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

AUGUSTUS

ZA. 26.08
Bezoek zoo van 
Antwerpen
OSB
Antwerpen

SEPTEMBER

ZA. 02.09
Infodag VUB
VUB
VUB, Etterbeek

DI. 26.09
Academische
Opening VUB
VUB
VUB, Etterbeek

ZA. 30.09
Toots Thielemans 
wandeling
VIrBr
Brussel

OKTOBER

ZA. 07.10
Bezoek Trainworld
OSB/BrEA
Schaarbeek

VR. 20.10
Galabal Vrije 
Universiteit Brussel
OSB/VUB
TBA

DO. 26.10
BrEA Afterwork Apero
BrEA
VUB, Etterbeek

NOVEMBER

VR. 17.11
Alumni-avond van 
de Achitectuur en 
Bouwkunde
ARCH/MEMC
VUB, Etterbeek

MA. 20.11
Sint Verhaegen 
herdenking
VUB

DO. 23.11
IE net prijzen
IeNet
TBA
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Voorwoord 
van de voorzitter
Beste BrEA-lid,

Bij het schrijven van dit voorwoord 
nadert het einde van de lente. Voor de 
laatstejaarsstudenten betekent dit de 
laatste rechte lijn naar een diploma. Ik wil 
hen dan ook graag veel succes toewensen 
met de examens en het schrijven en 
verdedigen van hun thesis. Traditioneel 
beloont BrEA ook enkele eindwerken met 
de BrEA-prijzen op de diploma-uitreiking, 
wat hopelijk een extra motivatie mag zijn 
en een erkenning is voor het harde werk.

Maar, meer dan een verplicht item om 
af te werken voor het afstuderen, is 
een thesis de kans om een aantal extra 
competenties te verwerven : organiseren 
van eigen onderzoek, toepassen van 
wetenschappelijke methodes, doelgericht 
werken, structureren en presenteren. 
Daarenboven levert het onderzoeken en 
uitwerken van een onderwerp niet zelden 
conclusies op die ons een stapje dichter 
brengen bij het antwoord op  enkele grote 
uitdagingen voor de maatschappij. 

Ook dat is een goede voorbereiding 
op wat er volgt op de studies. Of het 
nu in de academische wereld, een 
onderzoeksbranche of de industrie 
is, steeds wordt een ingenieur 
geconfronteerd met actuele problemen 
van de maatschappij. Een veel minder 
voorkomende branche waarin ingenieurs 
terug te vinden zijn is echter de politiek. 
Nochtans kan men als ingenieur ook via 
politieke weg een grote impact hebben op 
de maatschappij.

Als het analytische inzicht van onze 
ingenieurs zo gewaardeerd wordt in andere 
domeinen, waarom zou dit in de politiek 
dan niet zo zijn ? Is er en reden waarom 
ingenieurs veel minder in politieke functies 
terecht komen ? Op deze en andere vragen 
proberen we op 21 juni een antwoord te 
vinden.

Die dag brengen we een voordracht door  
Clement Hiel, die eerder dit jaar al een lans 
brak over dit onderwerp. Nadien zullen 
enkele ingenieurs en politici met elkaar in 
debat gaan om dit onderwerp verder uit te 
spitten.

Ik hoop jullie er talrijk aanwezig te mogen 
zien ! Voor wie de verplaatsing of het 
tijdstip een probleem zou zijn zal dankzij de 
samenwerking met ie-net en actua TV, het 
gehele debat ook in live-stream te volgen 
zijn en ook achteraf op internet integraal te 
bekijken zijn.

Afsluitend wens ik jullie graag nog een 
ontspannende zomerperiode en veel 
leesplezier !

Roel Callebaut
Voorzitter BrEA
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HOEKJE VAN DE DECAAN FIrW

Een bijzonder boeiende, 
leerrijke periode voor deze 
decaan.

Beste ingenieursvrienden,
 
Een jaar decanaat zit er al bijna op. Een 
bijzonder boeiende, leerrijke periode voor 
deze decaan.  De VUB als organisatie is op 
dit moment op alle mogelijke terreinen ‘in 
beweging’, zowel letterlijk als figuurlijk.

Rondom gebouw K rijzen immers op 
dit moment hoogbouwconstructies 
op die volgend academiejaar nieuwe 
studenten, nieuwe leslokalen en auditoria, 
nieuwe koten en nieuwe activiteiten 
zullen huisvesten. Daaronder ook een 
tentoonstellingsruimte en een concertzaal. 
Dankzij die dynamiek wordt de stad als het 
ware nog meer dan vroeger in de campus 
getrokken: burgers van dichtbij of verder 
weg betreden de campus als een open 
space, met een andere blik, … Vanuit 
strategisch oogpunt een interessante 
insteek.

Ook op administratief vlak is één en ander 
flink in beweging. Naar aanleiding van de 
recente hervorming van de VUB governance 
structuur en een toegenomen digitalisering, 
werd een aantal administratieve processen 
grondig gewijzigd. In het kader van een 
reeks bijeenkomsten onder de titel ‘admin 
2020’, wordt de administratieve molen 
van de VUB tegen het licht gehouden: 
waar zitten de knelpunten precies, welke 
zijn good practices die transfereerbaar 
zijn naar andere processen en work flows? 
Zowel vanuit de facultaire als centrale 
administraties wordt concreet nagedacht 
over een optimalisering van een reeks 
bewerkingen. De VUB moet evolueren naar 
een zo lean mogelijke administratie, waar 
inhoudelijk werken de hoofdzaak is en het 
papierwerk errond eenvoudiger wordt, om 
sneller van vraag tot resultaat te komen. 
Daar zijn we allemaal van overtuigd. 

Binnen de faculteit proberen we eveneens 
de dynamiek rond de derde versie van het 
algemeen strategisch plan aan te grijpen 
om de VUB naar de stad te brengen, en 
vice versa.  Het is onze betrachting om 
door middel van outreach initiatieven - 
rond bij voorbeeld het Fablab - en door 
middel van vernieuwde inspanningen rond 
voorbereidingscursussen meer en beter 
voorbereide ingenieursstudenten aan te 
trekken. Een eerste reeks promoacties 
daarrond staat (bijna) in de steigers.  

Ik wens u allen een deugddoende zomer en 
een frisse, uitdagende start!
 

Prof. Stefaan Caenepeel
Decaan IR
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HOEKJE VAN DE RECTOR

Het einde van 
het eiland
Afbreken is opbouwen. Dat heb ik tijdens 
mijn eerste jaar als VUB-rector duidelijk 
willen maken met mijn oproep om muren te 
slopen. Muren tussen wetenschappelijke 
disciplines, muren tussen de academische 
wereld en de samenleving, muren tussen 
de universiteit en haar grootstedelijke 
omgeving. Door muren te slopen bouwen 
we 21ste-eeuwse netwerken op, bouwen 
we mee aan het samenwerkingsmodel van 
sharing en cocreatie.  
We kunnen immers niet in de comfortzone 
van het eigen academische eiland blijven 
zitten, als we relevant willen blijven in een 
hypergeconnecteerde wereld. Een wereld 
bovendien die voor historische uitdagingen 
staat. 
Na de zomer, bij de start van het nieuwe 
academiejaar 2017-2018, lanceren we in het 
centrum van de hoofdstad een gloednieuw 
initiatief: een pop-up universiteit. Of anders 
geformuleerd: de VUB die op verplaatsing 
speelt. Studenten van alle faculteiten zullen 
voortaan geregeld Brussel intrekken om er 
op verschillende plekken les te volgen of 
onderzoek te verrichten. Onze studenten 
zullen zich zo meer betrokken voelen bij 
de stad en bij alles wat Brussel te bieden 
heeft op economisch, maatschappelijk en 
cultureel vlak. U zal er weldra veel meer 
over vernemen, maar een ding staat nu al 
vast: de onzichtbare muur rond de campus 
ligt tegen de vlakte. 

Break down the walls was ook het thema 
bij de uitreiking van de VUB-eredoctoraten 
eind mei. We gaven eredoctoraten 
aan wetenschappers die voor nieuwe 
baanbrekende inzichten hebben 
gezorgd door muren te slopen tussen 
wetenschappelijke disciplines onderling 
en tussen wetenschap en samenleving. Op 
VUBToday.be leest u er alles over.
Ik heb zo’n vermoeden dat ook u als 
ingenieur van de VUB af en toe graag buiten 
de lijntjes kleurt en muren neerhaalt. Om 
tot nieuwe verrijkende inzichten te komen.  
Ik wens u alvast een deugddoende, 
inspirerende en grensoverschrijdende 
vakantie. En dat mag gerust op een eiland 
zijn!

Caroline Pauwels
Rector
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Gesprek tussen alumnus Clement Hiel en Jacques 
Tiberghien na deelname aan het debat over 
“Ingenieurs en de politiek” georganiseerd door 
ie-net en BrEA aan de VUB op 21 juni 2017.

Clement, wie ben jij?
Mijn naam is Clement Hiel, geboren in 1952 en 
opgegroeid in Melsele Waas nabij Antwerpen. 
In 1978 behaalde ik het diploma van Burgerlijk 
Ingenieur aan de VUB. Ik werkte een tiental jaren 
voor de NASA, hoofdzakelijk in California. Nu 
leid ik mijn eigen bedrijf, Composite Support 
and Solutions, dat nieuwe composiet materialen 
ontwerpt,  fabriceert, en verkoopt.

Hoe ben je in de VUB terecht gekomen?
Ik begon met het technisch onderwijs van de 
stad Antwerpen, eerst A3, gereedschapsmaker, 
dan A2, mechanica en tenslotte Technisch 
ingenieur. Mijn afstudeerwerk bracht me dan 
in contact met de VUB: dat afstudeerwerk, 
in samenwerking met Bell Telephone (nu 
Nokia), ging over veertjes in toen nog massaal 
gebruikte elektromagnetische relais voor 
telefooncentrales. Deze veertjes scheurden 
dikwijls door materiaalmoeheid. Ik moest de 
interne spanningen proberen te bepalen. De 
meest aangewezen techniek daarvoor was toen 
photoelasticiteit, maar ik beschikte niet over de 
nodige apparatuur. Via de Ingenieurs van Bell  
kon ik echter kennismaken met prof. Roger Van 
Geen van de VUB die me toeliet zijn apparatuur te 
gebruiken. Ik kon de levensduur van de veertjes 
verhogen door hun vorm aan te passen en ik 
werd door alle betrokkenen aangemoedigd tot 
het verderzetten van mijn studies om burgerlijk 

Clement Hiel

ingenieur te worden. Dat kon toen al aan de 
VUB, maar een grondige “paradigma shift” in 
mijn studiemethode bleek wel noodzakelijk. 
Tot dan had ik wiskunde geleerd zonder me te 
bekommeren voor de diepgang en de correlatie 
tussen de verschillende delen van de cursus. Dit 
leverde goede eindcijfers op mijn examens, maar 
het volume en de diepgang van de Wiskunde 
cursus van Van Hamme verplichtte me tot een 
gondige “paradigma shift” in mijn wijze van 
studeren. 

Voor mijn afstudeerwerk dacht ik logischerwijze 
aan photoelasticiteit, maar Albert Cardon 
raadde dat ten stelligste af: met zijn ruim en 
toch diepgaand inzicht zag hij in dat analoge 
technieken zoals photoelasticiteit snel zouden 
verdreven worden uit de spanningsanalyze door 
numerieke technieken. Hij introduceerde mij 
in het, toen nog braakliggend terrein, van de 
composietmaterialen.  

Na mijn afstudeerwerk werd ik assistent aan de 
VUB en kon ik verder gaan met mijn onderzoek 
waarvoor ik ook gedurende twee jaar aan Virginia 
Tech vertoefde. Ik behaalde mijn doctoraat 
in 1983 en bekwam dan een beurs om als 
postdoctorale vorser twee jaar door te brengen 
in het AMES research center van de NASA in 
California.

Ondertussen werd ik belast met een onderwijs 
opdracht in de ingenieurs faculteit van de VUB, 
die ik nog altijd vervul.

Hoe heb je dan een carrière opgebouwd in de 
Verenigde Staten?
Dit heeft wel iets te maken met de Challenger 
catastrofe van 1986. NASA werd grondig 
gereorganiseerd, en bijna 20% van het personeel 
werd vervangen. Verantwoordelijken die me 
in AMES hadden leren kennen vroegen me 
of ik voor hen wou komen werken. Dergelijk 
aanbod weigert men niet. We stopten al onze 
familiale bezittingen in een 20-foot container en 
vertrokken naar Silicon Valley.

Mijn technische en academische opleiding 
hebben samen enorm bijgedragen tot mijn 
snelle integratie in mijn nieuwe werkomgeving: 
dankzij onze gemeenschappelijke achtergrond 
konden de technici mijn ontwerpen efficiënt 
verwezenlijken. Ik heb ook gebruik gemaakt van 
de zeer rijke technologische omgeving om een 
netwerk van kennissen op te bouwen door het 
bijwonen van veel seminaries en conferenties. 
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Dankzij dat netwerk heb ik trouwens een 
probleem waarmee NASA al jaren te kampen had 
in enkele dagen opgelost, wat natuurlijk mijn 
status in de organisatie fel ten goede kwam. 
Het ging over een meetinstrument dat door een 
U2 vliegtuig tot in de ozonlaag moest gebracht 
worden om bepaalde analyses uit te voeren.  
Het apparaat bevatte een kamer vol helium, 
maar dat lekte eruit want de zeer kleine helium 
moleculen ontsnapten doorheen de lijm waarmee 
de wanden van de kamer gehecht waren. Dankzij 
mijn vele contacten wist ik dat United Airlines in 
San Francisco een herstellingsatelier had waar 
men zeer goede oppervlakte behandelingen met 
het oog op verlijming onder de knie had. Ik mocht 
er een nacht naar toe met mijn instrument en het 
probleem met de helium-lekken was vakkundig 
en snel opgelost!  

Verschillende jaren lang werden me steeds 
complexere problemen voorgelegd vanuit 
verschillende takken van de NASA, maar, na een 
tiental jaren kreeg ik een telefoontje van een zeer 
originele tachtigjarige uitvinder die me vroeg 
voor hem te komen werken.
De werkzekerheid van de Amerikaanse 
overheid ruilen voor een job in een klein bedrijf 
geleid door een oude man was een risicovolle 
beslissing, maar ik heb ze genomen, want ik wou 
ook de commerciële en financiële aspecten van 
de steeds groeiende composiet industrie leren 
kennen. Na enkele jaren liet de gezondheid van 
mijn werkgever niet meer toe dat hij zijn bedrijf 
verder zou leiden. Ik had het kunnen overnemen, 
maar ik besliste met een schone lei te beginnen 
en in 2001 richtte ik Composite Support & 
Solutions Incorporated (CSSI) op. Initieel een 
consulting bedrijf, maar nu ook bedrijven die 
innovatieve producten ontwikkelen, maken,  
en verkopen. Bij onze producten vindt men 
bijvoorbeeld een hoogspanningskabel met een 
draagkern in composiet materiaal waarmee de 
afstand tussen draagstructuren kan verhoogd 
worden ten opzichte van traditionele kabels en 
de vermogen verliezen met 30 à 40% verminderd 
zijn. De hoogspanningslijn Mol-Beringen in 
België gebruikt dergelijke kabels. Een ander 
product waarvoor we recent de prestigieuze 
Tibbetts-award voor innovatie kregen op het 
Witte Huis, is een modulair systeem met Lego 
achtige koppelingen voor radartorens snel te 
bouwen en af te breken, dat veel gebruikt wordt 
door de Amerikaanse luchtmacht.
Verder heb ik ook nog samen met mijn broer 
Marc, die bakker is, en met prof. P.M. Puckett, 
een specialist in kunststoffen, een Belgisch 

bedrijf Clean Baking Products (CBP), opgericht 
dat bakvormen in composiet materiaal 
produceert.

Dit alles heeft me niet belet mijn liefde voor 
technologische vooruitgang door te geven aan 
mijn kinderen, vermits, zowel mijn zoon als mijn 
dochter, ingenieurs geworden zijn en ik probeer 
die liefde ook aan de jongere generaties door te 
geven door les te blijven geven aan de VUB en nu 
ook aan UCLA, waar ik een cursus “Technology for 
future presidents” geef.
Clement, wat hebben al deze succesverhalen jou 
geleerd?
Dat heb ik uitgebreid toegelicht tijdens mijn 
toespraak op 21 juni. Ik zal hier de essentiële 
punten samenvatten.

Mijn eerste vaststelling is dat voor spectaculaire 
vooruitgang altijd een paradigma shift nodig 
is. Verbeteringen van bestaande processen 
brengen enkel lineaire vooruitgang mee. Een 
mooi voorbeeld is het hoogspringen in atletiek. 
Tot de Olympische spelen van 1964 sprongen 
de atleten parallel met de lat in de zogenaamde 
buikrol beweging. De winnaar in 1968, Fossbury, 
gebruikte een andere techniek: hij rolde 
rugwaarts rond de lat en kon veel hoger dan zijn 
concurrenten springen want met die beweging 
blijft het zwaartepunt van de atleet ver beneden 
de lat terwijl in de buikrol het zwaartepunt mee 
over de lat moet, wat veel meer energie vergt.

Mijn tweede bedenking is geïnspireerd door 
de laatste foto van de aarde gemaakt door 
het Voyager ruimtetuig wanneer het ons 
zonnestelstel verliet. Deze foto, gemaakt op 
vraag van astronoom Karl Sagan, toont de aarde 
als een minuscuul blauw punt op een uniforme 
zwarte achtergrond. Zoals Sagan het veelvuldig 
heeft laten opmerken stelt dat “tiny blue dot” 
de ganse mensheid, met haar genieën, haar 
dictators, haar oorlogen, haar leven, haar liefde, 
haar drama’s en zoveel meer voor, maar dat alles 
is in het universum maar een verwaarloosbaar 
klein puntje. De mensheid zou daar wel beter 
bewust moeten van zijn.

Gedurende mijn toespraak werden er 850 bomen 
neergehakt om toiletpapier te maken, terwijl er 
veel minder vernietigende methodes bestaan 
om hetzelfde doel te bereiken. We zouden een 
beetje meer zorg voor ons “tiny blue dot” moeten 
dragen.
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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 staatjes 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.

Het sollicitatiegesprek:

Daar stond ik dan, op de receptie na mijn 
proclamatie. Mijn ouders waren aan de praat 
geraakt met de ouders van een medestudent, 
en ik stond daar maar. Eigenlijk nog niet goed 
beseffend hoe het nu allemaal verder zou gaan. 
Zoals de meesten uit mijn promotie had ik al 
links en rechts een sollicitatiegesprek gehad 
maar zonder al te veel succes. Zo had ik al een 
hele dag tests gedaan bij een Amerikaanse 
multinational waar ik het effect van bananen op 
het bruto nationaal product van een of andere 
Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek diende 
te berekenen, écht iets voor ingenieurs dus. 
Vervolgens diende ik  een ‘psychologische’ 
test van enkele honderden vragen in te vullen 

Mushroom
Management

waarin mij regelmatig gevraagd werd of ik soms 
nog op de schoot van mijn vader ging zitten en 
hoe ik de consistentie van mijn stoelgang zou 
evalueren. Kwestie van consistent te blijven in 
mijn antwoorden. Later die dag mocht ik drie 
gesprekken voeren, eerst met een Duitser, 
dan met een Fransman en tenslotte met een 
Nederlander, dit diende telkens in het Engels te 
gebeuren. Het leek wel een sketch van Gaston 
& Leo. De Duitser had op mijn cv ‘noties Duits’ 
gelezen en probeerde mij daarover in het Engels 
te ondervragen, vervolgens speelde ik mee in 
‘Allo-Allo’ of af te sluiten met een Nederlander die 
zelf geen woord Engels sprak of verstond. Enkel 
Ralph Inbar die binnenkwam in een bananenpak 
ontbrak nog. Vreemd genoeg werd ik niet 
weerhouden voor de job. 

Nog droever was het toen ik tijdens een gesprek 
bij een Limburgs aannemingsbedrijf de naam 
van een prof aan de VUB liet vallen. De prof 
in kwestie werkte er ooit, werd gecontacteerd 
door zijn vroegere werkgever en legde mij 
vervolgens tijdens zijn mondeling examen 
extra op de rooster. Je had het gezicht van mijn 
medestudenten moeten zien toen ik, als eerste 
bij het binnenkomen in de aula, géén vraag kreeg 
uit ‘zijn lijstje’ maar een vraag die me zowaar zijn 
hele cursus deed samenvatten. De shock was zo 
groot dat ik er uiteindelijk zelfs niet meer wou 
gaan werken. 

Enige tijd later had ik een gesprek bij een 
dochteronderneming van de NMBS maar 
toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat mijn 
toekomstige werkomgeving zó sterk op het decor 
van ‘de collega’s’ zou lijken, dat ik het ook hier 
voor bekeken hield. Gecentreerde blazers met 
ruitmotief en  elleboogbeschermers in daim 
mogen dan nu wel terug trendy zijn, eind jaren 
negentig was dit zeker niet het geval. Zeker niet 
in combinatie met zware hoornen brilmonturen, 
vettig achteruit gekamd haar en bruine sandalen 
met witte sokken. De ingenieurs die ik daar tegen 
het lijf liep, leken zo muf dat zelfs de meest 
uitdagende job inhoud in het niets verdween. 
Daarbij kwam nog dat er nooit over salaris maar 
steeds over remuneratiepakket gesproken werd, 
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kwestie van ook dat onaantrekkelijk te doen 
lijken. 

Het absolute dieptepunt was echter dat ik ooit 
toekwam aan de hoofdzetel van een bouwbedrijf 
in het Antwerpse en dat men gewoonweg 
‘vergeten’ was dat ik een sollicitatieafspraak 
had. De persoon met wie ik afspraak had, was 
niet op kantoor en in allerijl werden 2 kerels 
opgetrommeld die blijkbaar toch niets anders 
zinnigs te doen hadden. Bij gebrek aan inspiratie 
vonden zij het nodig om met te ondervragen over 
de sportuitslagen van het voorbije weekend en de 
recente verkiezingsuitslagen. Nog steeds vraag 
ik met af in welke zin mijn mening over bekende 
Vlamingen in de politiek of de nederlaag van KV 
Mechelen tegen één of andere caféploeg relevant 
waren voor een job binnen hun bedrijf. Nooit nog 
iets gehoord van dit bedrijf na dit gesprek…
Ondertussen stond ik daar nog steeds in de 
ruimte onder de aula met mijn glaasje fruitsap, 
denkend aan mijn eerder trieste eerste stappen 
op de arbeidsmarkt. Plots kwam een iets oudere 
man in een strak pak naast mij staan. Hij bleek 
een goede kennis te zijn van mijn promotor 
en studeerde vroeger ook aan de VUB. Samen 
hadden we het over de actualiteit, het leven aan 
de VUB, vrijzinnigheid, de profs, de labo’s, de 
examens om uiteindelijk bij de inhoud van mijn 
afstudeerwerk en het eindresultaat ervan te 
komen. Aan het eind van deze gezellige babbel, 
schoof de man mij zijn kaartje toe en bleek hij 
de CEO van een groot aannemingsbedrijf uit 
het Gentse te zijn. Hij bedankte me voor het 
aangename gesprek en zei dat ik gerust met hem 
contact mocht opnemen indien ik voor hem wou 
komen werken. Hij werd uiteindelijk mijn eerste 
werkgever.

Hetgeen ik tot hiertoe in mijn loopbaan leerde, is 
dat de beste sollicitatiegesprekken eigenlijk geen 
‘examens’ hoeven te zijn. Het woord zegt het zelf 
sollicitatie-‘gesprek’. Achteraf gezien, veranderde 
ik steeds van job na een goed gesprek. Eigenlijk 
kent de tegenpartij je achtergrond al via je cv 
en indien deze overeenkomt met het gezochte 
profiel, dient een gesprek louter om te toetsen 
of je wel de ingesteldheid hebt die bij het 

bedrijf past. Het siert dan ook bedrijven die 
hun sollicitatieproces niet outsourcen naar één 
of ander hip consultancy bureau maar zelf de 
gesprekken voeren. Deze bureaus proberen 
vooral om zichzelf te bewijzen door op zoek 
te gaan naar een schaap met vijf poten of een 
zeldzame witte raaf. In menig geval heb je dan 
een persoon of personen aan de overkant van 
de tafel met als ingesteldheid ‘mooi diploma 
maar toch niet helemaal wat we zoeken’. Zo 
kunnen ze het selectieproces nog wat rekken, 
eventueel een training voorstellen en de klant 
een grotere factuur presenteren. Je kan van een 
pas afgestudeerde toch niet verwachten dat hij of 
zij het equivalent aan ervaring en levenswijsheid 
heeft als iemand die aan de vooravond van zijn 
pensioen staat. Vaak zadelen ze je dan nog 
op met een soort misplaatst schuldgevoel dat 
je niet genoeg sociaal geëngageerd bent. We 
hoeven toch niet allemaal een trieste jeugd in 
opvangcentra en gesloten instellingen te hebben 
overleefd om vervolgens een ernstige ziekte te 
overwinnen terwijl we leider bij de scouts waren 
om dan op 14-jarige leeftijd een uitvinding te 
doen, ons eigen bedrijf op te starten dat we dan 
enkele jaren later verkochten aan Google om met 
de winst in één of andere uithoek van de wereld 
een kinderhospitaal op te richten. 

Kortom, het komt er vooral op neer dat je als 
kandidaat zelf een goed gevoel overhoudt aan dit 
soort gesprek en het mag dan wel cliché lijken… 
blijf vooral jezelf, jobs zijn er genoeg. Onnodig 
om jezelf in een artificieel keuslijf te wringen om 
te voldoen aan zogezegde voorschriften want dit 
kan nooit een duurzame oplossing zijn!

Nico
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Dinsdag 7 februari ging de tweede editie 
van engineers at the movies door in de 
Kinepolis Brussel. Last minute werd de film 
nog gewijzigd naar Hidden Figures en dat 
was een schot in de roos, iedereen genoot 
van de film met een knabbeltje en een 
drankje in de hand. De film was nog maar 

Voorbije 
activiteiten

2e editie van 
engineers at the movies

tien minuten bezig, maar het woord “ingenieur” werd 
al talloze keren gezegd tot enthousiasme van de zaal. 
Achteraf was er voldoende stof tot napraten over 
deze belangrijke vrouwen en hun rol bij Nasa, dit 
werd dan ook gedaan in de VIP ruimte.

Het was een fijn weerzien onder 
alumni, volgend jaar opnieuw!

CV Event
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Diploma-
uitreiking
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Op donderdag 16 juni 2016 werden 27 Fellowship-
titels uitgereikt aan sterke figuren die in de 
wereld buiten de universiteit hun stempel hebben 
gedrukt. De 27 nieuwe Fellows zijn stuk voor 
stuk toppers die actief zijn in de industrie en het 
bedrijfsleven, in de wereld van politiek en beleid, 
bij toonaangevende organisaties en instellingen. 
Ze engageren zich om hun ervaring en kennis drie 
jaar lang met de VUB en haar faculteiten te delen. 
Er werden 3 nieuweIR-Fellows verkozen : Marco 
Croon, Christ’l Joris en Ingrid Van de Voorde. We 
laten hen in de volgende edities van de VirBr Mail 
aan het woord. Marco Croon  kreeg op 24 februari  
Jacques Tiberghien over de vloer voor een goed 
gesprek.

Wat doet de verkiezing als fellow met een mens?
Uitgenodigd worden deel uit te maken van de 
VUB fellows is voor mij eerst een gelegenheid 
geweest de VUB terug te ontdekken na vele jaren, 
en terug banden aan te knopen met mensen 
die je in een vroeger leven goed gekend en 
geapprecieerd hebt, maar die wel uit het zicht 
verdwenen waren. Zo kan ik Patrick Guillaume, 
uit dezelfde promotie als ik, citeren, die mij heeft 
voorgedragen als fellow. 

Hoe pak je dan je rol als fellow aan? 
Mijn leidraad in mijn rol als fellow is gebaseerd 
op de eenvoudige relatie, die ingenieurs 
misschien wel een klein beetje doen opkijken, 
1+1 > 2. Ik denk dat dit fellowship zowel voor 
de VUB als voor mijn bedrijf een opportuniteit 
is om onze zichtbaarheid te verbeteren. Ik kan 
uiteraard niet stellen dat mijn bedrijf voortaan 
een alliantie heeft met de VUB, maar, in het kader 
van het fellowship dingen organiseren, die ons 
beide meer visibiliteit geven, kan ik zeker. Ik 
bewonder trouwens Rector Paul De Knop om dat 
programma gecreëerd te hebben. Het is een van 
zijn vele initiatieven om de VUB beter in het licht 
te zetten.

NAAM
Marco Croon

PROMOTIE
1987

AFSTUDEERRICHTING
Werktuigkunde Elektrotechniek, 
afstudeerwerk onder de leiding 
van Albert Cardon, rond het 
doctoraat van Hugo Sol. Mijn 
werk bestond erin software 
die ontwikkeld was op de CDC 
supercomputer over te dragen 
naar een PC zodanig dat kleine 
bedrijven er ook gebruik 
konden van maken. 

FUNCTIE / WERKGEVER
CEO Vinçotte

VORIGE WERKGEVERS 
(in omgekeerde chronologishe 
volgorde)

- ACV International

- DEBA

- Tennet

- ABB

- Diamant Boart

- McKinsey

- Schindler

- Santens Engineering

VUB FELLOWS
Marco Croon
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Waarom ben je komen studeren aan de VUB? 
Als bewoner van Vilvoorde was mijn keuze voor 
de VUB nogal voor de hand liggend, ik kon daar 
studeren zonder de meerkost van een kot aan 
mijn ouders op te leggen.

Ik heb altijd nogal eigenzinnig/onafhankelijk 
geweest, studeren in een universiteit, die 
eigenzinnigheid aanmoedigt, heeft gezorgd 
voor een snelle integratie in die, voor mij, 
totaal nieuwe omgeving. Ik ben wel een beetje 
geschrokken wanneer ik ergens een document 
moest ondertekenen dat mijn eigenzinnigheid 
bevestigde, maar dat was een formeel bezwaar, 
geen inhoudelijk.

Wat heeft de ingenieursfaculteit van de VUB jouw 
bijgebracht?
Ik heb steeds gehouden van ideeën uit te werken 
tot werkende systemen. De ingenieursfaculteit 
was dan wel een voor de hand liggende keuze.

Hoe heb je jouw loopbaan uitgebouwd na je 
studies?
Na mijn ingenieurs studies en na mijn legerdienst 
heb ik nog mijn kennis verruimt door een jaar 
bedrijfsbeheer te studeren aan het Vlerick 
instituut in Gent. Ik ben begonnen op het 
terrein als verantwoordelijke van een fabriek 
van de familale KMO Santens Engineering: 
een turnaround doen. Nadien heb ik een 
multinational vervoegd: Schindler om er de 
logistiek in belgië vlot te trekken. Dan werd 
ik aangeworven door het consultancy bedrijf 
McKinsey als “experienced hire”. Ik heb er veel 
geleerd en boeiende mensen ontmoet maar 
advieswerk was een beetje frustrerend voor mij, 
vermits ik wel te maken had met het uitwerken 
van goede plannen , maar nooit met het uitvoeren 
wat toch mijn passie is. Dan heb ik 8 jaar gewerkt 
bij ABB, het reuze elektrotechnisch bedrijf dat 
resulteerde van de fusie van het zweedse Asea en 
het zwitserse Brown Bovery Corporation. 

Het inzicht in de energiemarkt verworven bij ABB 
en mijn goede kennis van het frans brachten me 
dan bij Tennet, de nederlandse beheerder van het 
hoogspanningsnet. Zij waren het Nederlandse en 
het Noors elektriciteitsnet aan het doorverbinden 
via een onderzeese hoogspanning gelijkstroom 
kabel teneinde een grote elektriciteitsmarkt, van 

Scandinavia tot Frankrijk te koppelen. Dit was 
belangrijk vermits elektriciteit een open markt 
geworden was en dat de wetten van de markt 
maar goed werken wanneer de omvang van die 
markt voldoende groot is.
Na het Tennet project heb ik gedurende enkele 
jaren de R&D afdeling van DEBA vervoegd. 
Dat bedrijf is gespecialiseerd in schakelaars 
voor het middenspanningsnet en hun markt 
is een technologische revolutie aan het 
ondergaan, vermits oorspronkelijk gans het 
middenspanningnet ontworpen was voor 
éénrichtigsverkeer van energie, maar dat nu, 
tengevolge van de ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen, men moet rekening houden 
met tweerichtingsverkeer, wat niet zonder een 
diepgaande wijziging van de schakelaars en de 
beveiligingen kan. 

Ik ben dan CEO van ACV geworden, de enige 
belgische fabricant van verwarmingsketels en van 
warmwater boilers.

En uiteindelijk heeft men me de leiding gegeven 
van Vincotte, het wel gekende controle organisme 
dat zowel voor de industrie als voor particulieren 
de veiligheid en efficiëntie van technische 
installaties adviseert en verifieert.

Ken je BrEA (voorheen VIrBr)? Ben je er lid van? 
De eerste jaren na mijn afstuderen was ik lid via 
het KVIV, maar ik was wel teleurgesteld door de 
aangeboden activiteiten. Deze waren gericht 
naar een zeer breed ingenieurspubliek, met als 
gevolg dat ze voor niemand echt nuttig waren. Na 
enkele jaren heb ik mijn lidmaatschap niet meer 
verlengd.

Ik denk wel dat krachtige ingenieursverenigingen 
de politieke beheerssferen zouden moet 
beïnvloeden teneinde op te houden met 
realiteitsvreemde beslissingen te nemen. Het 
energiedebat georganiseerd door ie-net (de 
opvolger van KVIV) eind vorig jaar was een eerste 
stap in die richting.  

Hartelijk dank voor het gesprek.
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siemens.be/careers

Fabian Runte’s job gives him the opportunity to combine
theory with practice. The knowledge he gained during his
studies is put to good use at Siemens, where he works 
on the worldwide stage with colleagues from around our
network, giving him valuable international experience.
Such as his role in developing integrated social network
platforms. This involved working with offices in different

countries and different time zones. At Siemens this kind of
international teamwork is the norm. 

Siemens is always looking for students who look for new
ways of doing things. Because to discover great answers,
you have to ask big questions. So, where can your curiosity
lead you? Dare to ask.

Where can I turn theory
into practice?
There can be no answers without people who ask questions. People like Fabian Runte.

AD SIEMENS 2/2014 A4_layout 1  3/02/14  14:22  Pagina 1
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Roel Callebaut 
Voorzitter

Ik ben bouwkundig 
ingenieur 
uit promotie 
2008 en heb 
gedurende drie 
jaar meegewerkt 

aan enkele grote bouwprojecten in 
het Midden-Oosten. Nadien heb ik in 
Duitsland een extra Master in Composite 
Engineering behaald, en ben ik sinds drie 
jaar werkzaam bij Sonaca als Process 
Specialist in het Composite Competence 
Center waar ik werk aan lucht- en 
ruimtevaart projecten. Als student heb ik 
altijd deel uitgemaakt van het PK-bestuur 
en ben ik onder andere doopmeester en 
praeses geweest. Ondertussen zet ik me 
al meer dan 8 jaar in als vrijwilliger in 
het bestuur. Na onder andere promotie-
coordinator en penningmeester te zijn 
geweest ben ik sinds vorig jaar trotse 
voorzitter van de nieuwe BrEA-ploeg.

Edith Oyen
Onder-voorzitter

In 2015 ben ik 
afgestudeerd als 
bio-ingenieur 
en momenteel 
ben ik werkzaam 
als Project 

Manager binnen de sector van de Life 
Sciences. Sinds 2016 ben ik lid van 
BrEA – eerst als vrijwillig medewerker, 
en sinds kort heb ik de functie van 
ondervoorzitter opgenomen. Dit 
betekent dat ik onze voorzitter Roel zal 
bijstaan in zijn taken. Hiernaast heb 
ik ook de verantwoordelijkheid om de 
activiteitenkalender up-to-date te houden 
en sta ik mede in voor de organisatie 
van de AV. Als laatste probeer ik als 
bio-ingenieur samen met Fréderick de 
banden met de bio-ingenieursstudenten 
aan te halen en gemeenschappelijke 
activiteiten op touw te zetten. Onze 
recente afterwork was alleszins al een 
eerste succesvole samenwerking!

Dieter Van Isterdael
Penningmeester

Nadat ik in 2013 
ben afgestudeerd 
uit het Bruface-
programma als 
Electromechanical 
engineer, 

heb ik nog een extra master General 
Management gevolgd aan de Vlerick 
Business School. Ik ben nu 3 jaar aan 
het werk bij Daikin Europe NV waar 
ik verschillende departementen heb 
doorlopen om nu te werken als quality 
assurance engineer in onze vestiging 
in Tsjechie. Als Europees hoofdkantoor 
zijn we verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, productie en verkoop van 
HVACR toestellen in de Europese, midden-
oosterse en Afrikaanse markt.
Als student heb ik altijd deel uitgemaakt 
van het PK-bestuur en ben ook ik PK-
praeses en studentvertegenwoordiger 
geweest. Bij BrEA ga ik mijn tweede jaar 
als penning in en zal dit ook met dezelfde 
inzet en enthousiasme doen als vorig jaar.

Hilbert Van 
Muylem
Secretaris-
Generaal/ VUB 
Alumni interface

Vorig jaar had 
ik in dit boekje 
beloofd dat mijn 

Bestuurdersmandaat vrij zou geven en dat 
ik mij zou focussen op het klaarstomen 
van een nieuwe Secretaris-Generaal. Dat 
is niet helemaal gelukt, dus doen we er 
nog twee jaar bij. Geen half werk. Wat wel 
gelukt is, is dat we de opvolger gevonden 
hebben onder de vorm van oud-Praeses 
Luc De Mondt die nu reeds als Secretaris 
heel wat werk op zijn schouders neemt. De 
tijd die hiermee vrijkomt zal ik investeren 
in onze relatie met de VUB Alumni. Daar 
zijn heel wat wissels geweest die niet ten 
goede gekomen zijn van onze werking en 
die wat aandacht vereisen.

Luc De Mondt
Secretaris

Jacques Tiberghien
Secretariaat - 
Archief

Jacques 
Tiberghien, 
afgestudeerd aan 
de ULB in 1969, 
is bij velen van 

ons gekend als professor verbonden aan 
de vakgroep ETRO. Als oud-voorzitter 
zal Jacques hoofdzakelijk zijn opvolger 
bijstaan wanneer nodig, in het bijzonder 
voor contacten met de faculteit en voor 
vergaderingen met ie-net en AIrBr. 
Hij zal ook proberen het BrEA archief 
overzichtelijk te houden.

Fred Ceusters 
Vertegen-
woordiging EPB/
Bruface
Cultuur

Ik ben gehuwd, 
heb 2 zonen en 
ben woonachtig 

in Herent. Ben meer dan 30 jaar (b.e.w.i. 
‘76) werkzaam in IT-omgevingen (o.a. 
computer-vendors en de SABENA-
omgeving) en nu bij De Post. Mijn 
belangstellingsdomeinen situeren 
zich voornamelijk rond commerciële 
luchtvaart, reizen, cultuur-toerisme, 
lezen, oenologie, wandelen, .... Ben 
in het bestuur K.VIV - Brabant en ook 
verkozen geweest in de RvB van K.VIV. 
Vanuit V.Ir.Br. wens ik liaison te zijn 
met K.VIV omdat ik ernaar streef om de 
Brusselse ir’s ook hun plaats binnen het 
ingenieurslandschap van Vlaanderen te 
zien opnemen.

Sander Fonteyn
Vertegen-
woordiging PK
Mailing

Ik ben 
afgestudeerd in 
2013 als MSc in 
Civil Engineering 

in het Bruface-programma. Vervolgens 
ben ik een doctoraat begonnen op de 
VUB en ben ik de promotieafgevaardigde 
voor het jaar 2013. In mijn studententijd 
was ik een actief bestuurslid van de 
Polytechnische Kring waar ik o.a. 
penningmeester en praeses ben 
geweest. Ik hoop dan ook met hetzelfde 
enthousiasme te engageren als 
bestuurslid van de V.Ir.Br.
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Fabian Runte’s job gives him the opportunity to combine
theory with practice. The knowledge he gained during his
studies is put to good use at Siemens, where he works 
on the worldwide stage with colleagues from around our
network, giving him valuable international experience.
Such as his role in developing integrated social network
platforms. This involved working with offices in different

countries and different time zones. At Siemens this kind of
international teamwork is the norm. 

Siemens is always looking for students who look for new
ways of doing things. Because to discover great answers,
you have to ask big questions. So, where can your curiosity
lead you? Dare to ask.

Where can I turn theory
into practice?
There can be no answers without people who ask questions. People like Fabian Runte.
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Steyn Lommelen
Vertegen-
woordiging ie-net

Afgestudeerd in 
2003 als bio-
ingenieur en 
vandaag de dag 
aan het werk bij 

Cargill. Steyn is reeds enkele jaren actief 
binnen K.VIV en K.VIV-jongeren. Hij is dan 
ook de geschikte persoon om als liaison 
te dienen en als bio-ingenieur een prima 
uitbreiding van onze raad van bestuur.

Fréderick 
Matheuse
Liaison WE/Bio
Algemene 
Vergadering

Ik ben Fréderick 
Matheuse en 
ben in 2015 

afgestudeerd als bio-ingenieur. Sinds 
1,5 jaar ben ik bezig aan een doctoraat 
in de Chemische Ingenieurstechnieken. 
Gedurende mijn studententijd was ik 
actief bestuurslid bij Antverpia (Apia) en 
lid bij Biotecho. Mijn grote doel bij BrEA 
is om de banden met de bio-ingenieurs in 
het komende jaar verder aan te scherpen. 
Verder zal ik samen met Edith Oyen de AV 
organiseren.

Vincent Dartevelle
Laatstejaars-
events

Ik ben in 2014 
uit het Bruface-
programma 
afgestudeerd 
als MSc in Civil 

Engineering, na een studententijd 
waarin ik onder meer jarenlang actief 
ben geweest in het bestuur van de 
Polytechnische Kring.
Tegenwoordig werk ik als assistent-
projectleider voor Strabag, een algemene 
aannemer in de bouw. Actief betrokken 
blijven in het bestuur van de V.Ir.Br. leek 
me dan ook een van de beste manieren 
om geregeld contact te behouden met 
mijn oud-studiegenoten.
In mijn vrije tijd hou ik van sport 
beoefenen in het algemeen, maar op 
regelmatigere basis speel ik vooral 
voetbal en tennis. In de winter ben ik 
vaak op de skipistes te vinden en in de 
zomer soms op een surfboard.Verre 
reizen ondernemen en andere culturen 
ontdekken doe ik ook heel graag. En voor 
een goed feestje ben ik ook altijd wel te 
vinden.

Pieter Minnebo
Cinema event / 
BrEA prijzen

Ook dit jaar help ik 
graag er weer een 
geweldig jaar van 
te maken samen 
met alle alumni. 

Ik zal me vooral focussen op het hopelijk 
jaarlijks wederkerend cinema-event en 
helpen met de overgang van VIrBr naar 
BrEA te maken.

Ruben Loos
Medewerker

Sinds 2008 
ben ik trotste 
bezitter van het 
diploma burgerlijk 
bouwkundig 
ingenieur. Direct 

na mijn studies ben ik begonnen bij 
DEME, waar ik nog steeds werk. Ik 
begeleid het continue verbeterproces op 
de diverse werven wereldwijd. De grote 
variatie in projecten spreekt me enorm 
aan (verdieping kanalen, plaatsen van 
windmolen, ontwikkeling van havens,…).
Tijdens mijn fantastische studententijd 
heb ik me ook ten volle ingezet voor de 
Polytechnische Kring en was ook praeses 
in 2006-2007. Bij BrEA wil ik vooral 
helpen met het organiseren van leuke 
activiteiten, te beginnen met de Meshouï. 

Nymfa Noppe
Galabal

In 2014 ben ik 
afgestudeerd als 
werktuigkundige 
ingenieur, maar 
ik heb de VUB 
nog steeds niet 

verlaten. Het laatste jaar van mijn 
doctoraat over vermoeiing van wind 
turbines komt stilaan in zicht. Gelukkig 
hou ik nog steeds wat tijd over om 
mij ook voor BrEA in te zetten. Als 
student had ik al het goede voor met de 
studentenkring en dit engagement wil ik 
graag verder zetten in het bestuur van 
BrEA. Ook dit jaar zal ik mij voor de volle 
100 procent inzetten om een leuke avond 
te organiseren voor alle gasten van het 
“Galabal der Ingenieurswetenschappen”.

Paulien 
Vandenplas
Galabal

Ik ben 
afgestudeerd in 
2013 als burgerlijk 

ingenieur bouwkunde in het Bruface 
programma. Hierna ging ik aan de slag 
bij Tractebel Engineering waar ik op de 
“Modelisation and Calculation” afdeling 
werk, in het bijzonder voor de “Seismic 
and Structural Intergrity” groep. 
Gedurende mijn studiejaren was ik steeds 
bestuurslid van de Polytechnische Kring 
en heb ik me ingezet voor de organisatie 
van de industriedag en het galabal der 
ingenieurswetenschappen. Deze laatste 
activiteit organiseer ik nu graag mee in 
naam van BrEA. 

Carla Ramault
BrEA-Mail redactie

Ik ben in 2006 
afgestudeerd 
als ingenieur 
architect en werkte 
in 2012 mijn 
doctoraat af over 

composietmaterialen (vakgroep MeMC). 
Na 11 mooie jaren aan de VUB hou ik 
me nu bezig met de ontwikkeling van 
duikmateriaal voor Decathlon, als 
productingenieur. Professioneel mag 
ik onze Alma Mater dan wel verlaten 
hebben, in mijn vrije tijd keer ik er graag 
naar terug.
Aangezien ik momenteel in het 
buitenland woon, kan ik helaas wat 
minder naar BrEA activiteiten komen of 
mijn steentje bijdragen bij het opzetten 
van evenementen. De redactie van de 
BrEA Mail kan ik echter nog steeds 
op mij nemen, om zo onze alumni te 
informeren over het reilen en zeilen in 
de academische wereld en op de hoogte 
te houden van de belevenissen van hun 
collegae.

Nico Becu
BrEA-Mail redactie

Als bouwkundig 
ingenieur kwam 
ik, na een 
korte passage 
bij een groot 

aannemingsbedrijf, in de bankwereld 
terecht. Binnen ING was mijn 
takenpakket tot nu toe zeer divers, 
gaande van het leiden van meerdere 
grote bouwprojecten, het ontwikkelen 
van een nieuw kantorenconcept tot het 
opstarten van een retail kantorennetwerk 
in Oekraïne. Momenteel ben ik 
verantwoordelijk over de projecten en 
het onderhoud van ons gebouwenpark 
dan ongeveer 1000 sites of 620.000 
m² omvat. Ook de renovatie van onze 
hoofdgebouwen, waaronder het 
welbekende Marnix-gebouw neem ik voor 
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mijn rekening. De weinige vrije tijd die 
mij rest probeer ik vooral te spenderen 
met Katrien en onze kindjes Arno (6.5 j) 
en Julie (3.5 jaar). Ik vind het belangrijk 
om, via BrEA, in contact te blijven met 
de goede vrienden die ik aan mijn 
studieperiode overhield en probeer ook 
af en toe een originele bijdrage te leveren 
aan ons ledenblad.

Jimmy-John Hoste
Website

Na mijn afstuderen 
in 2013 als MSc 
Aeronautical 
Engineering 
in het Bruface 
programma heb 

ik beslist om in het buitenland verder 
te evolueren met een postgraduaat 
in Computational Fluid Dynamics aan 
Cranfield University, UK. Deze ervaring 
heeft me uiteindelijk gebracht tot mijn 
huidge PhD positie aan the University of 
Strathclyde in het noordelijke Scotland 
waar ik toekomstige straalmotoren voor 
ruimtevaart bestudeer. Tijdens mijn 
studies heb ik enorm genoten van mijn 
tijd binnen de Polytechnishe Kring en was 
het dus een gemakkelijke keuze om bij de 
organisatorische structuur van het Br.E.A. 
toe te treden.   

Jan Van der Perre
LinkedIn / 
Symposium

Ik ben 
afgestudeerd in 
2015 als electro-
mechanical 
engineer met 

optie voertuigtechnologie. Momenteel 
ben ik ook werkzaam in de automotive 
sector als Altran consultant voor DANA 
Off-Highway in Brugge. 2015 was een 
leuk promotiejaar en bij deze probeer 
ik als promotieafgevaardigde iedereen 
zo vaak mogelijk naar BrEA activiteiten 
te lokken. Verder zet ik me ook in 
voor de organisatie van het jaarlijks 
technologisch symposium.

Wim Dens
Ledenbeheer

In 1995 ben ik 
afgestudeerd 
als burg. ir-arch 
en ben VIrBr-
bestuurslid sinds 
1996. Sinds 1998 

run ik mijn architectenbureau in Wilrijk. 
De weinige vrije tijd breng ik door met 
mijn gezin en vrienden. Via de VIrBr 

tracht ik contacten te onderhouden met 
mijn oud-studiegenoten en met de VUB 
in het algemeen. Binnen het bestuur 
houd ik de VIrBr-ledendatabase actueel 
zodat we u allen steeds kunnen blijven 
bereiken.

Joeri Uyttendaele
Oud-voorzitter / IT 
beheer
 
Als oud-voorzitter 
van de VIrBr blijven 
we uiteraard 
aan de BrEA 
-kar trekken. 

Voornamelijk door de goede banden met 
de VUB, FIrW, PK en andere geledingen te 
onderhouden. Binnen de BrEA-werking 
zal ik mij over de IT-ondersteuning 
ontfermen. Verder ondersteun ik de 
organisatie van BrEA voordrachten.
Professioneel ben ik mede-oprichter van 
een innoverend technologiebedrijf Actility 
in BeNeLux, actief als aggregator in de 
energie sector en IoT LoRa radio netwerk 
technologie. Mijn hobbies zijn 2 dochters 
bijstaan, toerskiën, mountainbiken en 
met technologie experimenteren.

Ayla Debraekeleer
OSB vertegen-
woordiging

Met nog 2 
andere collega’s, 
vertegenwoordig ik 
de bio-ingenieurs 
in het nieuwe BrEA. 

Ik ben recent afgestudeerd in 2015 en zit 
nu voor mijn eerste jaar te doctoreren in 
hetzelfde labo waar de mooie DuvelTD 
letters steeds hangen. In mijn doctoraat 
zet ik mijn masterthesis voort, waarin 
ik de maagbacterie Helicobacter pylori 
nader onderzoek. Naast dit doctoraat ben 
ik net huidig voorzitter van SWAMP, de 
spelletjeskring van de VUB, geworden. 
Hierin had ik al 5 jaar bestuurservaring 
op mijn teller staan en ben daarnaast 
ook nog bij WK gedoopt. Toen BrEA naar 
geëngageerde bio-ingenieurs zocht om 
zich in het bestuur bij te voegen, heb 
ik mij dan ook meteen als medewerker 
aangeboden. Hierin heb ik blijkbaar al 
mijn bijdrage kunnen leveren door de 
huidige vriendin van de OSB voorzitter 
te zijn!

Yannick Verbelen
Indi interface

Met nog 2 
andere collega’s, 
vertegenwoordig ik 
de bio-ingenieurs 

in het nieuwe BrEA. Ik ben recent 
afgestudeerd in 2015 en zit nu voor mijn 
eerste jaar te doctoreren in hetzelfde 
labo waar de mooie DuvelTD letters 
steeds hangen. In mijn doctoraat zet ik 
mijn masterthesis voort, waarin ik de 
maagbacterie Helicobacter pylori nader 
onderzoek. Naast dit doctoraat ben ik 
net huidig voorzitter van SWAMP, de 
spelletjeskring van de VUB, geworden. 
Hierin had ik al 5 jaar bestuurservaring 
op mijn teller staan en ben daarnaast 
ook nog bij WK gedoopt. Toen BrEA naar 
geëngageerde bio-ingenieurs zocht om 
zich in het bestuur bij te voegen, heb 
ik mij dan ook meteen als medewerker 
aangeboden. Hierin heb ik blijkbaar al 
mijn bijdrage kunnen leveren door de 
huidige vriendin van de OSB voorzitter 
te zijn!

Gert Berckmans
IR vertegen-
woordiging

In 2015 ben ik 
afgestudeerd 
als elektro-
mechanisch 
ingenieur met 

als specialisatie voertuigtechnologie 
en transport. Ik ben momenteel aan 
het doctoreren bij de onderzoeksgroep 
MOBI op de VUB met als focus het 
elektrochemisch simuleren van 
batterijen. Binnen BrEA hou ik me 
vooral bezig met de organisatie van 
het het jaarlijkse symposium en de dag 
van de Ingenieur. Evenals ben ik de 
liaison naar de faculteit via de facultaire 
PR commissie om zo de sterke band 
tussen de faculteit en de alumni nog te 
versterken.

Glenn Severs
Ledenwerving

Jeroen Strijckers
Medewerker

Soon Sirli Lim
Meshoui

Siebrecht Van Wittenberghe
JobFair

Nicolas Delay
Sponsoring

Elyn Meert
Medewerker



Ignite your career 
with Altran!
If you enjoy solving unique technological challenges  
and working in a dynamic collaborative environment: 
Join us and ignite your career with Altran!

A global leader in Engineering and R&D 
services, Altran offers innovation and high-
tech engineering consulting to key players 
in the Aerospace, Automotive, Defence, 
Energy, Finance, Life, Sciences, Railway 
and Telecom sectors, among others.
Our mission is to assist companies in 
developing new products and services.  
We contribute to their performance 
thanks to the creativity and expertise 
of our +28,000 engineers worldwide.

Altran offers the opportunity to 
integrate multi-cultural teams 
within numerous areas of expertise, 
and to develop professionally via 
rapid acquisition of managerial 
responsabilties catering to your 
profile and career goals.

Altran Belgium & Luxembourg

@AltranBelux
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Toots Thielemans, 
Brusselaar, New-Yorker, 
wereldburger maar 
geboren Marolien krijgt 
zijn eerste  instrument in 
de Hoogstraat. Voor zijn 
7de verjaardag krijgt hij 
een mondharmonica van 
een winkel in de Zuidstraat 
en speelt zijn blue notes  
in zowat alle andere 
straten.  Jeanke (Toots) 
begint zijn carrière op de 
gitaar in het centrum van 
Brussel. Hij neemt een 
plaatje op en verhuist naar 
Amerika. Hij speelt met de 

groten der aarde,  maar 
Toots vergeet nooit zijn 
roots. Vorig jaar namen we 
afscheid van Toots. Met 
BrEA en ie-net/Brabant-
Brussel wandelen wij op 
zaterdag 30/09 langs de 
plaatsen waar hij en zijn 
jazz collega’s speelden. 
Het aantal deelnemers is 
beperkt en dus is tijdig 
aanmelden de boodschap.

Nadien en voor diegenen 
die het wensen voorzien 
we nog een democratisch 
etentje in de buurt.

Toots Thielemans wandeling
30/09/2017

Praktische 
gegevens :

Datum
30 september 2017, om 
14u45 verzamelen opdat 
wandeling om 15u00 kan 
starten
(duurtijd ongeveer 3 uur)

Plaats
Lokettenzaal Centraal 
Station, Europakruispunt 
2, 1000 Brussel 

Deelname bijdrage
8 € / persoon voor leden 
en gezinsleden (25 € / 
persoon voor niet-leden) 
voor de wandeling en 30 
€ / persoon bijkomend 
voor de optionele maaltijd 
inclusief dranken. Te 
storten op rekening BE39 
3631 5273 4119 van ie-Net 
Brabant/Brussel met 
vermelding 20170930-xyz 
(x = het aantal leden, y = 
het aantal niet-leden, z = 
aantal maaltijden).

Inschrijving
liefst via de website 
van ie-net of via E-mail 
(fred.ceusters@skynet.
be) of een antwoord te 
sturen voor 22/09/2017 
naar ir. F. Ceusters, 
Maleizenstraat 10, 3020 
HERENT, tel. 016/22.01.63 
of  0478/88.01.96.  Let 
wel : aantal deelnemers 
is beperkt !  Enkele dagen 
vooraf ontvangt U nog 
een schrijven met laatste 
instructies.

SAVE THE DATE
07/10/2017

Aan de ingenieursstudenten 
lichting 87 en/of promotie 92

30 jaar geleden zagen velen 
van jullie elkaar voor het eerst. 
Ondertussen heeft iedereen heel 
wat watertjes doorzwommen.Een 
uitgelezen moment voor een reünie 
met je medestudenten van toen.  

Noteer alvast 7 oktober voor een 
ongedwongen reünie.

Daarna trekken we naar het Complex 
voor een walking diner. Partners en 
sympathisanten zijn uiteraard ook 
welkom.

Nadere details volgen

Gauedeamus!

Luc Schollaert
Ronny Macharis
Bart Van de Velde
Stijn Broucke



Trouwfeest? Geboorte? 
Academische of andere 
onderscheiding? 
Sterfgeval?

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

Met droefheid melden wij u het 
overlijden van Gaston Bontemps, 
(promotie 1950, burgerlijk wertuigkundig 
elektrotechnisch ingenieur). Sterkte aan 
familie en vrienden.

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

GALID ARROUD
Master in de industriële 
wetenschappen: Elektromechanica
A parametric modal approach for active 
infrared thermography
Promotor: Prof. P Guillaume

MATTHIAS CAENEPEEL
Master in de ingenieurs-
wetenschappen: elektronica en 
informatietechnologie
Modeling techniques for the efficient 
design of microwave bandpass filters
Promotor: Prof. Y. Rolain en 
Prof. M. Olivi

ADAM COOMAN
Master in de ingenieurswetenschappen: 
elektronica en informatietechnologie
Distortion Analysis of Analog Electronic 
Circuits using Modulated Signals
Promotor: Prof. G. Vandersteen 

PETER DE SCHEPPER
Master of Science in de bio-ingenieurs-
wetenschappen: chemie en 
bioprocestechnologie
Modeling of fuel cell reactors in 
cogeneration of electricity and 
chemicals
Promotor: Prof. J. Denayer 

SVEN DE SUTTER 
Master of Science in Ingenieurs-
wetenschappen: bouwkunde
Structural analysis and design of a 
hybrid cement composite - concrete 
floor system
Promotor: Prof. T. Tysmans

RUXANDRA-MARINA FLOREA
Master in Electronic Engineering
L-infinite-driven coding of semi-regular 
meshes
Promotor: Prof. A. Munteanu en 
Prof. P. Schelkens

BART GEBOES
Master of Science in Optics inScience 
and Technology
Electrochemical modelling of thin
films for atmospheric corrosion
Promotor: prof. H. Terryn en 
Prof. J. Deconinck

LEE GONZALES FUENTES
Master in Electronics and 
Telecommunications
Fundamental Signal Processing 
Framework to Analyze, Design and 
Optimize Cognitive Radio Platforms
Promotor: Prof. dr. K. Barbé en 
Prof. em. dr. J. Vereecken

PIETER HERTHOGS 
Master of Science in Ingenieurs-
wetenschappen: architectuur
Enhancing the Adaptable Capacity
of Urban Fragments - a Methodology 
to Integrate Design for Change in 
Sustainable Urban Projects 
Promotor: Prof. N. De Temmerman en 
dr. Y. De Weerdt

MULHAM KHODER
Master of Science in Photonics
Science and Engineering
Tunable semiconductor ring lasers
based on filtered optical feedback
Promotor: Prof. G. Verschaffelt 
(woordvoerend promotor) en 
Prof. J. Danckaert

AUSHIM KOUMAR
Master of Science in Ingenieurs-
wetenschappen: bouwkunde
Deployable Scissor Structures 
for Disaster Relief: Multi-Criteria 
Optimisation and Design for 
Adaptability
Promotor: Prof T. Tysmans en 
Prof. N. De Temmerman

MEIJIE LI
Master of Science in Optics in Science 
and Technology
Enhanced optical modelling and design 
of refractive laser beam shapers and 
lenticular laser engraving systems
Promotor: prof. F. Duerr en 
prof. M. Vervaeke

OMELINA LUBOS
Master in Software Engineering
Visual Human Recognition and 
Identification
Promotor: Prof. B. Jansen en 
Prof. M. Oravec

HANS SIMILLION
Master of Science in Optics in Science 
and Technology
Electrochemical modelling of thin
films for atmospheric corrosion
Promotor: prof. H. Terryn en 
Prof. J. Deconinck

LIEN SMEESTERS
Master in de ingenieurswetenschappen 
: fotonica
Improving food safety with optical 
screening
Promotor: Prof. W. Meulebroeck en 
prof. H. Thienpont

JELLE SMEKENS
Master of Science in de 
ingenieurswetenschappen: 
werktuigkunde-elektrotechniekdatum 
Modeling techniques for optimization
of lithium-ion batteries
Promotor: Prof. J. Van Mierlo, Prof. A. 
Hubin en dr. Jens Paulsen (Umicore NV)

YOACHIM VANDERHEYDEN
Master in de ingenieurswetenschappen:
chemie en materialen
Methods for in-depth characterization
and understanding of the performance 
of liquid chromatography column and 
systems
Promotor: Prof. G. Desmet en 
prof. K. Broeckhoven
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