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Activiteitenkalender
Check ook www.BrEA.be voor een up-to-date activiteitenkalender

JANUARI

ZO 06.01
Cyclocross VUB
VUB
Etterbeek

VRIJ 25.01
OSB - 
Nieuwjaarsreceptie
VUB
Etterbeek 

FEBRUARI

VRIJ 08.02
BrEA AV
Hof ten As 
Melsbroek

WOE 13.02
BrEA Career 
Development Event: 
Mock-up Interviews & 
Speeddating
VUB
Etterbeek

WOE 13.02
BrEA & PK 
Nieuwjaarsreceptie
VUB
Etterbeek

WOE 20.02
Job Fair
VUB
Etterbeek

MAART

DI 05.03
BrEA Cinema Event 
Kinepolis
Brussel 

DO 07.03
BrEA Career 
Development Event: 
How to financially 
compare job offers
VUB
Etterbeek

WOE 13.03
OSB + BrEA: Achter de 
schermen: Roularta 
Media
Roularta Media
Asse

VRIJ 29.03
Galabal
San Marco Village
Schelle
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VOORWOORD 
van de voorzitter 

Beste BrEA-lid

Ik ben het schrijven van nieuwjaarsbrieven al 
enige tijd ontgroeid, maar ik wil hier wel de 
kans grijpen om jullie een voorspoedig 2019 toe 
te wensen! Niet toevallig moet ik daarbij denken 
aan de Chinese vloek “dat je in interessante 
tijden mag leven”.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we 
in interessante tijden leven: we sturen 
ruimtetuigen voorbij de rand van ons 
zonnestelsel en naar Mars, de ontwikkeling van 
artificiële intelligentie gaat steeds verder en de 
toepassing van energiezuinige technieken gaat 
door.

Een aantal zaken liggen volgens mij aan de 
grondslag van deze vooruitgang: toegepaste 
wetenschappelijke kennis, multidisciplinariteit 
en een positieve ingesteldheid om zaken te 
verbeteren. 

En ruimte voor verbetering is er steeds: de rol 
van ingenieurs is nog lang niet uitgespeeld!

In multidisciplinariteit zit meteen ook een grote 
moeilijkheid: het is immers onmogelijk om 
in alle domeinen expertise te hebben. Hierin 
schuilt dan net weer de kracht van teams en 
samenwerkingen met mensen met andere 
achtergronden. Het is echter niet altijd mogelijk 
om alle benodigde invalshoeken vanuit een 
team te kunnen invullen.

De oplossing hiervoor vindt men gelukkig in een 
netwerk. Als je zelf geen expertise hebt over 
robots, IoT sensors, de petrochemische sector 
of contracten is de kans groot dat je via via wel 
in contact kan komen met een expert.

De wet van Metcalfe zegt dat de waarde van een 
netwerk exponentieel groeit met zijn grootte. 
Daarom doet BrEA er alles aan om jouw netwerk 
tot stand te brengen, te onderhouden en uit te 
breiden. Want uiteindelijk plukken niet alleen 
jijzelf maar de hele gemeenschap daar de 
vruchten van.

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA
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ETHISCH VERANTWOORDE WETENSCHAP

H
O

EKJE VAN
 D

E D
ECAAN

 FIrW

Beste vrienden van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen,

Al geruime tijd worden we rond de oren 
geslagen met technologische ontwikkelingen 
die één of andere vorm van automatisering en 
robotisering inhouden. Gaande van toepassingen 
in de elektronica over artificiële intelligentie tot 
robotica, vinden die recente ontwikkelingen hun 
weg naar ons dagelijks leven: kanker sneller 
opsporen dankzij artificiële intelligentie, files 
verminderen met zelfrijdende voertuigen, 
exoskeletten die fysieke arbeid lichter maken en 
ga zo maar door. 

Tegelijkertijd rijst een aantal ethische vragen. 
Wie is verantwoordelijk als een zelfrijdende auto 
inrijdt op een mens? Hoe kunnen we zorgrobots 
inzetten op maat van de patiënt? Wat als financiële 
algoritmen, die autonoom beslissen over kopen 
en verkopen, een land richting bankroet duwen? 
Wat met algoritmen die bepalen wie er voor 
een jobinterview geselecteerd wordt? Stel dat 
die algoritmen kandidaten tegenhouden die in 
achtergestelde of probleemwijken wonen? En dat 
is nog maar het topje van de ijsberg. 

Een cruciale rol is uiteraard weggelegd voor de 
bedenkers van al die ontwikkelingen. Kunnen 
ingenieurs en wetenschappers hun werk 
uitvoeren zonder zich rekenschap te geven van de 
maatschappelijke context en van de menselijke, 
interpersoonlijke aspecten? Zolang ontwerp door 
mensen gebeurt, zal de human interface van een 
technologie altijd gebiast zijn door de voorkeuren 
van de ontwerper, al dan niet bewust. 

Dit alles maakt in 2019 het onderwerp uit van de 
lezingenreeks van Professor Katleen Gabriels. 
Zij bekleedt, onder het promotorschap van onze 
collega Professor Bram Vanderborght, de aan de 
faculteit Ingenieurswetenschappen toegekende 
Leerstoel Willy Calewaert (2018-2019).  De 
Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks onder 
auspiciën van deMens.nu georganiseerd door de 
Vrije Universiteit Brussel.

Op 22 november vond de inaugurale lezing 
‘Waarom technologie niet neutraal is’ van deze 
Leerstoel plaats. Tegen de tijd dat u dit voorwoord 
zal lezen, zullen ook al twee volgende lezingen 
plaatsgevonden hebben. Maar ook tijdens het 
tweede semester van dit academiejaar wordt nog 
drie maal samengekomen, respectievelijk rond 
de thema’s ‘Health and Big Data’, ‘Kunnen we het 
goede leven ontwerpen?’ en ‘Ingenieursethiek: 
Geschiedenis, heden en toekomst’. Het volledige 
programma en praktische details zijn terug te 
vinden op www.vub.ac.be/leerstoel/calewaert.    

Ik hoop dat we met deze reeks lezingen onder 
andere aan onze studenten de ‘bril’ kunnen 
meegeven die ze nodig hebben. De kijk op hun 
werk die er één is van maatschappelijk bewustzijn 
en menselijke betrokkenheid. Het is immers die 
bril van engagement en ethisch inzicht dat we 
onze studenten meer dan ooit willen en moeten 
meegeven. Het is die kijk die onze IR-studenten tot 
échte ‘VUB-ingenieurs’ zal maken. 

Tot volgend jaar!

Prof. Stefaan Caenepeel, Decaan IR
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H
O

EKJE VAN
 D

E RECTO
R

HET KLIMAAT, OOK ZAAK VAN DE VUB
Beste 
ingenieur van 
de VUB, 

Vooreerst 
wens ik u 
een gezond, 
inspirerend en 
geëngageerd 
nieuw jaar. 
Geëngageerd, 
omdat we 
VUB’ers zijn. 
Maar ook 

omdat de grote problemen van onze tijd om het 
engagement van zoveel mogelijk mensen vragen. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, is de 
klimaatconferentie in Katowice volop aan de 
gang. De opwarming van de aarde beperken is 
de grootste uitdaging waar we als mensheid voor 
staan, en waarvoor iedereen binnen de eigen 
mogelijkheden een bijdrage zou moeten leveren. 
Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor 
wetenschappers van de meest uiteenlopende 
disciplines: van klimatologen en glaciologen over 
mobiliteitsexperts tot juristen gespecialiseerd 
in milieuwetgeving. Vaststellen dat het klimaat 
verandert is één zaak, ons leven veranderen is van 
een andere orde. Wetgeving, doelstellingen en 
internationale afspraken zijn belangrijk, maar voor 
de technologische transitie naar een duurzame 
wereld rekenen we toch vooral op innovatieve 
ingenieurs en exacte wetenschappers. 

En onze universiteit blijft beslist niet achter. 
Zo is de VUB-ULB-onderzoeksgroep BURN 
(Combustion and Robust Optimisation) betrokken 
bij een baanbrekend onderzoeksproject dat 
steun krijgt van de Europese Unie. De ENGIE-
kolencentrale in Rotterdam wordt omgebouwd 

tot een biomassacentrale. Het team van Julien 
Blondeau zal instaan voor het wetenschappelijke 
luik: voor het eerst meten wetenschappers de 
ombouw naar een biomassacentrale in functie van 
kostenefficiëntie en duurzaamheid. Zij bouwen 
hiervoor innovatieve metingsmodellen. “De impact 
van dit project kan heel groot zijn, omdat het de 
ombouw van andere Europese centrales enorm zal 
vereenvoudigen,” zegt Blondeau. 

Dat de klimaatconferentie in Katowice plaatsvond, 
zelf een koolmijnstreek, is niet onbelangrijk. 
Hoe zullen Polen, andere Europese landen en 
Aziatische landen die nog zeer sterk inzetten op 
de productie van steenkool, in de toekomst aan de 
stijgende vraag naar energie voldoen?
Sebastian Sterl, expert in energie- en 
klimaatbeleid bij de Hydrologie, doet dan weer 
onderzoek naar de duurzame energietransitie met 
een focus op zonne-, wind- en waterkracht voor 
sub-Sahara Afrika.  

Zijn collega Wim Thiery  bestudeert met 
behulp van een mondiaal klimaatmodel 
de historische en toekomstige invloed van 
irrigatie op klimaatextremen. Zijn modellen en 
satellietwaarnemingen voorspellen dat extreme 
weersomstandigheden in de toekomst zullen 
toenemen. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Over onze 
pioniersrol inzake elektrische auto’s bijvoorbeeld 
en hoe onze interdisciplinaire onderzoeksgroep 
MOBI tot een wereldautoriteit is uitgegroeid op het 
vlak van duurzame mobiliteit. 
Wat we nu vooral nodig hebben is vertrouwen. 
Vertrouwen in ingenieurs, wetenschappers en 
technologische innovatie. En ook: vertrouwen in de 
rede. Dan komt het allemaal goed. 
Omdat het moet. 

Caroline Pauwels, Rector
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KATLEEN GABRIELS
Katleen Gabriels heeft een Masterdiploma in de 
Germaanse Taal- en Letterkunde van KULeuven, 
een Masterdiploma in de moraalwetenschappen 
van de UGent en een doctoraat in de filosofie en 
moraalwetenschappen van de VUB. Van 2014 tot 
2017 was ze ook als postdoctoraal medewerker ver-
bonden aan de VUB. Ze was ook visiting postdoc-
toraal onderzoeker aan de Universiteit van Wenen 
en  gastprofessor aan de VUB. Katleen Gabriels is 
tevens één van de verkozen leden van Ethicomp, 
een international organisatie die zich met comput-
er-ethiek bezighoudt.

Momenteel is professor Gabriels als Assistant 
Professor verbonden aan de Technische Univer-

siteit Eindhoven, 
waar ze werkzaam 
is binnen de 
onderzoeksgroep 
Philosophy and 
Ethics van het De-
partment Industrial 
Engineering & In-
novation Sciences. 
Haar expertise ligt 
hoofdzakelijk in de 

domeinen filosofie, techniek-ethiek, computere-
thiek, media-ethiek, moraalfilosofie, Internet of 
Things en virtual reality. 
Het onderzoek van Prof. Gabriels is vooral gefocust 
op ‘other-tracking technologies’. Mobiele devices 
maken het immers hoe langer hoe meer mogelijk 
om overal traceerbaar te zijn op basis van GPS en 
mobiele applicaties: ouders kunnen hun kinderen 
overal volgen, echtgenoten hun partner, werk-
gevers kunnen het doen en laten van werknemers 
in de gaten houden, enzovoort. Met behulp van 
technologie kunnen we onze medemens dus op 
afstand volgen en hem zelfs echt controleren.
De interesse die momenteel overal rijst rond de 
onderzoeksthema’s van Professor Gabriels maakt 
dat ze als opiniemaakster vaak geraadpleegd 
wordt in de media. 

In 2016 verscheen haar boek: Onlife, Hoe de digi-
tale wereld je leven bepaalt, waarin ze het poten-
tieel en de valkuilen van het Internet of Things, dig-
italisering en big data analyseert. Onlife werd door 
de onafhankelijke denktank Liberales verkozen tot 
‘Boek van het jaar 2016’ en werd door deMens.nu 
geselecteerd voor de longlist van hun twee-
jaarlijkse boekenprijs.

(c) Saskia Vanderstichele
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Our yearly symposium held on November 28th about engineering skills in biotechnology 
was a tremendous success! As BrEA we want to thank the technical presenters for their 
clear and on the point content. Moderator Wim De Malsche seamlessly managed the pre-
sentations and debate afterwards.

A link to the presentations can be found on our website: www.brea.be/symposium2018. 
The presentations were recorded and the complete video is available for those who 
couldn’t attend.

We want to thank everybody who contributed and the participants for their interest and 
we received very positive feedback during the network reception afterwards.

See you next year!
BrEA

SYMPOSIUM ‘WHERE BIOTECH 
MEETS ENGINEERING’ 28/11/2018
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Na bijna twintig jaar professionele ervaring besloot ik dat het misschien wel eens 
tijd werd om wat pareltjes over management neer te pennen. Wij ingenieurs mogen 
dan misschien wel als nerds of sociaal gehandicapten bekeken worden door collega’s 
met een managementopleiding, 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. Het zijn allemaal 
‘uit het leven gegrepen’ ervaringen die ik met plezier deel. Het spreekt natuurlijk voor 
zich dat elke mogelijke overeenkomst met bestaande personen louter toevallig is.

MUSHROOM MANAGEMENT 
REKEN JE RIJK!

Het hoeft geen betoog dat vandaag de dag in 
zowat elk bedrijf de druk op kosten en vooral 
op operationele kosten enorm hoog is. Dit soort 
kosten is er steeds, dus elk jaar opnieuw wegen 
ze door op de bedrijfsresultaten. Ze proberen te 
begrijpen, beheersen en vervolgens reduceren is 
dan ook één van de sleutels om je bedrijf klaar te 
stomen voor de toekomst. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat binnen elk groot internationaal 

bedrijf er geregeld iemand met een briljant idee 
voor massieve kostenbesparing voor de dag 
komt. Gaande van over-gemotiveerde stagiairs tot 
gefrustreerde boekhouders over ‘fin-de-carrière’-
types die een vroegtijdig pensioen vrezen, ze 
wagen zich er allen wel eens aan.

Het scenario gaat meestal zo: plots krijgt een 
afdeling bezoek van ‘iemand uit een ver land’. 
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Deze gooit dan meestal alle operationele kosten 
binnen de groep op één grote hoop om er 
vervolgens een objectief op te plakken om deze 
kosten met pakweg 10% te reduceren. Meestal 
reageert het ‘board’ met laaiend enthousiasme op 
de voorstellen. En vaak is het personeelsbestand 
in besparingen het eerste waar men naar kijkt. 
Personen die het bedrijf moeten verlaten doen 
dat op eigen initiatief of onder lichte dwang, 
om hun reputatie alsnog te redden. De lijst met 
voorbeelden is lang…

De stelling dat er 10% overbodigheid in het bedrijf 
aanwezig zou zijn, zou eigenlijk willen zeggen dat 
het heersende management incompetent is. Laat 
ons ervan uitgaan dat dit in de meeste gevallen 
niet het geval is. 

Belangrijk is om bij aanvang van het 
kostenbesparende plan een analyse van 
de totale kosten te maken. In het geval van 
gebouwenbeheer, bijvoorbeeld, bestaat een 
groot gedeelte hiervan uit huurgelden, taksen en 

afschrijvingen. 
Huurgelden 
kan je ofwel 
reduceren door 
in vierkante 
meters te 
snoeien, wat 
meestal niet 
de oorspronke-
lijke opzet 
is van deze 
oefening 

gezien dit vooral veel tijd in beslag neemt. Een 
andere mogelijkheid om dit type kosten te 
drukken is door de huurcontracten grondig te 
herbekijken. Gezien het hierbij vaak gaat om 
langlopende contracten, spreken we slecht over 
enkele percenten voor een langer engagement, 
hetgeen ook niet echt de bedoeling is van dit soort 
oefening. Taksen en afschrijvingen reduceren 
is vaak onmogelijk of illegaal tenzij je een lage 
kosten luchtvaartmaatschappij bent.

Wat ik wil zeggen, is dat zowat 40% van de ‘grote 
hoop’ kosten weinig of niet te reduceren zijn. De 
beoogde winstbedragen liggen een stuk lager 
waardoor de aangekondigde besparingen al 
minder haalbaar lijken. Frustratie alom. 

Wanneer men uiteindelijk tot bovenstaand 
inzicht komt, wordt deze ‘mission impossible’ 
tot drastische kostenreductie soms als laatste 
toevlucht nog snel toevertrouwd aan één of ander 

groot internationaal consultancybureau. Het 
voordeel van deze internationale bureaus is dat 
ze consultants hebben over heel de wereld en 
je dus 24 uur per dag mailtjes van hen krijgt en 
templates mag invullen, kwestie van geen tijd te 
verliezen. Beloof je zo’n bureau als vergoeding een 
percentage van de ‘winst’, dan is het hek pas écht 
van de dam. Consultancybureaus hebben namelijk, 
gezien ze vaak de kennis niet in huis hebben, 
snel de neiging om zich naar grote leveranciers 
van dit soort diensten op de markt te richten. 
Marktonderzoek noemen ze dit dan. Dit komt er 
eigenlijk op neer te vragen aan je kapper of hij 
denk dat je haar geknipt dient te worden.

De tactiek van dit soort grote ‘facilities-spelers’ 
op de internationale markt is te verkondigen 
dat schaalvergroting steevast leidt tot 25% 
kostenreductie. Integrated Facility Management 
heet dit met een mooie term waarover vooral de 
Angelsaksische landen enthousiast worden. Dé 
succesformule bij uitstek. Komt een consultancy 
bureau op percent dus zo’n ‘25% facilities 
speler’ tegen, kan je je verwachten aan een 
echte guerrilla-oorlog. De belangen van beide 
partijen lijken misschien dezelfde maar de 
onderliggende redenen zijn sterk verschillend. 
Voor consultancy speelt hun beloofde aandeel 
van de winst als motivator en eindigt hun missie 
bij de ondertekening van het contract. Wat er 
achteraf gebeurt, zal hen worst wezen. Je krijgt 
niet alleen de clash consultancy/externe partij vs. 
je eigen diensten binnen het bedrijf, de belangen 
van elke speler zijn de facto zo onverenigbaar en 
zo onrealistisch dat de kans op een duurzame 
eindoplossing quasi nihil is. Indien je op dat 
moment geen topmanagement hebt met enige zin 
voor realiteit, geldt hetzelfde als toekijken bij een 
nijlpaard met diarree: dekking zoeken.

Kostenreductie is een continu proces en dient 
een mindset te zijn binnen het bedrijf zelf. Een 
bedrijf zoals Colruyt is hier een schoolvoorbeeld 
van. De wisselwerking tussen de interne klant, 
de huidige leveranciers en de vrije markt 
cruciaal staat centraal. Mirakels bestaan niet 
en reductie betekent steevast een verlies aan 
service of kwaliteit. Daarnaast is een belangrijke 
rol weggelegd voor het management. Indien 
ook zij het belang van deze oefening inzien en 
onderschrijven, dan heeft de missie kans tot 
slagen. De houding van het management en hun 
functie als rolmodel heeft namelijk een sterke 
invloed op het verwachtingspatroon van de 
werknemers. 

“Vaak is het 
personeelsbestand in 

besparingen het eerste waar 
men naar kijkt”
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Zo is het zinloos te pleiten voor kleinere 
firmawagens die zuiniger, goedkoper en 
ecologischer zijn als het topmanagement met 
zware benzine slurpende tanks blijft rijden. Een 
Russisch gezegde zegt zo: ‘de vis stinkt aan de 
kop’. Je kan moeilijk verwachten dat werknemers 
de boodschap accepteren in dit geval.  

Het is ook nuttig om de geleverde diensten af en 
toe in vraag te durven stellen. Zo is poetsen tijdens 
de kantooruren een heel stuk goedkoper maar 
dit wil ook zeggen dat er zal gestofzuigd worden 
terwijl je aan het telefoneren bent met een klant. 
Hetzelfde voor onderhoudswerken aan technische 
installaties zoals airco en liften. Het is een stuk 
goedkoper om de lift te onderhouden tijdens de 
werkuren maar als je bureau zich op de negende 
verdieping bevindt, denk je hier waarschijnlijk 
anders over. Een belangrijke evolutie is de 
overstap van contracten gebonden aan middelen 
naar contracten gebonden aan resultaten. M.a.w. 
het maakt niet uit hoe en wanneer jullie kuisen, als 
het maar proper is volgens de gestelde standaard. 
Dit zal er ook toe leiden dat leveranciers, die toch 
wel geacht worden expert te zijn in hun vakgebied, 
met innovatieve – lees kostenbesparende – 
voorstellen komen.

Het in vraag durven stellen van bestaande 
contracten heeft soms ook een gevoelige impact 
op de kosten. Het is namelijk niet omdat je al meer 
dan 10 jaar tevreden bent over de service van 
een leverancier, dat de betaalde prijs hiervoor de 
facto correct is. Ook het bundelen van contracten 
zodat je als klant meer slagkracht hebt op de 
markt, heeft een positief effect op kostprijs van 
de aangeboden diensten. Zo weeg je als klant 
zwaarder door in het klantenportefeuille van de 
leverancier en heeft deze er meer belang bij om je 
tevreden te houden.

Tot slot nog een bedenking bij de keuze van 
externe consultants bij de begeleiding van 
een soortgelijk project. De missie van zo’n 
bureau mag niet stoppen bij de ondertekening 
van een contract met een nieuwe leverancier. 
Eigenlijk dient een opvolging van de effectief 
gerealiseerde kostenbesparing in de tijd en de 
klantentevredenheid in het eerste jaar van het 
contract de maatstaf te zijn om te bepalen in 
welke mate hun missie daadwerkelijk geslaagd 
is. Enkel op basis hiervan zou de bepaling van het 
succes van hun opdracht en van hun uiteindelijke 
vergoeding mogen gebeuren.

Nico Bécu
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Tramlijn Zwijnaarde

Young Graduates Program

Durf jij de uitdaging aan te gaan 
om de nieuwe generatie van BAM 

te worden?

www.bamcareers.be

NATO hoofdkantoor Brussel

Liefkenshoekspoortunnel

Ecoduct Groenendaal Blanke Top Cadzand
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SERIE START-UPS
HEXA STRUCTURES

Wat doet Hexa Structures? 
Ken: “Hexa Structures bouwt modulaire structuren 
met een zo laag mogelijke impact op de omgeving. 
We hergebruiken bouwmaterialen om tijdelijke 
constructies op te zetten. Met stellingen en houten 
paletten bouwen we bijvoorbeeld een podium of 
een camping. We doen alles zelf, van het ontwerp 
tot de op- en afbouw.”

Michael: “We treden ook op als consultant in de 
eventsector. We adviseren festivals over hoe ze 
hun terrein het best kunnen inrichten, hun podia 
kunnen plaatsen, en hoe ze hun bezoekersstromen 
kunnen optimaliseren.”
Ken: “We doen ook aan onderzoek. Met stellingen 
en houten paletten kan je mooie constructies 
maken maar omdat de klassieke stellingen bestaan 
uit loodrechte verbindingen ben je beperkt in je 
ruimtelijke vrijheid.”
Michael: “We hebben zelf een knooppunt bedacht 
waarmee je onderdelen van een stelling onder 
een hoek kan plaatsen. Hierdoor heb je meer 
mogelijkheden. Vergelijk het met een KNEX 
bouwpakket in het groot.”

De geboorte van Tetra Structures?
Ken: “Inderdaad! We zijn best trots op ons ‘tetra-
knooppunt’.  In het bouwkundig labo aan de 
VUB hebben we het uitvoerig getest en intussen 
hebben we ook een patent.”

Omdat ingenieurs wel eens kampen met 
een duf imago en het hoog tijd is daar 
voorgoed komaf mee te maken, gingen 
wij op zoek naar de durvers onder ons. 
In een reeks over start-ups, kloppen we 
aan bij ondernemers van het eerste uur. 
Second stop: Hexa structures, een start-
up met tijdloze tijdelijke constructies. 
Een interview door ir. Pieter Dudal met 
dr. ir. Ken Spranghers en ir. arch. Michael 
Lefeber.
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“In Zuid-Afrika bouwden we 
een podium voor een regionaal 

Burning Man event. Op het einde 
werd alles, inclusief ons podium, 

verbrand in een gigantisch 
kampvuur.” 

Hoe is jullie start-up eigenlijk ontstaan? 
Michael: “Mijn thesis ging over modulair bouwen. 
Dit is me blijven boeien. Zo kwam ik terecht bij een 
projectoproep voor een tijdelijke camping voor 
in Marseille (Hoofdstad van Cultuur in EU - 2013). 
Ik heb aan Ken gevraagd om mijn ontwerp na te 
rekenen. We zaten in hetzelfde jaar aan de VUB. 
Ken bij de burgies, ik bij de architectuur. We delen 
allebei een passie voor muziek. Ken zit al jaren in 
de kernploeg van Pukkelpop, ik heb connecties in 
de elektronische muziek.” 

Ken: “We 
zijn dus een 
complementair 
team. In het 
begin deden 
we dit na 
onze uren, in 
bijberoep.”
Michael: “De 
combinatie van 
een toename 
in de vraag 
naar onze 
structuren 

en onze overtuiging dat we met onze aanpasbare 
ontwerpstrategie een verschil kunnen maken in de 
huidige bouw-en eventsector, heeft er toe geleid 
dat we een bedrijf hebben opgericht.”

Kunnen jullie met ons een leuke anekdote delen? 
Michael: “Waar te beginnen?” (lacht) 
Ken:  “We hebben in de Franse Alpen eens een 
podium gebouwd voor een muziekfestival in een 
skiresort. Logistiek was dat een hele uitdaging, 

de weersomstandigheden waren bar slecht. Maar 
we moesten de timing absoluut respecteren. De 
nacht voor het eerste optreden had het hevig 
gesneeuwd. Ik ben enkele uren voor de eerste 
DJ set nog het podium geklommen om met een 
borstel een halve meter sneeuw weg te vegen. De 
zon is toen doorgebroken. Dat was een magisch 
moment.” 
Michael: “In Zuid-Afrika hebben we mee gebouwd 
aan Afrikaburn, een regionaal Burning Man event. 
Duizenden festivalgangers bouwen in de woestijn, 
honderden km’s van de bewoonde wereld samen 
een festival op. Op het einde werd alles, ook ons 
podium, verbrand in een gigantisch kampvuur. 
Zeer indrukwekkend.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Ken: “We willen graag blijven groeien in de 
eventsector. We dromen van eigen depot waar we 
prototypes kunnen bouwen en testen. Liefst met 
een vaste ploeg, jonge gemotiveerde ingenieurs en 
technici.” 
Michael: “We hebben ook nog enkele ideeën, 
buiten de eventsector, die we willen uitwerken. 
Met de bouwelementen die we gebruiken 
voor podia zou je ook tijdelijke huisvesting of 
werfomheiningen kunnen bouwen. Daarmee 
willen we aan de slag en we zijn dus op zoek naar 
partners voor een eerste proefproject.” 
Ken: “De VUB heeft ons gevraagd in het kader van 
50ste verjaardag van de universiteit een paviljoen 
te bouwen op de campus. We zijn nog volop op 
zoek naar fondsen voor het project.”
Michael: “Een Hexa Structuur op onze alma mater, 
dan is de cirkel rond.”
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Was dit een poolexpeditie ? Zo ziet het er 
uit en zo voelde het ook...Maar dat was 
het niet. Het was een prachtige wandeling 
in het Verdronken Land van Saeftinghe !

Met Prom ‘90 deden we deze uitstap al 
eens ter gelegenheid van het tienjarig 
jubileum in 2000. Toen sloten we af met 
heerlijke Zeeuwse mosseltjes en dat was 
nu niet anders. Enige verschil? Ditmaal 
waren we niet alleen. Op initiatief van 
Kristel en Hilbert vervoegde ook Prom ’91 
zich.

PROMOTIE
BIJEENKOMST
‘90 - ‘91

De wandeling startte om 09:00 uur en 
duurde bijna drie uur. En we hadden op 
voorhand gewaarschuwd: vergeet geen 
waterdicht schoeisel! Maar dat had Joeri 
niet gelezen op de invite. Het was lachen 
geblazen toen hij zijn schoenen in de 
modder niet meer terug vond.

Om 12:00 uur was het tijd om onze voeten 
onder tafel schuiven in een pittoresk 
lokaal restaurantje, waar we konden geni-
eten van een lekkere apero en mosseltjes 
uit grote kasserollen.  

Deze uitstap werd 
mogelijk gemaakt 
door BrEA, waar-
voor onze dank!

23.09.2018
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PROMOTIEBIJEENKOMST ‘78

Op zaterdag 17 november 2018 werd een promotiebijeenkomst georganiseerd met vijftien 
ingenieurs van promotie 1978 en hun partners om hun ‘veertig jaar afgestudeerd zijn’ te 
vieren.

De dag ging van start met een rondleiding mét gids in de Volksterrenwacht MIRA in Grim-
bergen. We kregen eerst een tentoonstelling te zien met interessante weetjes over vallen-
de sterren en het ISS-station. Wanneer het buiten voldoende donker werd, kon iedereen 
met behulp van verrekijkers en telescopen de Maan, Saturnus, Mars en verre sterren-
stelsels bewonderen vanop het dak van de Sterrenwacht. Dankzij een heldere hemel en 
de gepassioneerde uitleg van onze gids, werd dat een topper!

Met fonkelende ogen vol sterren, konden we nadien genieten van een heerlijke maaltijd 
in een nabijgelegen restaurant. Anekdotes werden opgehaald, herinneringen getoetst, 
grapjes gemaakt en informatie uitgewisseld. Iedereen was in topvorm en het werd een 
geslaagd weerzien!
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FOUNDATION

HET VUB FABLAB 
ZOEKT STEUN!

Denken met je handen. Het educatief concept 
van de vakgroep Industriële Ingenieursweten-
schappen is er één waarbij de theorie uit de 
colleges meteen in de praktijk wordt gebracht 
in het Fablab. Een plek waar studenten zelf-
standig werken met professionele machines. 
Een open werkplek die ook toegankelijk is 
voor burgerlijk ingenieurs en andere makers in 
Brussel. 

Het Fablab wil groeien. Een nieuwe ruimte is  
al voorzien. Zo verhuisde het gehele lab dit 
najaar naar de oude rijkswachtschool op de  
Usquaresite in Elsene. Met z’n 2000m² het 
grootste Fablab van Brussel. Maar om de  
kwaliteit van het onderwijs aan onze toe- 
komstige ingenieurs op niveau te houden  
moet er dringend geïnvesteerd worden in  
een nieuw machinepark. En dat kost geld. 

Als financiële partner gelooft BrEA alvast in het 
belang van dit project. En u? 

Alle giften zijn welkom op het rekeningnummer 
BE51 0013 6779 3562 met de mededeling  
GIFTPR2 Fablab. 
 
 

Wenst u meer info? Neem een kijkje op  
www.vubfoundation.be/fablab of neem contact 
op met Mats Walschaers via 02 629 15 63 of 
mats.walschaers@vub.be.
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B-PHOTONICS GAAT VOOR 
STEM IN FOTONICA

Er is een chronisch tekort aan ingenieurs om de 
maatschappelijke uitdagingen van vandaag en 
in de toekomst wereldwijd op te vangen. Denk 
alleen al aan de hoge nood aan milieuvriendelijke 
energie, slimme wagens, oplossingen voor 
levensbedreigende ziektes en ga zo maar door. 
Daarom moeten we de jongeren van vandaag 
motiveren. Zij zijn onze toekomst! 

STEM-opleidingen kunnen hen daarbij het nodige 
duwtje in de rug geven. Net omdat ze jongeren 
begeleiden naar fascinerende, technologisch en 
maatschappelijk relevante jobs.
Om jongeren te enthousiasmeren, investeert 
B-PHOTONICS, het outreach team van VUB 
B-PHOT Brussels Photonics, in een brede waaier 
aan activiteiten binnen de verschillende STEM 
domeinen.  Naast educatieve kits (zoals Photonics 
Explorer) voor klassikaal gebruik, organiseren 
we jaarlijks de Wetenschapsshow en brengen we 
fotonica via publieke wetenschaps-evenementen 
onder de aandacht.

De Photonics Explorer is in gebruik in ruim 3200 
Europese scholen 
waardoor 160.000 
leerlingen elk 
jaar de kans 
krijgen om met 
lichttechnologie te 
experimenteren. 
Leerkrachten 
kunnen de 
Photonics Explorer 
eenvoudig 
integreren 
tijdens de lessen 
wetenschappen. 

Met deze ‘lab-in-a-box’ kunnen leerlingen uit de 
tweede en derde graad secundair onderwijs zelf 
experimenteren en ontwikkelen ze vaardigheden 
die belangrijk zijn. Elke kit bevat voldoende, 
duurzaam en veelzijdig materiaal (lasers, 
polarisatoren, LEDs, optische vezels, lenzen, 
spiegels…) om klassikaal experimenten uit te 
voeren.

Outreach kan niet zonder onderwijs, zonder 
onderzoek en zonder toepassingen voor bedrijven. 

De verbindingen zorgen voor relevante impact. 
Elke  organisatie kan helpen om de volgende 
generatie wetenschappers en ingenieurs klaar te 
stomen voor de toekomst. Alumni die interesse 
hebben om de Photonics Explorer kit lokaal, 
regionaal of internationaal te ondersteunen, 
vinden meer informatie via 
http://b-photonics.eu/photonics-explorer

Naast de 
educatieve kit, 
coördineert ons 
B-PHOTONICS 
team het 
Europese project 
PHABLABS 4.0, 
waarbij we voor 
3 verschillende 
doelgroepen (van 
10-14j, 15-18j, tot 
18+) maar liefst 33 
Fotonica Workshops ontwikkelden. PHABLABS 4.0 
combineert de wereld van fotonica met het steeds 
groeiende creatieve ecosysteem van bestaande 
Fab Labs en Makers Spaces. Deze workshops 
kunnen in Fab Labs uitgevoerd worden, maar 
worden ook succesvol uitgevoerd als STEM-project 
in de klas. Meer info: 
http://b-photonics.eu/events/op-zoek-naar-
boeiende-fotonica-stem-projecten

Bij het nieuwste initiatief ‘B-PHOTONICS Cup’ 
dagen we klassen uit om een maatschappelijk 
probleem creatief op te lossen met fotonica. 
Daarvoor kunnen ze kiezen tussen 4 thema’s: 
holografie, Lifi in het verkeer, zonne-oven 
of slimme lampen. De klassen krijgen een 
interessante inleiding over fotonica door experten 
en beschikken over een budget van € 160 om 
materialen aan te kopen om hun innovatieve 
prototype te bouwen. Teamwork helpt om samen 
de oneindige toepassingsmogelijkheden van 
fotonica te ontdekken.

Benieuwd hoe we te werk gaan of wil je meer 
informatie over samenwerkingsmogelijkheden? 
Contacteer ons gerust voor meer informatie via 
B-photonics@b-phot.org of neem een kijkje op:
www.b-photonics.eu
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`

HYPERSCALE & 
MICROCARE

Digital business design 

Als ingenieur, en zeker als werktuigkundige, leer 
je om de zaken methodisch aan te pakken. Als je 
lang genoeg werkzaam bent binnen een domein, 
kriebelt het om terugkerende patronen in kaart te 
brengen en uit te leggen. Op dat vlak is een boek 
nog steeds een heel mooi medium: het dwingt 
een schrijver om gedachtesprongen uit te werken 
en een lezer om de tijd te nemen de inhoud te 
verwerken. 

Een boek schrijven en publiceren is een 
wonderbaarlijke activiteit. Het is een combinatie 
van zwoegen, creativiteit en naar het einde toe 
een samenwerking met visuele professionals. Wij 
hebben het geluk gehad te kunnen werken met 
gedreven mensen. Bij Die Keure bijvoorbeeld, 
onze Brugse uitgeverij die het boek naar een 
hoger niveau heeft getild op het vlak van lay-out, 
kleurenmix en cover. De illustraties zijn getekend 
(of hertekend) door Antoon, Die Keure’s Art 
Director, en geven het boek een aparte smoel. 
Na de druk komt de noodzakelijke promotie. Dan 

begint het pas, zal menig auteur 
beamen. Sociale media zoals 
LinkedIn en Twitter zijn dan een 
noodzakelijk goed om maanden 
aan een stuk te berichten over 
het boek. Onze boeklancering 
vond eind november plaats, in 
de Brusselse Royal Yacht Club, 
met sprekers Katrien Demondt (Directeur Innoviris) 
en Kevin Vermeulen (founder van Prosoccerdata, 
de software hofleverancier van RSC Anderlecht).

Mijn coauteur en Sirris collega Nick (fysicus van 
opleiding aan de Universiteit Antwerpen) werkte 
voordien vooral in technische jobs waar coderen en 
testen dagelijkse kost was. Dit bleek een geschikte 
combinatie met mijn meer generalistische 
achtergrond. Samen konden we digital business 
design vanuit meerdere perspectieven bekijken: 
product management, technologie, marketing, 
KPI, etc. Ons doel bij het schrijven van het boek 
was de lezer houvast te geven bij het ontwerpen, 
uitwerken en optimaliseren van een digitale 
business. Toepasbaarheid in een Belgische context 
en bruikbare inzichten waren dan ook onze eerste 
bezorgdheid. Een goed boek is een didactisch 
project dat mensen op weg zet. 

Waarom een boek over digital business 
design in een landschap dat kreunt onder een 
informatieovervloed? In het veld is er duidelijk 
nood aan een gids en het spoor vind je niet door 
op elke digitale hype te springen. 
Hoe, waarom en wie je nodig hebt om een digital 
business uit te werken, kan je in geuren en 
kleuren lezen in ons boek. “Stop met software 
bouwen, ontwikkel digitale diensten”, dat is het 
uitgangspunt van ons boek.
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Digitale diensten uitbouwen

Marketing, sales en support zijn vandaag 
uitdagingen van de ontwikkelaar. Bekijk je digitale 
dienst holistisch: één gestroomlijnde machine die 
gebruikers aantrekt, onboard, servicet en behoudt.

Real-time analytics laten toe om haarfijn te weten 
welke gebruikers verknocht raken aan jouw service 
en wie dreigt af te haken. Mature digitale services 
gebruiken deze analytics om in real-time de relatie 
met hun gebruikers uit te diepen.

Om succesvol digitale diensten uit te rollen, 
hebben bedrijven vandaag drie profielen nodig: 
aan het hoofd een product manager die de stem 
van de gebruiker vertegenwoordigt. Een CTO die de 
technische realisatie overschouwt, het technische 
team bouwt en aanmoedigt om zo lean mogelijk 
een effectieve tech-stack uit te bouwen. Tot slot 
een growth hacker, die focust op het aantrekken en 
onboarden van het juiste type gebruikers.

Koken kost geld. Vertaal je groeiscenario(s) in de 
nood en beschikbaarheid van cash over twee jaar. 
Volg de hartslag van je onderneming, doe de juiste 
dingen in elke groeifase. Schaal niet te vroeg, dat 
is een verspilling van geld en tijd. Maar leer ook de 
basismechanismen van de business kennen. Ken 
de kost en de opbrengst van een nieuwe gebruiker 

en monitor zijn ROI.

Breng de risico’s en hun mogelijke legale gevolgen 
in kaart. Giet de relatie met de gebruikers in een 
‘service level agreement’ (of SLA) en controleer 
of deze aansluit op de SLA’s van uw leveranciers. 
Map de mogelijke risico’s op het vlak van 
intellectuele eigendomsrechten en van business 
data en persoonsgebonden data. Gebruik een 
beveiligde infrastructuur. 

Het boek is het resultaat van tien jaar werk voor en 
met Belgische bedrijven in de schoot van Sirris en 
Agoria. Het is opgebouwd rond casestudies en best 
practices en het is geschikt voor een Belgische of 
Europese context.

‘Hyperscale and Microcare. The Digital Business 
Cookbook’ is te bestellen op de site van Die Keure, 
www.diekeure.be. Wie een diepere interesse heeft 
in de topic van digital business design, kan me 
contacteren via peter.verhasselt@sirris.be. 
Brusselse ingenieurs die zelf een boek zouden 
willen uitbrengen, kunnen me contacteren om van 
gedachten te wisselen. Het is een lang traject, 
maar het resultaat is iets tastbaar en dus uniek in 
deze steeds meer virtuele wereld. 

Peter Verhasselt 
Werktuigkundig Ingenieur (VUB, 1989)

“Stop met software bouwen, 
ontwikkel digitale diensten”



Trouwfeest? Geboorte? 
Academische of andere 
onderscheiding? 
Sterfgeval?

Laat het ons weten op 
redactie@virbr.be en wij 
maken het hier bekend.

Openbare verdedigingen 
tot het behalen van de 
academische graad 
van Doctor in de 
Ingenieurswetenschappen

TADESSE ALEMAYEHU ABITEW
Master in Environmental Science & 
Technology
On the Use of Remotely Sensed 
Products in Spatially Distributed 
Hydrological Models of Data Scarce 
Tropical Basins
Promotoren: Prof. A. van Griensven 
(woordvoerend promotor) en 
prof. W. Bauwens

GEORGIOS BIRPOUTSOUKIS
Master in Mechanical Engineering
Efficient Volterra series estimation for 
the identification of nonlinear systems 
in the presence  of prior knowledge
Promotor: Prof. J. Schoukens

ODILE CAPRON
Master of Electro-Mechanical 
Engineering
Lithium-ion batteries – Temperature 
and ageing dependent electrochemical 
characterisations and numerical 
modelling
Promotoren: Prof. J. Van Mierlo 
(woordvoerend promotor) en 
prof. N. Omar 

JAN DECUYPER
Master in de Industriële 
Wetenschappen: Elektromechanica
Nonlinear state-space modelling of the 
kinematics of an oscillating cylinder in 
a fluid flow
Promotoren: Prof. T. De Troyer 
(woordvoerend promotor) en 
prof. J. Schoukens 

ALIREZA FAKHRIZADEH ESFAHANI 
Master of Technomathematics (Applied 
Mathematics)
Structure Discrimination and 
Identification of Nonlinear Systems
Promotoren: Prof. J. Schoukens 
(woordvoerend promotor) en dr. K. Tiels

WAGDY GABER MAHDI HUSSEIN
Master of Science in Electrical 
Engineering
CMOS Current-Based RF IQ Digital 
Transmitters
Promotoren: Prof. P. Wambacq 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. M. Ingels

VICENTE INIGUEZ MORAN
Master in Water and Soil Management 
and Conservation
Multi-scale monitoring and modelling 
for the analysis of the hydrologic 
response of southern Ecuadorian 
Andean páramos
Promotoren: Prof. A. Van Griensven 
(woordvoerend promotor), Prof. W. 
Bauwens, prof. G. Wyseure (KUL) & 
prof. F. Cisneros (U. Cuenca, Ecuador)

HANS INGELBERTS
Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur
Efficient CMOS Sensors for sub-
nanosecond gated fluorescence lifetime 
imaging
Promotor: Prof. M. Kuijk

OKSANA KLOK 
Master of Science in Metallurgy
Liquid metal corrosion effects in 
MYRRHA candidate 316L austenitic 
stainless steel
Promotoren: Prof. I. De Graeve 
(promotor VUB) en dr. K. Lambrinou en 
dr. G. Serguei (Promotoren SCK-CEN)

YUNFENG NIE
Master in Optical engineering
Advances in freeform optical design 
methods for imaging applications
Promotoren: Prof. F. Duerr 
(woordvoerend promotor) en 
prof. H. Thienpont

GOKARNA PANDEY
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
elektrotechniek
Ultra-sensitive milimeter wave sensor 
for material characterization
Promotor: Prof. J. Stiens

TING TANG
Master in Water Science and 
Engineering - Ecohydrology
Characterization and Modeling of 
Pesticide Transport in Urbanized Areas
Promotoren: Prof. A. van Griensven 
(woordvoerend promotor), prof. P. 
Seuntjens (VITO & UA) & 
dr. J. Bronders (VITO)

STEFANIE VAN DAMME
Master of Science in bio-
ingenieurswetenschappen: chemie en 
bioprocestechnologie
Advanced Biofuels: Oxidation Kinetics 
of Methyl Pentanoate and Life Cycle 
Assessment of Triacetin
Promotoren: Prof. F. Contino (promotor 
VUB) en prof. J. Hervé (Promotor UCL)

NILS VAN DEN STEEN
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
werktuigkunde-elektrotechniek
Numerical modelling of electrochemical 
systems that are influenced by 
environmental conditions
Promotoren : Prof. A. Hubin 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. J. Deconinck

YANNICK VERBELEN
Master of Science in de industriële 
wetenschappen: elektronica-ICT
Characterization of Self-Powered 
Autonomous
Embedded Systems for Complementary 
Balanced
Energy Harvesting
Promotoren: Prof. A. Touhafi 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. K. Steenhaut
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Villa Samson
Mens en dier worden samen beter

Met uw steun aan de
Warmste Week kunnen

onze patiënten samen met
hun familie en huisdier

even buiten het
ziekenhuis ontspannen.

Samen maken we mens en dier 
beter in Villa Samson

Poster-warmste-week.indd   3 9/10/18   15:31
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PERSONALIA

BASEM SALAH ABDEL HADI ABDEL WAHED 
Master in Structural Engineering
Analysis of inverted knee joints related to 
progressive collapse mitigation of rein-
forced concrete frames
Promotor: Prof. J. Vantomme

DIRK ROOSENDANS 
Gediplomeerde aanvullende studies (GAS) 
Veiligheidstechniek
Mitigation of Vapor Cloud Explosions by 
Chemical Inhibition using Alkali Metal 
Compounds
Promotor: Prof. M. Van Overmeire

ANNE-ISABELLE BIDEGARAY 
Colouring and Decolouring glass, an Inter-
disciplinary Approach
Promotors: Prof. H. Terryn, prof. K. Nys, 
prof. S. Godet

GERRIT PIERREUX
Master of Science in Civil Engineering
Automated Unit-cell Model Generation for 
Micromechanical Simulations of 3D Rein-
forced Composites
Promotors: Prof. D. Van Hemelrijck, 
prof. Thierry Massart

MARIANNE DE FOSSÉ
Master of Architectural Engineering
Understanding the Architecture and Tech-
nology of Historical Urban Warehouses in
Antwerp, Brussels and Ghent
Promotors: Prof. I. Wouters, prof. I. Bertels

TROUWFEEST? 
GEBOORTE? ACADEMISCHE OF
 ANDERE ONDERSCHEIDING? 
STERFGEVAL? 

Laat het ons weten op 
redactie@virbr.be en wij maken het 
bekend.

EL AMINE MERNISSI CHERIGUI
Master in Chemistry 
Effect of Water and Hydrogen Bond Donor 
on the Electrodeposition of Nickel Nano-
structures from deep Eutectic Solvents
Promotors: Prof. H. Terryn, prof. J. Ustarroz

MICHAEL EL KADI
Master of Science in Civil
Experimental Characterization, Benchmark-
ing and Modelling of 3D Textile Reinforced 
Cement Composites
Promotors: Prof. T. Tysmans, prof. D. Van 
Hemelrijck

Openbare verdedigingen tot 
het behalen van de 
academische graad 
van Doctor in de 
Ingenieurswetenschappen

Naar goede gewoonte vindt in 
februari onze jaarlijkse Algemene 
Vergadering plaats. Gezien de 
nieuwe locatie van 2018 bij zowat 
iedereen in de smaak viel, zal ook 
de komende AV doorgaan in Hof 
ten As te Melsbroek. Blokkeer al-
vast vrijdag 8 februari 2019 in de 
agenda’s! We starten de avond 
met de vergadering en sluiten af 
met een heerlijk driegangend-
iner. Details over inschrijvingen 
volgen later via onze BrEA-mail, 
website en Facebookpagina.
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