juiste adres. Met humor, creativiteit 
en gepassioneerd door culturele verandering 
begeleid ik je graag. 
 
Alain Surkol 0497/591333 
alain.surkol@telenet.be 

VERVOLG BEDRIJFSCULTUUR
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Lately, our country has been shaken by several 
attacks on our critical infrastructures. On August 
5th, 2014, an individual opened a safety valve 
of an oil tank at the nuclear plant Doel 4. The 
production was halted for 4 months. On March 
22nd, 2016, Brussel was torn by terrorist attacks 
on the airport and the metro. On May 4th, 2021, 
a massive DDOS attack on Belnet put several 
administrative and health operations out of work.

And elsewhere in the world, in February 2016, 
we had the Bangladesh Bank cyber heist and in 
May 2021 the ransomware attack on the Colonial 
Pipeline in the US. These are only a few of the 
known incidents. Most of them are never known 
by the general public.

The topic of our symposium is therefore more 
actual than ever.

INTRODUCTION     19.30H IR. LUC DE MONDT      
PREVENTION & DEFENCE   19.35H IR. YVAN DE MESMAEKER
THE SITUATION AT NMBS   20.15H IR. TIM GROENWALS
THE SITUATION AT FINANCIAL INSTITUTIONS  20.35H IR. DIRK DIRIX
ROUND TABLE & DISCUSSION   20.55H PANEL OF GUEST SPEAKERS AND
       PROF. WOLFGANG DE MEUTER
RECEPTION     21.30H

LUC DE MONDT :   PRESIDENT BREA
YVAN DE MESMAEKER :  SECRETARY GENERAL EUROPEAN CORPORATE  
    SECURITY ASSOCIATION
TIM GROENWALS:   HEAD OF ICT STRATEGY, ARCHITECTURAL CENTER OF   
    EXCELLENCE, NETWORK & CORPORATE INFORMATION   
    SECURITY OFFICE, CISO NMBS
DIRK DIRIX:    CYBER CRISIS MANAGER - KBC GLOBAL SERVICES
WOLFGANG DE MEUTER:  PRESIDENT SOFTWARE LANGUAGES LAB VUB

PROGRAM:

SPEAKERS:

For members of BrEA-EPBA-OSB, students VUB/ULB and VUB/ULB staff the access to this 
Symposium is free. Everybody else is also welcome, however at an entry fee of 10 EURO.
Registration is strictly mandatory and required in advance via the following Registration link:  
https://forms.gle/VaPT3Sw5w9uZsRhM6 

Do not forget to put yourself as attending on Facebook, so you won’t miss any updates! Feel free to 
share this invitation with your friends, colleagues and interested persons.
We hope to welcome many of you to this Symposium.

https://forms.gle/VaPT3Sw5w9uZsRhM6  
https://forms.gle/VaPT3Sw5w9uZsRhM6  
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Konligo is een Belgische start-up gevormd in 
2018 door een team van zeer gemotiveerde en 
enthousiaste ondernemers en onderzoekers. 
De producten zijn het resultaat van meer dan 15 
jaar onderzoek in lichtgewicht transformeerbare 
structuren aan de Vrije Universiteit Brussel, onder 
impuls van de professoren Niels De Temmerman 
en Tine Tysmans. Samen met nog een andere 
VUB-ingenieur Aushim Koumar sloegen zij de 
handen in elkaar om hun innoverende oplossingen 
op te markt te brengen.

Konligo ontwikkelt & bouwt inspirerende en 
duurzame tijdelijke structuren voor alle types 
evenementen en beurzen. Deze structuren zijn 
opgebouwd uit aluminium staven, die voorzien 

worden van scharnieren, die op specifieke 
plaatsen worden aangebracht, om tot ontplooibare 
schaarsystemen te komen. Deze schaarstructuren 
worden vooraf geassembleerd en zijn direct 
inzetbaar. Het doel is een significante reductie 
in transport- en installatiekosten en montagetijd, 
met een bijzonder esthetisch resultaat. Dit laat 
toe om snel vanuit kleine, compacte volumes 
grote structuren op te zetten, die - eens voorzien 
van technisch textiel - kunnen ingezet worden als 
tenten of podiumoverkapping voor evenementen, 
maar ook als beschutting om wachtrijen te 
overdekken tijdens de coronapandemie.

De Konligoproducten zijn multifunctioneel en 
ruim inzetbaar: ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt 
worden voor brand activation of als tent, 

Zoals elke VZW of vennootschap moet ook BrEA 
zijn statuten aanpassen aan het nieuwe Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen van  
23 maart 2019. We hebben hier in principe nog tijd 
tot 1 januari 2024 maar hebben het werk dat ie-net 
hieromtrent reeds uitgevoerd heeft gebruikt om 
snel tot een wettelijk conforme tekst te komen die 
van toepassing is op een ingenieursvereniging. 
Buiten de vanzelfsprekende Replace-Alls  
hebben we ook wat tijd genomen om te bezinnen 
rond BrEA-specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld 
het onderschrijven van de principes van het  
Vrije Onderzoek. Er zijn Bestuurders die van 
mening zijn dat je om effectief lid met stemrecht 
op de Algemene Vergadering te worden je dit 
ook moet onderschrijven. Uiteindelijk blijven 
we zoals voorheen werken, enkel Bestuurders 
moeten Poincaré ondertekenen. We willen de 
basis zo breed mogelijk laten zeker met het 
oog op de recente internationalisering van onze  
opleidingen.

(scharnierpunten) en de evenementen waarvoor 
ze ingezet worden brengen mensen samen, 
vandaar de speelse verwijzing.

Om een duurzaam product te maken, moet je 
rekening houden met verschillende parameters: 
het aantal componenten, het type materiaal/
proces, het transport, het aantal toepassingen, 
het einde van de levensduur van het product, enz.
Niels gaf ons terloops nog wat uitleg over de 
oorsprong van het Konligo-logo met twee 
driehoeken – die de stabiliteit van hun structuren 
voorstellen – in het midden verbonden om 
de verbinding en de scharnieren van onze 
schaarstructuren te symboliseren. Alle 
verhoudingen van de afstanden zijn gelijk aan 

podiumoverkapping, entreeboog, projectiescherm 
en nog veel meer. De structuren worden 100% 
in België gebouwd. Ze verkopen en verhuren 
bestaande ontwerpen voor ieder type evenement, 
maar voor de meest uitzonderlijke ervaring kan het 
team van creatieve ingenieurs op maat gemaakte 
oplossingen aanbieden, die perfect passen bij de 
specifieke visie en behoeftes van bedrijven.
 
We brachten een bezoek aan de nieuwe 
Konligokantoren, die volledig opgebouwd zijn uit 
gerecupereerde bouwmaterialen – volledig in lijn 
met de circulaire spirit van deze start-up. 
De nieuwe kantoren zijn gevestigd in het hart 
van Kuregem te Anderlecht op de Circulariumsite 
(omgebouwd D’Ieteren automobielcomplex).

Circularium is een 20.000m² groot ex-industrieel 
vastgoed herbestemd voor organisaties die 
werken rond lokale-, sociale- en circulaire 
economie in Brussel.

De naam Konligo is dan ook afgeleid van 
kunligo, wat ‘verbinding’ betekent in het 
Esperanto. Esperanto is in 1887 door de Poolse 
oogarts L.L. Zamenhof in het leven geroepen 
als een cultureel neutrale internationale taal. 
Voor Zamenhof was zo’n taal belangrijk ter 
bevordering van het vreedzaam samenleven 
van verschillende mensen en culturen, en dus 
ter bevordering van het humanisme. Met andere 
woorden, een universele taal om mensen met 
elkaar te verbinden. De structuren van Konligo 
zijn letterlijk opgebouwd rond deze verbinding 

De Werkgroep Statuten (trekkers: mezelf samen 
met Voorzitter Luc De Mondt, Ondervoorzitter 
Robin Verbruggen en Legal counsel Robrecht 
Paternoster) heeft dus redelijk vlot een voorstel 
kunnen neerleggen op het Bestuursorgaan van 
5 augustus waar de laatste komma’s en punten 
beslist werden om tot een finaal voorstel voor 
de Algemene Vergadering te komen. Je kan dit 
terugvinden op onze webstek brea.be/Over Ons/
Statuten & AV BrEA.

Onze leden mogen dit de eerste maal komen 
becommentariëren op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 17 november (net 
voor het Symposium om 18:30 op de zetel van 
de vereniging). De verwachting is dat het quorum 
niet bereikt wordt voor geldige stemming zodat 
een tweede BAV opgeroepen zal worden die zal 
samenvallen met onze Nieuwjaarsreceptie op de 
Faculteit. Deze zal geldig kunnen stemmen tot 
statutenwijziging mits twee derde meerderheid.

een veelvoud van de gulden snede phi = (1 + 
sqrt(5))/2 of 1,618, een wiskundige knipoog naar 
een universele esthestische harmonie.

Na de rondleiding met deskundige uitleg en 
demonstraties, konden we bij deze geslaagde 
voorstelling in openlucht nog nagenieten van 
gezonde hapjes en drankjes onder een zonnige 
hemel met – gelukkig - schaduwtenten in de 
buurt. BrEA weet alvast waar zijn eventtenten te 
gaan halen voor onze toekomstige activiteiten. 
Wij wensen deze VUB start-up nog veel succes 
met hun verdere groei!

Voor meer informatie: www.konligo.com  en 
abonneer op @Konligo op Twitter en Instagram.

KONLIGO-EVENT ZORGT 
VOOR VERBINDING

Hilbert Van Muylem
Secretaris BrEA

STATUTENWIJZIGING BREA

Op zaterdag 12 juni 2021 was BrEA te gast in Anderlecht bij het showcase-event 
van de VUB spin-off Konligo, waarbij de inauguratie van de nieuwe kantoren werd 
gekoppeld aan het tonen van de nieuwste ontwikkelingen, weliswaar nog steeds 
in beperkte kring omwille van de coronamaatregelen.

We create:  we creëren zowel innovatie structuren als de meest zorgeloze ervaring   
  voor het inzetten van tijdelijke structuren en overkappingen.

We unfold:  we openen een wereld aan exceptionele designs voor event- 
  organisatoren en hun bezoekers, met ontvouwbare structuren.

We fascinate:  we fascineren de wereld met de schoonheid, kracht en het gemak  
  van ontplooibare schaarstructuren.

CREATE. UNFOLD. FASCINATE.
het Konligo-motto
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GEZOCHT: REDACTEUR/REDACTRICE BREA-MAGAZINE

WAT?
Als deel van de werking van BrEA wordt er driemaandelijks een magazine  
uitgegeven. Met dit magazine houden wij onze leden op de hoogte van het reilen en 
zeilen binnen BrEA en de VUB. Wegens gezinsuitbreiding bij onze huidige redactrice 
(een dikke proficiat!), zijn we op zoek naar iemand die van haar wilt overnemen.

WIE ZOEKEN WIJ?
Voor de redactie van ons magazine zoekt BrEA iemand met het volgende profiel:
 - Gemotiveerd
 - Initiatiefnemend
 - Stipt
 - Betrouwbaar
 - Zelfstandig kunnen werken
De redactie neemt ongeveer 4 x 2 dagen per jaar in.

JOBOMSCHRIJVING?
 - Driemaandelijkse opvolging met het bestuur, vrijwilligers en  
  faculteit IR om content te verzamelen (dit betekent niet dat je zelf   
 content moet schrijven, het gaat hier enkel over verzamelen)
 - Opvolging met onze freelancer die de opmaak verzorgt
 - Contact onderhouden met de drukkerij zodat het magazine tijdig   
 wordt verzonden 

WHAT’S IN IT FOR YOU?
Het opnemen van vrijwilligerswerk wordt altijd als een plus op de CV  
beschouwd. Het netwerk en de sociale contacten met onze alumni krijg je er gratis 
bovenop!

GEÏNTERESSEERD?
Ben je geïnteresseerd, of wil je meer informatie? 
Stuur dan een mailtje naar voorzitter@brea.be

Openbare verdedigingen tot het behalen van de  
academische graad van Doctor of Engineering Sciences 
Abel Díaz Berenguer 
LEARNING TO PREDICT HUMAN BEHAVIOR IN 
CROWDED SCENES
Promotors: Prof. Johan Stiens
Prof. Hichem Sahli
Prof. Yeleny Zulueta Veliz

Ayyoub Ahar
PERCEPTUAL QUALITY PREDICTION AND 
ANALYSIS FOR DIGITAL HOLOGRAPHY
Promotors: Prof. dr. ir. ing. Peter Schelkens

Bart Van Hove
EXOMARS SCHIAPARELLI TRAJECTORY & 
ATMOSPHERIC RECONSTRUCTION  
AND HEURISTIC DESIGN METHOD FOR 
FLUSH AIR DATA SYSTEMS
Promotor: Prof. dr. ir. Dirk Lefeber
Em. Prof. dr. ir. Chris Lacor
Dr. Ozgur Karatekin

Camila Pucci Couto
THE EFFECT OF HOT STAMPING PROCESS 
ON THE LOCAL ELECTROCHEMICAL  
BEHAVIOUR OF THE 22MNB5 STEEL COATED
WITH HOT DIP ALUMINIUM SILICON
Promotors: Prof. dr. Jesualdo Luiz Rossi
Prof. dr. ir. Herman Terryn
Dr. Reynier Inocente Revilla Castillo

Dieter De Baere
EXPLORATION OF LASER METAL DEPOSI-
TION FOR MONITORING SOLUTIONS AND 
DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR KEY
CHALLENGES
Promotors: Prof. dr. ir. Patrick Guillaume

Donovan Verkens
STUDY OF THE CORROSION BEHAVIOUR 
OF TWIN ROLL CAST AA3XXX AND AA8XXX 
SERIES MATERIAL
Promotor: Prof. dr. ir. Iris De Graeve
Dr. ir. Reynier Inocente Revilla Castillo
Dr. Murat Dündar

Gobinath Jegannathan
CURRENT-ASSISTED SPAD SENSORS FABRI-
CATED IN CONVENTIONAL CMOS PROCESS
Promotors: Prof. Maarten Kuijk

Jaël Pauwels
HIGH-PERFORMANCE OPTICAL RESERVOIR 
COMPUTING BASED ON SPATIALLY  
EXTENDED SYSTEMS
Promotors: Prof. dr. ir. Guy Van der Sande
Prof. dr. ir. Guy Verschaffelt
Prof. dr. Serge Massar

Jakub Ceranka
ADVANCEMENTS IN WHOLE-BODY 
MULTI-MODEL MRI: TOWARDS
COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS OF  
METASTATIC BONE DISEASE
Promotors: Prof. dr. ir. Jef Vandemeulebroucke
Prof. dr. Frédéric Lecouvet

Piet Bronders
ANALYSIS OF THE BASEBAND DYNAMICS OF 
SUPPLY-MODULATED TRANSMITTERS USING 
A PARAMETER-VARYING FRAMEWORK
Promotors: Prof. dr. ir. Gerd Vandersteen

Sandra Paola Vásquez Rodríguez
DESIGN OF MODEL-BASED FAULT  
DIAGNOSIS SYSTEMS FROM  
CONCATENATED DATA – APPLICATION TO 
WIND TURBINES
Promotors: Prof. dr. ir. Michel Kinnaert
Prof. dr. ir. Rik Pintelon

Sebastian Hendrik Sterl
SEASONS OF POWER – STREAMLINING 
STRATEGIES FOR RENEWABLE ELECTRICITY 
GENERATION FROM SUN, WIND AND WATER 
IN SUB-SAHARAN AFRICA
Promotors: Prof. dr. Wim Thiery
Prof. dr. Nicole Van Lipzig
Prof. dr. ir. Ann Van Griensven

PERSONALIA

mailto:voorzitter@brea.be
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