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VOORWOORD 
VAN DE 
VOORZITTER 

ACTIVITEITENKALENDER Beste lezers,

Als pas verkozen voorzitter van BrEA zou ik me 
even kort willen voorstellen. Ik ben afgestudeerd 
aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen 
(zo heette dat toen) in 1984. Tijdens mijn 
studentenjaren was ik actief binnen de PK en in 
het academiejaar 1982-1983 maakte ik de campus 
onveilig als Praeses PK. Mijn professionele 
loopbaan speelde zich voornamelijk af buiten 
België (Saoedi-Arabië, Duitsland en Luxemburg) 
in de staalindustrie. Ik ben dan ook een overtuigde 
Vlaming, Belg, Europeeër en wereldburger die na 
zijn middelbare studies vanonder de kerktoren 
naar Brussel getrokken is. Ik ben een jong 
gepensioneerde Ingenieur die met veel plezier en 
enthousiasme een deel van mijn tijd en energie 
aan BrEA zal spenderen.

De hoofddoelstelling van BrEA blijft het aanbieden 
van een interessant activiteitenaanbod op 
professioneel, cultureel en ontspanningsgebied. 
Zo kunnen onze leden hun netwerk onderhouden 
en uitbreiden. We blijven de studenten van de 
Faculteiten Ingenieurswetenschappen, Bio-
Ingenieur en Computerwetenschappen steunen 
en trachten de banden tussen onze Alumni, 
de Faculteiten en de VUB te onderhouden en 
te intensifiëren. In dit kader zullen we nagaan 
hoe we de bestaande nauwe banden met 
de PK en de Faculteiten nog verder kunnen 
uitbouwen en onderzoeken waar nog verdere 
synergieën mogelijk zijn. Binnen de Faculteit 
Ingenieurswetenschappen blijft het aantal 
afgestudeerden die het Nederlands niet als 
moedertaal hebben steeds maar toenemen. 
Ook deze Alumni wensen we te bereiken en bij 
onze activiteiten te betrekken. We zullen onze 
communicatie dan ook in toenemende mate in het 
Nederlands en het Engels verzorgen.

Het zijn rare tijden om de fakkel als Voorzitter 
van BrEA over te nemen. De coronapandemie 
heeft ertoe geleid dat we al onze activiteiten, die 
steeds fysiek plaatsvonden en afgesloten werden 
met een babbel en een goede pint of borrel, 
hebben moeten aanpassen of afgelasten. Hier 
zal eerstdaags geen verandering in komen. We 
gaan van de nood dan maar een deugd maken 
en we zullen het aanbod online activiteiten fors 
uitbreiden. Zo organiseerden we in maart, samen 
met PK, een online biertasting & samenzang, 
een online “Who done it” en onze volgende 
Career Development activiteit: “How to financially 
compare job offers”. Deze activiteiten kenden 
een groot succes (zie verder in het Magazine) en
samen met PK hebben we dan ook besloten in 
de komende weken een volgende biertasting en
online game te organiseren. Hou de social media 
in de gaten zodat jullie weer van de partij kunnen
zijn.

Ik wens de uittredende bestuursleden: Gert 
Berckmans, Nicolas Delay, Fréderick Matheuse 
en Jan Van der Perre van harte te bedanken 
voor hun jarenlange inspanningen. Ik ben ten 
zeerste verheugd twee nieuwe bestuurders te 
mogen verwelkomen: Rita Keulemans en Roald 
Van Glabbeek. Voor elke organisatie die draait op 
vrijwilligers is de continuïteit binnen het bestuur 
van essentieel belang. Ik ben dan ook blij dat Roel 
Callebaut, Edith Oyen, Jacques Tiberghien, Joeri 
Uyttendaele, Dieter Van Isterdael, Hilbert Van 
Muylem en Robin Verbruggen hun schouders 
onder BrEA blijven zetten.

Met vrijzinnige groeten, 
Ir. Luc De Mondt
Voorzitter BrEA
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Beste ingenieursvrienden,

Begin dit kalenderjaar heb ik in dit voorwoord de bijzondere relaties in de verf 
gezet die onze faculteit heeft met de industrie. Zoals ik toen stelde zijn co-innovatie 
en co-creatie hefbomen voor de concurrentiële positie van hoogtechnologische 
bedrijven en vormen deze opportuniteiten om onze kennis van en ervaring 
met technologie ten dienste te stellen van de maatschappij. Bovendien dragen 
vele van onze projecten – zowel onze eigen onderzoeksinspanningen als de 
innovatieprojecten in samenwerking met de industrie – bij tot de realisatie 
van de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) of met andere 
woorden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die zijn afgesproken door de 
landen aangesloten bij de Verenigde Naties. Het is de ambitie van onze Faculteit 
Ingenieurswetenschappen om die verhalen meer dan ooit voor het voetlicht te 
brengen. 

Onze faculteit herbergt een enorme rijkdom aan 
kennis en ervaring die we trachten over te brengen 
aan de jongste generaties alsook hopen ervaring 
waarmee we onze studenten ondersteunen om 
diverse vaardigheden te ontwikkelen. We stellen 
evenwel vast dat onze verhalen over wetenschap, 
technologie en de toepassingen ervan, vandaag 
nog té weinig hun weg vinden naar onze jongeren. 
Nochtans zijn zij het die het heft in handen zullen 
moeten nemen om de toekomst van ons welzijn 
en van onze welvaart te verzekeren. 
It’s their call!

We zouden echter de naam “VUB-ingenieur” niet 
waardig zijn als we de jonge generatie niet bij de 
hand zouden blijven nemen en indien we hen niet 
op alle mogelijke manieren zouden blijven duiden 
op het belang van wetenschap en techniek, 
alsook op de fantastische loopbanen die ze 
kunnen ontwikkelen in de meest diverse takken 
van onze maatschappij en economie. 

Om die reden hebben we recent een nieuwe 
medewerkster aangetrokken die zal inzetten op 
“outreach” van de faculteit. Zij zal de banden 
tussen onze faculteit en het (middelbaar) 
onderwijs verstevigen door continu in gesprek te 
gaan met zowel de leerkrachten als de leerlingen. 
Daarnaast zal zij ook de banden aanhalen met 
onze alumni en ze effectief betrekken bij de 
outreach-initiatieven van onze faculteit. Op die 
manier zorgen we ervoor dat “VUB-ingenieur” 
een sterk merk blijft, niet alleen op de studie- 
en arbeidsmarkt in Vlaanderen, maar ook ver 
daarbuiten. 

We hebben de ambitie om onze ingenieurs 
klaar te stomen voor Industrie 5.0 en Economie 
5.0. Dat zullen we ook realiseren door het 
verder actualiseren van ons aanbod aan 
opleidingsprogramma’s en vakken, door het 

implementeren van moderne en activerende 
onderwijsvormen en door voldoende aandacht 
te hebben voor de zogenaamde “transferable 
competences and skills”. We zorgen ervoor dat 
onze curricula doordrongen zijn van de factor 
duurzaamheid en dat allemaal zonder voorbij te 
gaan aan de diverse en internationale context 
die vandaag de onze is. We zetten ook volop in 
op STEM-initiatieven, kijk bijvoorbeeld naar het 
geweldige verhaal van de Groeituin 5.0 op www.
groeituin.be.  
It’s our call!

Het spreekt voor zich dat we in bovenstaande 
context ook graag en meer dan ooit een beroep 
zullen doen op jullie, onze alumni. 
Ons netwerk van afgestudeerden is een krachtige 
bondgenoot om de projecten die ik hierboven 
benoemde aan te vatten. Wie kan beter dan jullie 
ons uithangbord zijn? Wie kan het belang van 
wetenschap en technologie beter benadrukken 
en de kwaliteit van onze ingenieursopleidingen 
beter in de verf zetten? Zonder twijfel zullen we 
jullie in de nabije toekomst aanspreken om onder 
andere via getuigenissen, contactmomenten en 
berichten op sociale media onze boodschappen 
scherp te stellen en te versterken. Blijf dus zeker 
ook “VUB Faculty of Engineering” volgen op de 
sociale mediakanalen. 
“It’s your call!”

Francis Berghmans 
Decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen 
De wereld heeft ons nodig: #wearevub en meer 
dan ooit #wearevubengineers.

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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je uiteindelijk met tientallen nietjesmachines of 
perforators thuis? Verkopen op Ebay? Persoonlijk 
denk ik ook niet dat een salontafel opgebouwd uit 
fluostiften, een bijzettafel bestaande uit pakjes 
post-it’s of een abstract kunstwerk bestaande uit 
een berg pakken printpapier in menig interieur 
zouden passen. 

Een alternatief zijn dan de onkostennota’s. Soms 
sta ik versteld van de hoeveelheid voedsel 
en drank een medewerker op kan tijdens een 
dagtrip naar pakweg Luxemburg of Parijs. Laatst 
diende ik een onkostennota te valideren van een 
medewerker die op een zaterdag een technische 
interventie diende op te volgen. De persoon in 
kwestie brengt in de week steevast een thermos 

CREATIVIEVE NOTA’S
Zelden zag ik bij medewerkers zoveel creativiteit 
als bij het opstellen en indienen van een 
onkostennota. De richtlijnen zijn nochtans 
duidelijk: uitzonderlijk gemaakte kosten in 
beroepsverband. Geen persoonlijke items en 
geen onkosten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
via de gangbare mechanismen vergoed worden.
Lang geleden las ik een komisch artikel dat stelde 
dat als je vindt dat je onderbetaald wordt voor 
de job die je doet, je zelf maar naar ‘alternatieve 
of creatieve manieren’ van verloning op zoek 
moest gaan. Telkens als ik op kantoor mijn 
nietjesmachine niet vind, denk ik hieraan en aan 
het feit dat er misschien wel een collega is die thuis 
een collectie aan het uitbouwen is. Maar wat doe 

MUSHROOM MANAGEMENT
DE ONKOSTENNOTA

HOEKJE VAN DE RECTOR

Beste ingenieur van de VUB, 

Er is de voorbije maanden ontzettend veel 
aandacht gegaan naar het welzijn van onze 
studenten. Volkomen terecht. Hoger onderwijs 
combineren met een pandemie is een 
aartsmoeilijke evenwichtsoefening, waarbij de 
balans geregeld doorslaat. Ondanks alles hebben 
de studenten puike examenresultaten neergezet 
en daarvoor verdienen ze alle lof. Maar de focus 
op onderwijs in atypische omstandigheden 
mag ons zeker die andere grote pijler van de 
universiteit niet doen vergeten: het onderzoek. 
Verder bouwen aan een onderzoeksgedreven 
onderwijsinstelling met een pionierende insteek, 
dat blijft een absolute prioriteit in mijn tweede 
termijn als VUB-rector. Met de nadruk op 
onderzoek dat aan de basis ligt van innovatie 
en dat de samenleving beter kan maken. Om 
universitaire innovatie in de schijnwerpers te 
plaatsen, hebben we samen met de vier andere 
Vlaamse universiteiten 45 succesverhalen 
gebundeld in de pas verschenen brochure “Van 
idee naar impact. Samen innoveren voor een 
beter samenleving.” De Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR) nam hiertoe het initiatief.  Een gratis 
download is beschikbaar op www.vlir.be. 

Enkele van de VUB-cases die in het overzicht 
staan zijn de spin-off 24SEA,  gespecialiseerd 
in structural health monitoring en geavanceerde 
data-analyses bij offshore-windturbines. Of de 
innovatieve laserscanner die VUB-onderzoekers 
van de fotonica hebben ontwikkeld om schadelijke
stoffen in voeding te detecteren. De 
lichttechnologie draagt zo bij aan een betere 
voedselveiligheid. 

Ons FabLab staat er ook in, met de 
beademingstoestellen die ze voor Covid-patiënten 
hebben ontwikkeld.  Een totaal ander VUB-product 
is dan weer de nieuwe methodologie MAMCA, wat 
staat voor Multi-Actor Multi-Criteria Analysis. De 
methode met bijhorende software is bedoeld voor 

complexe besluitvorming in mobiliteit, transport 
of logistiek, waarbij veel stakeholders betrokken 
zijn. Het Circular Retrofit Lab kreeg eveneens 
een mooie plaats, maar hun realisaties zou je 
beter op de campus zelf komen bekijken. Onze 
wetenschappers hebben samen met partners 
uit de bouwindustrie aangetoond dat circulair 
renoveren wel degelijk kan, door acht voormalige 
studentenkoten een nieuw leven te geven met 
slechts een minimum aan sloopafval. Kortom, 
alles is opnieuw monteerbaar, aanpasbaar en 
herbruikbaar. 

Om wetenschappers te begeleiden van idee 
naar impact, is een cruciale rol weggelegd 
voor de diensten voor technologietransfer. De 
Tech Transfer Offices of TTO’s stimuleren de 
uitwisseling van kennis en technologieën van de 
universiteiten met het bedrijfsleven, de industrie 
en de samenleving.  VUB TechTransfer zet zich 
als een van die TTO’s elke dag in voor de transitie 
naar een betere en meer duurzame samenleving 
via technologische innovatie.    

Caroline Pauwels
Rector VUB

TECHNOLOGIE VOOR EEN BETERE WERELD

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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juist wel een nota indienen. Niet zelden kopen 
werknemers dus bidons van 10 liter ‘adblue’ of 
industriële hoeveelheden sproeivloeistof voor de 
ruitenwissers om toch maar een onkostennota in 
te kunnen dienen en terugbetaling te bekomen. 
Aan het eind van het leasingcontract eindigen 
deze bidons dan bij ons op de dienst en kunnen 
we bijna zelf een winkeltje beginnen.

KREDIETKAARTEN
Een alternatief voor 
onkostennota’s is om 
aan je werknemers een 
kredietkaart te geven op 
naam van het bedrijf. Op 
een gegeven moment, 
kreeg zowat elke 
werknemer bij het vorige 
bedrijf waar ik werkte, 
een kredietkaart van 
het werk. Gedaan dus 
met onkostennota’s en 
de validatie ervan door 
je verantwoordelijke, 
je moest gewoon je 
bewijsstukken inscannen 
en doormailen naar 
een centrale mailbox. 
Het feit dat deze 
kredietkaart aan je eigen 
bankrekening gekoppeld was, deed bij weinigen 
een alarmlichtje branden. Jullie hebben er geen 
idee van hoe menslievend en hoe collegiaal de 
collega’s ineens werden. De ene bracht van zijn 
bezoek aan Ikea voor al zijn collega’s een plantje 
mee, de andere vond zo’n lederen onderlegger 
op ieders bureau een absolute meerwaarde en 
nog een andere vond dat er een grote schaal met 
snoep aan de inkom van de dienst moest staan. Er 
werden wekelijkse ontbijtjes meegebracht en op 
regelmatige basis met de collega’s op restaurant 
gegaan. De eerste maand toch… 
Bij de eerste afrekening aan het eind van de 

maand zag menig collega een groot gedeelte 
van de gemaakte kosten gewoon van zijn of 
haar persoonlijke rekening gaan. Wanneer ze 
hiervoor met de helpdesk in Portugal contact 
opnamen, werd er verwezen naar de policy die 
op het intranet gevonden kon worden en eindigde 
het gesprek steevast in ‘computer says no’. De 
plantjes gingen terug mee naar huis, zo ook 
de lederen onderleggers en de overgebleven 
snoepjes. 

Het blijft natuurlijk 
altijd een dubbeltje 
op z’n kant. Wanneer 
je een zakenreis 
naar het buitenland 
doet, zijn er sommige 
onvoorziene kosten die 
het makkelijkst met een 
kredietkaart van het 
bedrijf betaald worden. 
Alles via onkostennota’s 
regelen, betekent dat de 
werknemer alle kosten 
dient voor te schieten en 
vaak meerdere weken 
dient te wachten op de 
terugbetaling ervan. 
Het is vaak ook een 
hele boekhouding om 

alle bewijsstukken en reçuutjes zorgvuldig bij te 
houden, vooral wanneer er ‘op het terrein’ snel 
een oplossing dient gevonden te worden. Zo 
kan niemand voorzien dat een vulkaan in IJsland 
ervoor zal zorgen dat het Europees luchtruim 
wordt gesloten. Als op dat moment de enige 
mogelijkheid om van je business trip in Madrid 
terug thuis te geraken een lange rit terug met een 
huurwagen is, denk ik dat je werkgever er geen 
probleem van zal maken dat de printer van de 
payage-terminal in Frankrijk geen ticketje wou 
spuwen.

soep en een brooddoos met boterhammen met 
kaas mee, maar die zaterdagmiddag… Twee 
volledige gebraden kippen, een groot brood, 
boter, een fles cola van twee liter, zes blikjes 
Red-bull en een doos Mello-cakes. Al was ik de 
medewerker enorm dankbaar voor zijn interventie 
in het weekend, ik heb hem toch gevraagd om 
zich in het vervolg te beperken tot de waarde van 
de maaltijdcheque die hij in de week ontvangt.

BUSINESS TRIPS
Soms zijn er randgevallen 
die buiten de policy 
vallen en toch zouden 
moeten kunnen. Stel je 
voor, je dient om 9.00 
uur ’s morgens aan een 
belangrijke vergadering 
deel te nemen in Parijs. 
Concreet wil dit zeggen dat 
je hiervoor om 6.00 uur ’s 
morgens in het Centraal 
station te Brussel de trein 
moet nemen. Eigenlijk wil 
dit zeggen om 5.00 uur 
de deur uit en dus rond 
4.00 uur opstaan. Als die 
collega dan ’s avonds bij 
de terugkeer omwille van 
een staking van de metro’s in Parijs halsoverkop 
een taxi dient geregeld te krijgen en als klap op de 
vuurpijl hierin zijn regenscherm in de taxi vergeet, 
ben ik de eerste om de terugbetaling van een 
nieuw regenscherm goed te keuren.

En toch is de regel dat persoonlijke items niet 
worden vergoed door de meeste onkostenpolicies. 
Ooit hoorde ik het verhaal van een collega 
waarvan de terugbetaling van het regenscherm 
geweigerd werd en de collega was zó boos dat 
hij in elke toekomstige onkostennota een item 
toevoegde dat hij eigenlijk niet nodig had maar 
wel door de policy aanvaard werd. Onderaan de 

nota schreef hij dan in minuscule letters: tip tap 
top, zoek de paraplu op.

Een aantal jaar geleden hadden we een collega 
die tijdens zijn business trip vanuit Oekraïne 
naar Amsterdam zijn dure Rolex-horloge op 
het nachtkastje van zijn hotelkamer had laten 
liggen. Toen hij later die dag, terug richting Kiev 
op het vliegtuig zat, beseft hij pas dat hij zijn 
uurwerk vergeten was. Na de landing nam hij 
contact op met het hotel maar het uurwerk bleek 

onvindbaar. Hoewel de 
collega zowat de hele 
syndicale delegatie voor 
zijn kar wist te spannen 
en de terugbetaling van 
zijn dure horloge door 
de werkgever eiste, werd 
niet tussengekomen in de 
aankoop van zijn volgend 
uurwerk, dat uiteindelijk 
niet meer van hetzelfde 
merk was.

BEDRIJFSWAGENS
Hetzelfde met 
kosten gelinkt aan je  
bedrijfswagen. Stel je voor: 
tijdens je rit op vakantie naar 

Italië gaat onderweg het waarschuwingslichtje van 
het tekort aan motorolie aan in je dashboard. Als 
een goede huisvader stop je bij het eerstvolgende 
tankstation en koop je een liter motorolie om 
verdere schade te voorkomen. Wanneer je als 
werknemer een leasewagen ter beschikking 
hebt, zitten alle kosten hier toch in vervat, niet? 
Mag je hiervoor dan een onkostennota indienen? 
A priori wel behalve als de werknemer een 
maandelijkse representatievergoeding krijgt. 
In dat geval zijn kleine uitgaven van minder 
10 € hierin vervat. Hetzelfde voor parkeer- en 
metrotickets. Koop je daarentegen een bus van 
5 liter olie, kost deze meer dan 10 € en mag je 

"In de regel worden 
persoonlijke items niet 
vergoed door meeste 

onkostenpolicies. Maar 
soms zijn er  

randgevallen die buit-
en de policy vallen en 
toch zouden moeten 

kunnen.”

"Het blijft een dubbeltje 
op z’n kant: onvoorziene 
kosten in het buitenland 
zijn makkelijk opgelost 

met een kredietkaart van 
het bedrijf en  

onkostennota’s laten 
werknemers vaak weken 

wachten op  
terugbetaling.”

MUSHROOM MANAGEMENT: De Onkostennota
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“Mijn wetenschappelijke studies helpen mij ook 
vandaag nog steeds. Ik vind het vooral handig 
om snel vanuit een technisch perspectief te 
kunnen begrijpen hoe bepaalde toepassingen 
in elkaar zitten. In mijn job zit ik regelmatig 
samen met developers en ingenieurs. Mijn 
eigen technische achtergrond helpt tijdens die 
gesprekken om hun soms complexe taal te 
begrijpen en mee te spreken. Bovendien is de 
opleiding Ingenieurswetenschappen ook breed. 
Je ontwikkelt verschillende manieren van denken, 

waardoor je eenvoudig van context kan wisselen, 
grote hoeveelheden informatie kan verwerken en 
de juiste conclusies kan trekken.”

IN DE BAN VAN  
HOOGFREQUENTE ELEKTRONICA
Matthias vond vooral theoretische vakken leuk 
en koos daarom voor de afstudeerrichting 
Elektronica en Informatietechnologie. Gaandeweg 
ontwikkelde hij een interesse in hoogfrequente 
elektronica, waarover hij ook zijn thesis schreef. 

Hij raakte in de ban van het onderwerp en toen hij 
de kans kreeg om te doctoreren, ging hij dan ook 
zonder twijfelen op het aanbod in.

“Mijn doctoraat ging over hoogfrequente filters, 
een verderzetting van mijn thesis. Daarvoor 
werkte ik samen met een onderzoeksinstelling in 
Frankrijk, waar ik regelmatig naartoe reisde. Het 
was een leuke samenwerking en enorm boeiend 
om de expertises van onze 
beide diensten in één 
onderzoek te gieten.”

OP ZOEK NAAR HET 
GROTERE PLAATJE
In 2016 werd Matthias 
R&D Engineer bij National 
Instruments. Daar maakte 
hij deel uit van een 
team gespecialiseerd 
in de kalibratie 
van hoogfrequente 
meettoestellen. De 
job lag dus sterk in 
de lijn van zijn thesis-  
en doctoraatsonderzoek. 
Toch vond Matthias 
het jammer dat hij zich 
enkel kon toeleggen 
op het technische aspect en minder zicht had 
op waar de technologie voor zou dienen en 
wat de meerwaarde ervan zou zijn voor de 
eindconsument. Dat bredere plaatje krijgt hij 
in zijn huidige job als New Venture Manager bij 
Telenet gelukkig wel volledig mee.

“Hoewel ik technologie op zich best boeiend vind, 
vind ik het nóg interessanter om te onderzoeken 
hoe je verschillende onderdelen het best 
samenbrengt tot een waardevol product. In mijn 
huidige job heb ik duidelijk zicht op dat grotere 

plaatje. Ik kom in aanraking met alle aspecten 
van producten op de markt brengen. Dat vind ik 
echt één van de leukste aspecten aan mijn job 
bij Telenet.”

THE BEST OF BOTH WORLDS
Als New Venture Manager bij Telenet werkt 
Matthias op het department “Connected 
Experiences - New Growth”. Daar gaat hij met 

zijn collega’s op zoek 
naar nieuwe producten 
en diensten. Matthias 
heeft het gevoel dat 
zijn team een klein 
bedrijf binnen het grote 
Telenet is. Daardoor 
heeft hij enerzijds veel 
verantwoordelijkheid, 
maar kan hij anderzijds 
ook terugvallen op 
de expertise binnen 
een gevestigd bedrijf. 
Genieten van the best 
of both worlds dus, al 
brengt die structuur ook 
best wat uitdagingen 
met zich mee.

“Het is in ons team 
de bedoeling om producten en services snel te 
valideren en naar de markt te brengen. Dat is niet 
altijd even eenvoudig in een groot bedrijf. Vaak 
zijn er veel mensen bij beslissingen betrokken en 
je moet natuurlijk ook vaste regels en procedures 
volgen. Anderzijds is die vaste basis en expertise 
waar je steeds op kan terugvallen ook een groot 
voordeel.”

MATTHIAS’ TIPS & TRICKS
“Voor generatiestudenten: Laat je niet 
afschrikken door complexe leerstof. Vaak maak 

ALUMNUS IN DE KIJKER:
MATTHIAS CAENEPEEL

Hoewel Matthias aangetrokken werd door talen en geschiedenis, koos hij er in 
2007 toch voor om Ingenieurswetenschappen te studeren aan de VUB. Met die 
opleiding zou hij niet alleen nog alle kanten uit kunnen, Matthias was er ook van 
overtuigd dat hij de wetenschappelijke materie nooit meer zou kunnen bijbenen 
buiten de universiteit. De veronderstelling dat hij een brede basis mee zou krijgen 
die hem toegang zou verschaffen tot uiteenlopende jobs, bleek te kloppen. 
Matthias rondde succesvol zijn doctoraat af, werkte een tijdje als R&D Engineer 
en belandde in 2018 bij Telenet als Innovation Engineer.

MENTOR & PROFESSIONAL MATTHIAS 
CAENEPEEL IS BURGERLIJK INGENIEUR 
EN NEW VENTURE MANAGER BIJ TELENET.

"Ingenieurs- 
wetenschappen is een 
heel brede opleiding. 

Ook vandaag nog helpt 
mijn studie me om vlot 
van context te kunnen 

wisselen, grote  
hoeveelheden informatie 

te verwerken en juiste 
conclusies te trekken.”
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DE HUIDIGE STRIJD VAN DE 
AUTOMOBIELSECTOR
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je onderwerpen zelf onnodig moeilijk terwijl ze 
eigenlijk best eenvoudig te begrijpen zijn. Het 
schoolvoorbeeld van dergelijke vakken zijn 
wiskunde en wetenschappen. Je moet niet bang 
zijn van ellenlange formules. Die lijken op het 
eerste gezicht misschien onoplosbaar, maar dat 
is vooral omdat je er niet dagelijks mee in contact 
komt. Gun jezelf de tijd om de dingen grondig te 
bekijken en te begrijpen. Zo zal je zien dat je al 
snel je initiële schrik kan laten varen.”

“Voor laatstejaarsstudenten: Maak het jezelf niet 
altijd te zwaar en besef dat je job niet het enigste 
is in het leven. Zorg er dus voor dat je ook naast 
je werk nog genoeg ontspanning en andere 
bezigheden hebt. Zoek naar een goede balans. 
Als je je niet goed voelt bij wat je doet, probeer 
dan eerst uit te zoeken waarom. Als je dat aspect 
niet kan veranderen in je huidige job, zoek je 
beter iets anders. Je kan jezelf altijd heruitvinden. 
Het belangrijkste is dat je een job uitoefent die je 
gelukkig maakt.”

EEN DAG OP DE JOB VAN MATTHIAS
“Het doel van ons team is om nieuwe producten en 
concepten te valideren. Dit doen we aan de hand 
van allerhande experimenten. Daarna brengen 
we ze naar de markt, ook in deze fase blijven we 

leren van onze klanten. Dit laat ons toe om snel 
dingen aan te passen om tegemoet te komen 
aan de noden van de eindgebruiker. Momenteel 
ben ik verantwoordelijk voor de Slimme Entrée, 
een nieuwe productlijn van Telenet rond 
geconnecteerde deurbellen en sloten.”

“Het eerste wat ik op een doordeweekse werkdag 
doe is de verkoopcijfers bekijken en in kaart 
brengen. Vervolgens stem ik af met verschillende 
collega’s waar we eventueel verbeteringen voor 
onze klanten kunnen aanbrengen. Daarnaast 
probeer ik een moment te nemen om op bepaalde 
zaken dieper in te gaan. Op die momenten bekijk 
ik nieuwe producten en diensten die we kunnen 
toevoegen en ga ik na waar we naartoe kunnen 
evolueren op strategisch niveau.”

“Naast die productlijn, ben ik ook verantwoordelijk 
voor Apollo 2020, een innovatieprogramma dat we 
binnen Telenet aanbieden aan young graduates 
en enthousiaste collega’s. In dit programma, leren 
we innovatie technieken aan door ze toe te passen 
op een concrete uitdaging. Het programma wordt 
ondersteund door verschillende departementen. 
Ik vind het heerlijk om samen te kunnen werken 
in een multidisciplinaire context.”

"Generatiestudenten: 
Laat complexe leerstof je 

niet afschrikken. Gun  
jezelf de tijd om de din-
gen grondig te bekijken 
en begrijpen. De angst 
zal je dan snel kunnen 

laten varen.”

"Laatstejaarsstudenten: 
Til niet te zwaar aan de 
dingen. Een job is niet 

het enigste in het leven. 
Weet dat je jezelf altijd 

kan heruitvinden. Dus ga 
vooral op zoek naar een 

goede balans.”

Bron: VUB Today

Nicolas Delay

Ondanks de indrukwekkende cijfers davert de 
automobielindustrie op zijn grondvesten door de 
coronacrisis en vraagt om politieke en Europese 
steun. Volgens de sector zou de verkoop met 
25% dalen ten opzichte van 2019. Een tweede 
lockdown zou dramatische gevolgen hebben 
voor grote autolanden zoals Duitsland, Frankrijk 
en Italië. België behoort officieus niet meer tot 
de grote autolanden. Na het verdwijnen van Opel 
Antwerpen, Ford Genk en Renault Vilvoorde 
blijven enkel nog Volvo Gent en Audi Brussel 
over. Voor Audi Brussel is het goed nieuws dat 
er volgend jaar parlementsverkiezingen zijn in 
Duitsland. Daar zal Angela Merkel haar partij naar 
een nieuwe overwinning willen leiden. Om deze 
reden is het hoogst onwaarschijnlijk dat ze haar 
steun aan de Duitse automobielindustrie plots zal 
intrekken. 

Bij Audi Brussel loopt momenteel de elektrische 
Audi E-tron van de band. Dit is de eerste 
elektrische wagen in de Audi-groep en de fabriek 
heeft dan ook alles uit de kast moeten halen 
om dit model als opvolger van de Audi A1 naar 
België te halen. De vreugde in Brussel was dan 
ook groot toen ze in 2016 de productie van E-tron 
toegewezen kregen. Audi investeerde maar liefst 
600 miljoen euro in de vestiging om deze volledig 
te verbouwen zodat de E-tron daar van de band 
kon rollen. Voor het prestige alleen al was er 
moordende concurrentie tussen de verschillend 
Audifabrieken om de productie van de E-tron 
binnen te halen. Bij het ontwikkelen van een 
nieuw model moet er 3 jaar voor de productiestart 
een fabriek toegewezen worden om alle nodige 
voorbereidingen te treffen. Rekening houdend met 
de levensduur van de E-tron zou Audi Brussel in 
de loop van 2022 dus duidelijkheid moeten krijgen 
over een eventuele opvolger. Het produceren van 
elektrische wagens is van levensbelang voor 

Audi aangezien dit noodzakelijk is om de CO2 
normen te halen. Hopelijk kan Audi Brussel hier 
dus voordeel uit halen. Indien de Vivaldi-regering 
de verplichting van elektrische bedrijfswagens 
effectief doorvoert kan dit Audi Brussel ook nog 
een extra duwtje in de rug geven.

Dat niet alle autoproducenten evenveel geluk 
hebben met de politieke omstandigheden bewijst 
Jaguar Land Rover (JLR). Hoewel de omzet van 
JLR was gestegen van 300.000 naar 600.000 
voertuigen per jaar is deze nu het slachtoffer 
geworden van politieke instabiliteit. Met de 
Engelse autogroep gaat het al de verkeerde 
kant op sinds we kennis hebben gemaakt met 
de Brexit.  De Coronacrisis heeft dit effect nog 
versterkt. Resultaat: De verkoop van de groep 
in het Verenigd Koninkrijk daalde met 70% in de 
eerste zes maanden van dit jaar. Met steun en 
een interne machtswissel hoopt de groep het tij nu 
snel te keren. Ondertussen krijgt JLR financiële 
steun van de Indiase staalmagnaat Ratan Tata. 

Niet enkel de dalende verkoop door corona 
en politieke omstandigheden brengen de 
autoconstructeurs momenteel in de problemen. 
Ook het hoge absentie onder de arbeiders 
zorgt voor de nodige kopzorgen. Veel arbeiders 
belanden door de huidige omstandigheden in 
quarantaine en de fabrieken slagen er niet altijd in 
om dit op te vangen. Verschillende constructeurs 
hebben hun productie moeten laten zakken omdat 
ze simpelweg niet voldoende mankracht hebben 
om op volle capaciteit te kunnen produceren. 
General Motors springt creatief om met dit 
probleem en laat kantoorbedienden, tot groot 
ongenoegen van de vakbond, bijspringen op hun 
assemblagelijnen. Of deze oplossing bijdraagt 
aan de kwaliteit van het product is nog maar de 
vraag.

De toekomstkansen voor de automobielindustrie gaan gestaag achteruit. Enerzijds 
door COVID-19, anderzijds door het slechtere imago dat de automobielindustrie 
de laatste jaren heeft vergaard. De automobielindustrie is echter zeer belangrijk 
voor Europa. De auto- en aanverwante sectoren stellen in totaal 14,6 miljoen 
Europeanen te werk. Dit komt neer op maar liefst 6,7% van de werkgelegenheid 
in de Europese Unie. Vorig jaar werden er in Europa meer dan 18,5 miljoen 
wagens geproduceerd. Dit komt overeen met ongeveer 20% van de wereldwijde 
autoproductie. Europa is na China, die afklopt op 28%, de belangrijkste regio voor 
deze sector.
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HET DOEL
DE ZOEKTOCHT NAAR VERBETERING.

Onlangs gaf een vriend me een managementboek 
cadeau. ‘Het doel’ (The Goal) van auteur Eli 
Goldratt beschrijft de zogenaamde ‘theorie van 
beperkingen’ (TOC = Theory of Constraints) 
in romanstijl. In de inleiding las ik dat het 
verhaal gaat over hoe het hoofdpersonage Alex 
procesverbeteringen aanbrengt in zijn fabriek. 
‘Wat heb ik hier nu aan?’ was mijn eerste reactie. 
Een vooroordeel dat later totaal ongegrond bleek 
te zijn.

Het mooie aan ‘Het doel’ is dat de auteur een 
socratische aanpak hanteert en door voortdurende 
vraagstellingen het hoofdpersonage meeneemt 
in de zoektocht naar verbeteringen doorheen de 

fabriek.  Nadat ‘het doel’ van de fabriek helder 
werd gedefinieerd, start de zoektocht. Wat wil 
je bereiken? Hoe gaan we dit meten? Wat is 
de zwakste schakel in onze productieketen? 
Waar ligt de bottleneck? Hoe kunnen we deze 
stabiliseren of oplossen? Hoe snel bereiken we 
vandaag ons doel? Hoe kunnen we het doel in de 
toekomst sneller bereiken? Kunnen we daartoe de 
zwakste schakel sterker maken? Maar wat als de 
bottleneck verschuift naar een andere schakel? 
Dan herhalen we gewoon het voorgaande 
denkproces…

We stappen even uit de verhaallijn. In 
werkelijkheid stellen we inderdaad tijdens een 

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 
garant voor het belang van een positieve bedrijfscultuur. Vandaag zetten we de 
fabriekshelm even op en gaan op zoek naar de juiste weg om procesverbeteringen 
te realiseren. En er schuilt ook een boodschap in voor het verbeteren van de 
samenwerking.
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optimalisatieproces vaak het volgende vast: 
éénmaal een probleem is opgelost, schuift onze 
‘constraint’ telkens op en hollen we van het ene 
naar het andere probleem. Er bestaat immers 
geen perfect draaiboek omtrent toekomstige 
problemen. De auteur maakt ergens in ‘Het 
doel’ een mooie vergelijking in een vergelijkbare 
context: ‘het lijkt alsof je tijdens een autorit 
voortdurend in je achteruitkijkspiegel staart 
terwijl er steeds nieuwe hindernissen voor je op 
de weg opduiken’.  En dat vergt behendigheid en 
wendbaarheid! 

Een prachtige illustratie in het boek is het zijdelings 
verhaal van de groep jonge padvinders, die 
onder leiding van het hoofdpersonage Alex een 
wandeltocht maken. De groep loopt vertraging op 
door Herbie, een wat dikker jongetje dat ook nog 
eens een te zware rugzak meesjouwt. Hoe los je 
dit op? Alex zet Herbie eerst achter in de groep, 
maar het gat tussen Herbie en de eerste van 
de groep wordt snel te groot. Vervolgens zet hij 
Herbie aan kop, wat leidt tot de nodige frustraties 
bij de andere padvinders. Uiteindelijk verdeelt 
Alex de last van Herbies rugzak over de andere 
padvinders en komt de groep alsnog voor het 
donker wordt aan.  Doorheen het verhaal dat zich 
afspeelt in de fabriek maakt het hoofdpersonage 
dan voortdurend beschouwingen naar deze tocht. 
Hoe kan het nog beter? Hoe zorgen we ervoor 
dat de hele groep bij elkaar blijft? Hoe zorgen 
we ervoor dat iedereen enthousiast de tocht 
volmaakt? 

Een persoonlijk inzicht is zonder meer het feit dat 
het als organisatie nutteloos is steeds meer tijd, 
energie en kapitaal te besteden om zogenaamde 
‘niet-bottlenecks’ sterker te maken. Je moet 
dus m.a.w. werkstroom, proces of organisatie 
volledig afstemmen op de bottleneck. De rest 
wordt ondergeschikt. Vanuit het oogpunt van 
‘human resources’ levert het me het inzicht op 
dat de bijdrage die één medewerker levert aan 
(het doel van) de organisatie erg afhankelijk 
is van de bijdrage die alle anderen leveren. 
Ik verklaar me nader. We denken snel dat we 
allemaal op de goede weg zijn als iedereen 
hard werkt, productief en efficiënt is. De vraag 
stelt zich evenwel of de dingen die we allemaal 
doen wel bijdragen tot ‘het doel’. Kennen we 
überhaubt het doel van onze organisatie? Hoe 
snel bereiken we als team, als team van teams, 
als organisatie dit ‘gemeenschappelijk’ doel? 
Vermoedelijk even snel als de zwakste schakel 
ons toelaat. Als de traagste wagon de snelheid 
van de hele trein bepaalt, is het dan wel zinvol 
om de snelheid en doeltreffendheid van de 
andere wagons op te drijven? ‘Een organisatie 
waarin iedereen voortdurend aan het werk is, 
is geen goede organisatie’ stelt de auteur. Een 
medewerker voortdurend aan het werk houden en 
voordeel hebben van dit werk zijn immers twee 
verschillende dingen. Wat baat het inderdaad om 
de andere wagons sneller te laten rijden dan de 
traagste wagon aankan. Vrij vertaald: ‘Het heeft 
geen zin om één afdeling aan te porren als de 
andere niet kan volgen.  Logisch toch? En toch 
doen we dat vaak anders… 

17
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Het boek is eigenlijk een uitnodiging om alles 
wat je geleerd hebt, opnieuw in vraag te stellen, 
om kritisch te denken. Wat streven we na? Is dat 
wel het juiste? Wat draagt bij tot het doel van 
onze organisatie? Hebben we onze prioriteiten 
juist gesteld? Hoe meten we dat? Waartoe dient 
dat? Waar ligt het probleem? Wat moeten we 
veranderen? In welke richting? Op welke manier? 
Waaraan besteden we best geen aandacht? Door 
jezelf voortdurend die vragen te stellen wissel je 
als leider stap na stap het pad van de gebruiken 
uit het heden (de common practice) in voor het 
pad van het gezond verstand (de common sense). 
Trouwens, ‘Common sense is not common at all!’ 
stelt de auteur.

En wat met het volgend inzicht? Het enthousiasme 
voor verandering wek je als leider op door 
jouw medewerkers niet de juiste antwoorden te 
geven, maar wel door de juiste vragen te stellen. 
Deze vragen zijn dezelfde in om het even welke 
omgeving, stellen zich trapsgewijs en starten 
uiteindelijk een nieuw denkproces van continue 
verbetering, met een nieuwe bedrijfscultuur 
tot gevolg. Als je de eenvoudige logica en de 
redenering achter de methodologie begrijpt, kan 
je het telkens opnieuw toepassen. De auteur 
heeft blijkbaar ooit gezegd dat zijn allergrootste 
ambitie in het leven is om de wereld te leren hoe 
ze moet nadenken. Hij is er bij mij alvast in gelukt. 
Bij u ook?

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 
jouw culturele waarden even wil toetsen en/of 
jouw medewerkers graag een duwtje in de rug wil 
geven met een voordracht, opleiding of workshop, 
begeleid ik je graag.
 
Alain Surkol 0497/591333 
alain.surkol@telenet.be 

VERVOLG BEDRIJFSCULTUUR
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VERSLAG
SYMPOSIUM 2020
“Personalised Healthcare”
Elk jaar organiseert BrEA haar jaarlijks 
Symposium. Desondanks de huidige 
omstandigheden slaagden we er ook dit jaar in om 
drie sprekers te verzamelen en het symposium 
te laten doorgaan. Wat begon als het plannen 
van een livesymposium, veranderde als snel 
naar het plannen van een digitale versie van het 
symposium. Tevens trachtte we ook het thema 
af te stemmen op de huidige omstandigheden. 
Daarom koos BrEA voor het thema ‘Personalised 
Healthcare’. Op donderdagavond namen Dr. Jan 
Schrooten, Dr. Dirk Lefeber en Dirk Reyn ons mee 
in hun verhaal via Zoom-webinar.

Dit was het eerste online symposium, de 
inschrijvingen waren iets hoger dan een 
gemiddeld BrEA symposium. Echter haakte nog 
enkele personen last minute af zodat er een 
veertigtal deelnemers aanwezig waren. Wat iets 
minder is dan een gemiddeld BrEA symposium. 
We maakten gebruik van het Zoom Webinar 
platform, wat feilloos werkte. Maar een online 
symposium zou niet volledig zijn zonder enkele 
kleine technische problemen. Een van onze 
sprekers had immers problemen met het delen 
van zijn slides. Door de spreker “on the fly” van 
volgorde te veranderen, werd dit euvel snel 
opgelost.

Wat nemen wij mee uit ons online symposium?
De wereld van personalised healthcare is continu in beweging  
en er is nog zeer veel ontwikkeling in mogelijk.

APRIL - MEI - JUNI 2021
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VERSLAG

ALGEMENE VERGADERING BIER TASTING #1
Financieel verslag en nieuwe bestuursleden 5 topbieren en een cantus

Net als al onze huidige activiteiten vond onze 
jaarlijkse Algemene Vergadering dit jaar 
ook online plaats. Het moreel en financieel 
verslag van werkjaar 2020 alsook het budget 
voor werkjaar 2021 werden goedgekeurd. De 
bestuursleden van wie het mandaat afliep en de 
nieuwe bestuursleden, Rita Keulemans en Roald 
Van Glabbeek, werden unaniem verkozen. De 
bestuursleden voor 2021 zijn: Roel Callebaut, 
Luc De Mondt, Rita Keulemans, Edith Oyen, 

Op donderdag 4 maart hadden we onze 
eerste online biertasting mét cantus. De 
biersommelier van dienst, onze Ondervoorzitter 
Robin Verbruggen, had volgende bieren op het 
degustatiemenu geplaatst: Hapkin, Duvel Tripel 
Hop, Rochefort 8/Chimay Bleue, Rodenbach 
Grand Cru en Geuze Boon.

Jacques Tiberghien, Joeri Uyttendaele, Roald 
Van Glabbeek, Dieter Van Isterdael, Hilbert Van 
Muylem en Robin Verbruggen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden verliep de 
AV ook deze keer in een aangename atmosfeer 
zoals blijkt uit de onderstaande afbeelding. 
De volledige presentatie van de Algemene 
Vergadering is beschikbaar op de website van 
BrEA.

De PK had op voorhand voor alle deelnemers een 
selectie van studentenliederen gemaakt. Deze
werden telkens door enkele lead singers ten 
gehore gebracht en iedereen kon enthousiast
meezingen. Na (minimum) 5 excellente bieren en 
een memorabel eurovisiesongfestival werd de
activiteit in de vroege ochtenduren afgesloten.

Wil je deze activiteit volgende keer meebeleven? Hou je social media dan 
in de gaten. De volgende edities zullen plaatsvinden op 1 april en 6 mei, 
de lijst met bieren die dan gedegusteerd zullen worden, wordt eerstdaags 
gepubliceerd.
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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 

Alexander Soñora Mengana 
COMPUTER-AIDED DETECTION OF LUNG 
NODULES FROM CT IMAGING
Promotors: Prof. dr. ir. Jef Vandemeulebroucke
Prof. Juan Carlos Garcia Naranjo
Prof. dr. Bart Jansen

Audrey Cuvellier
COMBINING REVERSIBLE AND PERMANENT 
BONDS IN INTERPENETRATING AND  
PARTIALLY REVERSIBLE POLYMER  
NETWORKS FOR TOUGHENING AND  
HEALING OF THERMOSETS
Promotors: Prof. dr. ir. Hubert Rahier
Prof. dr. ir. Guy Van Assche

Benjamin Claessens
ENHANCING BIOBUTANOL RECOVERY VIA 
ADSORPTION: ADSORBENTS, 3D-PRINTED 
MONOLITHS AND UNEXPECTED
EQUILIBRIUM EFFECTS
Promotor: Prof. dr. ir. Joeri Denayer

Dai-Duong Tran
MULTIDISCIPLINARY CODESIGN  
OPTIMIZATION FRAMEWORKS FOR  
MULTIPORT CONVERTERS AND HYBRID 
ELECTRIC POWERTRAINS
Promotors: Prof. dr. ir. Omar Hegazy
Dr. ir. Mohamed El Baghdadi

David Rodriguez Cianca
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A NOVEL 
REMOTE AND COMPLIANT ACTUATOR FOR 
WEARABLE ROBOTS, AND ITS INTEGRATION 
INTO A NEW PELVIC AND LOWER LIMB  
EXOSKELETON FOR GAIT REHABILITATION
Promotors: Prof. dr. ir. Dirk Lefeber
Prof. dr. ir. Bram Vanderborght
Dr. ir. Carlos Rodriguez Guerrero

Evgenia Papavasileiou
TOWARDS MORE EFFICIENT  
NEUROEVOLUTION: APPLICATION ON
FEATURE SELECTION AND CLASSIFICATION 
PROBLEMS
Promotor: Prof. Bart Jansen

Hellen Aluku
MANAGEMENT OF EVAPOTRANSPIRATION 
ALONG THE SEMI-ARID AGRO-ECOLOGICAL 
ZONES OF SUB-SAHARAN AFRICA
Promotors: Prof. dr. ir. Ann van Griensven
Dr. Hans Komakech
Prof. dr. ir. Steven Eisenreich

Koen Vanmol
TWO-PHOTON POLYMERIZATION-BASED 
3D LASER FABRICATION OF INTERFACING 
MICRO-STRUCTURES FOR OPTICAL  
INTERCONNECTS AND LAB-ON-CHIP  
APPLICATIONS
Promotors: Prof. dr. ir. Jürgen Van Erps
Prof. dr. ir. Hugo Thienpont

Simone Patonico
STUDY AND ANALYSIS OF SECURITY  
FEATURES FOR INTERNET OF THINGS  
DEVICES IN A ONEM2M-BASED  
ARCHITECTURE
Promotors: Prof. Kris Steenhaut
Prof. An Braeken

Steffen Thielemans
INTERNET OF THINGS AS FOUNDATION FOR 
BUILDING AUTOMATION.
Promotors: Prof. Kris Steenhaut
Prof. Abdellah Touhafi
Ir. Dario Di Zenobio

Thomas Virdis
METAL-ORGANIC FRAMEWORKS AS  
SELECTIVE ADSORPTIVE MATERIALS FOR 
DETECTION OF FOOD-SPOILAGE  
INDICATORS: CHALLENGES AND  
OPPORTUNITIES
Promotor: Prof. dr. ir. Joeri Denayer

Tien Do Huu
GRAPH-BASED DEEP LEARNING FOR SOCIAL 
MEDIA AND SMART CITY DATA ANALYTICS
Promotor: Prof. dr. ir. Nikolaos Deligiannis

Vincent Pepermans
DETAILED STUDY AND ENHANCEMENT OF 
PEAK SHAPES IN LIQUID AND  
SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY 
Promotors: Prof. dr. ir. Gert Desmet
Prof. dr. Sebastiaan Eeltink
 
Volodymyr Seliuchenko 
ACTIVE PIXELS FOR HIGH DYNAMIC RANGE 
AND 3D IMAGING APPLICATIONS
Promotor: Prof. Maarten Kuijk

PERSONALIA

mailto:voorzitter@brea.be


VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS

APRIL  -  MEI  -  JUNI  2021  

AFGIFTEKANTOOR: X

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: 

EDITH OYEN  

TRIOMFLAAN 40,  1160 BRUSSEL


