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De tijd dat universiteiten zich achter hoge muren terugtrekken, ligt al lang achter ons. Vandaag 
staan universiteiten in het midden van de samenleving en willen ze – vanuit hun onderwijs 
en onderzoek – hun kennis ten dienste stellen van die maatschappij. Want sharing is caring. 
En gedeelde kennis is impact in het kwadraat. Ook de UHasselt wil met haar onderwijs- en 
onderzoeksexpertise het verschil maken buiten de universiteitsmuren. We willen een knooppunt 
zijn in het regionale innovatieweb en het economische weefsel in deze regio – die rake klappen 
heeft gekregen – mee helpen versterken. 

Limburg heeft in de eerste plaats nood aan goed opgeleide mensen die met hun vakkennis en 
hun lifelong employability skills het verschil kunnen maken in onze bedrijven en organisaties. En 
dus proberen we – door continu in interactie te treden met die buitenwereld – onze opleidingen 
én ons opleidingsaanbod zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de noden op het terrein. Het 
belang van de nieuwe opleiding handelswetenschappen, waarmee we volgend academiejaar 
van start gaan, kan in deze context nauwelijks onderschat worden. 

We willen ook dat onze onderzoeksresultaten zo veel mogelijk doorsijpelen naar de Limburgse 
bedrijfswereld zodat ze daar – ook economisch – impact kunnen creëren en we het 
innovatiepotentieel van deze regio mee naar een hoger niveau kunnen tillen. Daarom bundelen 
onze onderzoekers in regionale innovatiesystemen voortdurend en intensief de krachten met 
bedrijven en andere organisaties. Dan doen we in de domeinen lifesciences en zorginnovatie, 
mobiliteit en logistiek, cleantech en hernieuwbare energie, de bouw en de maakindustrie, maar 
ook in toerisme en de creatieve sector. 

In deze moeilijke economische tijden, waarin het aantrekken van nieuwe bedrijven naar 
onze regio geen evidentie is, willen we echter nog een stap verder gaan. Zo zetten we ook 
maximaal in op nieuwe startende bedrijven, spin-offs die de technologie van het academisch 
onderzoek vermarkten én op de ondernemerszin van onze studenten. Want dat is nodig. 
Ondernemerschap bij studenten blijft immers nog altijd een pijnpunt in Vlaanderen. Hoe hoger 
opgeleid, hoe risicomijdender de Vlaamse student wordt en, dus, hoe minder snel hij kiest voor 
een carrière als ondernemer. Over de acties die we op dit terrein nemen – samen met onze 
partner Hogeschool PXL – leest u meer in dit magazine.   

Rector Luc De Schepper

WOORD VOORAF
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“De universiteit mag dan de 
perfecte plaats zijn om de 
ondernemerszin van studenten 
te stimuleren, maar niet 
noodzakelijk de juiste biotoop om 
ondernemerschap ten volle tot 
ontwikkeling te brengen.” 
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“ GOESTING VOOR  
 ONDERNEMERSCHAP  
 STIMULEREN”

DECAAN PIET PAUWELS

Vlaamse studenten zijn – in vergelijking met hun internationale collega’s – te weinig ondernemend. Dat is een probleem, want de 
huidige economie heeft nood aan ondernemers. Van universiteiten wordt daarom steeds meer verwacht dat ze ondernemerschap 
bij studenten stimuleren. “Vanuit onze maatschappelijke rol wil de UHasselt hier ook graag op inzetten”, vertelt Piet Pauwels, 
decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen. “Er lopen al heel wat lovenswaardige initiatieven en die moeten we absoluut 
behouden, maar als we dat jonge ondernemerschap écht alle kansen willen geven, moeten we ook gestructureerd de krachten 
bundelen met partners buiten de universiteit.” 

ONDERNEMERSCHAP IS ON-VLAAMS
“Dat Vlaamse universiteitsstudenten slechter 
scoren op ondernemerschap dan hun interna-
tionale collega’s mag ons eigenlijk niet verba-
zen”, zegt professor Piet Pauwels. “Belgen zijn 
wereldkampioen in risicomijdend gedrag. Kan 
je er dan als universiteit – in die cultuur – mee 
voor zorgen dat straks meer jonge academici 
zullen kiezen voor een eigen bedrijf? Dat moe-
ten we in ieder geval proberen. De universiteit 
of de hogeschool is immers dé uitgelezen 
plaats om initiatieven rond entrepreneurship uit 
te rollen. Hier zijn jonge mensen met potentieel  
nog relatief makkelijk te bereiken en hebben 
we een kader waarin coaching kan en mag.“

DE JUISTE BIOTOOP
De focus op ondernemerschap is niet nieuw 
voor de UHasselt. Al jarenlang lopen er in de 
verschillende opleidingen tal van initiatieven die 
de ondernemerszin van studenten triggeren en 
die hen in contact brengen met de leefwereld 
van ondernemers. ‘Die initiatieven zijn goede 
proevertjes die we absoluut willen behouden, 
maar om jonge ondernemende studenten écht 
in het zadel te helpen, moeten we nog een 
stap verder gaan”, stelt professor Pauwels. 
“De universiteit mag dan de perfecte plaats zijn 
om de ondernemerszin van studenten te sti-
muleren en op te pikken, het is niet noodzake-

lijk de juiste biotoop om ondernemerschap ten 
volle tot ontwikkeling te brengen. In de onder-
nemerswereld gelden immers andere regels 
dan binnen een universitaire opleiding. Geen 
academische principes met studiepunten en 
examenreglementen, maar de harde wetten 
van de markt. Wij moeten ervoor zorgen dat 
die witte raven – die enkele studenten met op-
rechte goesting in ondernemerschap – in de 
universiteit boven water komen zodat we hen 
zo snel mogelijk de weg kunnen wijzen naar 
een stimulerende maar tegelijk selectieve bio-
toop van gelijkgezinden.”

BRUGGEN BOUWEN
“In een nieuw keuzevak willen we alle studen-
ten uit het derde bachelorjaar de kans geven 
om te proeven van ondernemerschap in al zijn 
facetten. Krijgen die studenten tijdens dit tra-
ject écht goesting om zelf een nieuw product 
op de markt te brengen? En is de passie die 
komt opborrelen groot genoeg om zelf een be-
drijf op te richten? Super! Dan brengen wij hen 
van PXL-UHasselt StudentStartUP in contact 
met externe partners en zoeken we voor hen 
de juiste biotoop om van die plannen echt een 
succes te maken. Corda Campus, C-Mine, 
BioVille… Dat zijn kweekvijvers voor innova-
tieve ideeën waar bruisende synergieën tussen 
gepassioneerde actoren een boeiend klimaat 

creëren dat innovatief ondernemerschap nóg 
verder stimuleert. Het zou absurd zijn om in de 
UHasselt een vale kopie te maken van dit soort 
ondernemershubs terwijl Limburg op dat ter-
rein immens veel te bieden heeft.”

STATUUT STUDENT-ONDERNEMER
“Als universiteit willen we natuurlijk niet alleen 
maar ondernemerschap stimuleren. We wil-
len die ondernemende studenten ook graag 
aan boord houden en hen motiveren om ook 
hun diploma te behalen. Een statuut student-
ondernemer kan hen dan helpen om studie 
en werk succesvol te combineren”, aldus Piet 
Pauwels. Over het aantal student-onderne-
mers die de UHasselt jaarlijks op de rails wil 
helpen, blijft hij bescheiden. “Uit cijfers van 
andere universiteiten leren we dat we met dit 
soort initiatieven niet de grote massa zullen 
bereiken, maar dat hoeft ook niet. Elke poten-
tiële ondernemer die door deze inspanningen 
de weg naar het ondernemerschap vindt, be-
tekent winst. Bovendien heeft de UHasselt zelf 
ook te winnen bij dit soort samenwerkingen. 
Door intensief bruggen te bouwen met innova-
tief ondernemend Limburg krijgen we vanzelf 
meer voeling met die wereld en kan die spirit 
van ondernemerschap nog meer insijpelen in 
ons onderwijs.”■

ONDERNEMERSCHAP BIJ STUDENTEN
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ONDERNEMEN TUSSEN 
DE ONDERNEMERS

BEN LAMBRECHTS (HOGESCHOOL PXL) EN LUC DE SCHEPPER (UHASSELT)

Hoe hoger de scholingsgraad van 
Vlaamse jongeren, hoe kleiner de kans 
dat ze een eigen onderneming starten. 
Met die tendens willen Hogeschool PXL 
en de UHasselt komaf maken. In het 
nieuwe huis voor student-ondernemers 
PXL-UHasselt StudentStartUP bundelen 
ze met overtuiging de krachten om het 
ondernemerschap van hun studenten 
een boost te geven. PXL-UHasselt 
StudentStartUP wordt een open 
community voor ondernemerschap 
door studenten met de steun van 
een omvangrijk partnernetwerk en 
toonaangevende ondernemers. Het 
initiatief leidt de Limburgse student-
ondernemers naar de ondernemershub 
op Corda Campus of naar de  andere 
Limburgse incubatoren.

MIND YOUR OWN BUSINESS
LUC DE SCHEPPER: “Hoe hoger het diploma 
van studenten, hoe kleiner de kans wordt dat 
ze het oprichten van een eigen bedrijf als een 
reële optie voor hun carrière zien. Dat is jam-
mer, want ondernemers creëren welvaart en 
welstand. Ze leveren een belangrijke toege-
voegde waarde aan onze samenleving en onze 
economie. Zeker in een regio als Limburg kun-
nen ondernemers het verschil maken.”
BEN LAMBRECHTS: “De ondernemers van 
morgen zitten vandaag op onze schoolbanken. 
En ze weten het vaak zelf nog niet. Het is onze 
taak om de ondernemerszin van die 13.000 
jonge mannen en vrouwen te prikkelen. Door 
ondernemerschap een plaats te geven in ons 
curriculum, hen inspirerende rolmodellen aan 
te reiken en hen in gastcolleges en workshops 
in contact te brengen met ondernemers. Maar 
daar mag het niet ophouden. We moeten de 
studenten die echt goesting hebben in dat 
ondernemerschap ook goed begeleiden, coa-
chen en ondersteunen om hen die stap helpen 
te zetten.”
LUC DE SCHEPPER: “Hogeschool- en uni-
versiteitsstudenten mogen dan een ander ► 
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 profiel hebben, de uitdaging waarmee wij ge-
confronteerd worden op vlak van ondernemer-
schap is dezelfde. Binnen onze eigen instelling 
zetten we allebei – in en naast het curriculum 
– allerlei initiatieven op touw om de onderne-
merszin van onze studenten te stimuleren. 
Door nu in PXL-UHasselt StudentStartUP ex-
pliciet en met grote overtuiging de krachten te 
bundelen, willen we de studenten die de on-
dernemersmicrobe te pakken krijgen nog be-
ter en professioneler omkaderen.”

GA DIRECT NAAR START
BEN LAMBRECHTS: “De aandacht voor 
ondernemerschap is op zich niet nieuw. Stu-
denten die tijdens hun studies autonoom een 
bedrijf wilden opstarten, werden ook in het ver-
leden al goed ondersteund: bij ons via het PXL 
Centrum Ondernemen, aan de UHasselt via de 
holdingsmaatschappij NV Ondernemerstalent. 
En we geven student-ondernemers al langer 
een apart statuut – vergelijkbaar met een top-
sportstatuut – om de combinatie studeren en 
het opstarten van een eigen bedrijf te verge-
makkelijken. Maar we zijn ervan overtuigd dat 
we, door al die inspanningen samen te bren-
gen onder één noemer, straks nog meer im-
pact  kunnen creëren.”
LUC DE SCHEPPER: “PXL-UHasselt  

PXL-UHasselt-StudentStartUP kan rekenen op de steun van heel wat strategische partners:

GEBUNDELDE KRACHTEN KUNNEN MEER

- Start it @ KBC 
- Integra advocaten (gespecialiseerd in 
 intellectuele eigendom);
- Ucare en Tobasco (Human Resources);
- SBB accountants;
- Unizo Limburg, Voka Limburg en VKW 
 Limburg (werkgeversorganisaties);
- Sofim (sociaal secretariaat);

- Senior Consultants Vlaanderen 
 (projectbegeleiding);
- Thalento (onderzoeken van ondernemende 
 competenties);
- JCI (netwerkorganisatie)
- iMinds
- …

Omdat PXL-UHasselt-StudentStartUP breder denkt dan de eigen regio linkt het ook naar nati-
onale en internationale hogescholen en universiteiten die van ondernemen een prioriteit maken.

ONDERNEMERSCHAP BIJ STUDENTEN
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StudentStartUP geeft al die initiatieven een 
gezicht. Zo’n single point of contact is voor 
studenten en ondernemers ook duidelijk. 
En het inspireert. We kiezen er ook resoluut 
voor om onze student-ondernemers te laten 
coachen en begeleiden door ondernemers 
en ervaringsdeskundigen in plaats van do-
centen. Zij fungeren als rolmodel en kunnen 
echt praten vanuit hun concrete ervaring. Dat 
maakt de dienstverlening niet alleen een stuk 
geloofwaardiger, maar ook inspirerender. Via 
workshops, creatieve brainstormsessies, pitch 
events en infosessies worden student-onder-
nemers volledig ondergedompeld in die won-
dere wereld van het ondernemerschap. En ze 
krijgen ook advies op maat bij het schrijven van 
hun businessplan, het zoeken naar investeer-
ders en relevante netwerken.”

HET LIMBURGSE START-UP-
ECOSYSTEEM

BEN LAMBRECHTS: “Practice what you pre-
ach: dat is de filosofie achter PXL-UHasselt 
StudentStartUP. Daarom kozen we er bewust 
voor om nauw samen te werken met de tech-
nologiehub Corda Campus en de Corda Incu-
bator.”
LUC DE SCHEPPER: “Als ze ergens de on-
dernemersmicrobe te pakken kunnen krijgen 
dan is het hier. Op de Corda Campus komen 
ze spontaan in contact met collega-onderne-
mers: doorgewinterde ervaringsdeskundigen 
naar wie ze kunnen opkijken en van wie ze 
kunnen leren. Maar even goed is dit een plek 
waar ze jonge starters zullen ontmoeten, met 
wie ze zich kunnen identificeren. Die onder-
linge kruisbestuiving kan de ondernemersdy-
namiek alleen maar aanzwengelen.” 
BEN LAMBRECHTS: “De Corda Campus 
ontwikkelt zich als hotspot en business com-
munity met ‘nieuwe economie’-bedrijven en 
organisaties als Mobile Vikings, Sparkcentral, 
iMinds, Locate in Limburg en andere. Dit is 
waar student-ondernemers moeten zijn. Hier 
bieden we hen zoveel méér dan een infrastruc-
tuur dichtbij de PXL- en UHasselt-campussen. 
In deze stimulerende biotoop is de bruisende 
ondernemersdynamiek voelbaar en zullen stu-
denten die al zin hebben om te gaan onderne-
men, helemaal floreren. Hoe stimulerend een 
hogeschool- of universiteitsomgeving ook is, 
studenten die willen ondernemen kan je het 
best meteen in de juiste biotoop brengen.”
LUC DE SCHEPPER: “En die ‘juiste biotoop’ 
hoeft niet per se de Corda Campus te zijn. Als 
blijkt dat C-Mine (creatieve sector), BioVille 
(lifesciences), EnergyVille (hernieuwbare ener-
gie) of een andere Limburgse incubator een 
meer stimulerende setting is voor bepaalde 

student-ondernemers, dan zullen we hen uiter-
aard zo snel mogelijk daar naartoe begeleiden. 
PXL-UHasselt StudentStartUP wil alle moge-
lijke synergiën optimaal benutten.”

HET ONVOORSPELBARE MOGELIJK 
MAKEN

LUC DE SCHEPPER: “Wat die nieuwe dy-
namiek straks concreet zal opleveren, valt op 
dit moment nog moeilijk te voorspellen. In de 
eerste plaats willen we onze studenten sensi-
biliseren en ervoor zorgen dat onze afgestu-
deerden straks het opstarten van een eigen 
zaak als een waardig alternatief voor een job 
in dienstverband zullen percipiëren. Maar we 
hopen natuurlijk dat PXL-UHasselt Student-
StartUP de kiem kan leggen voor een aantal 
succesvolle starters.”   
BEN LAMBRECHTS: “Als je ziet dat er nu al 

heel wat creatieve dossiers van student-on-
dernemers klaarliggen bij onze partner Startit@
KBC dan denk ik dat de toekomst er veelbe-
lovend uitziet. Uiteraard hopen we dat onze 
inspanningen zich zullen vertalen in concrete 
succesverhalen van jonge student-onderne-
mers, maar dat wéten we op dit moment nog 
niet. We zetten samen een regie op en hopen 
daarmee het onvoorspelbare mogelijk te ma-
ken. Het is in ieder geval efficiënter om op dit 
terrein de krachten te bundelen. En sowieso 
kan die extra aandacht voor ondernemerschap 
nooit kwaad. Als straks onze afgestudeerden 
allemaal een beetje ondernemender zijn door 
dit soort projecten, dan hebben onze inspan-
ningen hun doel niet gemist. Want attitudes als 
ondernemerschap, risico durven nemen, crea-
tiviteit, durven falen en eruit leren… Die komen 
op de werkvloer altijd van pas.”■
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STATUUT MOET COMBINATIE STUDEREN-
ONDERNEMEN VERGEMAKKELIJKEN

Studies in het hoger onderwijs succesvol afron-
den: dat is voor de meeste studenten al geen 
sinecure. Als je dan tijdens die opleiding ook nog 
eens een eigen bedrijf wil oprichten, wordt die 
opdracht helemaal loodzwaar. Om de combina-
tie studeren-ondernemen te vergemakkelijken, 
riep de PXL-UHasselt StudentStartUP het sta-
tuut student-ondernemer in het leven.

“Elke student kan tijdens zijn opleiding een idee uit-
werken. Onder begeleiding van een coach en het 
partnernetwerk kan hij - tijdens of na zijn/haar stu-
dies - een eigen bedrijf opstarten. Samen bekijken 

Corda Campus is een open, innovatieve ICT-
campus die internationaal toonaangevend wil 
zijn op het gebied van technologie, hightech, 
ICT en media. Het is een stimulerende biotoop 
van innovatieve bedrijven en instellingen met een 
belangrijke magneetfunctie. Op de campus is 

BIOTOOP CORDA CAMPUS

we op welke manier we tijdens de opleiding tijd 
kunnen creëren voor dat ontluikende onderne-
merschap en hoe we de combinatie studeren-
ondernemen kunnen vergemakkelijken.”

de Corda INCubator the place to be voor startende 
ondernemers in de technologie- en services-sector. 

Door PXL-UHasselt StudentStartUP in te bedden 
op de Corda Campus bieden Hogeschool PXL 
en de UHasselt hun student-ondernemers het  

perfecte ecosysteem: een inspirerende, crea-
tieve werkplek, efficiënte coaching én een op-
timale kruisbestuiving tussen de gebruikers en 
relevante netwerken.

www.cordacampus.com

ONDERNEMERSCHAP BIJ STUDENTEN
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UHASSELT PRIKKELT ONDERNEMERSZIN 
Met de nieuwe plannen zet de UHasselt strategischer en gestructureerder in op ondernemerschap bij studenten. Maar de aandacht 
voor ondernemerszin en ondernemerschap is niet nieuw. Aan inspirerende initiatieven is er geen gebrek.

ONDERNEMEN ZOALS HET IS
Studenten proeven van 
ondernemerschap

Onbekend is onbemind. Studenten hebben 
vaak een fout en negatief beeld van onder-
nemers omdat ze te weinig voeling hebben 
met ondernemerschap. Om de kloof tussen 
studenten en ondernemers te helpen dich-
ten, startte de UHasselt in 2011 – in samen-
werking met Unizo Limburg – het brugproject 
Ondernemen zoals het is. Vorig jaar deden in 
totaal zo’n 200 studenten ervaring op bij 60 
Limburgse kmo’s. 

ZOMERSCHOOL ‘ONDERNEMERSCHAP VOOR 
WETENSCHAPPERS’ IN MANCHESTER
Virtuality in Reality

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Innovatief ondernemerschap stimuleren

JUNIOR CONSULTING
Professionele consulting 
door studenten

Innovatieve technologieën ontwikkelen is 
één ding. Ze ook doeltreffend op de markt 
zetten, is nog wat anders. Hoe leer je stu-
denten wetenschappen in een internati-
onaal en multidisciplinair samengesteld 
team een interessant en realistisch busi-
nessplan schrijven? En hoe geef je tegelij-
kertijd hun Engelse communicatieskills een 
flinke boost? Juist! Je stuurt ze op zomer-
school naar Manchester. 

“Veel van onze studenten dromen van een ei-
gen bedrijf. Vanuit de opleiding wilden we hen 

De 21ste eeuw wordt wellicht dé eeuw van de levenswetenschappen en dat creëert heel wat 
nieuwe carrièreperspectieven voor biomedici. “De job van een biomedicus stopt niet meer 
in het labo wanneer de moleculen geanalyseerd zijn. Valorisatiepistes en innovatief onderne-
merschap worden almaar belangrijker op de werkvloer. Tijdens hun studie proberen we stu-
denten daar dan ook zo goed mogelijk op voor te bereiden”, legt prof. dr. Veerle Somers uit.

bij het businessaspect ondersteunen en onder-
nemerschap stimuleren”, vertelt prof. dr. Marc 
Gyssens. “We willen onze studenten nieuwe 
inzichten bijbrengen en concrete handvaten 
aanreiken om van een goed idee een draai-
ende, moderne onderneming te maken die kan 
functioneren in onze steeds globalere wereld.” 

De faculteit Wetenschappen richt de zomer-
school in als een facultatief vak van 6 studie-
punten. Tweedejaarsstudenten kunnen tijdens 
de zomervakantie met dit opleidingsonderdeel 
al een voorschot nemen op hun derde jaar.

OCTROOIEN, SPIN-OFFS EN PATENTEN
Ondernemerschap loopt als een rode draad 
doorheen de opleiding. “In de bachelorop- 
leiding al kunnen studenten een keuzevak rond 
ondernemerschap volgen en in de masterop-
leiding vertalen we dat ondernemerschap in 
heel concrete onderzoeksprojecten. We laten 
studenten bij hun projectaanvragen en on-
derzoeksopdrachten voortdurend aftoetsen. 
Bestaat er al een patent voor wat ik gevonden 
heb? En als die onderzoeksresultaten uniek  

Junior Consulting is een bedrijf dat volledig 
gerund wordt door studenten van de faculteit 
Bedrijfseconomische wetenschappen. Voor 
advies op maat in de domeinen finance, logis-
tiek, marketing of milieu en technologie kunnen 
kmo’s en andere organisaties bij deze ambiti-
euze studenten terecht. De studenten worden 
hierbij ondersteund door professionele part-
ners – zoals iMinds en AE NV – en academici 
van de UHasselt. “Voor studenten is het de 
ideale manier om al tijdens hun studie prak-
tijkervaring op te doen én het is een toffe ken-
nismaking met ondernemerschap,” vertelt Ste-
fano Satto, voorzitter van Junior Consulting. 

blijken: hoe kan ik ze dan valoriseren via een oc-
trooi, trademarks of een licentie? Ga ik het best 
op zoek naar partnerschappen met bedrijven in 
het veld? Of richt ik een eigen spin-off op om die 
nieuwe innovatie te vermarkten? We vinden het 
ontzettend belangrijk dat ze die marktreflex ont-
wikkelen, heel bewust leren nadenken over de 
return-on-investment van hun projecten en de 
kennistransfer naar de markt kunnen maken.”

INSPIRERENDE ROLMODELLEN
De opleiding biomedische wetenschappen 
nodigt ook vaak biomedische ondernemers uit 
die over hun ervaringen komen getuigen. “Rol-
modellen zijn belangrijk als je studenten echt 
wil inspireren om de stap naar innovatief on-
dernemerschap te zetten. Real cases en per-
soonlijke verhalen zijn belangrijk om studenten 
over die drempel te helpen.”
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STUDENT-ONDERNEMERS IN ACTION
Studenten die al tijdens hun studie hun eerste stappen in het ondernemerschap zetten: voorlopig vormen ze nog een uitzondering. 
Maar ze bestaan. Ook aan de UHasselt timmeren ambitieuze jongeren al tijdens hun studie aan hun eigen bedrijf.

RECHTENSTUDENTE-PARALEGAL

“Mijn werk bij Leagle maakt van mij een betere studente”
Wie? Elke Dalemans (24), rechtenstudente 
1ste master  aan de UHasselt. Behaalde 
voordien al het bachelordiploma rechts- 
praktijk aan Hogeschool PXL.

Wat? Zelfstandig paralegal bij Leagle (www.
leagle.be), een kantoor waarin zelfstandige 
juridische experten proactief, onafhankelijk 
juridisch advies op maat geven aan star-
tende, doorwinterde en innovatieve onder-
nemers, ondernemingen en spin-offs.

Aanleiding? Tijdens mijn opleiding rechts-
praktijk liep ik stage bij Leagle. De dynamiek 
die er heerste, de passie voor het vak en de 
focus op de ondersteuning van onderne-
mers maakten indruk. Als dochter van on-
dernemers zit ondernemerschap mij echt in 
het bloed. En als zelfstandig paralegal deel 
uitmaken van Leagle klonk me als muziek in 
de oren. Tegelijkertijd wou ik toch een ver-
volgverhaal aan mijn studie breien, want hoe 
meer ik me in de juridische dossiers inwerk-
te, des te meer het verlangen groeide om de 
job van de legal counsels uit te oefenen. De 
combinatie van een opleiding rechten en de 
juridische praktijk bij Leagle leek mij de ide-
ale manier om dat doel te bereiken.

Ambitie? Als ik afgestudeerd ben, wil ik 
graag als zelfstandig jurist aan de slag in een 
kantoor zoals Leagle. Met die drive van een 
zelfstandige timmeren aan je eigen carrière, 
maar tegelijkertijd profiteren van de input, 
feedback en collegialiteit van je partners: dat 
lijkt me de ideale wereld.

Voordelen van student-ondernemerschap? 
De praktijkervaring, het contact met onder-
nemers en start-ups... Het is een enorme 
verrijking om die ervaring al tijdens je studie 
mee te pikken. Het maakt alle theorie die ik 
in de opleiding meekrijg een stuk concreter 
en boeiender. Tegelijkertijd motiveert mijn job 

bij Leagle mij nog meer om me in te zetten voor 
mijn studie. Ik weet heel goed waar ik professi-
oneel naartoe wil en ben uitermate vastberaden 
om mijn diploma te behalen.

Moeilijkheden? De combinatie werk-studie is 
niet altijd evident. De voorbije jaren eindigde 
ik daardoor steevast met herexamens in sep-
tember. Maar dat weegt niet op tegen de vele 
voordelen. Waar ik wél echt tegenaan gelopen 
ben, zijn de administratieve-juridische hin-
dernissen onderweg. Administratief België is 
duidelijk nog niet klaar voor student-onderne-
mers. Daardoor moet ik binnenkort mijn btw-

nummer zelfs even terug inruilen en ga ik op-
nieuw een tijdlang als jobstudente bij Leagle 
aan de slag. Dat is jammer.

Hoe kan de UHasselt ondernemerschap bij 
studenten nog verder stimuleren? Misschien 
is het interessant om de student-ondernemers 
beter in kaart te brengen en hen in contact te 
brengen met ondersteunende diensten zoals 
PXL-UHasselt StudentStartUP, partners als 
iMinds of incubatoren zoals de Corda Cam-
pus. Dat zou voor heel wat startende student-
ondernemers ongetwijfeld een belangrijke 
meerwaarde betekenen.



INGENIEURSSTUDENT-ZAAKVOERDER

“3Design is mijn passie”

Wie? Jeroen Smetsers (24), laatstejaarsstu-
dent industriële ingenieurswetenschappen 
(bouwkunde) aan de UHasselt. Studeerde 
voordien al drie jaar architectuur aan de 
UHasselt.

Wat? Oprichter-zaakvoerder van 3Design 
(www.3designfuture.be), een 3D-visualisa-
tiedienst voor architecten, projectontwikke-
laars en (private en industriële) bouwheren.

Aanleiding? De passie voor 3D-ontwerpen 
ontstond al tijdens mijn studie architectuur. 
En ook de microbe voor het ondernemer-
schap had ik al langer te pakken. Maar 
de concrete aanleiding om 3Design op te 
richten, was het opleidingsonderdeel Small 
Business Program (SBP). In groepjes van vijf 
studenten moesten we – in de context van 
onze studie – een bedrijf opstarten dat een 
nieuw product of innovatieve dienst op de 
markt bracht. Voor welke ondernemersvorm 
kies je het best? Welke meerwaarde wil je 
bieden t.o.v. je concurrenten? Waar vind je 
de juiste opstartfinanciering? En hoe bena-
der je jouw potentiële klanten? Door de les-
sen en de begeleiding in SBP kreeg ik een 
stuk meer inzicht in wat er allemaal komt kij-
ken bij het oprichten van een onderneming. 
In het veilige kader van dit vak konden we 
alvast proefdraaien en legden we interes-
sante contacten. De perfecte basis om nu 
op verder te bouwen. 

Ambitie? Als ik straks afgestudeerd ben, wil 
ik van 3Design een bloeiende onderneming 
maken. In eerste instantie zal ik die zelfstan-
dige activiteit wellicht nog combineren met 

een halftijdse job in loonverband, maar mijn 
grote droom blijft om 3Design uit te bouwen 
tot dé referentie in 3D-visualisaties. In de toe-
komst kunnen we voor industriële partners 
onze zakelijke activiteiten ook uitbreiden met 
o.a. stabiliteitsstudies.

Voordelen van student-ondernemerschap? 
Als student mag je nog fouten maken. Je  

inkomen hangt nog niet af van je succes en 
je kan onbezorgder groeien. Je kan bovendien 
rekenen op veel sympathie van opdracht-
gevers. Ook je docenten – die vaak zelf met 
een voet in de praktijk staan – helpen je graag 
op weg en geven je nuttig advies waarmee je 
weer een stap vooruit kan zetten. En dat al-
lemaal gratis.

Moeilijkheden? Op dit moment werk ik hard 
aan mijn masterthesis en staan de werk-
zaamheden van 3Design even op een laag 
pitje. De combinatie met mijn studie is dan 
ook even wat minder evident.

Hoe kan de UHasselt ondernemerschap 
bij studenten nog verder stimuleren? Zeker 
blijven inzetten op opleidingsonderdelen als 
SBP. Dit soort initiatieven geven onderne-
mende studenten écht dat duwtje in de rug.
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“ SUCCES KOMT NIET VAN  
 VANDAAG OP MORGEN”

RAF VAN HAM, CEO ANDROME, DE OUDSTE SPIN-OFF VAN UHASSELT

23 jaar geleden werd de eerste spin-off van de UHasselt – één van de eerste in Vlaanderen – opgericht. Intussen heeft Androme een 
mooie plaats op de markt verworven en ontwikkelt de Limburgse spin-off innovatieve ICT-technologie voor klanten zoals Telenet, 
Alcatel, Lyfra en ETAP.  De volledige Androme Group stelt 60 hoogopgeleiden tewerk. Maar succes komt niet van de ene dag op de 
andere. “Wij hebben het grote geluk gehad om traag te kunnen groeien”, aldus CEO Raf Van Ham.

ONDERNEMERSCHAP BIJ ONDERZOEKERS 

amper toegevoegde waarde. Integendeel, ik 
moest zelfs vaak aan bedrijven uitleggen dat 
hun opdrachten niet door studenten zouden 
worden uitgevoerd”, lacht Raf Van Ham. “Van-
daag is dat anders. Als spin-off is het een stuk 
eenvoudiger om samen met de UHasselt en 
iMinds onderzoekstrajecten op te zetten. We 
werken goed samen met de Tech Transfer 
Office en vinden ook makkelijker toegang tot 
financiering van het IWT. Voor een klein bedrijf 
als Androme betekent dat een enorme meer-
waarde, want op topniveau innovatief onder-
zoek verrichten, kost een hoop geld.”

De Androme Group stond de voorbije jaren 
aan de wieg van een aantal andere spin-offs 
zoals QuESD, Camargus, Ultra Pictura, Tin-
kerTouch en Aristoco. Sommigen groeiden uit 
tot beloftevolle starters. Bij anderen liep het on-
derweg toch ergens mis. “Dé sleutel tot suc-
ces bestaat natuurlijk niet”, legt Raf Van Ham 
uit. “Investeren in innovatieve technologieën 
blijft altijd een risico. De internationale compe-
titie is moordend en je moet echt een stevige 
nichemarkt vinden – buiten het speelveld van 
de Microsofts en de Googles van deze wereld 
– om heelhuids uit de startblokken te geraken. 
Je moet de juiste financiering kunnen aantrek-
ken, een goed team – met complementaire 
expertise – rond je verzamelen en een stevig 
netwerk uitbouwen in de sector waarin je wil 
actief zijn. Zeker in die beginfase heb je heel 
wat ondersteuning nodig, want voortreffelijke 
onderzoekers die van nature uit ook schit-
terende ondernemers zijn: het zijn toch witte 
raven. Daar kunnen partners als Tech Transfer 
Office en LRM echt het verschil maken.”

SNELLE VERSUS TRAGE GROEIERS
“Op gebied van jobcreatie mag je niet meteen te 
veel verwachten van spin-offs. Op dit moment  

ANDERE TIJDEN
Van onderzoeker tot ondernemer: dat is een 
grote stap. En twintig jaar geleden was die stap 
wellicht nog groter dan vandaag. “De acade-
mische wereld zat in die tijd nog heel anders 
in elkaar. De focus lag voornamelijk op funda-
menteel onderzoek en universiteiten stonden 
weigerachtig tegenover het commercialiseren 
van hun eigen onderzoeksresultaten. Opstart-
financiering bestond nauwelijks en van onder-
steunende diensten als een Tech Transfer Office 
was al helemaal geen sprake. De laatste tien 
jaar is het maatschappelijk klimaat rond spin-
offs immens veranderd. Stilaan ziet de wereld in 
dat het in onze huidige maatschappij belangrijk 
is om academische kennis te vertalen in reële 
economische activiteiten die werkgelegenheid 
kunnen creëren. Universiteiten nemen hun 
nieuwe taak ter harte en worden ook financieel 
gestimuleerd om in te zetten op innovatie en 
valorisatie.”

“Zonder de samenwerking met UHasselt-on-
derzoekers hadden we Androme niet kunnen 
opstarten. We verkregen van de universiteit de 
licentie om een stuk software dat aan de UHas-
selt ontwikkeld was, te commercialiseren en 
konden – via projectsamenwerkingen – ook nog 
op hun onderzoeksexpertise rekenen. Maar we 
zijn gestart zonder opstartfinanciering. Het geld 
dat we verdienden met kleine opdrachten in-
vesteerden we meteen terug en zo hebben we 
heel stilletjes onze expertise kunnen uitbreiden. 
Pas toen we zo’n vijftien jaar geleden begonnen 
samen te werken met grote klanten zoals Alca-
tel, Siemens, Barco en Agfa Gevaert is de bal 
voor ons echt aan het rollen gegaan en groei-
den we ineens veel sneller.”

HET LABEL SPIN-OFF
“In die beginperiode had dat label ‘spin-off’ 

stelt Androme zelf 26 hoogopgeleiden tewerk. 
In de hele Androme Group gaat dat zelfs om 
60 werknemers. Dat is mooi. Zeker in de hui-
dige economie ben je misschien wel beter af 
met 500 kleine bedrijven die elk 10 werkne-
mers tewerkstellen dan met één grote multi-
national die jobs creëert voor duizenden. Maar 
soms zijn de verwachtingen op het vlak van 
tewerkstelling ook gewoonweg te hoog. En 
die jobs zijn er bovendien nooit van vandaag 
op morgen. Daar gaan al snel acht tot tien jaar 
overheen. Die tijd om te groeien en zich stevig 
te verankeren, moet je spin-offs ook geven.”

“Androme zelf heeft het grote geluk gehad dat 
we traag zijn kunnen groeien. Daardoor zijn we 
echt mee kunnen groeien met het bedrijf en dat 
was nodig. Want een goed werkende onder-
neming uitbouwen, is nog heel wat anders dan 
alleen maar innoveren op technologisch vlak. 
Gaandeweg heb ik de knepen van het onder-
nemen geleerd, bouwde ik zelf een steviger net-
werk uit en groeide ook onze expertise. Zonder 
druk van externe investeerders die al op korte 
termijn grote resultaten willen zien. En zonder 
dat we vanaf dag 1 moesten internationaliseren. 
Dat maakt het allemaal een beetje makkelijker. 
En het zorgt er bovendien voor dat we soms 
ook voor projecten konden kiezen die niet met-
een op korte termijn rendabel waren.”

“Soms kan je natuurlijk niet voor zo’n traag 
groeipad kiezen: omdat je veel risicokapitaal 
hebt opgehaald of omdat jouw product – in 
deze competitieve wereld – echt zo snel mo-
gelijk op de internationale markt moet gebracht 
worden. In dat geval wordt het nog belangrijker 
om je focus niet te verliezen, je marktreflexen 
aan te scherpen en je met de juiste mensen te 
omringen. Als starter kan je nu eenmaal niet 
alles zelf in handen nemen.” ■
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VAN INNOVATIEF IDEE TOT SPIN-OFF

Elke innovatie begint met een goed idee. Maar dat is slechts het begin van een intensief traject. “De stap van de technologie naar 
een product is gigantisch groot. En als je dan eindelijk een product hebt, moet je het ook nog eens kunnen vermarkten”, zegt 
Raf Van Ham, CEO van UHasselt-spin-off Androme. “Je moet oog hebben voor trends en ontwikkelingen buiten het vakgebied 
waarin jouw innovatieve technologie het verschil kan maken. Voor welke doelgroep levert mijn technologische vondst een 
meerwaarde op? Hoeveel zijn mensen bereid om ervoor te betalen? Hoe kan je die markt het best benaderen? En waar vind je 
opstartfinanciering? Gelukkig zijn er – binnen en buiten de universiteit – een aantal instanties die jou daarbij kunnen helpen.”

COACHING EN BEGELEIDING 
Tech Transfer Office ondersteunt en bege-
leidt ondernemende onderzoekers bij hun 
proof-of-concept. “De gesprekken met de 
TTO-medewerkers zijn bijzonder inspire-
rend”, vertelt Raf Van Ham. “Zeker aan de 
UHasselt is de drempel naar TTO bijzonder 
laag. En dat is positief. In hen vind je een 
sparring partner die meedenkt en die kritisch 
kijkt naar jouw plannen. Bovendien helpen 
zij jou ook bij de zoektocht naar startfinan-
ciering – zij kennen hun weg doorheen alle 
verschillende kanalen – en brengen jou in 
contact met een interessant netwerk van 
researchers, sectorspecialisten, bedrijven en 
andere organisaties.”

FUNDING
Elke spin-off heeft nood aan ‘pre-seed’- en  
‘seed’-financiering. Voor pre-seed-financiering 
(financiering van een voorbereidend project) 
kunnen de onderzoekers een beroep doen op 
de speciale IOF-financiering van de UHasselt 
zelf. Voor seed-financiering kunnen starters 
terecht bij KMOFIN2 (het investeringsfonds 
van PMV, LRM en de UHasselt) of SOFI, het 
spin-off-financieringsinstrument van PMV. TTO 
begeleidt onderzoekers om hun investerings-
dossier voor te bereiden.

ECOSYSTEEM
Limburg investeerde de afgelopen jaren fors 
in incubatoren als BioVille, Corda Campus, 
GreenVille, EnergyVille, C-Mine… Onder-
nemen in een stimulerende biotoop waar  
gelijkgezinden elkaar inspireren, betekent 
een enorme meerwaarde voor spin-offs.

De UHasselt trekt volop de kaart van innovatie 
en spin-offs. Samen met LRM en PMV trekt 
de universiteit 35,5 miljoen euro uit om via het  

EXTRA STARTFINANCIERING VOOR SPIN-OFFS

KMOFIN2 DICHT KLOOF TUSSEN 
VINDING EN SPIN-OFF

ARKimedesfonds KMOFIN2 ambitieuze Lim-
burgse kmo’s, starters en spin-offs de nodige 
financiële ruggensteun te geven. 
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UHASSELT STIMULEERT 
ONDERNEMENDE ONDERZOEKERS
Onderzoekers zijn vaak geen geboren ondernemers. Want nieuwe technologieën ontwikkelen is één ding, ze ook nog succesvol op 
de markt zetten, is toch nog wat anders. De UHasselt – en de Tech Transfer Office in het bijzonder – zet heel wat initiatieven op touw 
om het ondernemerschap van haar onderzoekers een boost te geven.

OPPORTUNITY RECOGNITION WORKSHOP (ORW)

Welke innovatieve ideeën zijn markt-proof?

Waarom een statuut 
doctor-ondernemer 
een goed idee is

Van nieuwe methoden om vroegtijdig kanker op te sporen tot het ontwikkelen van (bio)
chemische processen met een lage milieu-impact: de onderzoeksinstellingen van de 
UHasselt en VITO voeren heel wat hoogtechnologisch onderzoek uit met een hoog eco-
nomisch potentieel. Toch is de vertaalslag van wetenschap en technologie naar inno-
vatieve oplossingen met een duidelijke economische en maatschappelijke meerwaarde 
allesbehalve een makkelijke oefening. Om onderzoekers hierin te ondersteunen, organi-
seerde de UHasselt, VITO en iMinds in november een driedaagse ‘opportunity recogni-
tion workshop’ (ORW) in C-Mine Genk. Een primeur in Limburg.

Om academische onderzoekers te stimu-
leren de stap naar het ondernemerschap 
te zetten en hun kennis te valoriseren, wil 
de UHasselt graag een statuut doctor-on-
dernemer in het leven roepen. Dit zou hen 
de kans geven om nog twee jaar lang voor 
50% aan de universiteit te blijven als ze na 
hun doctoraat een eigen bedrijf oprichten.
Doctorandi hebben een schitterend profiel 
om een succesvolle start-up uit te bouwen, 
maar ze zijn in het algemeen vaak te voor-
zichtig. “Als we de 450 doctorandi bevragen 
over de carrière die ze na hun doctoraat wil-
len uitbouwen, dan eindigt het oprichten van 
een eigen onderneming steevast helemaal 
onderaan in dat lijstje. Vooral de angst voor 
de onzekerheid schrikt hen af. Door hen tij-
dens die eerste moeilijke jaren toch een ba-
sisinkomen te geven, kan je die onzekerheid 
voor een stuk wegnemen en de drempel 
naar ondernemerschap verlagen”, aldus rec-
tor Luc De Schepper.

eenvoudig is dat niet. Het veronderstelt een 
verschuiving van de focus op hun eigen on-
derzoek naar het centraal stellen van klanten 
en gebruikers. Door deze workshop willen on-
derzoekers inzichten aanreiken die hen helpen 
om hun knowhow efficiënter in te zetten en te 
verankeren in de markteconomie in Vlaande-
ren en daarbuiten”, zegt Ann-Pascale Bijnens, 
directeur Tech Transfer Office van de UHasselt. 

De workshop kadert in de doctoral schools 
van de UHasselt en kon rekenen op de financi-
ele steun van het SALK – Strategisch Actieplan 
Limburg in het Kwadraat.

Veertien UHasselt- en VITO-onderzoekers – 
van economen tot fysici – schreven zich in 
om het marktpotentieel van hun onderzoek 
te ontdekken aan de hand van pitchingses-
sies en via modules die ingaan op het vinden 
van de unieke sterktes van de ontwikkelde 
oplossingen, het bouwen van bedrijfsmo-
dellen, manieren om (potentiële) klanten te 
segmenteren… “Voor de nieuwste gene-
ratie onderzoekers zijn wetenschappelijke 
en technologische doorbraken slechts één 
aspect. Daarnaast houden ze zich steeds 
meer bezig met het exploreren van het 
marktpotentieel van hun innovaties. Maar 
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INTERREGIONALE VALORISATIE-OPPORTUNITEITEN ONDERSTEUNEN

TTO’s van Hasselt, Leuven, Antwerpen en 
Eindhoven slaan de handen in elkaar

Onder de naam TUC (Technologie Uitwisseling Commissie) bundelen de Tech Transfer 
Offices van de universiteiten van Hasselt, Leuven, Antwerpen en Eindhoven de krach-
ten om interuniversitaire en interregionale valorisatie-opportuniteiten te ondersteunen. 
“Intensief samenwerken met alle TUC-partners levert alleen maar voordelen op. Het 
stimuleert ons om actief aan technologiematching te doen met partners buiten de ei-
gen regio. Daarnaast bouwen we ook gezamenlijke initiatieven uit om het ondernemer-
schap van onderzoekers te ondersteunen”, zegt Ann-Pascale Bijnens, directeur van de 
TTO van de UHasselt.

INTERREGIONALE TECHNOLOGIE-
MATCHING

“Universiteiten en TTO’s zitten natuurlijk niet 
op een eilandje. Over het muurtje kijken en 
het uitbouwen van een zo ruim mogelijk in-
ternationaal netwerk zit in hun DNA. Maar 
door systematisch, frequent en beter gestruc-
tureerd samen te werken, creëren we toch 
een hefboom voor potentiële interregionale 
valorisatie-opportuniteiten en spin-offs. Als je 
onderzoekers uit verschillende universiteiten, 
regio’s en disciplines kan samenbrengen in 
één interregionale spin-off, kunnen daar alleen 
maar hele mooie projecten uit ontstaan”, aldus 
Ann-Pascale Bijnens.

MASTERCLASS ONDERNEMEN
“De uitdaging voor TTO’s is in Vlaanderen en 
Nederland precies de zelfde: je werkt met 
onderzoekers en niet met ondernemers. Op 
dit terrein hebben wij een belangrijke rol te 
spelen”, aldus Bart de Jong, directeur van 
de TTO van TU/e Innovation Lab. Om dat 
ondernemerschap en die marktreflex bij 
onderzoekers te stimuleren, organiseerden 
de TUC-partners een interregionale Mas-
terclass Ondernemen. Op deze intensieve 
driedaagse kregen de academische onder-
zoekers vragen van business developers en 
moesten ze heel concreet nadenken over de 
businessmodellen, marketingaanpak… om 
hun innovatieve technologie op de markt te 
brengen.

ONDERNEMERSCHAP BIJ ONDERZOEKERS 



19

ONDERNEMERS 

ONDERNEMERS 
ONDERSTEUNEN EN 
PROFESSIONALISEREN 
De UHasselt stimuleert niet alleen haar studenten en onderzoekers om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Ze 
ondersteunt ook ondernemers die met twee voeten in de praktijk staan. De UHasselt School of Expert Education (SEE) 
ontwikkelde – samen met externe partners – heel wat programma’s die ondernemers helpen innoveren en professionaliseren. 

ADVANCED RETAIL DESIGN (ARD)

Klantenbeleving naar 
een hoger niveau

Klantenbeleving is vandaag hét toverwoord voor retailers. Want beleving maakt nieuws-
gierig. Ze inspireert, verwondert en raakt de emoties van de consument. Maar hoe 
kan je door een doordachte inrichting die totaalbeleving naar een hoger niveau tillen? 
En welke impact kan retail design hebben op verkoopcijfers, merkbeleving en winkel 
ervaring? In de SEE-opleiding Advanced Retail Design slaan Katelijn Quartier en Wim 
Janssens (UHasselt) samen met tal van ervaringsdeskundigen de brug tussen retail en 
design. Unizo Limburg hielp dit programma mee in de markt te zetten.

DE ULTIEME SHOPPING EXPERIENCE
Karine Valy, zaakvoerster van het Hasseltse 
schoenenwalhalla La Bottega, volgde de 
opleiding dit academiejaar. “Bij La Bottega 
hebben we altijd heel sterk ingezet op die 
shopping experience waarin het totaalplaatje 
klopt en alle zintuigen geprikkeld worden. Bij 
Unizo Limburg volgde ik al een heel aantal 
opleidingen over dit thema. En door mijn 
job kom ik ook voortdurend in contact met 
mooie en innovatieve voorbeelden. Dat de 
winkelinrichting, de manier waarop pro-
ducten zijn uitgestald, de verlichting en het 
kleurgebruik essentieel zijn om klantenbele-
ving naar een hoger niveau te tillen, was op 
zich dan ook niet nieuw voor mij. Maar de 
cases in deze opleiding waren inspirerend 
en de meer theoretische onderbouw van het 
programma betekende voor mij een grote 
meerwaarde.”

“Op dit moment zitten we volop in de ver-
bouwingswerken en breiden we La Bottega 
uit in de voormalige gebouwen van jenever-
stokerij Smeets. De plannen waren natuurlijk 
al uitgetekend, maar de SEE-opleiding be-
vestigde dat we met de manier waarop we 
dat waardevolle gebouw herbestemmen, 
nóg extra meerwaarde creëren voor onze 
klanten. Ik ben vastbesloten om ook aan 
de slag te gaan met de input die ik kreeg 
over het integreren van planten in een win-
kelomgeving. En de expert die de sessie 
rond geurmarketing verzorgde, heb ik na-
dien meteen uitgenodigd voor extra advies 
op maat. Ook de interactie met de andere 
deelnemers vond ik bijzonder inspirerend. 
Als je ideeën kan uitwisselen met andere 
ondernemers die ook naar nieuwe retailer-
varing op zoek zijn, dan kan je daar alleen 
maar van leren.”
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INTERNATIONAL MANAGEMENT EXCELLENCE PROGRAM (IMEX)

Limburgse bedrijven export-klaar

ONDERNEMERSUNIVERSITEIT 

Ondersteun de eigenaar-ondernemer

De meeste exporterende bedrijven botsen op dezelfde hindernissen. Dat bleek uit een 
onderzoek dat de UHasselt samen met Voka Limburg uitvoerde. “Door – in de opleiding 
International Management Excellence Program (IMEX) – concrete academische inzichten 
samen te brengen met tools en praktijkcases willen we CEO’s en managers met ex-
portambities beter begeleiden en ondersteunen bij hun internationale avontuur”, aldus 
Piet Pauwels.

Limburgse eigenaar-ondernemers vinden vaak niet de tijd om uitgebreide opleidingstrajecten te volgen. En toch hebben zij nood aan 
onderbouwde inzichten die hen ondersteunen in het leiden van hun bedrijf. Daarom startte de UHasselt samen met CEO-Limburg in 
2011 met de Ondernemersuniversiteit. “Een programma op maat dat in een aangename sfeer ondernemers heel bewust en doelgericht 
aanspoort om bij te leren en ervaringen uit te wisselen”, vertelt Dieter Paredis, die dit jaar het familiebedrijf drukkerij Haletra overnam.

“Het mooie aan deze opleiding is dat er echt 
de brug gemaakt wordt tussen academische, 
theoretische inzichten en hands-on ervaring 
van ondernemers. Die combinatie maakt de 
opleiding extra interessant”, zegt keynote-
spreker Paul Van den Broeck die met zijn be-
drijf HTMS onlangs de Leeuw van de Export in 
ontvangst mocht nemen.

gekozen thema’s: groei, professionalisering, 
leiderschap en financiën. De deelnemers be-
palen zelf mee de richting, uitdieping en ver-
fijning van het hoofdthema, en de professor 
neemt eerder de rol van moderator op zich. Hij 
leidt het gesprek, onderbouwt onze ervaringen 
met wetenschappelijke inzichten en reikt ons 
nieuwe referentiekaders aan. Die academische 
onderbouwing betekent voor mij een immense 
meerwaarde.”

“Omdat ik drukkerij Haletra recent heb overge-
nomen, volg ik sinds vorig jaar de cluster rond 

EERSTE HULP BIJ EXPORT

Export is de motor van onze Limburgse 
economie. Meer dan 70% van wat in Lim-
burg geproduceerd wordt, is bestemd voor 
het buitenland. En toch worstelen nog heel 
wat bedrijven met internationalisering. In vijf 
tweedaagse workshops dompelt IMEX ma-
nagers en CEO’s onder in de inzichten van 
academici, experten en ervaringsdeskundi-
gen. 

PERFECTE MIX VAN ACADEMISCHE 
OPLEIDING EN NETWERKING

“Ik volg al sinds de start programma’s aan de 
Ondernemersuniversiteit en voor mij is deze 
formule de perfecte mix van een academisch 
programma en een gezellige netwerkavond”, 
zegt Dieter Paredis. “We starten de avond 
met een etentje, dan volgt het academi-
sche programma en nadien wisselen we 
tijdens een informele drink verder ideeën 
uit met elkaar. Een kleine groep onderne-
mers werkt onder leiding van een voorzit-
ter en een professor rond één van de vier  

leiderschap”, aldus Dieter Paredis. “De nieuwe 
inzichten die ik heb opgedaan aan de Onder-
nemersuniversiteit komen dagelijks van pas. Ik 
merk dat ik door de opleiding op een andere 
manier leiding geef en dat ik met meer vertrou-
wen beslissingen durf nemen vanuit mijn eigen 
persoonlijkheid. Door de academische input 
en de ervaringen van collega-ondernemers 
voel ik mij nog meer gesterkt om mijn eigen 
koers te varen. En dat is toch niet zo evident 
in een familiebedrijf met een heel eigen cultuur 
en traditie.”
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ONDERNEMERS

OPEN INNOVATIEMANAGEMENT IN KMO’S

Innovatie als oplossing, zeker voor kmo’s
Open innovatie en co-creatie: het zijn dé toverwoorden van de laatste jaren. Maar veel kmo’s worstelen ermee. Ze associëren innovatie 
nog al te vaak met hoogtechnologische productinnovaties en grote, succesvolle wereldmerken. Maar hoe kan ‘innovatie’ een oplossing 
zijn voor de problemen waarmee zij geconfronteerd worden? En hoe kunnen ze – samen met partners, klanten en leveranciers – hun 
bedrijfsprocessen efficiënter organiseren zodat ze meer waarde en dus ook impact creëren op de markt? De SEE/VKW-opleiding ‘open 
innovatiemanagement in kmo’s’, met Wim Vanhaverbeke en Sara Leroi-Werelds, biedt kmo-bedrijfsleiders een theoretisch kader, prak-
tijkervaringen, handige tips en veel interactie.

“De opleiding dwingt je om met een breed 
vizier – vanuit het businesscanvas dat je 
krijgt aangereikt – naar je eigen businesspro-
cessen te kijken. Innovatie is in dat verhaal 
primair een kwestie van (proactief) reageren 
op allerlei ontwikkelingen in de markt en in 
de maatschappij”, zegt Marijke Lambrigts 
(afgevaardigd bestuurder van Belisia Interior 
Concepts) die de SEE-opleiding vorig jaar 
volgde. “Toen uit de analyse-oefening bleek 
dat Belisia heel wat kansen liet liggen omdat 
we een bepaalde doelgroep te stiefmoeder-
lijk behandelden, zijn we daar meteen mee 
aan de slag gegaan. Wij hebben niet onze 
producten aangepast, maar zijn die doel-
groep vanuit een andere waardepropositie 
wél heel bewust anders gaan benaderen: 
met communicatietools op hun maat. Ook 
dat is ‘innoveren’. En het rendeert, want de 
interesse voor onze producten is sindsdien 
exponentieel toegenomen.”

“Door even vier dagen off-site te gaan en 
ondergedompeld te worden in inspirerende, 
nieuwe academische inzichten en succes-
volle praktijkgetuigenissen, leer je met een 
frisse, maar kritische blik naar je eigen on-
derneming kijken. Dat levert heel wat waar-
devolle inzichten op en geeft nieuwe energie 
om de dingen anders aan te pakken.”
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Elk jaar produceren Belgische en 
Nederlandse varkens miljoenen kilo’s 
mest. En hoewel dat mestoverschot 
voor veetelers een steeds groter 
probleem vormt, ziet Henri Elen, 
zaakvoerder van het Limburgse 
Renovia, er vooral een ongelooflijke 
economische en ecologische 
opportuniteit in. “Mestoverschot kan 
een belangrijke oplossing betekenen 
voor problemen als bodemdegradatie, 
tekort aan voedingsstoffen en de 
groeiende vraag naar duurzame 
energie.” Van mestverwerking tot 
mestvalorisatie: een – economisch 
en technisch – haalbare piste? De 
onderzoekers van het Centrum voor 
Milieukunde (CMK) van de UHasselt 
onderzochten het voor Renovia 
in samenspraak met i-Cleantech 
Vlaanderen en GreenVille. De 
studie past in een reeks van 14 
haalbaarheidsstudies die met steun 
van LSM en de provincie Limburg 
werden uitgevoerd.

“VARKENSMEST IS GEEN PROBLEEM. 
HET IS DE OPLOSSING!”

CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE (CMK) en RENOVIA
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PARTNERS IN INNOVATIE 

ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE
MEERWAARDE

Belgische en Nederlandse varkenshouders 
kampen elk jaar met miljoenen kubieke meters 
mestoverschot. En door de strengere eisen 
van de Europese Unie zal dat overschot de 
komende jaren alleen maar stijgen. “In Neder-
land is de wetgeving nog strenger dan in Bel-
gië. Als de varkenshouders onvoldoende mest 
verwerken, krijgen ze minder dierenplaatsen 
en worden ze gedwongen om hun bedrijf af te 
bouwen. Daardoor wordt dat mest op dit mo-
ment massaal getransporteerd naar Frankrijk. 
Economisch en ecologisch is dat een drama. 
Als we die ‘probleemstof’ niet op een goede 
manier gaan verwerken tot nuttige producten, 
dan is niet alleen de veehouderij in noordwest-
Europa ten dode opgeschreven. Je kan de na-
tuur ook niet onuitputtelijk blijven belasten met 
een overmaat aan nutriënten zoals nitraat en 
fosfaat”, aldus Henri Elen.  

VAN MEST TOT GRONDSTOF
Als voormalig producent van potgrond draagt 
Elen natuurbehoud hoog in het vaandel. Hij 
vindt het cruciaal om het mestoverschot om 
te zetten in nuttige producten. Maar hoe doe 
je dat op een manier die niet alleen technisch 
haalbaar en economisch rendabel is, maar ook 
ecologisch verantwoord? Met die vraag klopte 
hij aan bij de onderzoekers van CMK. Een  
interdisciplinair team van chemici, biologen, 
toxicologen en milieueconomen onderzocht 
alle pistes. “De eerste onderzoeksresultaten 
zijn bijzonder positief”, legt prof. dr. Robert 
Carleer uit. “Via pyrolyse (verhitten in een zuur-
stofarme atmosfeer) kunnen we de ingedikte 
mest verkolen tot drie producten: biochar,  
een gasvormig product dat bij het afkoelen 
kan condenseren tot een bio-olie en actieve 
kool. Met biochar verhoog je het organische 
stofgehalte in de bodem en verbeter je tege-
lijkertijd de bodemstructuur. Bovendien heeft 
de biochar ook een bufferende werking en im-
mobiliseert hij de aanwezigheid van zware me-
talen – zoals zink – in de bodem. Dat kan een 
bijzonder groot voordeel betekenen voor ver-
ontreinigde, arme bodems zoals er in Noord-
Limburg heel wat zijn.”
“Omdat de bodemvruchtbaarheid verbetert, 
kan je meer oogsten per hectare. Bovendien 
groeiden de planten in het universiteitslabo-
ratorium ook twee keer zo snel dan de niet-
bemeste planten. Voor de tuinbouwsector kan 
dit product een enorme meerwaarde opleve-
ren. Als tuintelers met dit product tijd kunnen 
winnen – en hun serre in de winter dus minder 

lang moeten verwarmen – dan kunnen ze daar 
immens veel geld mee besparen”, beklem-
toont Henri Elen.
“In een vervolgstudie willen we onderzoeken 
of we uit de varkensmest ook bio-olie kunnen 
valoriseren om de pyrolyse-installatie mee te 
verwarmen. Bovendien willen we nagaan of 
we de biochar nog verder kunnen verwerken 
tot actieve kool. Want dat product heeft nog 
een veel grotere toegevoegde waarde”, verdui-
delijkt prof. dr. Jan Yperman. 
“Als je die varkensmest op deze manier kan 
opwaarderen tot nieuwe, betere grondstoffen 
is dat een fantastische manier van closing the  
circle”, aldus CMK-doctorandus Jens Mag-
gen. “De eerste onderzoeksresultaten in ons 
klein conceptueel model van de reactor zijn 
alvast erg positief. In een volgende fase wil-
len we in een levensecht demonstratiemodel 
aftoetsen of deze resultaten ook op grotere 
schaal overeind blijven. We hopen dat we via 
Horizon2020 financiering vinden voor deze 
vervolgstudie.”

ECONOMISCH RENDABEL
“Ook economisch lijkt de pyrolyse van var-
kensmest een interessante piste”, vertelt dr. 
Tom Kuppens.  “Is de biocharproductie eco-
nomisch rendabel als de bio-olie toch niet 
bruikbaar blijkt om de reactor te verwarmen? 
Resulteert de – eventuele – verdere verwerking 
van de biochar naar actieve kool economisch 
in een grotere toegevoegde waarde? En in 
hoeveel tijd is de hoge investeringskost van 
deze productiemethode terugverdiend? In ons 
techno-economisch model bleek elk onder-
zocht scenario op het eerste gezicht econo-
misch rendabel. Op dit moment hebben we in 
ons onderzoek erg gefocust op de productie-
kosten. Nu willen we nog meer in detail nagaan 
of de verkoopprijzen waar we op dit moment 
vanuit gaan ook effectief op de markt zullen 
gehaald worden, maar de eerste resultaten 
ogen in ieder geval erg veelbelovend.”

WETENSCHAPPERS, ONDERNEMERS 
EN OVERHEDEN

“De samenwerking met de CMK-onderzoe-
kers is ronduit schitterend verlopen”, vertelt 
Henri Elen enthousiast. “Het was een inter- 
actief proces waarin alle partijen echt naar 
elkaar luisterden en met elkaar meedachten. 
Ook in de zoektocht naar de juiste technologie 
heb ik in de onderzoekers een goede partner 
gevonden.”
“We vinden het belangrijk om industriële part-
ners te betrekken bij ons onderzoek, omdat ►
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we ervan overtuigd zijn dat die voortdu rende  
interactie ook tot betere resultaten leidt. Als je 
alle kennis en ervaring – ook die van de onder-
nemer – bij elkaar brengt, dan kan je de risico’s 
veel beter inschatten. In een interdisciplinair 
onderzoeksinstituut als CMK zijn we natuurlijk 
ook gewoon om continu te overleggen en de 
vertaalslag van ons onderzoek te maken. De 
onderzoekers – chemici, toxicologen, biolo-
gen en economen – kijken dan wel vanuit hun  

eigen discipline naar diezelfde studie, maar 
je wil samen wel de best mogelijke resultaten 
neerzetten”, aldus professor Robert Carleer.
“Als ondernemer heb je die wetenschappelijke 
insteek van onderzoekers nodig om stappen 
vooruit te kunnen zetten. Maar je kan ook niets 
realiseren zonder de steun van de overheid. 
Ook zij moeten willen meegaan in zo’n project 
en bereid zijn om een stuk van die risicovolle 
investering te dragen. Daarom willen we de 

provincie Limburg, i-Cleantech Vlaanderen en 
GreenVille danken voor alle steun.”
“Een dergelijke investering heeft ook een be-
langrijke maatschappelijke meerwaarde”, be-
klemtoont dr. Tom Kuppens. “Door het vast-
leggen van koolstof in de bodem onderzoeken 
we immers ook een belangrijke potentiële piste 
om klimaatverandering tegen te gaan.”

“De samenwerking met de CMK-onderzoekers is ronduit schitterend verlopen”, zegt Henri Elen (tweede van rechts).
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www.uhasselt.be

Een website maken die uw gedachten kan lezen, kan voorlopig nog 
niet. Maar de nieuwe UHasselt-website informeert en inspireert u wel 
op de meest overzichtelijke manier. In een frisse vormgeving. En vol-
ledig mobiel. Surf naar www.uhasselt.be en ontdek het zelf!

Kunnen we 
binnenkort een 
website maken die 
uw gedachten 
kan lezen?

 

UHasselt-website in het nieuw!
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Twee studenten biomedische wetenschappen en twee ingenieursstudenten werkten binnen het Limburg Clinical Research 
Program (LCRP) in het Ziekenhuis Oost-Limburg aan hun individuele masterthesis. Door hun inzichten multidisciplinair samen te 
voegen,  ontwikkelden ze een medische app die hartritmestoornissen kan opsporen via de smartphone. Veelbelovend, vond ook de 
farmareus Bayer en de start-up Qompium was geboren. Zij beloonden de innovativiteit van de studenten niet alleen met 50.000 euro 
startkapitaal, maar nodigden hen bovendien uit op het hoofdkantoor in Berlijn. Drie maanden lang kregen de UHasselt-studenten 
alle ondersteuning om van hun idee een sterke start-up te maken. “Een onvergetelijke ervaring”, aldus Lenn Drijkoningen.

HARTAFWIJKINGEN OPSPOREN 
VIA SMARTPHONE

Als je gepassioneerde studenten uit verschil-
lende disciplines samenbrengt rond een con-
creet probleem kunnen er magische dingen 
gebeuren. Daar is de beloftevolle start-up 
Qompium het bewijs van. “In het kader van 
onze masterthesis kregen we de kans om in 

een multidisciplinaire omgeving te werken 
rond een heel concreet klinisch probleem dat 
ons werd aangereikt door de Mobile Health 
Unit van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)”, 
vertelt biomedicus Frederic Lenaerts. “Zij vol-
gen al heel wat hartpatiënten via telemonito-
ring op en zijn continu op zoek naar eenvou-
dige, gebruiksvriendelijke systemen om de  

gezondheid van de patiënten accuraat vanop 
afstand te monitoren. In die context ontwikkel-
den we een app die eventuele hartritmestoor-
nissen bij deze patiënten kan detecteren door 
een eenvoudige opname van de vinger via de 
smartphone. Het idee is simpel: als je je vinger 
op de camera van je smartphone legt en je met 
het lampje in die vinger schijnt, dan weerkaatst 

VAN MASTERTHESIS TOT START-UP
GESPOT DOOR BAYER BERLIJN
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VAN MASTERTHESIS TOT START-UP

ONDERNEMEN OVER DE GRENZEN

het licht feller bij elke hartslag. Door de pieken 
en dalen in kaart te brengen, kan je nagaan of 
je hartslag regelmatig is of niet. Eventuele hart- 
ritmestoornissen kunnen op die manier snel en 
efficiënt opgespoord worden.”

BRUISENDE DYNAMIEK
“Vijf dagen per week werkten we in het ZOL 
aan deze toepassing. Een luxe, want doordat 
we hier meteen een interessante proeftuin 
voorhanden hadden, konden we bijzonder 
snel schakelen”, vervolgt ingenieur Lenn Drij-
koningen. “We konden de cardiologen uitge-
breid vragen naar hun feedback, hun concrete 
verwachtingen en bedenkingen. En bij de pati-
enten konden we meteen testen of een nieuwe 

aanpassing werkte of niet.”
“En dan was er nog de interactie met de an-
dere UHasselt-studenten en –doctorandi die 
in dezelfde vleugel van het ziekenhuis aan 
hun onderzoek werkten”, zegt Kobe Leyssen. 
“Die stimulerende omgeving vol frisse ideeën, 
enthousiasme en ambitie creëerde een onge-
looflijke dynamiek. Als je hier binnenwandelde, 
voelde je onmiddellijk: hier gaan grootse din-
gen gebeuren.”

GESPOT DOOR BAYER
“Dat Bayer onze app ontdekt heeft, is eigen-
lijk gewoon een gelukkig toeval”, vertelt Jo 
enthousiast. “De app trok de aandacht van 
een medisch vertegenwoordiger die hier in het  

ziekenhuis kwam. Hij bracht ons in contact 
met de mensen van Bayer Belgium en toen 
ging de bal echt aan het rollen.”
“Bayer lanceerde dit jaar voor het eerst een 
acceleratorprogramma voor start-ups in de 
medische sector. Deelnemers uit heel Europa 
wagen hun kans”, legt Lenn Drijkoningen uit. 
“Maar toen de mensen van Bayer voor het 
eerst hoorden over de Cardimoni-app waren 
de inschrijvingen al afgesloten. Omdat ze ons 
idee zo interessant vonden, werden we, als 
één van de vijf finalisten, alsnog opgevist voor 
dat programma. En dus ontvingen we 50.000 
euro startkapitaal én mochten we drie maan-
den lang naar Berlijn om van ons idee een be-
drijf te maken.”►
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KOEKEN EN DIEPVRIESPIZZA
“De 50.000 euro die we van Bayer ontvingen, 
is niet niks natuurlijk. Maar de ondersteuning 
en coaching die we van hen in Berlijn moch-
ten ontvangen, is écht onbetaalbaar”, beklem-
toont Jo. “Toen we hier in België vertrokken, 
werkten we aan een onderzoeksproject. Het 
medisch-wetenschappelijke onderzoeksluik 
van ons verhaal was prima getagd door de 
UHasselt en het ZOL. Maar in Berlijn maakten 
we van dat onderzoek ook een echt bedrijf. En 
daar komt immens veel bij kijken: marketing, 
financiën, de complexe juridische regulering 
van zo’n medische app… Bij al die facetten 
stelde Bayer ons haar netwerk en coaches ter 
beschikking.”
Frederic Lenaerts: “Onze business coach 

DE MASTERTHESIS 2.0: 
MULTIDISCIPLINAIR 
EN OPLOSSINGSGERICHT 
Lenn, Frederic, Jo en Kobe waren de eerste UHasselt-studenten die in het kader van 
hun masterthesis de kans kregen om in een ziekenhuis in een multidisciplinair team 
aan een concrete klinische oplossing te werken. Een succesformule, zo blijkt. 

“Dat de ideeën die hier gelanceerd werden echt tot concrete start-ups zouden leiden – die zelfs 
de aandacht van spelers als Bayer krijgen – hadden we nooit durven dromen, maar het scherpt 
wel de verwachtingen voor de volgende generatie masterstudenten”, zegt initiatiefnemer dr. 
Lars Grieten (UHasselt/ZOL). “We zijn ervan overtuigd dat zo’n multidisciplinaire aanpak werkt. 
Heel concrete klinische problemen waarmee de artsen dagelijks geconfronteerd worden, vragen 
immers vaak een oplossing waarin verschillende disciplines samengebracht worden. Ook het 
feit dat zo’n een ziekenhuisomgeving ‘een echte proeftuin’ is en er interactie is met de LRCP-
doctoraatsstudenten, betekent een flinke meerwaarde. Nieuwe ideeën kunnen immers meteen 
uitgetest en bevraagd worden bij experten en patiënten.”

was de global CIO van Bayer. Een man wiens 
agenda al vier maanden van tevoren helemaal 
gevuld is, maar die elke week trouw een uur 
voor ons vrijmaakte om te kijken of we nog 
op de juiste track zaten. De lat lag bijzonder 
hoog. Elke week werden er targets vooropge-
steld en het was niet altijd eenvoudig om die 
te halen, maar we zijn er voluit voor gegaan 
en hebben echt het maximum uit deze erva-
ring gehaald.”
“Van Berlijn zelf hebben we niet veel gezien. 
Zondag was rustdag, maar op andere dagen 
werkten we van ’s morgens tot ’s avonds. Op 
koeken, diepvriespizza en pure adrenaline... 
Vastbesloten om onszelf te overtreffen”, lacht 
Lenn. “Berlijn is een onvergetelijk avontuur 
geweest. Hoe het ook verder gaat: dit pakken 

ze ons nooit meer af. Op drie maanden tijd 
hebben we immens veel bijgeleerd. En het in-
ternationale netwerk dat we daar hebben op-
gebouwd, zal ons geen windeieren leggen.”
Kobe Leyssens: “Binnen het komende jaar 
zouden de regulations rond moeten zijn en 
kunnen we met de Cardimoni-app echt naar 
de markt. Maar intussen lopen er verdere 
onderzoeken om de kwaliteit en de gebruiks-
vriendelijkheid van de app nog verder te ver-
fijnen. Daarvoor hebben we ook recent nog 
financiering van iMinds gekregen. De bedoe-
ling is dat we de app eerst binnen de Mobile 
Health Unit van het ZOL uittesten. Loopt dat 
traject goed, dan is the sky the limit en zijn we 
klaar voor de volgende versnelling.”■

ONDERNEMEN OVER DE GRENZEN
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“De UHasselt beperkt zich niet tot het opleiden van jonge mensen. We vinden het óók belangrijk om de sprong van hoger onder-
wijs naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer door de studenten op onze campussen in contact te brengen met 
bedrijven”, zegt rector Luc De Schepper. En dus sloegen de UHasselt en Hermes Alumni ook dit jaar weer de handen in elkaar 
voor de Limburgse Jobbeurs. Een succes, want met 52 bedrijven en meer dan 1.300 studenten, doctorandi en alumni bereikte deze 
achtste editie een recordaantal bezoekers.

“Ondanks de sombere economische be-
richten kwamen meer dan 50 topbedrijven 
– waaronder NMBS, Eubelius, ZOL, Jessa, 
Naessens, Henkel, Medtronic en Cegeka – 
naar campus Diepenbeek afgezakt”, zegt 
Michel Ruland van Hermes Alumni. Ook de 
jongeren kwamen massaal opdragen. En zij 
hoefden dit keer hun CV niet meer mee te 
brengen op papier. Op een speciale kaart 
konden zij het online uploaden en bij elke 
stand laten inscannen.

Recordaantal bezoekers op de Limburgse Jobbeurs

IN ACTION
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IN ACTION

Amerikaanse erkenning voor Low 
Cost IVF-techniek Aardbevingsproof!

In 2013 ontwikkelden onderzoekers van de University of Colorado, de UHasselt en 
het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) een low-cost IVF-techniek die een grote impact 
kan hebben op het leven van miljoenen onvruchtbare koppels in ontwikkelingslanden. 
Vorig jaar kon die wereldprimeur al op heel wat persaandacht rekenen in binnen- en 
buitenland. Het project werd geselecteerd door VLIR-UOS voor de financiering van een 
Internationale Conferentie in Zuid-Afrika. En in november ontvingen de onderzoekers 
voor die technologische innovatie nu ook ‘The Best of What’s New Award’ van het 
Amerikaanse Popular Science Magazine in de categorie ‘gezondheid’. De studie maakt 
deel uit van The Walking Egg Project dat het bewustzijn rond kinderloosheid in de 
Derde Wereld wil vergroten.

“Wij zijn heel erg vereerd met deze award”, zegt 
professor Willem Ombelet (UHasselt/ZOL) van 
The Walking Egg. “Onvruchtbaarheid is wellicht 
het gezondheidsprobleem in ontwikkelingslan-
den dat het meest over het hoofd gezien wordt. 
Volgens cijfers van de WHO treft dit nochtans 
meer dan 200 miljoen koppels. Ongewilde  

De kennis rond de Europese norm Eurocode 
8 – seismisch bouwen – is in België eerder 
beperkt. Nochtans wordt aardbevingsbesten-
dig bouwen in sommige regio’s van ons land 
– waaronder Limburg – in de toekomst wel 
relevant. Daarom organiseerden de UHasselt 
en de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) 
samen een studiedag over dit thema. En met 
succes, want op 21 november maakten 90 
masterstudenten en betonprofessionals ken-
nis met deze norm en de mogelijke toepassin-
gen ervan in België. 

THE WALKING EGG PROJECT UHASSELT EN FEBE 
LEREN STUDENTEN EN 
BETONPROFESSIONALS 
SEISMISCH BOUWEN

Eerste UHasselt-doctoraat in de Rechten

In oktober reikte de UHasselt haar eerste doctoraat in de Rechten uit. Marianne 
Hoppenbrouwers bewees in haar onderzoek dat rechtbanken niet voorbereid zijn 
op aansprakelijkheidsklachten voor schade veroorzaakt door chemische stoffen. 
“Om dat verband te bewijzen, is wetenschappelijke inbreng noodzakelijk, want 
rechters zijn uiteraard geen wetenschappers, maar ze moeten het ingebrachte 
bewijs wél evalueren op zijn juistheid”, aldus de kersverse doctoranda. 

Haar promotor, prof. dr. Bernard 
Vanheusden, is bijzonder verheugd over dat 
eerste UHasselt-doctoraat in de Rechten. 
“Milieurecht is een domein dat nog steeds 
aan belang wint. Bijkomend gaat het om 

een grotendeels nog onontgonnen thema. 
En gelet op de grote stijging aan chemische 
stoffen in onze maatschappij is dit onderzoek 
ook internationaal bijzonder relevant en 
innovatief.”

kinderloosheid in ontwikkelingslanden kan ver-
regaandere sociale gevolgen hebben dan in 
westerse samenlevingen, vooral voor vrouwen. 
Omdat veel families afhankelijk zijn van hun kin-
deren om te kunnen overleven, is kinderloos-
heid er bovendien niet alleen een medisch maar 
ook een sociaal probleem.”
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IN ACTION

Voor het tweede jaar op rij heeft een afstudeerproject van een UHasselt-student architectuur de Euregionale Architectuurprijs 
(EAP) gewonnen. De nieuwe invulling die Rosalie Gielis in haar afstudeerproject ‘Transition’ aan de Ford-site – als bio-energie-
centrale – gaf, maakte indruk op die internationale EAP-jury. Een andere UHasselt-student, Giel Theuwis, kreeg van de jury een 
eervolle vermelding.

PRAGMATISCH EN POËTISCH
‘Transition’ antwoordt op de vraag hoe je 
op de verlaten site van Ford Genk duur-
zame projecten kan ontwikkelen. “In mijn 
ontwerp probeerde ik de complexiteit van 
traditionele raffinaderijen tot een helder 
concept met een beperkt aantal verdie-
pingen te reduceren. En met de gevels als 
spiegel van de aansluitende serres zocht ik 
naar een mooi evenwicht tussen bedrijvig-
heid en natuur”, aldus de laureate. 
De jury prees het ontwerp als “enerzijds 
zeer pragmatisch en anderzijds erg poë-
tisch”. Peter Jannes begeleidde Rosalie 
Gielis bij het onderzoeksluik van haar eind-
werk, Guy Cleuren stuurde het ontwerppro-
ces mee aan en Jo Janssen zorgde voor 
extra begeleiding in de aanloop naar EAP.

UNIEKE NICHES EN EEN EIGEN 
ARCHITECTUURTAAL

“Met een thema als ‘bedrijvigheid’  en een 
focus op duurzame en maatschappelijk ge-
engageerde architectuur,  onderscheiden de 
afstudeerprojecten van de UHasselt zich van 
de anderen”, aldus gelegenheidsanalist Paul 
Kuitenbrouwer (TU Delft). “Met deze prijs 
toont onze faculteit dat ze zich, als één van de 
jongste architectuuropleidingen in de Euregio, 
duidelijk gepositioneerd heeft”, aldus decaan 
Rob Cuyvers. “We hebben in het landschap 
van architectuuropleidingen een unieke po-
sitie verworven en eigen niches gedefinieerd 
rond herbestemming en beleving, universal 
design, participatief ontwerpen en duurzaam-
heid, met een eigen architectuurtaal.”

UHasselt-studente Rosalie Gielis wint 
Euregionale Architectuurprijs (EAP)

Op 6 en 7 november namen masterstudenten architectuur voor de derde keer deel aan het ‘Business Game for Architects’. Het 
simulatiespel, dat samen met het werkveld ontwikkeld werd, moet de ondernemersvaardigheden van studenten – onderhandelen, 
financieel beheer van een project... – helpen aanscherpen. Studente Liesl Van Noten sleepte de overwinning in de wacht. En dat 
leverde haar 500 euro van MATEXI op.

Om van een vastgoedproject een succes 
te maken, volstaat het niet om een creatief 
ontwerp te ontwikkelen dat stedenbouw-
kundig in orde is. Het project moet ook fi-
nancierbaar zijn en de return-on-investment 
moet investeerders overtuigen. Om master-
studenten architectuur die business skills 
bij te brengen, ontwikkelde UHasselt-gast-
professor Didier De Buyst – in samenwer-
king met BDO en MATEXI – een Business 
Game for Architects. “Studenten moeten in 
groep hun project voorstellen aan een in-
vesteringscomité, een bod uitbrengen op 
de grond en onderhandelen over de ver-
koopsovereenkomst. Met deze levensechte 
opdracht en de feedback die ze krijgen van 

professionals uit het werkveld willen we hen 
leren om vastgoedprojecten ook vanuit een 
economische reflex te benaderen”, aldus 
prof. dr. ir. Didier De Buyst.

Business Game scherpt ondernemerszin van 
architectuurstudenten aan

BUSINESS GAME FOR ARCHITECTS
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Academisch onderzoek rond Open Innovatie 
verbeteren en versterken

Cubigo wint Nederlandse innovatieprijs

Open Innovatie legt bedrijven als Philips, Janssen Pharmaceutica en Umicore geen 
windeieren. De successen die zij de afgelopen jaren boekten met innovatieve ontwik-
kelingen - “proudly found elsewhere”- inspireren ook andere ondernemingen om de 
krachten te bundelen met kennisinstellingen, andere bedrijven en partners. Ook in de 
academische wereld groeide de aandacht voor dit topic gestaag.  “Toch worden nog 
veel kansen onbenut gelaten”, vertelt prof. dr. Wim Vanhaverbeke. Samen met Henry 
Chesbrough en Joel West bracht hij op 16 oktober het nieuwe boek ‘Open Innovation: 
New Frontiers’ op de markt waarmee ze het academisch onderzoek rond Open Innova-
tie willen versterken en nog beter willen afstemmen op de noden van de markt.

NIEUWE INZICHTEN
UHasselt-professor Wim Vanhaverbeke is 
een wereldautoriteit op het vlak van open-
innovatiemanagement. Het boek dat hij acht 
jaar geleden, samen met UHasselt-eredoctor 
Henry Chesbrough (de godfather van Open 
Innovation) en Joel West schreef, bracht het 
academisch onderzoek rond Open Innovatie in 
een stroomversnelling. “En toch laten we nog 
te veel kansen liggen”, zegt professor Van-
haverbeke. “Zo is het concept nog te weinig 
geïntegreerd in de mainstreamliteratuur rond 
innovatiemanagement, wordt het topic vooral 
benaderd op bedrijfsniveau, terwijl ook het 
grotere netwerkniveau en het bescheidener 
projectniveau ons interessante inzichten kun-
nen bijbrengen. Bovendien is er in het onder-
zoek nog te weinig aandacht voor hoe Open 
Innovatie werkt in kmo’s, hoe multinationals 
optimaal gebruik kunnen maken van kennis-
centra over de gehele wereld en hoe Open In-
novatie moet toegepast worden voor sociale 
innovatie bij NGO’s en overheden. Ook de link 
van het academische onderzoek met de prak-
tijk – het managen en organiseren van Open 
Innovatie– kan nog een stuk beter.”

OPEN INNOVATION: NEW FRONTIERS

SPIN-OFF IN DE PRIJZEN

IN ACTION

BRUGGEN SLAAN
“Academische onderzoeksresultaten moeten 
zoveel mogelijk doorsijpelen naar de bedrijfs-
wereld zodat ze ook buiten de universiteits-
muren het verschil kunnen maken”, stelt pro-
fessor Vanhaverbeke. Met zijn expertise rond 
Open Innovatie adviseerde en begeleidde hij 
de afgelopen jaren al heel wat ondernemingen 
en organisaties om deze innovatiestrategie in 
de praktijk te brengen. “Die wisselwerking is 
noodzakelijk en inspirerend. Vandaag gaat 
het internationale academische onderzoek 
rond Open Innovatie jammer genoeg nog te 

Vorig jaar won Cubigo, het platform dat via een eenvoudige touchscreen het leven 
van bejaarden en zorgbehoevenden een stuk makkelijker maakt,  al de prijs voor het 
meest innovatieve product van Vlaanderen (verkiezing IWT). Op 18 november werd 
het platform van de UHasselt spin-off Aristico ook in Nederland verkozen tot meest 
innovatieve oplossing. Op de Connected Health Challenge 2014 werd de Limburgse 
uitvinding uit 90 toepassingen als beste verkozen. Met deze erkenning krijgt de door-
braak van het product op de Nederlandse markt een mooie duw in de rug.

vaak zijn eigen weg op, zonder rekening te 
houden met van reële noden van de markt. 
Met ons boek – maar ook met onze Open-
Innovatie-community op Facebook en Linke-
dIn en het MOOI-platform – willen wij die brug 
helpen slaan tussen de academische wereld 
en het bedrijfsleven. We zijn er rotsvast van 
overtuigd dat, als we de krachten beter bun-
delen en die onderlinge kruisbestuiving blijven 
opzoeken, Open Innovatie het verschil kan 
maken. Niet alleen voor bedrijven, maar ook 
voor overheden, NGO’s en netwerkorganisa-
ties.” 

eredoctor prof. dr.Henry Chesbrough en prof. dr. Wim Vanhaverbeke
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Een toekomst voor kerken
Steeds meer Vlaamse parochiekerken staan leeg. Maar hoe gaan we daarmee om? 
Slopen, sluiten of herbestemmen? Het blijft een moeilijk debat. In ‘Het open kerk-
gebouw’ pleiten cultuurfilosoof Sylvain De Bleeckere en architect Roel De Ridder – 
beiden verbonden aan de UHasselt-faculteit Architectuur en kunst – voor een herdefi-
niëring en een herwaardering van (bijna) leegstaande parochiekerken. “Kerkgebouwen 
kunnen ook in de 21ste eeuw nog een belangrijke culturele en maatschappelijke rol 
spelen als ze liturgie – of zingeving – combineren met andere gebruiksmogelijkheden 
op maat van het dorp of de wijk”, aldus de auteurs.

IN HET HART VAN DE 
LEEFGEMEENSCHAP

“Architectuur is altijd ingebed en verankerd in 
een cultuur en in een gemeenschap. Ook wie 
niet gelovig is en wie niet naar de kerk gaat, 
voelt een verwantschap met dat gebouw in het 
midden van zijn leefgemeenschap. Daarom 
pleiten wij er in dit boek voor om kerken toe-
gankelijk te houden en te herdefiniëren zodat 
ze opnieuw ‘zones van zingeving’ worden op 
maat van de lokale gemeenschap”, aldus de 
Ridder. Participatie van die gemeenschap is bij 
de herdefiniëring cruciaal.

“Met ‘Het open kerkgebouw’ wilden we een 
toekomstvisie voor het kerkgebouw voorstel-
len die recht doet aan de traditie én de sa-
menleving van vandaag”, legt professor De 

BOEKLANCERING HET OPEN KERKGEBOUW

IN ACTION

Bleeckere uit. “Je kan ervoor kiezen om de 
liturgische functie van het gebouw te behou-
den en tegelijkertijd een invulling zoeken waar 
de plaatselijke bevolking écht wat aan heeft: 
voor- en naschoolse opvang, een minimale 
woonfunctie integreren… Lokale vrijwilligers, 
architecten en ambtenaren kunnen samen een 
oplossing bedenken die aansluit op de lokale 
behoeften.” 

VANUIT DE (BEHOEFTEN VAN DE) 
LOKALE GEMEENSCHAP

In het kader van zijn doctoraat ontwikkelde 
Roel De Ridder een protocol dat gemeen-
schappen concrete tools in handen geeft om 
een nieuwe invulling te geven aan kerkgebou-
wen. Op basis van de ervaring die de auteurs 
opdeden in het onderzoek rond de zes kerken 

in Kortessem – het éérste onderzoek in zijn 
soort in Vlaanderen – werkten De Bleeckere 
en De Ridder dat protocol verder uit. Op die 
manier biedt ‘Het open kerkgebouw’ een me-
thode om het complexe probleem van (bijna) 
leegstaande kerkgebouwen vanuit een open 
geest te benaderen.

Onderneemster zkt sterk merk
BOEKLANCERING UHASSELT-ALUMNA

Met amper 14.594 vrouwelijke tegenover 24.400 mannelijke Belgische starters in 2013 
hebben onderneemsters nog een serieuze inhaalbeweging te maken. Met ‘Onder-
neemster zkt sterk merk’ willen Katlijn Voordeckers (opmerKelijk) en Sara Reymen 
(Tekstueel) hen alvast een duw in de rug geven. 

“Enthousiaste starters of gevestigde onder-
neemsters die willen heroriënteren of hun 
business willen verdiepen... Met dit boek wil-
len we vrouwelijke ondernemers helpen groei-
en in elke fase van hun ondernemerschap”, 
vertelt UHasselt-alumna Katlijn Voordeckers. 
“Onderneemster zkt sterk merk wil vrouwelijke 
ondernemers bewustmaken van het belang 
van een opmerkelijke branding en communi-
catie. We geven niet alleen nuttige tips, maar 
hopen de lezer(essen) ook te inspireren met 
getuigenissen van rolmodellen zoals Grete 
Remen (Damhert), Veerle Dobbelaere (Clo-
dette) en Sonja Kimpen (Synergie).”
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Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt en het communicatieadviesbureau 
Connect bundelen de krachten en starten een aparte business unit mobiliteitscommuni-
catie. Vijf onderzoekers van IMOB zullen er samen met 18 communicatieadviseurs van 
Connect werken aan innovatieve oplossingen rond mobiliteitsinformatie en verkeers-
communicatie.

Het is niet de eerste keer dat IMOB de han-
den in elkaar slaat met Connect. Eerder ont-
wikkelden zij al – samen met iNFRANEA – de 
signalisatiesimulator die succesvol werd in-
gezet tijdens de werken aan het viaduct van 
Vilvoorde en de aanleg van het Klaverblad in 
Lummen. “Vlaanderen wordt vandaag gecon-
fronteerd met heel wat mobiliteitsuitdagingen. 

Business unit mobiliteitscommunicatie
INSTITUUT VOOR MOBILITEIT EN COMMUNICATIEBUREAU CONNECT WERKEN SAMEN

IN ACTION

TinkerTouch, een spin-off van de Universiteit Hasselt en iMinds, heeft voor het 
Jakob Smitsmuseum in Mol een interactief spel op tablet ontwikkeld. De educatieve 
touchscreenapplicatie geeft kinderen meer achtergrond over de werken van de 
Nederlands-Vlaamse kunstschilder Jakob Smits. “Tot voor kort deed het museum 
tijdens schoolbezoeken een beroep op papieren opdrachtboekjes. De tablets maken 
zo’n museumbezoek echter een stuk dynamischer en prikkelender, zeker voor jonge 
bezoekers”, zegt Maarten Cardinaels, Project Manager bij TinkerTouch.

EXPERIENCE, ANYTIME, ANYWHERE 
AT ANY DEVICE

“Het spel is een evenwichtige mix van ludie-
ke interacties, educatieve ontdekkingen en 
leuke doe-opdrachten, zoals zelf je schilderij 
maken. Een dergelijke belevingstoepassing 
past volledig binnen onze filosofie van Experi-
ence anytime, anywhere at any device”, aldus  
TinkerTouch-zaakvoerder Filip Simoens. 

Op 22 oktober bracht de Japanse ambassadeur Masafumi Ishii een officieel bezoek 
aan Limburg, en aan de UHasselt. Hij bezocht imo-imomec, het Expertisecentrum voor 
Digitale Media (EDM), de rijsimulator van IMOB en hij hield een lezing voor studenten en 
onderzoekers.

De UHasselt bouwde de afgelopen jaren 
sterke banden uit met Japanse kenniscentra. 
“Onze onderzoeksgroep ‘Wide Band Gap 
Materials’ werkt nauw samen met onderzoe-
kers in Tsukuba. En onze studenten trekken 

TinkerTouch ontwikkelt interactief museumspel op tablet

UHasselt ontvangt Japanse ambassadeur
HOOG BEZOEK

TinkerTouch ontwikkelt toepassingen voor ge-
bruik in diverse omgevingen: van interactieve 
belevingstoepassingen – op events, in win-
kel- en hotelketens, bibliotheken, musea en 
erfgoedinstellingen, toeristische diensten en 
tentoonstellingen – tot vernieuwende presen-
tatietoepassingen. 

naar vooraanstaande Japanse universiteiten 
op uitwisseling of voor doctoraatsonderzoek. 
We hopen dat die samenwerkingsverbanden 
in de komende jaren nog sterker zullen wor-
den”, aldus rector Luc De Schepper.

Enkel door over de grenzen van disciplines 
heen aan innovatieve oplossingen te werken 
– en de wetenschappelijke diepgang van een 
sterke kennisinstelling te combineren met de 
snelheid en de flexibiliteit van een communica-
tiebureau – kunnen we een maximale impact 
realiseren”, aldus professor Geert Wets, direc-
teur van IMOB.
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De elektrische wagen wordt vaak dé auto van de toekomst genoemd. Maar welke 
effecten zou een grootschalige implementatie van elektrische voertuigen (EV) hebben 
op onze mobiliteit en op onze elektriciteitdistributienetwerken? Dat werd de voorbije 
drie jaar intensief onderzocht binnen het EU-FP7-project DATA SIM dat het Instituut 
voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt coördineerde. Het project kreeg – uitzonderlijk 
– de hoogst mogelijke score die werd toegekend door een jury van experten tijdens de 
final review in Pisa op 11 oktober.

De IMOB-rijsimulator, die op een wetenschap-
pelijke manier rijgedrag analyseert en traint in 
verschillende verkeerssituaties, kon de afge-
lopen jaren op heel wat internationale belang-
stelling rekenen. Met steun van het Industrieel 
Onderzoeksfonds (IOF) van de UHasselt ont-
wikkelde IMOB nu ook een gebruiksvriendelij-
kere, ‘mobiele’ rijsimulator. Momenteel wordt 
onderzocht of die mobiele rijsimulator genoeg 
potentieel heeft om – via bijvoorbeeld een 
nieuwe spin-off – zijn plaats op de markt te 
veroveren.

In dit Europese project bundelden internati-
onale en interdisciplinaire wetenschappers– 
datamining, database management, complex 
systems, transport, energie, computerweten-
schappen – voor het eerst de krachten om 
geïntegreerde oplossingen uit te werken rond 
de grootschalige implementatie van elektrische 
voertuigen. Professor Davy Janssen“Via gps- 
en gsm-data beschikken we over immens veel 
informatie over het verplaatsingsgedrag van 
mensen. In DATA SIM hebben we nu weten-
schappelijke oplossingen aangereikt om die 
informatie nog verder te verrijken en beter te 
analyseren. Daarnaast hebben we een trans-
portmodel ontwikkeld dat kan voorspellen 

De mobiele rijsimulator: 
een vermarktbaar product?

DOOR IMOB GECOÖRDINEERD 
PROJECT KRIJGT EXCELLENTE SCORE

MARKTPOTENTIEEL VAN NIEUWE MOBILITEITSTECHNOLOGIE

IN ACTION

wat er gebeurt wanneer we morgen allemaal 
elektrisch gaan rijden. Hoeveel mensen zou-
den – op basis van de huidige technologische 
ontwikkelingen op vlak van EV – vandaag op 
welk moment en voor welke afstand elektrisch 
rijden? En hoe evolueert dit als de technologie 
straks verbetert? Als we morgen alle traditio-
nele wagens zouden vervangen door een elek-
trisch alternatief stijgt ons elektriciteitsverbruik 
natuurlijk ook drastisch. Kan ons systeem dat 
aan? En hoe vermijden we onnodige ener-
giepieken en extra druk op ons elektriciteits-
net? Ook dat zijn belangrijke vragen waarop dit 
model een antwoord kan formuleren.”
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DE UHASSELT WAS ERBIJ



DE ALLERLANGSTE 
NETWERKTAFEL TER WERELD

Op 17 november werd in de Ethias Arena het wereldrecord “speed business dating” verbroken.  
Met maar liefst 1.068 deelnemers werd de reusachtige tafel in de vorm van het Limburgsymbool 
officieel de Langste Netwerktafel ter wereld. JCI Limburg veroverde met dit initiatief niet alleen 
een plaats in het Guinness Book of Records. Ze bezorgden de Limburgse economie ook een 
positieve vibe door ondernemende Limburgers op een leuke manier samen te brengen. Ook de 
UHasselt was met een stevige delegatie van de partij. 
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DE UHASSELT WAS ERBIJ
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DOSSIER: RECHTSBIEB

HET LABORATORIUM VAN 
DE RECHTENSTUDENT

RECHTSBIBLIOTHEEK LIMBURG (RBL) | faculteit Rechten

Toen in 2008 de faculteit Rechten werd opgericht, ging dat gepaard met veel en hard werk: de partnerschappen met KU Leuven 
en Universiteit Maastricht fijnstellen, curricula opstellen… “En toch vormde de uitbouw van een rechtsbibliotheek de allergrootste 
uitdaging”, stellen decaan prof. dr. Anne Mie Draye en prof. dr. Nan Torfs. “We startten met een historische achterstand, want andere 
universiteiten zijn jaren – zelfs eeuwen – bezig met de uitbouw van hun collectie. Doordat we al snel schitterende partners vonden 
en slimme keuzes hebben gemaakt, konden we onze studenten toch in een recordtijd de best mogelijke bibliotheekvoorzieningen 
bieden.”
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RECHTSBIBLIOTHEEK

ONDERZOEKSLABO VOOR JURISTEN
“Een bibliotheek is voor een jurist wat een on-
derzoekslabo voor een student wetenschap-
pen is. Vlotte toegang tot rechtsbronnen en tot 
de actueelste juridische informatie is absoluut 
noodzakelijk voor onderwijs, onderzoek en 
advies”, legt decaan prof. dr. Anne Mie Draye 
uit. “Bovendien is een bibliotheek niet alleen 
een plaats waar studenten juridische bronnen 
kunnen consulteren, maar ook een plek waar 
ze samen kunnen studeren”, vervolgt prof. dr. 
Nan Torfs, die binnen de faculteit Rechten ver-
antwoordelijk is voor de uitbouw van de biblio-
theek. “Om die functies goed te kunnen invul-
len, heb je immens veel plaats en geld nodig. 
Zonder de krachten te bundelen met externe 
partners zouden we nooit zo snel een degelijke 
collectie hebben kunnen opbouwen.”   

BACHELORS VS. MASTERS
“De Hasseltse rechtenstudenten konden van 
in het begin terecht in de bibliotheken van onze 
partneruniversiteiten KU Leuven en Universiteit 
Maastricht, maar we zijn er ook in geslaagd om 
in een recordtijd een heel degelijke ‘eigen’ col-
lectie op te bouwen”, legt decaan Anne Mie 
Draye uit. Nan Torfs: “Op de campus kozen we 
resoluut voor diverse elektronische databan-
ken zoals Jura, Strada, Monkey en Jurisquare. 
Daar heb je minder ruimte en geld voor nodig, 
en het biedt bovendien het voordeel dat arti-
kels door verschillende studenten tegelijkertijd 
kunnen geconsulteerd worden. Daarnaast 
zijn we ontzettend blij met de extra mogelijk-
heden die de Provinciale Bibliotheek (PBL) en 
de FOD Justitie ons bieden. De uitgebreide 
rechtscollectie van de PBL werd aangevuld 
met blokboeken en codexen van de UHasselt. 
En recent werd ook de collectie bestuursrecht 
uit het Provinciehuis – een bijzonder nuttige 
basiscollectie voor onze studenten – nog in 
dit aanbod geïntegreerd. Op die manier vormt 
het bibliotheekaanbod de perfecte basis voor 
onze bachelorstudenten. En ook onze master-
studenten kunnen in de PBL terecht om er te 
studeren.”
“Masterstudenten hebben natuurlijk andere, 

specifiekere noden op dit terrein. De collectie 
in het Hasseltse gerechtsgebouw is in de eer-
ste plaats voor hen bedoeld”, aldus professor 
Anne Mie Draye.”We hebben het grote geluk 
gehad dat het Hasseltse gerechtsgebouw op 
het moment van de opstart van de faculteit 
nog gebouwd moest worden. Anders was het 
onmogelijk geweest om de RechtsBibliotheek 
Limburg hier uit te bouwen. Alle puzzelstukken 
vielen in elkaar. Wij konden vertrekken met een 
hele degelijke collectie die de FOD Justitie in-
bracht – en waar ook de Balie van de Advoca-
ten en andere juridische beroepsgroepen aan 
hebben bijgedragen – en de UHasselt vulde 
de hiaten op en blijft verder bouwen aan een 
stevige collectie.”

PARTNERS MET EEN MISSIE
De vorige visitatiecommissie sprak uitzonder-
lijk veel waardering uit voor de manier waarop 
de faculteit Rechten de krachten bundelt met 
verschillende partners voor de uitbouw van de 
bibliotheek. “Samenwerken is niet altijd een-
voudig”, zegt professor Nan Torfs. “Maar dat 
heeft nooit afbreuk gedaan aan de vastbera-
denheid om samen – vanuit een gezamenlijke 
visie – één mooi project te realiseren. Waar 
andere universiteiten een collectie uitbouwen 
vanuit een puur academisch perspectief, 
wordt dat perspectief bij ons verruimd door 
de niet-academische jurist die ook de naslag- 
werken in de RechtsBibliotheek Limburg wil 
consulteren. Die niet-academische juristen 
maken vooral dankbaar gebruik van de – voor-
namelijk – Nederlandstalige standing orders die 
we bij de juridische uitgeverijen hebben lopen. 
En wij breiden dat aanbod heel doelgericht uit 
met internationale, Europese bronnen die in lijn 
liggen met de onderzoekstopics waarop wij fo-
cussen. Op die manier hebben we al een hele 
mooie collectie kunnen opbouwen.”
Anne Mie Draye:“Doordat we in dit gezamen-
lijke project de krachten bundelen met de FOD 
Justitie zijn de lijnen tussen de universiteit en 
de juridische praktijk veel korter geworden. 
Dat ervaren we als een immens voordeel.  
Studenten lopen al tijdens hun studie het ► 

Decaan Anne Mie Draye en prof. dr. 
Nan Torfs met tussen hen in het 
nieuwe gerechtsgebouw van Hasselt.
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gerechtsgebouw binnen, wonen al sneller een 
zitting bij en leren op die manier de juridische 
wereld al in de praktijk kennen. Voor onze 
moot courts – de pleitoefeningen van onze ba-
chelorstudenten – mogen we de zittingszalen 
in het gerechtsgebouw gebruiken en in het ka-
der van de lessen Argumentatieleer geeft een 
magistraat uitleg over de burgerlijke zitting van 
eerste aanleg die onze studenten samen bij-
wonen. Dat is in veel andere universiteiten niet 
echt gebruikelijk. En die wisselwerking zorgt 
voor een inspirerende wederzijdse dynamiek.”

NIEUWE AMBITIES
“We zijn ontzettend blij met het traject dat we 
tot nu toe hebben afgelegd, maar de verdere 
uitbouw van de collectie blijft toch een serieuze 
uitdaging”, stelt professor Nan Torfs. “Om de 
collectie nog completer te maken, missen we 
nog een aantal juridische bronnen die vandaag 
maar moeilijk terug te vinden zijn. Uitgeverijen 
kampen immers ook met plaatsgebrek en 
daardoor bewaren zij zelf nog amper juridische 

boeken die vóór 2008 gepubliceerd werden. Al 
die juridische bronnen bij elkaar krijgen, is een 
uitdaging waaraan we de volgende jaren nog 
hard zullen werken.”
“De volgende jaren blijven we hard werken 
aan die collectie-uitbouw en gaan we verder 
op dezelfde weg”, aldus decaan Anne Mie 
Draye. “We willen opnieuw partners zoeken 
om de hiaten in ons aanbod op te vullen, om-
dat we heel goed beseffen dat we niet alles 
in eigen huis kunnen organiseren. Dat hoeft 
eigenlijk ook geen probleem te zijn. De Frans-
talige collectie van de universiteit Luik vormt 
bijvoorbeeld een prachtige aanvulling op onze 
RechtsBibliotheek. In een eventueel partner-
schap liggen kansen voor beide partijen. Zo’n 
samenwerking met een Franstalige universiteit 
zou bovendien schitterend zijn voor onze stu-
denten. Dan zouden we hen nog meer kunnen 
stimuleren om al tijdens hun studie onder die 
Limburgse kerktoren vandaan te komen en 
over die taalbarrière heen te stappen.”■



41

De rechtenfaculteit van de UHasselt kreeg een vaste stek in de Oude Gevangenis in hartje Hasselt. De Provinciale Bibliotheek 
(PBL) ligt aan de overkant. “Door  investeringen samen te leggen en – als goede buren - intensief de krachten te bundelen, willen 
we de best mogelijke bibliotheekvoorziening creëren voor de Limburgse rechtenstudenten. En van dat rijkere aanbod profiteert 
ook de burger die naar de PBL komt”, aldus algemeen beheerder van de UHasselt, Marie-Paule Jacobs en directeur van de PBL, 
Martine Balcer. Een inspirerend verhaal over grenzen tussen instellingen die vervagen en een duurzaam partnerschap waarmee 
maatschappelijke winst geboekt wordt. Win-win voor gevorderden.

GEBUNDELDE INZET, 
MAXIMALE IMPACT

RECHTSBIBLIOTHEEK LIMBURG (RBL) | UHasselt – Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL)
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“Dat rijkere aanbod wordt bijzonder geappre-
cieerd, want we merken dat de informatiebe-
hoeften van hogeropgeleiden almaar groter 
worden”, aldus Martine Balcer. “Een openbare, 
wetenschappelijke bibliotheek als de PBL kan 
op dit terrein een belangrijke hefboomfunctie 
vervullen. Zo wordt de administratieve rechts-
collectie van het Provinciehuis, die heel recent 
werd geïntegreerd in de PBL, vandaag inten-
sief geconsulteerd door heel diverse doelgroe-
pen: rechtenstudenten, administratieve, pro-
vinciale diensten, andere beroepsgroepen en 
de gespecialiseerde informatiezoeker.”  

BIBLIOTHEEK 2.0
“Door de samenwerking tussen de UHasselt 
en de PBL fungeren wij hier in Limburg als een 
soort labo waarbij grenzen tussen instellingen 
vervagen en er gezocht wordt naar nieuwe ma-
nieren om de bibliotheek van de 21ste eeuw te 
definiëren”, stelt Marie-Paule Jacobs. “De rol 
van een universiteitsbibliotheek is de laatste 
jaren erg veranderd. Het klassieke beeld van 
een ruimte met rekken vol boeken wordt stil-
aan vervangen door een nieuw model van stu-
dieplekken waar elektronische tijdschriften ge-
consulteerd worden. Daardoor krijg je een heel 
ander werkniveau. In de toekomst liggen daar 
nog heel wat mogelijkheden tot taakafspraken 
tussen de PBL en de UHasselt.”
Martine Balcer:“In een ideale wereld evolueert 
een universiteitsbibliotheek steeds meer naar 
die digitale bieb en wordt de PBL in Limburg 
de plek waar gedrukte collecties nog een 
plaats krijgen. Door ons aanbod op die ma-
nier complementair op elkaar af te stemmen, 
kunnen we de bestaande collecties verder op-
timaliseren.”
“Die evolutie lijkt heel logisch, maar elke stap in 
deze samenwerking veronderstelde toch veel 
goodwill van alle mensen op het terrein”, al-
dus Marie-Paule Jacobs. “Gelukkig waren alle 
bibliotheekmedewerkers van in het begin over-
tuigd van de maatschappelijke meerwaarde 
van dit project. Zij zetten er heel enthousiast 
mee de schouders onder en waren bereid om 
een stukje van hun eigen territorium op te ge-
ven om deze samenwerking te doen slagen. 
Dat is niet zo evident.”

BLIK OP DE WERELD
“Een bibliotheek als de PBL is méér dan een 
plek waar studenten bronnen kunnen con-
sulteren die ze nodig hebben in hun studie. 
Het is ook een ontmoetingsplek, waar ze een 
praatje maken met andere bezoekers die een 
krant lezen bij hun kop koffie in het leescafé 

“ UHasselt en PBL zijn partners  
 met eenzelfde missie die elkaar  
 helpen om hun eigen rol nog  
 beter te vervullen.”
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. Een stimulerende omgeving waar ze buiten 
de universiteitsmuren in contact treden met de 
lokale gemeenschap. En een inspirerende plek 
met collecties die hun maatschappelijke, cultu-
rele en persoonlijke blik op de wereld kunnen 
verruimen. De UHasselt die jonge mensen wil 
vormen in de breedste betekenis, wil daarom 
– zeker in deze digital age – jongeren ook echt 
de weg wijzen naar de bibliotheek. Door al 
onze studenten vanaf dit jaar gratis een biblio-
theekkaart te geven – waarmee ze niet alleen 
toegang hebben tot de collecties van de PBL, 
maar ook tot die van hun gemeentelijke bieb 
– hopen we dat zij sneller zullen binnenwan-
delen in de PBL en eens zullen grasduinen in 
de literaire collectie, de erfgoedtentoonstellin-
gen,… en op die manier de schoonheid van 
het gedrukte woord (her)ontdekken“, aldus 
Marie-Paule Jacobs.

“Die nieuwe generatie kan best dat duwtje in 
de rug gebruiken”, glimlacht Martine Balcer. 
“De digitale wereld is hun natuurlijke habitat 
en de bibliotheek is voor hen vaak onbekender 
terrein. Al ontlenen studenten nog best veel 
boeken bij ons, we merken wel dat ze toch niet 
meer spontaan hun weg vinden in ons aan-
bod. Wat biedt de PBL precies aan? En hoe 
zit de catalogus in elkaar? Ook op dat terrein 
bundelen we graag de krachten met de UHas-
selt. En met succes. Sinds professor Gunther 
Maes in zijn hoorcollege de rechtenstudenten 
wegwijs maakte in de PBL-catalogus, gaan ze 
duidelijk een stuk efficiënter om met onze niet-
elektronische bronnen.”

UITDAGINGEN
Je kan de ontwikkelingen van de PBL de laat-
ste jaren niet los zien van de ontwikkeling van 

de UHasselt. “We zijn partners met eenzelfde 
missie die elkaar helpen om hun eigen rol nog 
beter te vervullen”, zegt Marie-Paule Jacobs 
overtuigd. “Hun collectie was voor ons het per-
fecte uitgangspunt om op voort te bouwen, zij 
investeren mee in de verdere collectie-uitbouw 
én in stille werkplekken voor onze studenten. 
En onze investeringen resulteren in een rijker 
collectie-aanbod. Daar profiteren ook de be-
zoekers van de PBL weer van. In deze samen-
werking zijn er echt alleen maar winnaars. Als 
de faculteit Bedrijfseconomische wetenschap-
pen straks naar de binnenstad verhuist, willen 
we graag een gelijkaardig model uitrollen.” 
“We hopen dat de werking van de PBL en deze 
samenwerking niet in het gedrang komen door 
het nieuwe regeerakkoord, want de PBL is veel 
te waardevol voor Limburg om zomaar te laten 
verdwijnen. Er is geen enkele andere bibliotheek 
in onze provincie met eenzelfde drieledige func-
tie – als wetenschappelijke, openbare én erf-
goedbibliotheek.  Met 1.5 miljoen collectiestuk-
ken vervult de PBL bovendien een belangrijke 
bovenbouwfunctie voor alle instellingen van het 
Limburgse hoger onderwijs (die zelf gemiddeld 
zo’n 50.000 tot 60.000 collectiestukken behe-
ren). Tijdens de academische opening spraken 
de rector en de burgemeester al nadrukkelijk 
hun engagement hieromtrent uit. De UHasselt, 
de stad Hasselt en de Provincie Limburg zullen 
de PBL niet loslaten.”■
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In oktober 2012 opende de RechtsBibliotheek Limburg (RBL) haar deuren in het Hasseltse gerechtsgebouw. Een Belgische primeur, 
want masterstudenten rechten delen er een collectie met juristen, advocaten en magistraten. Intussen draait de RechtsBibliotheek 
Limburg op volle toeren en is de samenwerking een succesverhaal. “De Hasseltse rechtenstudenten maken gretig gebruik van 
hun ‘laboratorium’, de magistraten zijn enthousiast over hun professionele bibliotheek en ook andere juridische partijen sluiten 
zich graag aan bij dit project”, aldus Tony Heeren, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. “De bibliotheek brengt de hele 
juridische wereld in Limburg dichter bij elkaar.” 

“IEDEREEN WINT BIJ DEZE 
UNIEKE SAMENWERKING”

RECHTSBIBLIOTHEEK LIMBURG (RBL) | UHasselt – FOD Justitie

GEDEELDE INZET, DUBBELE WINST
“In andere provincies benijdt men ons om 
deze unieke samenwerking”, vertelt voorzitter 
Heeren trots. “De UHasselt en de FOD Justi-
tie hebben elkaar echt op het juiste moment 
gevonden. Net toen wij plannen maakten om 
onze intrek te nemen in dit schitterende ge-
rechtsgebouw, was de UHasselt hard aan het 
werk om een rechtenfaculteit op te richten. 
De uitbouw van een rechtsbibliotheek vormde 
daarbij één van de grootste uitdagingen, want 
zo’n collectie kost al gauw miljoenen euro’s 
en zij moesten echt helemaal van nul af aan 
beginnen. Met een centrale bibliotheek en 
zes deelbibliotheken beschikten wij wel over 
een immense verzameling boeken, maar een 
professionele bibliotheek kon je dat bezwaar-
lijk noemen. Het registratie- en documentatie-
systeem was erg beperkt en we hadden geen 
knowhow en personeel om die collectie pro-
fessioneel te beheren. In een samenwerking 
lagen kansen voor beide partijen. Wij konden 
onze collectie boeken, databanken en tijd-
schriften met de rechtenstudenten delen en 
hen op die manier een eigen ‘laboratorium’ 
in het gerechtsgebouw geven. En de UHas-
selt kon haar expertise met ons delen en ons 
helpen om een professionele bibliotheek uit te 
bouwen. Een fantastische opportuniteit voor 
beide partijen.”

THEORIE EN PRAKTIJK
“Deze unieke samenwerking tussen Justitie en 
universiteit reikt echter veel verder dan een uit-
wisseling van boeken en bibliotheek-expertise. 

We vinden elkaar ook in een veel breder, ge-
meenschappelijk maatschappelijk project. De 
Hasseltse rechtenfaculteit wil haar studenten 
– volgens de principes van het probleemge-
stuurd onderwijs – zo snel mogelijk in con-
tact brengen met de reële juridische praktijk. 
En wij wilden het beeld van de ‘ivoren toren’ 
van Justitie zo veel mogelijk doorbreken en 
justitie dichter bij de mensen brengen. Om die 
reden organiseren we hier ook veel rondleidin-
gen voor een breed publiek.  Door de rechten 
bibliotheek van de masterstudenten te integre-
ren in dit gerechtsgebouw, stappen studenten 
die hier boeken en datawerken komen consul-
teren, meteen binnen in de juridische wereld 
van de geschillenbeslechting. Dat werkt bij-
zonder drempelverlagend en paste dus perfect 
in onze filosofie.”
“Studenten zijn laaiend enthousiast over ‘hun’ 
bibliotheek in het midden van het werkveld”, 
beaamt bibliothecaris Kelly Cleenders. “Ze 
spenderen veel tijd in de bibliotheek, zien ma-
gistraten aan het werk, maken af en toe een 
praatje met advocaten en ze wonen – veel 
meer dan vroeger – een zitting bij. Ze stap-
pen letterlijk de drempel naar die wereld van 
Justitie over wanneer ze naar de bibliotheek 
komen. Zo krijgen ze al tijdens hun studie voe-
ling met de advocatuur en de magistratuur en 
wordt alles wat ze leren, meteen heel concreet. 
Dat is toch echt een grote meerwaarde.”
“Hoewel 90% van alle zittingen openbaar is, 
ben ik zelf tijdens mijn studie hooguit twee 
keer een rechtbank binnengestapt”, aldus 
Tony Heeren. “Justitie blijft toch een beetje een 

gesloten, ietwat conservatieve wereld en die 
cultuur bestond gewoonweg niet. Dat beide 
werelden elkaar hier – door die gezamenlijke 
bibliotheek – vinden in één gebouw opent 
bovendien weer deuren voor andere samen- 
werkingen.”

HINDERNISSEN EN UITDAGINGEN
“Beide partijen hebben van in het begin echt 
voluit hun schouders gezet onder dit pro-
ject. Vastbesloten om van deze samenwer-
king een succesverhaal te maken”, zegt Tony 
Heeren. “En dat was toch niet altijd evident. 
In het begin waren er nogal wat sceptici die 
vreesden dat studenten de rust en sereniteit 
van een gerechtsgebouw in gevaar zouden 
brengen, wat geenszins het geval is. En bij de 
indeling van het gerechtsgebouw hebben we 
zware compromissen gesloten: we brachten 
het normale aantal van 26 zittingszalen dras-
tisch terug tot 16 zalen om voldoende ruimte 
te kunnen voorzien voor een volledig uitge-
bouwde rechtsbibliotheek. Dat betekent heel 
concreet dat  het arbeidshof, de rechtbank 
van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de 
rechtbank van koophandel, de vrederechters 
en politierechters  hier geen ‘eigen’ zittings-
zaal meer hebben. Die zittingszalen worden 
– volgens economische principes – centraal 
beheerd. Deze zalen stellen we overigens 
ook ter beschikking voor de pleitoefeningen 
van de studenten uit het tweede bachelorjaar. 
Dat soort beslissingen vroeg toch een enorme 
mentaliteitswijziging van de Limburgse ma-
gistraten. Daarnaast lagen er ook heel wat ► 
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 technische hindernissen op de weg. Studen-
ten hebben nu eenmaal andere infrastructurele 
behoeften dan magistraten en advocaten. Ze 
hadden bijvoorbeeld lockers nodig en tien keer 
meer werkplaatsen dan andere rechtsbiblio-
theken, maar wie moest wat betalen? Justitie 
is een federale aangelegenheid en de univer-
siteit is een materie van de Vlaamse gemeen-
schap. Dat was soms een moeilijke oefening.“

“Ook op praktisch gebied was de organisatie 
van de RechtsBibliotheek een huzarenstuk”, 
aldus Kelly Cleenders. “In de hoofdbiblio-
theek en in de zes deelbibliotheken moesten 
alle boeken en tijdschriften geïnventariseerd 
worden voor we ze opnieuw konden onder-
brengen in de nieuwe bibliotheek. De overlap-
pingen moesten worden weggewerkt en de 

De RechtsBibliotheek Limburg (RBL) is erin 
geslaagd om in een recordtijd een mooie 
collectie uit te bouwen. Toch blijft de verdere 
collectie-uitbouw een serieuze uitdaging, 
vooral omdat een aantal juridische bronnen 
en tijdschriften – die ouder zijn dan tien jaar 
– nergens meer te verkrijgen zijn. De UHas-
selt is dan ook bijzonder blij met de milde 
schenking van Meester Jaak Bouveroux. 
Dankzij de tijdschriften en boeken uit zijn 
privé-archief is de collectie van de RBL weer 
een stuk completer.

‘ MILDE  
 SCHENKINGEN  
 MAKEN HET  
 AANBOD VAN DE  
 RBL COMPLETER’

hiaten worden opgevuld. Twee jaar lang is er 
intensief gewerkt aan die voorbereidingen. De 
universiteit heeft enorme inspanningen gele-
verd om (hiaten in) de collectie aan te vullen. 
Daardoor hebben we vandaag een mooie, 
completere collectie ter waarde van een mil-
joen euro. En ook de FOD Justitie investeerde 
mee in die professionaliseringsslag: Limburg 
kreeg bijvoorbeeld – als énige rechtsbiblio-
theek – een eigen bibliothecaris.”

NIEUWE OPPORTUNITEITEN
Met de RechtsBibliotheek Limburg is de sa-
menwerking tussen de UHasselt en Justitie 
stevig verankerd. Intussen sluiten ook an-
dere partners zich aan bij dit samenwerkings- 
verband:  de Provinciale Bibliotheek Limburg, 
Hogeschool PXL (met haar opleiding rechts-
praktijk) en ook juridische beroepsgroepen 
zoals gerechtsdeurwaarders en het notariaat. 
“Er zijn geen andere fora waar de Limburgse 
juridische actoren elkaar vinden”, zegt voorzit-
ter Heeren. “Via de bibliotheekcommissie ge-
beurt dit wel. De RechtsBibliotheek brengt de 
juridische wereld in Limburg echt dichter bij 
elkaar. Van hieruit kunnen weer nieuwe ideeën 

6 abonnementen op (niet-publieke) juridische  
elektronische databanken: Jura, Jurisquare,  
Strada lex, MonKEY, FiscalNet en Legal Source.

SAMENWERKING
UHasselt & FOD Justitie

10.867 boeken.

101 abonnementen op 
juridische tijdschriften.

groeien over studiedagen en conferenties die 
we samen vanuit de juridische wereld kunnen 
organiseren.”
Ook de samenwerking tussen de UHasselt en 
Justitie kan naar een nog hoger niveau getild 
worden, volgens Tony Heeren. “In deze jonge 
rechtenfaculteit heerst er een enorme vitaliteit. 
Deze samenwerking is vruchtbare grond voor 
nog heel wat andere interessante partner-
schappen in de toekomst. Op het vlak van her-
vorming en vernieuwing kunnen academische 
onderzoekers ons heel wat waardevolle input 
geven. Zij kunnen hier vanop de eerste rij bekij-
ken hoe justitie werkt met haar schaarse midde-
len. Zijn onze werkprocessen nog wel van deze 
tijd? Waar kunnen we de dingen efficiënter en 
economischer aanpakken? En hoe kunnen we 
Justitie succesvol de 21ste eeuw binnenlood-
sen?  Een universiteit is perfect geplaatst om die 
processen heel objectief – en wetenschappelijk 
onderbouwd – in kaart te brengen en adviezen 
te formuleren. En daar winnen uiteindelijk alle 
partijen bij. Door die unieke – en inspirerende 
– wisselwerking tussen universiteit en Justitie 
kunnen we op dat terrein in Limburg een voor-
trekkersrol spelen.”■

Bibliothecaris Kelly Cleenders en voorzitter Tony Heeren in de RechtsBibliotheek.
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SAMENWERKING
BEZOEKERS 2013-2014

De RechtsBibliotheek Limburg wordt steeds 
intensiever gebruikt door juridische professio-
nals en studenten. 

Bibliothecaris Kelly Cleenders en voorzitter Tony Heeren in de RechtsBibliotheek.

RECHTSBIBLIOTHEEK



Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be

Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 
en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch 
leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

ZATERDAG 7 MAART 2015

ZATERDAG 28 MAART 2015

ZATERDAG 25 APRIL 2015

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2015

Voor meer info en om je vooraf in te schrijven, 
kan je terecht op www.uhasselt.be/infodagen

INFODAGEN 2015


