
 #1BrEA Magazine
JANUARI  -  FEBRUARI  -  MAART 2021

ACTIVITEITEN-
KALENDER

GALATEA

ONDERWIJS IN 
CORONATIJDEN

PRIJZENKAST:
BREA-  &

IE-NETPRIJZEN



2BrEA MAGAZINE 3

LID WORDEN VAN BrEA?
Ga naar www.brea.be/lid

Redactie:
Hilbert Van Muylem

redactie@brea.be

Medewerkers:
Nico Becu

Hebben bijgedragen
aan deze editie:

Luc De Mondt
Hilbert Van Muylem

Alain Surkol
Nico Becu

VUB Today

Eindredactie &
vormgeving:
Wietse Bellens

Dank aan allen voor hun 
medewerking en bijdragen!

De volgende BrEA-
magazine verschijnt  
in april 2021

DEADLINE VOOR ARTIKELS
dinsdag 01/03/2021

Index

Voorwoord van de voorzitter

Hoekje van de rector

Faculteit Ingenieurswetenschappen 
grijpt digitale kansen

Bedrijfscultuur

Vacature

INDEX

3

5

8

12

18

22

Edito

Activiteitenkalender

Hoekje van de decaan

Mushroom Management

Prijzenkast:
BrEA Ingenieursprijzen &
ie-netprijzen

Galatea

Personalia

2

4

6

9

15

21

23

JANUARI - FEBRUARI - MAART 2021



4BrEA MAGAZINE JANUARI - FEBRUARI - MAART 2021 5

VOORWOORD 
van de voorzitter 

ACTIVITEITENKALENDER

Beste lezer, 

Deze dagen lijken nog net ietsje donkerder dan 
andere jaren. Bij het schrijven van dit voorwoord 
kregen we net het nieuws dat VUB-docent 
Ahmadreza Djalali eerstdaags geëxecuteerd 
zal worden, nadat hij telefonisch afscheid heeft 
genomen van zijn vrouw. Dr. Djalali werd slachtoffer 
van een oneerlijk proces op verdenking van 
spionage in Iran. Hierbij werden ook verschillende 
mensenrechten geschonden. Hartverwarmend 
is het, om te zien hoe onze VUB-community in 
opstand kwam door het delen van boodschappen 
op sociale media, het schrijven van mails en 
brieven naar de Iraanse autoriteiten, te betogen 
aan de Iraanse ambassade, ... Ook BrEA heeft 
haar steentje hieraan bijgedragen met een oproep 
om in opstand te komen. Ik hoop ten zeerste dat 
wanneer u dit voorwoord leest, Dr. Djalali nog 
onder ons is en met een meer positieve uitkijk. 

Daarnaast werden ook de coronamaatregelen 
nog maar eens aangepast. Fysieke contacten 
worden voorlopig niet uitgebreid waardoor de 
feestdagen in de gezinsbubbel worden gevierd. 
Ook de VUB blijft nog een tijd in code rood. 
Daarnaast zie ik meer en meer nieuwsberichten 
verschijnen dat studenten het allemaal steeds 
minder zien zitten, en zelfs met donkere 
gedachten beginnen te worstelen. Bij deze wil 
ik hen graag een hart onder de riem steken en 
hen ook veel succes wensen met een tweede 
examenperiode in lockdown. Chapeau voor 
hen, dat zij dit doen zonder al te veel te morren! 

Ook de horeca blijft nog een tijdje gesloten. 
Fysieke evenementen zijn nog steeds niet 
aan de orde. Hoewel de farmasector, op korte 
termijn, enorm grote stappen heeft gezet in het 
beschikbaar maken van een vaccin, zetten we 
nog even in op het digitale alternatieven (die 
hier waarschijnlijk ook zijn om te blijven). In 
november mochten we jullie verwelkomen op ons 
Symposium over Personalised Healthcare. Deze 
vond plaats via een Zoom-webinar. Dit jaar willen 
we nog meer digitale evenementen organiseren, 
maar natuurlijk zien we jullie graag zo snel 
mogelijk fysiek terug! Bij deze dan ook een warme 
oproep om jullie lidmaatschap te verlengen voor 
2021. Op deze manier heb je gratis toegang tot, of 
grote kortingen op, onze evenementen en krijg je 
ook ons driemaandelijks magazine toegestuurd. 
Daarnaast steun je met je lidmaatschap ook 
onze ingenieursstudenten, gezien wij hierdoor 
(onder andere) leuke en sociaal relevante 
projecten kunnen sponsoren (bv. het FabLab, 
Edukado, ...) en de BrEA-prijzen kunnen uitreiken. 

Hopelijk tot snel!
Edith Oyen
Voorzitter BrEA
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Beste ingenieursvrienden,

Mijn eerste semester als decaan zit er bijna op. Onbewogen kan ik het moeilijk noemen. Covid-19 
heeft ons allen, op alle mogelijke manieren, uit onze comfort zone gehaald. Dat kunnen jullie 
verderop ook lezen in het artikel “Faculteit Ingenieurswetenschappen VUB grijpt digitale kansen” 
(p. 12). De plotse switch naar het online lesgeven, het verminderde persoonlijke contact tussen 
docent en student, tussen studenten onderling, … het waren (en zijn nog steeds) stuk voor stuk 
uitdagingen. Maar we zouden geen ingenieurs van de VUB zijn als we deze omstandigheden niet 
hadden kunnen ombuigen naar positieve verhalen. 

Zo is onze lichting alumni 2019-2020 er om 
verschillende redenen een unieke geworden. 
Naast hun officiële proclamatie op de Brusselse 
Grote Markt – een waar Rode Duivels-moment 
– hebben, meer dan ooit, afgestudeerden van 
onze faculteit deelgenomen aan de jaarlijkse 
wedstrijd van de ingenieursvereniging ‘ie-net’. 
Het resultaat mag er wezen. We sleepten als 
faculteit tijdens de digitale prijsuitreiking eind 
november maar liefst drie prijzen in de wacht. 
Binnen de categorie ‘industrieel ingenieur’ 
eindigde het team van Jeroen Schelkens, 
Michiel Vrolix en Theo Cominotto op de eerste 
plaats met hun masterproef “Breathney: Rapid 
Manufactured Ventilator System”. De drie startten 
in maart 2020 - tijdens de eerste coronagolf - in 
het Fablab Brussels met het bouwen en testen 
van een ingenieus beademingstoestel. Binnen 
de categorie ‘burgerlijk ingenieur’ eindigde 
onze ingenieursfaculteit ook nog eens op de 
tweede én derde plaats. Indy Magnus scoorde 
er met zijn eindwerk dat de veiligheid van 
onze voedselketen verzekert met behulp van 
zelflerende, optische sorteermachines. Op de 
derde plaats eindigde David De Vocht met zijn 
masterproef over de ontwikkeling van een sneller 
en energievriendelijker internet op basis van 
ultrasnelle optische versterkers.  

Ondertussen hebben we dankzij de 
samenwerking met VUB TechTransfer ook 
onze nauwe banden met de industrie in de verf 
gezet. Meer dan ooit zijn co-innovatie en co-
creatie hefbomen voor de concurrentiepositie 
van hoogtechnologische bedrijven. Die laatste 
krijgen dankzij samenwerking met onderzoekers 
van onze faculteit toegang tot de nieuwste 
technologieën. Hoe dat gebeurt, werd duidelijk in 
een reeks inspirerende filmpjes beschikbaar op: 
today.vub.be/nl/artikel/reportagereeks-vub-en-
bedrijven-co-innoveren-voor-een-betere-wereld 

Verschillende onderzoeksgroepen en 
multidisciplinaire initiatieven van onze faculteit 
komen er aan bod: BruBotics, waar interactie 
tussen mens en robot centraal staat; het Green 
Energy park, een proeftuin voor duurzame 
energie en smart mobility; Brussels Photonics 
(B-PHOT), waar innovatie op basis van de unieke 
eigenschappen van licht en de toepassingen ervan 
naar tal van industriële sectoren vertaald worden; 
het ArtificiaI Intelligence Experience Center, motor 
van de digitale transformatie; het On- and Offshore 
Wind Infrastructure Application (OWI) Lab, al 
jarenlang pionier op het vlak van windenergie;…  
Het zijn maar enkele van de vele voorbeelden 
van waar onze faculteit, in samenwerking met 
industriële actoren, het verschil maakt. 

Het is met oprechte fierheid dat ik de prestaties 
van onze alumni en onderzoekers kan belichten. 
Onze studenten en onze onderzoekers zijn 
bijzondere mensen. Zij kijken steeds naar de 
toekomst en staan tegelijk met beide voeten in de 
realiteit. 

De wereld heeft ons nodig:  
#wearevub, meer dan ooit.  
 
Laat ons dit aanvullen met:  
#wearevubengineers.

Francis Berghmans 
Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen 

HOEKJE VAN          
DE DECAAN

P.S.  
Vergeet zeker 

niet de faculteit 
ingenieurswetenschappen te 

volgen op sociale media: de “VUB 
Faculty of Engineering” is te vinden op 

LinkedIn en Twitter.
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tot achter de witte lijn!’ en ‘heeft meneer het bord 
niet gezien dat alle gordels dienen vastgeklikt te 
worden?’.  Langzaam kijk in naar m’n wagen en 
de bewuste witte lijn, en zie dat de snuit ongeveer 
20 cm over een witte lijn op de rode vloer staat. 
‘Oh, ik dacht dat enkel de wielen vóór de witte 
lijn dienden te staan en als ik de gordel niet 
los mag maken, kan ik onmogelijk uit de auto’, 
antwoordde ik in sarcastisch repliek.  ‘Meneer 
is de grappigste thuis zeker?’, sneert de man 
terug en maakt met zijn vinger het gebaar dat ik 
achteruit moet. Moraal van het verhaal: die dag 
werd alles aan mijn wagen gecontroleerd. Nog 
nooit duurde een technische controle zo lang. 
En al was het een splinternieuwe wagen (keuring 
lichte vracht), hij werd afgekeurd. De lichten 

‘DE JEAN’
We hebben het allemaal al wel eens meegemaakt: 
je staat ergens aan te schuiven aan, een loket of 
kassa, en je stuit op een medewerker die ‘ineens’ 
besloten heeft om jouw dag te vergallen. Zo’n 
typisch geval is de technische controle van de 
autokeuring.  Voor deze dienst dien je vandaag, 
omwille van Corona,  eerst online je voertuig te 
registreren, een afspraak te maken, een kwartier 
op voorhand aanwezig te zijn en, eens ter plaatse, 
sta je zoals tevoren gewoon in de file. Als klap op 
de vuurpijl, stuit je die dag dan ook nog op zo’n 
medewerker van de keuringsdienst die er een 
erezaak van maakt om zijn eigen frustratie en 
gevoel van superioriteit op anderen uit te werken. 
‘Neen, meneer, je wagen moet terug achteruit, 

MUSHROOM MANAGEMENT
LE PETIT CHEF

HOEKJE VAN DE RECTOR
Beste ingenieur van de VUB, 

Een jaar geleden sprak ik in deze kolommen de 
hoop uit dat 2020 voor zoveel mogelijk mensen 
een zo goed mogelijk jaar zou worden. Ik zal niet 
de enige geweest zijn die er behoorlijk naast zat. 
Maar laten we vooral de goede dingen van 2020 
onthouden: de veerkracht, de solidariteit en ook 
ons zorgsysteem dat overeind is gebleven. We 
zijn trots op onze collega’s van het UZ Brussel.
 
Laten we nu hoopvol naar de toekomst kijken. Met 
concrete en ambitieuze plannen. Zo is onlangs de 
bouwvergunning voor het Learning and Innovation 
Center (LIC) verleend. Op de grens tussen 
de campussen van VUB en ULB zal over een 
paar jaar een hoogtechnologisch en duurzaam 
complex van zeven verdiepingen verrijzen. Het 
LIC staat symbool voor de hechte samenwerking 
tussen de VUB en de ULB.  Zo brengt het twee 
bibliotheken samen: onze bibliotheek “exacte en 
toegepaste wetenschappen” en de bibliotheek 
“sciences et techniques” van de ULB. Het zal de 

studenten van beide campussen uiteenlopende 
leeromgevingen aanbieden: stille ruimtes voor 
individuele studie, lokalen om samen te werken, 
experience centers voor activiteiten met kleine 
groepen en actieve leerlokalen. Maar er is ook 
in ruimte voorzien om de banden met externe 
partners uit het bedrijfsleven en de samenleving 
aan te halen. Met een totale oppervlakte van 
9.000 m² biedt het LIC plaats aan duizend 
personen, van wie tachtig procent studenten, 
tien procent academisch personeel en tien 
procent externe bezoekers. Het totale prijskaartje 
bedraagt 22 miljoen euro, waarvan Beliris - het 
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat 
en Brussel - het grootste deel op zich neemt. De 
werken zullen 2,5 jaar duren.

Het LIC is niet het enige grote project dat op 
stapel staat.  Op de hoek van de Kroonlaan 
en de Generaal Jacqueslaan komt de nieuwe 
universitaire stadswijk Usquare, eveneens in 
samenwerking met de ULB, nu helemaal in zicht. 
Er zijn heel recent twee stedenbouwkundige 
vergunningen uitgereikt voor de renovatie 
en de herbestemming van de voormalige 
kazernegebouwen.  Het FabLab van de 
Industriële Wetenschappen heeft in een van die 
oude rijkswachtgebouwen trouwens al een tijdje 
onderdak gevonden.  

Het belangrijkste is dat deze nieuwe infrastructuur 
ook een nieuw tijdperk inluidt. Een tijdperk van 
nieuwe mogelijkheden voor onze studenten, 
onderzoekers en alumni. Een tijdperk van 
technologische  innovatie voor en door de mens. 
Er is dus werk aan de winkel. De wereld heeft ons 
nodig.   

Ik wens u een mooi 2021!

Caroline Pauwels,
Rector VUB

NIEUW TIJDPERK

Na bijna 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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LE GRAND CHEF
Bovenstaande gevallen zijn op zich nog redelijk 
onschuldig en hebben relatief weinig impact op 
het goed draaien van een bedrijf. Erger is het 
wanneer je manager een ‘petit chef’ is en het 
moeilijk blijkt zijn ‘sweet spot’ te vinden of er 
helemaal niets aan te doen lijkt. Bijvoorbeeld 
wanneer een gefrustreerde  ‘fin de carrière’, die 
weet dat hij door dit soort gedrag niets meer te 
verliezen heeft, er bewust voor kiest om het leven 
van ‘die jonge generatie’ onmogelijk te maken. 
Soms zijn het kleine aanleidingen: een gemiste 
promotie, een late midlife crisis of gewoon een 
manier om incompetentie te verdoezelen. Niets is 
echter zo frustrerend als steeds weer te moeten 
nadenken over ‘hoe’ je van hem een akkoord 
dient te bekomen, in paats van ‘waarom’. Ineens 
wordt de vorm belangrijker dan de inhoud. De 
boodschap is dan om er steeds voor te zorgen 
dat je baas het gevoel geeft dat hij er achteraf 
zelf beter van kan worden. ‘Als we dit project tot 
een goed eind kunnen brengen, ben ik er zeker 
van dat onze interne persdienst jou hierover zal 
interviewen en een artikeltje zal schrijven’. ‘Met dit 
project gaan we een héél stuk boven de gestelde 
objectieven eindigen en kan jouw evaluatie alleen 
maar uitmuntend zijn’. 

Op een zeker moment had ik een manager die 
nog een stapje verder ging. Hij was namelijk de 
enige die, in zijn ogen toch, het recht had om 
over alles te beslissen en enkel hij nam de juiste 
beslissingen.  Ik mocht dan wel een universitair 
diploma hebben en de materie perfect beheersen, 
het buikgevoel dat hij ontwikkeld had na bijna 40 
jaar carrière, was nooit verkeerd.  Onnodig dus 
om zelf nog na te denken, want wat hij dacht, was 
wil en wet. Als uiteindelijk, wanneer bleek dat hij 
het bij het verkeerde eind had (datacenters beheer 
je niet op basis van buikgevoel maar feiten), was 
het gewoon de schuld van anderen. Hij was als 
het ware de verpersoonlijking van alle successen 
en de rest was gewoon een bende onbekwamen.
Bij hem was het dus van vitaal belang om vooral 
zijn ego te prijzen. Een betoog beginnen met te 
stellen dat je even beroep wenste te doen op 
zijn ervaring, was al een eerste stap in de juiste 
richting. Zo was onder zijn ‘bewind’ een passage 
in ons ‘Exco’ (hoogste bestuursorgaan binnen het 
bedrijf) een trapezenummer waar Cirque de Soleil 

niets tegen was. Wanneer ik voor de goedkeuring 
van een investeringsproject voor het Exco diende 
te verschijnen, wou mijn baas steevast mee. Het 
leek dan misschien wel alsof hij jou de kans gaf 
om jezelf en je werk in de verf te zetten tegenover 
onze hoogste board maar niets was minder waar. 
Ook al kende hij het dossier niet en begreep hij 
vaak geen jota van de materie, hij deed er alles 
aan om te verhinderen dat je alleen zou gaan. Die 
jonge generatie zou maar eens een goede indruk 
moeten maken en bewijzen dat ze klaar was om 
hem op te volgen. 

Meestal diende je, onder lichte dwang van hem, 
een uur op voorhand ter plaatse zijn en terwijl  
je dan met hem in de gang zat te wachten tot je 
binnen mocht, begon hij vragen te stellen over je 
dossier. Steevast vroeg hij dan ook wat eigenlijk 
de kernvraag van je uiteenzetting was en wat 
de subtiliteiten van het dossier waren. Eenmaal 
binnen, was het de afspraak dat hij enkel de intro 
zou doen en de rest zou hij aan mij overlaten. 
Niet dus…  Zijn ‘inleiding’ kwam erop neer dat 
hij mijn uitleg ‘uit de gang’ volledig herhaalde en 
dus mijn hele presentatie al prijs gaf. Zelfs naar 
de beslissing van de board werd al tijdens zijn 
‘inleiding’ afgestast. Mijn slides, uiteenzetting 
en technische onderbouw waren dus niet meer 
relevant. Zo leek het dan alsof hij ‘zijn’ project 
was komen voorstellen en ik er gewoon bij zat 
om ‘van hem te leren’.  De volgende keer dat 
ik naar de board moest, zorgde ik ervoor dat ik 
slechts enkele minuten te vroeg aanwezig was 
en speelde ik hem slechts een homeopathische 
dosis informatie door. Hierdoor miste mijn baas 
zijn gloriemoment en diende hij wel te luisteren 
naar mijn uiteenzetting. Zijn wraak was echter 
zoet. Aan het eind van mijn presentatie begon 
hij zelf het dossier volledig af te breken. Kortom, 
zijn motto was ‘als ikzelf niet in de spotlight mag 
staan, gaan we maar volledig ten onder’. Gelukkig 
hadden onze Exco-leden de ‘sweet spot’ van 
deze ‘petit chef’ ook snel ontdekt en werd ik 
de volgende keer vriendelijk maar uitdrukkelijk 
verzocht mijn projecten in m’n eentje aan de 
board voor te komen stellen.

Nico Bécu

stonden, zogezegd, verkeerd afgesteld. Toen ik 
enkele dagen later, zonder ook iets aan de lichten 
te veranderen, mezelf opnieuw aanmeldde, kreeg 
de wagen zonder discussie een groene kaart. De 
medewerker die de herkeuring deed wist me te 
vertellen dat ‘de Jean’ die dag een slechte dag 
had gehad want zijn favoriete voetbalploeg had 
verloren. 

BADGES, BONBONS & ‘BONNEKES’
Bij mijn vorige werkgever kregen dit soort figuren 
het etiket ‘petit chef’. Iemand die eigenlijk een 
gewone schakel is in het proces maar zichzelf 
de macht toe-eigent alles zodanig te vertragen 
simpelweg  om zichzelf te manifesteren. Je 
komt ze in alle maten en gewichten tegen, in 
alle leeftijdscategorieën en zowel bij mannen 
als vrouwen.  Zo’n ‘petit chef’ was bij mijn 
vorige werkgever verantwoordelijk voor de 
toegangsbadges tot onze gebouwen. Wanneer hij 
je een nieuwe badge gaf, diende je hem binnen 
de 24 uur een formulier terug te mailen waarin je 
de ontvangst bevestigde (hoe stom eigenlijk want 
elke toegang met deze badge werd geregistreerd) 
én, op de koop toe, een (voor hem) geldige 
reden opgaf waarom je een nieuwe badge nodig 
had. ‘Om te komen werken’ werd niet als geldig 
antwoord aanzien. Het leek alsof hij statistieken 
bijhield van hoeveel badges er door huisdieren 
werden opgegeten of in twee braken bij het 
krabben van het ijs van de ramen van je wagen. 
Vulde je dit veld in zijn template niet op tijd in, 
blokkeerde hij steevast je badge na enkele dagen. 
Terug naar start.

Zo kende ook iedereen ‘Carine praline’, de 
secretaresse van de grote baas. Als je haar belde 
omdat je een dringend advies of besluit van de 
baas nodig had, kreeg je steevast een afspraak 3 
maanden later. Je diende namelijk persoonlijk bij 
haar langs te gaan en véél tijd te voorzien indien 
je snel een afspraak wilde. Carine was namelijk 
bijna pensioengerechtigd en had blijkbaar 
weinig om handen. Ook had ik het gevoel dat 
ze enorm eenzaam was. Daarom diende je dus 
eerst een gesprekje over haar katten te hebben 
en de toch wel ongelooflijke streken die deze 
beesten uithaalden en beaamde je plechtig hoe 
triest het was wanneer ze er eentje had moeten 
laten inslapen. Uiteindelijk bood Carine jou een 

pralientje of chocolaatje aan en uiteindelijk had 
je je afspraak binnen de 48 uur. Een chocolaatje 
meebrengen om te delen was nog efficiënter, 
dan kon je vaak nog de dag zelf bij de baas een 
afspraak krijgen. Stiekem verdacht ik Carine 
ervan een deal te hebben gesloten met de dame 
van de snoepstand in het bedrijfsrestaurant.

Bij de persoon die verantwoordelijk was voor 
de behandeling en betaling van onkostennota’s 
bij buitenlandse verplaatsingen, lag het anders. 
Indien je bij deze man geen tijd maakte voor 
een praatje over zijn lievelingsthema, zijnde 
vliegvissen, kon het een eeuwigheid duren 
alvorens je onkosten terugbetaald werden. In het 
slechtste geval vond hij het bewijsje niet meer 
terug of vond hij het te onduidelijk en zag je je 
centen nooit meer terug. Iedereen die af en toe 
een onkostennota diende goedgekeurd te krijgen, 
ontwikkelde dus een interesse in vliegvissen, en 
eens de onkostennota’s vervangen werden door 
kredietkaarten op naam van het bedrijf, praatte 
niemand nog over vliegvissen met Gilbert. 

Vreemd hoe sommige mensen, veelal uit frustratie 
of gewoon om zichzelf interessant te maken, er 
een sport van maken om binnen het bedrijf zelf 
een bottleneck te creëren.  Taken of processen 
vallen zonder enige reden stil en personen maken 
zichzelf ineens ongelooflijk belangrijk binnen de 
organisatie. Tenzij je net hun ‘sweet spot’ weet 
te vinden en hieraan de nodige aandacht weet te 
besteden. Dan bloeien deze personen plots open 
en verdwijnt de bottleneck meteen.

"Vreemd hoe sommige 
mensen, veelal uit  

frustratie of om  
zichzelf interessant te 
maken, er een sport 

van maken om binnen 
een bedrijf zélf een 

bottleneck creëren.”

MUSHROOM MANAGEMENT: Le Petit Chef
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“Waar fysieke lessen, nauw contact tussen 
professor en student en een reeks aan labo- en 
andere praktijklessen schering en inslag waren 
aan de faculteit, werd dit abrupt stopgezet  
in maart 2020 als gevolg van een strenge 
lockdown”, zegt decaan Francis Berghmans, 
die in dit digitale tijdperk begon aan zijn  
ambtstermijn als hoofd van de faculteit. 
“Online onderwijs werd vanaf dan de nieuwe 
norm en bracht een reeks uitdagingen, maar 

zeker ook opportuniteiten, met zich mee. 
De reeds alom gekende uitdrukking ‘Never 
waste a good crisis’ werd zo het focuspunt 
van het nieuw facultair beleid op vlak van  
onderwijs, studentenondersteuning en algemeen 
beleid. We mogen onze collega’s van de faculteit 
hiervoor zeer dankbaar zijn. Zij zijn enorm 
veerkrachtig omgesprongen met de steeds 
wijzigende situatie en hebben zich daarbij erg 
flexibel en creatief opgesteld.”

“Eén van de grote uitdagingen van de crisis in 
het hoger onderwijs was uiteraard de plotse 
switch naar het online lesgeven”, vertelt prof. 
Annick Hubin, voorzitter van de Facultaire 
Onderwijscommissie en gewezen decaan van 
de faculteit. “In de faculteit heerst immers al 
jaren een traditie van lesgeven op basis van een 
sterke band en nauw contact tussen professor 
en student. De vrees bestond dat we dit zouden 
verliezen door om te schakelen naar 100% online 
onderwijs. Daarnaast is het ook eigen aan onze 
ingenieursopleidingen dat er heel wat labo, 
practica en hands-on-projecten verweven zitten 
in de opleidingsonderdelen, 
waar niet onmiddellijk een 
online alternatief voorhanden 
was.”

“Bovendien bleek niet alleen 
het fysiek contact bij het 
lesgeven een belangrijke 
factor van ons onderwijs, ook 
het belang van het sociaal 
contact tussen studenten 
onderling kon niet onderschat 
worden.” Daarbij komt volgens 
prof. Hubin ook nog eens 
dat de meerderheid van 
masterstudenten in de faculteit 
internationale studenten 
zijn. Hun sociaal netwerk 
in Brussel of België is in de 
regel al minder groot dan dat 
van de Belgische studenten. 
Inspelen op de noden van zowel onderwijzend 
personeel als studenten werd daarom op de 
voorgrond geschoven als een topprioriteit in het 
facultair beleid sinds het tweede semester van 
vorig academiejaar.

De ommekeer naar het online lesgeven bracht ook 
een aantal nieuwe voordelen en opportuniteiten 
aan het licht. Studenten gaven aan zich beter 
te kunnen voorbereiden op hun examens, 
bijvoorbeeld omdat ze de lesopnames in hun 
eigen tijd opnieuw konden bekijken. Er werd 
een hoger slaagcijfer genoteerd dan het vorige 

academiejaar en ook het deelnamecijfer steeg.
Na een evaluatie van het tweede semester, besloot 
de faculteit om het online onderwijs steevast aan 
te houden tijdens het eerste semester van het 
huidige academiejaar. De beslissing was vooral 
gegrond op het feit dat er nog steeds geldende 
coronamaatregelen van toepassing waren 
en dat de relatief grote kans op een tweede 
besmettingsgolf in het land niet te negeren was. 
Daarnaast anticipeerde de faculteit ook een 
vertraging van inschrijvingen van een aanzienlijk 
aantal internationale visumplichtige studenten die 
wegens de sluiting van de Belgische ambassades 

hun visumaanvraag nog niet 
konden opstarten. In het 
kader van gelijk onderwijs 
voor iedereen en met oog 
voor de gezondheidssituatie 
in België en in de wereld,  
werd ook het eerste semester 
van 2020-2021 volledig online 
georganiseerd.

HET NIEUWE NORMAAL IN 
DE MASTER FOTONICA

De volledige omslag naar het 
digitale was ook een game 
changer voor de Master 
of Science in Photonics 
aan VUB. Dit Engelstalige 
masterprogramma, dat samen 
met UGent aangeboden 
wordt, teerde al voor de 
coronacrisis op gedeeltelijk 

digitaal onderwijs. “Omdat we zowel in Brussel 
als in Gent lessen aanbieden aan onze studenten, 
kunnen sommige vakken online gevolgd worden 
vanuit de andere stad”, zegt prof. Heidi Ottevaere, 
opleidingsdirecteur van het programma. “De stap 
naar het volledig online lesgeven was voor ons 
dus iets kleiner, maar daarom niet makkelijker. 
Ook onze studenten en professoren moesten zich 
aanpassen aan het nieuwe normaal.”

Die nieuwe situatie bracht een en ander in een 
stroomversnelling. “Er waren al plannen binnen 
onze opleiding om een gedeeltelijk online traject 

FACULTEIT INGENIEURS- 
WETENSCHAPPEN GRIJPT  
DIGITALE KANSEN

Het einde van het eerste semester van dit academiejaar  
nadert. De faculteit Ingenieurswetenschappen aan VUB 
werpt alvast een voorzichtige terugblik op de impact die de 
coronacrisis heeft gehad op de organisatie van het hoger 
onderwijs, op de opleidingen en op studenten.

 DECAAN FRANCIS BERGHMANS EN ALUMNUS MEHDI FEIZPOUR. 

“Het belang van sociaal 
contact tussen  

studenten onderling bleek 
niet te onderschatten. 
Daarbij komt ook nog 

eens het feit dat de  
meerderheid van de  

masterstudenten inter- 
nationale studenten zijn. 
Hun sociaal netwerk is in 
de regel al kleiner dan dat 
van Belgische studenten.”

Annick Hubin,
voorzitter van de Facultaire 

Onderwijscommissie
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aan te bieden voor internationale studenten”, legt 
Prof. Ottevaere uit. “Het merendeel van onze 
studenten komt uit het buitenland en zelfs van 
buiten Europa. Dit zou meer mensen kunnen 
overtuigen om voor onze ingenieursopleiding 
te kiezen, niet enkel voor het comfort, maar ook 
en vooral om financiële redenen. In september 
beslisten we om het programma gedeeltelijk 
te hervormen*. De structuur blijft grotendeels 
dezelfde, maar er zit nu ook een online traject 
in, waarbij een student het eerste jaar vanuit 
het thuisland kan volgen en het tweede jaar 
naar België komt voor het hands-on gedeelte 
en de masterthesis. Eigenlijk een beetje het 
omgekeerde van wat de meeste masterstudenten 
nu doen, die het eerste jaar op de campus 
verblijven en nadien via internationale mobiliteit 
(Erasmus+ uitwisseling) een of twee semesters in 
het buitenland kunnen vertoeven. Binnenlandse 
en internationale stages in de industrie en 
bij onderzoekscentra blijven voor iedereen 
toegankelijk. Online lessen behoren vanaf nu 
sowieso tot het nieuwe normaal, maar uiteraard 
kunnen studenten hun volledige masteropleiding 
nog steeds in Brussel on-campus volgen.”

“KRACHT VAN DE NATUUR NODIG VOOR 
GOEDE VERANDERINGEN”
Dat deze transitieperiode een unieke kans is, zien 
ook de kersverse alumni. Zij studeerden afgelopen 
academiejaar af en zaten dan ook op de eerste 
rij van deze complete hervorming van offline naar 
online. Mehdi Feizpour, alumnus van de Master of 
Science in Photonics, bekijkt het positief: “Ik was 
extreem blij om na maanden van voorbereiding 
eindelijk mijn experimenten te kunnen starten. In 

diezelfde week kregen we helaas te horen dat er 
een lockdown ingevoerd werd. We werden ged-
wongen om voor een andere aanpak te kiezen.”
“Het was een ware rollercoaster, maar we hielden 
de moed erin en probeerden met de beperkingen 
om te gaan”, blikt Mehdi hoopvol terug. “Ik heb 
gezien hoe snel mensen zich kunnen aanpassen 
en hoe ze elkaar helpen in moeilijke tijden. We 
hebben nieuwe mensen ontmoet en conferenties 
gevolgd die we anders nooit hadden kunnen 
meemaken. Alle lessen worden opgenomen 
en studenten kunnen die op hun eigen tempo 
herbekijken. Zeker voor mensen wiens Engels 
minder goed is, is dit handig.”

In juni 2020 kon Mehdi zijn thesis verdedigen 
tijdens een virtueel mastersymposium. “Het 
voelde niet zo finaal en zo groots als het zou 
moeten. Je kon geen oogcontact maken en zag 
geen reacties. VUB zorgde achteraf wel voor 
een fantastische diplomauitreiking op de Grote 
Markt in Brussel. Op het balkon van het Stadhuis 
werden onze namen afgeroepen. Het was echt 
een speciaal gevoel om in de geschiedenis van 
deze universiteit, de faculteit en de stad terecht te 
komen. Ieder van ons heeft getoond dat we ook 
in moeilijke tijden sterk en oprecht kunnen blijven. 
Soms hebben we de kracht van de natuur nodig 
om goede veranderingen teweeg te brengen.”

“We waarderen enorm hoe onze studenten 
hiermee zijn omgegaan”, besluit decaan 
Berghmans. “Het was niet voor alle studenten 
even makkelijk of moeilijk, maar iedereen heeft 
er het beste van gemaakt. De wereld heeft ze nu 
meer dan ooit nodig.”

Bron: VUB today

De Master of Science in Photonics Engineering is een Engelstalig masterprogramma van 
twee jaar in samenwerking met UGent. Deze opleiding combineert essentiële fotonicavakken 
met keuzevakken en multidisciplinaire modules. Professionele training in labo’s, focus op 
‘entrepreneurship’ en een sterke internationale component, maken onze afgestudeerden 
erg gegeerd in innovatieve industrieën en onderzoeksdomeinen zoals biotechnologie,  
gezondheidszorg, groene energie en ICT.

Het voorgestelde traject wordt mogelijks nog 
deels aangepast. Begin 2021 ligt de definitieve 
structuur van het programma vast.

*

VERVOLG: VUB GRIJPT DIGIKANSEN PRIJZENKAST
De BrEA-ingenieursprijzen
Naar jaarlijkse gewoonte reikte BrEA prijzen t.w.v. €250 uit aan de 
afgestudeerde ingenieurs met de beste masterthesis. De ceremonie vond 
dit jaar plaats in september tijdens de coronaproof diploma-uitreiking op 
de Grote Markt in het Stadhuis van Brussel. Hieronder lees je meer over 
het werk van onze winnaars.

Mijn masterthesis was voornamelijk gericht op 
identificatie voor controle. Voordat men een lineair 
tijdsinvariant (LTI) systeem kan controleren moet 
men metingen hebben van dat systeem. Van die 
data maakt men een model van het systeem en 
van dat model kan men een controller ontwerpen. 
Een veelgebruikt model is de transferfunctie. 
Deze methode om controle uit te voeren wordt 
ook “model-gedreven controle” genoemd.

Het identificeren van een model kan ingewikkeld 
zijn. Er zijn echter manieren om de modeleringstap 
over te slaan en direct van data naar een controller 
te gaan. Dit is de zogenaamde “datagedreven 
controle”. Het verschil tussen modelgedreven 
en datagedreven controle wordt getoond in de 
onderstaande figuur. 

Ik ben er in geslaagd om data-gedreven controle 
te combineren met frequentiedomeintechnieken. 
Kortom betekent dit dat ik de data niet bekeek door 
te kijken hoe de signalen wijzigen door de tijd, 
maar door te kijken naar welke frequenties in het 
signaal zitten. De tijdsdomeintechniek waarmee 
ik begon, werkte enkel voor discrete tijdsystemen. 
Met behulp van frequentiedomeintechnieken 
kon ik datagedreven controle ook toepassen op 
continue tijdssystemen. Mijn methoden zijn dus 
meer algemeen toepasselijk dan de vroeger 
gebruikte methoden in de data-gedreven controle.

BURGERLIJK INGENIEUR:

Marc Berneman

“Datagedreven controle met frequentiedomeinmethodes”

15
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In deze masterthesis wordt onderzoek gedaan 
naar de klokvormige liftverdeling. Ludwig Prandtl 
bewees met zijn liftinglinetheorie in 1920 dat 
de elliptische liftverdeling de meest efficiënte 
oplossing was aangezien deze de minste 
geïnduceerde weerstand zou geven voor een 
vaste vleugelspanwijdte. 

In 1933 kwam Prandtl hierop terug en bracht 
hij een korte paper uit waarin hij een nieuwe 
liftverdeling voorstelde als meest efficiënte 
oplossing: de klokvormige liftverdeling. Prandtl 
bewees dat wanneer er ook rekening wordt 
gehouden met het buigmoment in de vleugel, het 
structurele gewicht van de vleugel kan worden 
geminimaliseerd. Deze nieuwe vleugel zou 11,1% 
minder geïnduceerde weerstand geven. 

Prandtl’s revolutionaire paper raakte in de 
vergetelheid doorheen de ontwikkeling van de 
luchtvaart aangezien de elliptische liftverdeling 
werd gestandaardiseerd en nog meer werd 
verfijnd met de invoering van ‘winglets’. 

Als een antwoord op enerzijds het fel bekritiseerde 
ontwerp van glazen kantoorgebouwen, 
gekarakteriseerd door hun intrinsieke nood aan 
artificiële koeling, en anderzijds de ambitieuze 
Europese regelgeving met specifieke eisen voor 
de energieprestatie van de gebouwschil, draagt 
de vlakglasindustrie zonwerend glas naar voor. 
Dit type glas wordt geacht de hitte van de zon te 
beheersen om de ecologische voetafdruk van de 
transparante kantoorgebouwen te verkleinen. Dit 
onderzoek stelt het ‘beloofde materiaal’ in vraag 
door te stellen: “Kan zonwerend glas transparante 
kantoorgebouwen koelen zonder de aarde op te 
warmen of moet de architect het ontwerp geheel 
verwerpen?”

Gebaseerd op milieuproductverklaringen van 
zonwerend glas en de applicatie ervan op drie 
praktijkvoorbeelden uit het illustere kantoordistrict 
Brussel Noord, toont de levenscyclus analyse 
van het materiaal aan dat het energieverbruik en 
de koolstofdioxide-uitstoot, gegenereerd tijdens 
de productie en het levenseinde, volledig teniet 
worden gedaan door het besparingspotentieel 
van het desbetreffende materiaal. Indien de 
gebruiksfase van zonwerend glas langer dan 
twaalf jaar bedraagt, kan het gevelmateriaal 
zelfs een netto energiewinst waarmaken. 
Bijgevolg kan men concluderen dat zonwerend 
glas actief bijdraagt tot de energiebalans van 
glazen kantoorgebouwen door het realiseren van 
belangrijke koelingsenergiebesparingen tijdens 
de gebruiksfase van het materiaal. 

Desalniettemin staan deze netto energie- en 
uitstootwinsten gedurende de gebruiksfase 
van zonwerend glas in schril contrast tegen de 
huidige stortmalpraktijken van het recycleerbare 

Recent onderzoek wees uit dat de klokvormige 
liftverdeling ook wordt gebruikt door vogels. 
Aangezien de natuur vaak de meest efficiënte 
oplossing biedt , verdient deze liftverdeling wat 
extra aandacht. In tegenstelling tot moderne 
vliegtuigen ontbreken vogels een cruciaal deel: 
de verticale staart, en dus moet de klokvormige 
liftverdeling de eliminatie van de verticale staart 
toelaten. Dit zou in theorie voor een nog grotere 
vermindering van gewicht en luchtweerstand 
kunnen zorgen dan de 11,1% berekend door 
Prandtl.

Door middel van aerodynamische 
softwareanalyse, windtunneltesten en  
testvluchten met een radiogestuurd schaalmodel 
wordt de eliminatie van de verticale staart 
onderzocht. De invloeden op de stabiliteit, 
controleerbaarheid en efficiëntie worden zowel 
op een theoretische als praktische manier 
onderzocht in de hoop de vermindering van 
geïnduceerde weerstand op een nieuwe manier 
aan te pakken.

materiaal op zijn levenseinde. Gezien de huidige 
cradle-to-gravelevensloop en het onbezonnen 
ontginnen van nieuwe grondstoffen, concludeert 
deze masterproef dat zonwerend glas in zijn 
huidige levenscyclus niet duurzaam is, noch dat 
het kan bijdragen tot de duurzaamheid van glazen 
kantoorgebouwen. 

Het onderzoek toont aan dat het sluiten van de 
levensloop naar een cradle-to-cradleschema 
het meeste potentieel biedt om zonwerend glas 
te verduurzamen. Hoewel de noodzakelijke 
recyclagepraktijken voor deze cirkelsluiting 
reeds voorhanden zijn en het ecologisch 
voordeel gekend is, wordt de toepassing daarvan 
verhinderd door de kost- en tijdsintensieve werken 
die vooraf gaan aan het hergebruik of de recyclage 
van vlakglas. Daarnaast, is de huidige afzetmarkt 
voor gerecycleerde glasscherven beperkt tot de 
verpakkingsindustrie, daar vlakglasproducenten 
het risico tot bevuilen van nieuwe producten 
willen vermijden.

Op basis van bovenstaande, luidt de conclusie 
dat sturing en externe motiverende factoren 
noodzakelijk zijn om de huidige levenscyclus 
van zonwerend glas te transformeren van een 
lineair naar een circulair systeem. Zo toont de 
toekenning van de in populariteit groeiende 
duurzaamheidscertificaten voor gebouwen, 
zoals LEED en BREEAM, groot potentieel tot 
het motiveren van vlakglasproducenten voor het 
toepassen van de beste praktijken.  Een lichte 
aanpassing van het puntentoekenningssysteem, 
met inbegrip van benchmarks, kan immers de 
nood voor recyclage van end-of-lifevlakglas 
en het verantwoord gebruik van grondstoffen 
beklemtonen.

INDUSTRIEEL INGENIEUR:INGENIEUR-ARCHITECT:

Dries LambrechtEmma Lien Bertels

“The Bell shaped lift distribution: 
  A different approach to  reducing induced drag”

“Controlling the sun: 
  the environmental impact related to the use of  
  solar control glass in curtain wall office buildings”

VERVOLG: 
PRIJZENKAST

De ie-netprijzen
Op 19 november vond de finale en prijsuitreiking plaats van de ie-net-prijzen 
2020. Proficiat aan al onze VUB-alumni die deelnamen. Hier een klein overzicht:

Categorie Burgerlijk Ingenieur

2de plaats: Magnus Indy  
“Voedselveiligheid verbeteren met zelflerende, 
optische sorteermachines”

3de plaats: De Vocht David 
“Extreem accurate ontwikkeling van 
achterwaarts model voor optimalisatie van 
ultrasnelle optische versterkers”

Categorie Industrieel ingenieur

1ste plaats: Schelkens Jeroen, Vrolix Michiel  
      en Cominotto Theo
“Breathney: Rapid Manufactured Ventilator 
System”

Publieksprijs
Van Rillaer Laura 
“De strijd tegen slapende bacteriën”
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BEDRIJFSCULTUUR
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 (meer info op 
www.better2best.be) sta ik immers voor het 
belang van een positieve bedrijfscultuur. 
Maar hoe herken je zoiets als een positieve 
bedrijfscultuur? Het ontlokt me meteen de 
uitspraak ‘zonder vertrouwen kan er geen 
sprake zijn van een positieve bedrijfscultuur’. 
In dit artikel gaan we dus even dieper in 
op wat vertrouwen betekent, zowel op de 
werkvloer, als daarbuiten.

VERTROUWEN
OVER BAKSTENEN EN CEMENT
We starten met enige beeldspraak. Ik vergelijk 
medewerkers en teams, en alles wat er min of 
meer op geformaliseerde wijze mee samenhangt 
(visie, strategie, doelstellingen, processen, e.d.) 
vaak met bakstenen. Ze vormen inderdaad 
onmisbare bouwelementen in ons streven naar 
het bereiken van een hoger doel, nl. de groei 
van onze organisatie. Het enthousiasme dat 
in de wandelgangen ronddwaalt, de manier 
waarop we met elkaar omgaan, de sfeer die er 
hangt, kun je bestempelen als het verbindende 
cement, de bedrijfscultuur. Uiteraard houdt de 
cement de bakstenen bij elkaar. Waarom er dan 
verder aandacht aan besteden? Besef evenwel 
dat bakstenen vaak oneffen zijn en scherpe 
randen hebben. Het is dus soms wat zoeken hoe 
de bakstenen het best in en op elkaar passen. 
Om die optimale klik te vinden, moet er nu 
eenmaal vertrouwen zijn tussen de menselijke 
bouwelementen. 

 
En dat vertrouwen is er ook niet plots. Dit doet 
me meteen terugdenken aan een recente 
quizvraag in ‘De slimste mens’. De vraag luidde 
‘Hoelang denkt u dat jongeren met elkaar dienen 
door te brengen alvorens er sprake kan zijn van 
vriendschap (en dus vertrouwen)? De individuele 
antwoorden van de kandidaten liepen uiteen van 
8 tot 20 uur. Het juiste antwoord bleek 200 uur te 
zijn. Wat geldt voor een jongere, geldt ook voor 
een oudere. Wat geldt voor een vriend, geldt ook 
voor een collega. Vertrouwen opbouwen is dus 
iets wat tijd vergt, veel tijd. En meer tijd dan je 
eigenlijk denkt. Dus begin je er best meteen aan, 
zowel formeel als informeel. Vooral het informele 
gebeuren, waarbij je telkens iets loslaat over 
jouw leven buiten het bedrijf, geeft medewerkers 
een idee van hoe je eigenlijk in elkaar zit, wat je 
belangrijk vindt, wat je graag doet, hoe je karakter 
gevormd werd. Het geeft hen de achtergrond die 
ze nodig hebben om jouw professionele reacties 

te kunnen kaderen. Dat laat het inzicht en het 
vertrouwen groeien. Denk bijvoorbeeld ook eens 
opnieuw terug aan de schoolbanken en merk 
op dat vriendschappen er niet ontstaan omdat 
je kunt of laat spieken. De vriendschap ontstaat 
op de speelplaats en buiten de schoolpoort. 
Op die plaatsen leer je elkaar pas echt kennen 
én vertrouwen. Doe dus gerust hetzelfde op de 
werkvloer. Deel je passies en hobby’s,  laat weten 
voor welke sport je warm loopt, welke activiteit je 
tijdens het afgelopen weekend deed enzovoort. 
Stel omgekeerd ook de vraag aan hen. En laat 
pas dan die professionele vraag komen. Het loont.

Het vergt alvast een zekere traagheid, geduld, 
openheid, transparantie en een bewust 
positivisme. Je luistert en 
vertelt. Je geeft en neemt. 
Kort samengevat, vertrouwen 
scheppen is als een werf die 
je dagelijks (te voet) betreedt. 
En je weet dat je op het einde 
van elke werf(k)dag, geen 
onmiddellijk resultaat kunt 
meten (zien). Maar je voelt 
het wel.
 
Als leidinggevende probeer je 
dat vertrouwen te tonen door 
anderen te engageren, door te delegeren, door 
te enthousiasmeren, door te informeren, door 
vooruit te kijken, door toegankelijk en beschikbaar 
te zijn én vooral door integer te zijn. Warren 
Buffet, de meest succesvolle belegger ter wereld, 
stelde het ooit als volgt: ‘In een favoriete baas 
zoek ik drie kwaliteiten: integriteit, intelligentie 
en werklust. Indien dat eerste niet aanwezig is, 
zijn de twee andere dodelijk’. Integriteit tonen doe 
je door dagelijks te doen wat je zegt, te zeggen 
wat je doet, geen dubbele agenda’s te hanteren, 

oprecht emoties te tonen en je te houden aan de 
(geschreven en ongeschreven) regels van het 
huis. (Ontdek je ook het woord ‘cultuur’ tussen de 
lijnen?)
 
Niettemin merk ik op dat leiders soms in de praktijk 
iets anders doen. Vanuit de leuze ‘vertrouwen is 
mooi, maar controle is beter’, trachten ze de zaken 
vaak (te) persoonlijk aan te sturen. Ze kijken in 
de vlucht naar enkele cijfers, vormen snel een 
mening en handelen ernaar. Ze treden reactief 
op en zoeken overal verklaringen, speurend in 
de achteruitkijkspiegel. Hoe beter de verklaring 
dan wordt verpakt in een mooi geloofwaardig 
verhaal, dat de leider vervolgens ook zelf op 
zijn beurt kan uitdragen, hoe beter hij zich voelt. 

Dit gebruik tref je vaak aan 
in grote organisaties waar 
leiders vooral naar boven 
(en naar beneden) kijken. 
In die context ontstaat een 
vergadercultuur, die er 
vooral op gericht is elkaar 
te informeren over het 
verleden, maar onvoldoende 
actiegericht, doordacht en 
vooruitziend is. Powerpoint 
vaart er wel bij… 
 

Vermoedelijk hangt de drang naar ‘mooie 
geloofwaardige verhalen’ ook samen met de 
hedendaagse visuele mediacontext. Op social 
media en op televisie, merk je dat de aandacht 
erg vluchtig is. Journalisten stellen geen 
diepgaande vragen meer en onderbreken de 
gesprekspartner om de haverklap. Omgekeerd 
beseffen de geïnterviewden maar al te goed dat 
hun geloofwaardigheid eerder afhangt van het 
verhaal dat ze brengen dan van de achterliggende 
cijfergegevens. 
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Terug naar de werkvloer. Zelfs bij ‘favoriete bazen’ 
merk ik soms op dat de juiste intenties vertroebelen 
wanneer er zich plotseling een persoonlijke oppor-
tuniteit en/of een gezamenlijke crisissituatie aan 
het team voordoet. Plotseling stopt dan de open-
heid. Geplande gesprekken gaan niet meer door. 
Hele beloftes worden plots terug ingeslikt. Halve 
beloftes worden ontkend. Je ontvangt tegenstrij-
dige berichten, met roddels tot gevolg. Je merkt 
dat er een achterliggende agenda meespeelt. Het 
vertrouwen dat stap na stap te voet aankwam, holt 
nu holderdebolder weg. In dat kader noteerde ik 
onlangs de volgende uitspraak: 

‘We hebben het allemaal in ons om ontrouw te 
zijn als we slecht gemanaged worden.’.
 
Word dus een baas die er IS voor zijn 
medewerkers (zo krijgt deze lettercombinatie 
ook eens een positieve connotatie).  Luister naar 
meningen en opinies, maar kijk toch vooral naar 
de cijfers en de feiten. En beoordeel zelf niet te 

snel. Dit doet me even denken aan de jongste 
reclameboodschap van de radiozender Klara: ‘Op 
5 sec. vormt u een mening. Hoe lang duurt het om 
deze te veranderen?’. Mijn persoonlijk antwoord: 
(soms) erg lang. Zo creëer je een werkomgeving 
waarin medewerkers zich gerespecteerd voelen 
en waarin ze verwachten om na hun presentaties 
een beloning te ontvangen, eerder dan een loon. 
Het bedrag mag dan wel hetzelfde zijn, de beleving 
wordt toch anders (voor onze zorgverleners mag 
het bedrag trouwens terecht wel wat worden 
aangepast).
 
Steek dan ook niet te snel alle energie in een 
nieuwe uitbouw of in een zoveelste herverdeling 
van de woonst. Misschien wil je eerst het 
huis binnenin een aantrekkelijke kleur geven? 
Beschouw vertrouwen daarbij als een onmisbaar 
onderdeel van het dagelijks kleurenpalet. Zo 
creëer je dan het cement dat erop gericht is om 
op lange termijn het huis te verstevigen, zodat het 
orkanen en stormen kan doorstaan. 

De oorspronkelijk op zaterdag 31 oktober 
geplande jaarlijkse Galateavergadering, hebben 
we vanwege corona verplaatst naar 16 januari. We 
hopen dat dan vergaderingen mogelijk zullen zijn. 
Mocht dit nog steeds niet mogelijk zijn, dan zal 
een virtuele vergadering georganiseerd worden.

Tijdens deze vergadering bespreken we de 
doelstellingen voor het volgende jaar. Dit jaar 
zal ruime aandacht besteed worden aan ons 
teruglopend ledenbestand en wat we kunnen 
doen om deze trend te keren. Ook zal de lijst met 
geplande activiteiten overlopen worden.

Galatea zal dit jaar doorgaan in Diest, één van de 
parels van Vlaams-Brabant met een rijk historisch 
verleden. De vergadering vindt plaats in het 
pittoreske Begijnhof en start om 10u. We ronden 
af rond 16u30, waarna een stadswandeling 
plaatsvindt.

Binnen het bestuur kunnen we nog altijd extra 
mankracht gebruiken. Wil je mee vorm geven 
aan je alumnivereniging of een activiteit (mee) 
organiseren, kom dan gerust even langs of geef 
een seintje aan info@brea.be.

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. Als je de 
cultuur in jouw organiasatie even wil boosten en/
of jouw medewerkers graag een duwtje in de rug 
geeft met een voordracht, opleiding of workshop, 
begeleid ik je graag. Tot ziens!
 
Alain Surkol 0497/591333 
alain.surkol@telenet.be 

10:00-11:00 Operationele RvB

11:00-11:30 Inleiding Galatea

11:30-12:30 Bespreking key topics

12:30-13:00 Broodjeslunch

13:00-16:00 Bespreking key topics

16:00-16:30 Samenvatting

16:30-18:30 Stadswandeling

https://tinyurl.com/y585rvue

“THE IQ OF PEOPLE SEEMS TO DOUBLE 
ONCE YOU GIVE THEM RESPONSIBILITY 
AND TRUST”

-TIM FERRISS

PLANNING:

INSCHRIJVING:
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GALATEA IN DIEST
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Openbare verdedigingen tot het behalen van de academische 
graad van Doctor of Engineering Sciences 

PERSONALIA
Dianbiao Dong
DEVELOPMENT OF A POWERED ANKLE FOOT 
PROSTHESIS WITH A NEW SERIES ELASTIC 
ACTUATOR
Promotors: Prof. dr. ir. Bram Vanderborght,
Prof. dr. ir. Ge Wenjie

Elien De Smedt
STRUCTURAL RELIABILITY-BASED DESIGN 
OF TENSILE MEMBRANE STRUCTURES
Promotors: Prof. dr. ir. Lincy Pyl, Prof. dr. ir.  
Marijke Mollaert, Prof. dr. ir. Robby Caspeele

Farkondeh Khorashadi Zadeh
PARAMETERISATION OF ENVIRONMENTAL 
MODELS: SENSITIVITY ANALYSIS,  
CALIBRATION AND UNCERTAINTY ANALYSIS
Promotors: Prof. dr. ir. Ann van Griensven, Prof. 
dr. Jiri Nossent

Frederik Marc Vandyck
BUILT TO CONSTRUCT: LEARNING FROM THE 
ARCHITECTURE OF CONSTRUCTION  
WORKSPACES IN THE BRUSSELS-CAPITAL 
REGION (1869-2020)
Promotors: Prof. dr. ir. arch. Ine Wouters, Prof. 
dr. ir. arch. Michael Ryckewaert, Prof. dr. Inge 
Bertels

Gerlinde Lefever
SUPERABSORBENT POLYMERS AND  
NANOSILICA FOR MITIGATION OF  
AUTOGENOUS SHRINKAGE AND  
PROMOTION OF SELF-HEALING OF  
CEMENTITIOUS MATERIALS
Promotors: Prof. dr. ir. Danny Van Hemelrijck, 
Prof. dr. ir. Dimitrios Angelis, Prof. dr. ir. Nele De 
Belie, Dr. ir. Didier Snoeck

Gustavo Quintana Carapia
STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL 
VALIDATION OF DATA-DRIVEN DYNAMIC  
MEASUREMENT METHODS
Promotors: Dr. ir. Ivan Markovsky, Prof. dr. ir. Rik 
Pintelon

Jens De Pelsmaeker
LAB ON A CHIP MICROBIOLOGICAL  
SCREENING USING SURFACE
PLASMON RESONANCE
Promotors: Prof. dr. ir. Heidi Ottevaere, Prof. dr. 
ir. Hugo Thienpont, Prof. dr. Peter Dubruel, Prof. 
dr. Sandra Van Vlierberghe

Louis Flynn
DESIGN AND VALIDATION OF ACTIVE  
ELASTIC TRANSFEMORAL PROSTHESES
Promotors: Prof. dr. ir. Dirk Lefeber, Prof. dr. ir. 
Bram Vanderborght

Moustafa Elbaba
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WATER 
RESOURCES AND SOLID WASTE  
MANAGEMENT IN THE GAZA STRIP,  
PALESTINE
Promotors: Prof. dr. ir. Marijke Huysmans, Em. 
prof. dr. ir. Florimond De Smedt

Nathan Ricks
UNCERTAINTY QUANTIFICATION AND NOISE 
REDUCTION OF MOVING BODIES USING AN 
ADVANCED COMPUTATIONAL  
AEROACOUSTIC APPROACH TO NOISE  
PREDICTION
Promotors: Prof. dr. ir. Francesco Contino, Prof. 
dr. ir. Ghader Ghorbaniasl

Quentin Deltenre
RENEWABLE ENERGY SYSTEMS ON HIGH-
RISE ROOFTOPS: A MULTI-CRITERIA  
ANALYSIS
Promotors: Prof. dr. Mark Runacres, Prof. dr. ir. 
Tim De Troyer

Robrecht Verhelle
RHEOKINETICS AND NETWORK FORMATION 
IN CROSSLINKING STEP-GROWTH  
POLYMERIZATION
Promotor: Prof. dr. ir. Guy Van Assche

Sven Boulanger
USE OF CURRENT-ASSISTED PRINCIPLES IN 
OPTICAL RECEIVERS 
Promotor: Prof. Maarten Kuijk
 
Xing Liu
INVESTIGATION OF ENERGY ABSORPTION 
BEHAVIOUR OF CRUSHABLE COMPOSITE 
TUBES
Promotors: Prof. dr. ir. Lincy Pyl, Prof. dr. ir. Dan-
ny Van Hemelrijck
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GEZOCHT: REDACTEUR/REDACTRICE BREA-MAGAZINE

WAT?
Als deel van de werking van BrEA wordt er driemaandelijks een magazine uit-
gegeven. 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

mailto:voorzitter@brea.be


VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS

JANUARI  -  FEBRUARI  -  MAART 2021  

AFGIFTEKANTOOR: X

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: 

EDITH OYEN  

TRIOMFLAAN 40,  1160 BRUSSEL


