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Bedrijfseconomie,
en wat daarna?

Vandaag	telt	onze	faculteit	Bedrijfseconomische	wetenschappen	om	en	bij	de	7.200	
alumni:	handelswetenschappers,	TEW’ers,	handelsingenieurs	en	beleidsinformatici.	
Maar	waar	zijn	ze	na	hun	studies	eigenlijk	terechtgekomen?	Of	om	studiekiezers	
(jongeren	van	17	à	18	jaar)	te	citeren:	wat	word je met een bedrijfseconomisch 
diploma?

Een zeer belangrijke, maar moeilijke vraag. Want een blik op de whereabouts van 
onze	alumni	leert	dat	je	al	veel	moeite	moet	doen	om	een	sector	te	vinden	waarin	
zij	niet	actief	zijn:	van	de	nucleaire	energiesector	over	de	fruitproductie	en	overheid	
(FOD	Financiën)	tot	venture capital.	In	uiteenlopende	rollen/functies,	ook:	eigenaars-
ondernemer,	bedrijfsleider	(inclusief	Manager	van	het	Jaar!),	CEO,	CFO,	CIO,	maar	even	
goed	politicus	(zelfs	minister	en	gouverneur),	ziekenhuisdirecteur,	leerkracht	en	–	zoals	
ondergetekende	–	professor	en	decaan…	En	dat	niet	alleen	in	Limburg,	maar	in	meer	
dan 50 landen.

Bedrijfseconomen	zijn	dus	overal nodig. In dit magazine laten we enkele van onze 
alumni	aan	het	woord,	om	zo	een	gezicht	te	geven	aan	‘de	bedrijfseconoom’.	Ik	dank	
trouwens	alle	alumni,	die	op	de	volgende	bladzijden	voorgesteld	worden,	voor	hun	
medewerking!

En	voor	de	afgestudeerde	economen	onder	u:	via	onze	alumnivereniging	Continéo	
(voorheen	Liekos)	blijft	u	in	contact	met	oud-studiegenoten.	Surf	naar	
www.alumnicontineo.be	en/of	word	lid	van	de	LinkedIn-groep.	

Veel	leesplezier	en	inspiratie!

Prof. dr. Piet Pauwels
decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen
alumnus

WOORD VOORAF
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“Een CEO legt elk 
kwartaal examen af”

Ronnie	Leten,	topman	van	Atlas	Copco	en	uitgeroepen	tot	‘Manager	van	het	jaar’,	studeerde	in	1979	af	
als	master	in	de	handelswetenschappen	(financiering	en	accountancy).	“Het	was	een	mooie	opleiding,	
die me een goede basis gaf om het bedrijfsleven in te stappen”, zegt Ronnie Leten. Daarna ging zijn 

carrière	in	sneltreinvaart	vooruit.

Had u deze job voor ogen toen u begon aan uw studies 
handelswetenschappen?
“CEO worden was nooit mijn ambitie. En toen ze me 
dat aanbod deden, heb ik daar ook drie weken over 
nagedacht. Ik was ontzettend tevreden met mijn vorige 
job bij Atlas Copco waar ik verantwoordelijk was voor 
de	compressoren:	een	uitdagende	baan	waarin	ik	de	
perfecte	combinatie	vond	tussen	technologie,	productie	
en het commerciële. Een topjob, waarvan ik nooit had 
durven	denken	dat	ik	die	kon	bereiken.	In	al	die	jaren	
bij Atlas Copco heb ik minstens zestien verschillende 
functies	uitgeoefend.	Die	veelzijdige	carrière	betekent	
vandaag	een	serieuze	meerwaarde.	In	alle	functies	die	
ik heb gehad leerde ik weer een andere kant van het 
bedrijf kennen en kwam ik ook in contact met heel 
uiteenlopende	manieren	van	leiding	geven.	Die	ervaring	
gaf me een bredere kijk op de totaalprocessen en zorgt 
vandaag voor geloofwaardigheid. Op mijn vijfentwintigste 
had	ik	nooit	CEO	kunnen	worden.”

Volgde uw carrière als topmanager op een uitmuntende 
studieloopbaan?
“Als	student	was	ik	niet	de	primus	van	de	klas.	Mijn	
vrouw	–	die	ik	hier	aan	de	toenmalige	Economische	
Hogeschool	Limburg	heb	leren	kennen	-	behaalde	
hogere cijfers dan mij. Ik had eigenlijk ook geen tijd. Mijn 
hobby’s	slorpten	mij	helemaal	op.	Qua	timemanagement	
was	mijn	studieperiode	een	schitterende	leerschool.		
Maar	ik	haat	verliezen	en	wil	echt	het	onderste	uit	de	kan	
halen.	In	mijn	job	ben	ik	ook	altijd	ontzettend	ambitieus	
geweest: niet op het gebied van mijn persoonlijke 
carrière	–	daar	ben	ik	eigenlijk	nooit	zo	bewust	mee	bezig	
geweest, maar wel in mijn werk.”

Is de UHasselt een goede omgeving voor toekomstige 
managers?
“Ik	ben	blij	dat	hier	op	de	campus	veel	internationale	
studenten	aanwezig	zijn.	Daar	leg	je	immers	al	de	kiemen	
voor	een	groot	internationaal	netwerk.	Dat	Limburgse	
studenten	tijdens	uitwisselingen	vrienden	maken	in	
Kameroen,	Rusland	of	Amerika,	is	van	onschatbare	
waarde voor deze provincie. Want zodra er zich in die 
omgeving	dan	nieuwe	opportuniteiten	voordoen,	hebben	

hun	Limburgse	vrienden	meteen	een	directe	link	naar	
die innovatie. En een goed persoonlijk contact brengt je 
soms veel verder dan weken hard werk.”

Wat maakt uw job zo boeiend?
“Als CEO van een bedrijf met 44.000 personeelsleden, 
actief	in	187	landen,	kan	je	niet	alles	alleen	behappen.	
Je moet je omringen met topmedewerkers die je blind 
kan	vertrouwen.	Enerzijds	moet	je	het	overzicht	houden,	
kunnen	delegeren	en	knopen	durven	doorhakken,	
maar	anderzijds	moet	je	ook	vertrouwen	geven.	People	
management	is	wellicht	nog	het	belangrijkste	stuk	van	
mijn	job:	met	mensen	praten,	hen	op	de	juiste	manier	
benaderen	en	aansturen.	Je	kan	als	CEO	misschien	wel	
een	juiste	analyse	maken	en	weten	welke	stappen	er	
moeten gezet worden, maar als je je medewerkers niet 
mee krijgt in dat verhaal, zal je maar weinig bereiken. 
Uiteindelijk moeten zij het immers gaan doen. Als CEO 
moet	je	elk	kwartaal	examen	afleggen.	Dan	moet	ik	
echt	studeren	om	de	cijfers,	de	balance	sheets,	de	
cash	flow…	onder	de	knie	te	krijgen,	de	vinger	te	
kunnen	leggen	op	bedreigingen	en	problemen,	en	de	
juiste	analyses	te	kunnen	maken.	Je	moet	bovendien	
fysiek	en	mentaal	fit	blijven	om	deze	job	goed	te	blijven	
doen. Want het reizen kan vermoeiend zijn en het hele 
kwartaalgebeuren	is	ontzettend	stresserend.”

1956 Geboren in Beverlo
1979	 Diploma	handelswetenschappen	–	Financiering	 
	 en	accountancy
1979	 Verschillende	functies	binnen	IT,	logistiek	en	 
	 productie	bij	General	Biscuits	België
1985	 Atlas	Copco	Airpower	België
1995	 Directeur	bij	Tenneco	Automotive	België
1997	 Global	supply	manager	en	later	plant	manager	bij	 
 Atlas Copco
2006	 President	Compressor	Technique	bij	Atlas	Copco
2009 CEO bij Atlas Copco

BIO
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Vader	Teyssen	begon	in	1978	aan	zijn	studie	–	de	
UHasselt	was	toen	amper	vijf	jaar	oud.	Yannick	startte	er	
in 2006, zijn jongere broer Cedric twee jaar later. “Als ik 
met mijn zonen over Diepenbeek praatte, kreeg ik vooral 
de	indruk	dat	zij	de	smaak	snel	te	pakken	hadden (lacht). 
En: dat er doorheen die jaren niet veel veranderd is”, zegt 
Jean-Paul	Teyssen.	“De	campus	is	in	mijn	tijd	wel	stevig	
verbouwd”,	aldus	Cedric.	“En	het	sportcentrum	Fitlink	
had	je	niet	in	1978.	Maar	mijn	uitgaansleven	en	dat	van	
papa speelden zich inderdaad af op dezelfde plekken, 
zoals	de	Borly	of	Vilicus.”	Niet	dat	het	saai	was.	Yannick:	
“De UHasselt-jaren zijn zonder twijfel de mooiste van mijn 
leven. Een onvergetelijke rollercoaster van vriendschap, 
passie en zelfontwikkeling.”

Was TEW een bewuste keuze?
Jean-Paul Teyssen: Eigenlijk droomde ik van een 
carrière als keeper, maar die droom heb ik door een 
blessure	moeten	opbergen.	Gevolg:	na	mijn	middelbare	
studies	had	ik	geen	idee	van	wat	ik	wilde	doen.	Het	
werd economie omdat die opleiding een waaier van 
carrièremogelijkheden	biedt.	Toen	ik	uiteindelijk	aan	het	
toenmalige LUC in Diepenbeek begon, wist ik al: ik wil 
een gevarieerde loopbaan, liefst in het bedrijfsleven.

Yannick Teyssen: Ik was altijd al geïnteresseerd in 
ondernemerschap	en	economie.	Na	mijn	studies	
economie-wiskunde	heb	ik	dan	ook	niet	lang	moeten	
twijfelen: TEW biedt je een brede bedrijfseconomische 
achtergrond die in zo goed als elke sector van pas komt.

Cedric Teyssen: Als je vader ondernemer is, krijg je 
natuurlijk	een	goede	kijk	op	die	wereld.	In	mijn	geval	
zelfs al van jongs af. Ik kon met eigen ogen zien hoe 
uitdagend	een	job	als	manager	kan	zijn	en	hoe	boeiend	
het is om, samen met anderen, een bedrijf groot te 
maken. Ik droomde van een eigen bedrijf, maar had nog 
geen	flauw	idee	in	welke	sector.	TEW	leek	me	hoe	dan	
ook een ideale springplank om die droom te realiseren. 

En waarom trokken jullie naar UHasselt?
Jean-Paul:	Ik	groeide	op	in	Nederland,	waar	destijds	
een	beperkt	aantal	studenten	aan	economie	mochten	
beginnen.	Je	moest	uitgeloot	worden.	Ik	werd	niet	geloot	
voor	Tilburg	of	Rotterdam,	wél	voor	de	VU	Amsterdam.	
Maar	daar	lag	de	focus	erg	op	sociale	economie	en	
dat sprak me minder aan. Ik wilde me liefst ook niet 
blootstellen	aan	de	verlokkingen	van	zo’n	grote	stad 
(lacht). Een familielid raadde me aan om eens een kijkje te 
gaan nemen in Diepenbeek. Ik ben met een positief gevoel 
teruggekeerd	van	de	opendeurdag.	De	kleinschaligheid,	
het contact met de docenten, het praktijkgerichte van 
de	studie,	het	feit	dat	er	minder	gewerkt	werd	met	
hoorcolleges… Ik was meteen gecharmeerd.

Yannick:	De	keuze	voor	de	UHasselt	lag	min	of	
meer voor de hand: een aantal vrienden gingen naar 
Diepenbeek en dan waren er nog de verhalen van 
mijn	vader	over	zijn	studentenleven.	Maar	ook	het	
tienwekensysteem	was	doorslaggevend.	Meer	dan	welke	
unief	in	België	ook,	biedt	de	UHasselt	de	juiste	omgeving	

“TEW IS DE IDEALE 
SPRINGPLANK VOOR 

EEN CARRIÈRE IN HET 
BEDRIJFSLEVEN”

Jean-Paul	Teyssen	zwaaide	in	1983	af	aan	de	Universiteit	Hasselt,	intussen	is	hij	CEO	van	Carglass.	
Zonen	Yannick	en	Cedric	traden	in	zijn	voetsporen,	gingen	eveneens	toegepaste	economische	
wetenschappen	(TEW)	in	‘Diepenbeek’	studeren	en	timmeren	nu	aan	een	veelbelovende	carrière.	

Yannick	bij	H.Essers,	Cedric	bij	de	Gentse	start-up	Showpad.	Of	hoe	de	appel	niet	ver	van	de	boom	
valt	in	de	familie	Teyssen.

JEAN-PAUL TEYSSEN (CARGLASS) BLIKT SAMEN MET ZONEN YANNICK 
(H.ESSERS) EN CEDRIC (SHOWPAD) TERUG OP UHASSELT-JAREN
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V.L.N.R.	Cedric	Teyssen,	Jean-Paul	Teyssen	en	Yannick	Teyssen
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Ook de 

engagemen-

ten die je 

buiten je 

studies bent 

aangegaan, 

spelen 

een rol. Die 

onderschei-

den jou van 

de rest”

zou	kunnen	bieden	als	aan	mijn	vader.

Jean-Paul:	Stiekem	hoopte	ik	natuurlijk	dat	mijn	zonen	
economie	zouden	gaan	studeren.	Maar	ik	heb	hen	
daarbij nooit willen pushen.	‘Ben	je	zeker?’,	‘Wat	wil	
je	bereiken?’,	dat	waren	de	vragen	die	ik	hen	steeds	
voorhield.	Ik	probeerde	hen	te	stimuleren,	coachen	en	
motiveren… Maar ik heb inderdaad niet nagelaten om 
me	positief	uit	te	laten	over	de	UHasselt.	

Jean-Paul, was jij erg actief in het Diepenbeekse 
studentenleven?
Jean-Paul: Zeer. Ik was lid van LEKOH, de voorloper van 
Hermes.	Samen	met	medestudenten	heb	ik	ook	Carpe	
Diem	opgericht,	een	vereniging	voor	zowel	studenten	van	
het	LUC	als	de	Economische	Hogeschool	Limburg.	Als	
de agenda het toelaat, teken ik present op de feesten 
voor	oud-leden.

Cedric en Yannick, waren jullie ook zulke fuifbeesten?
Cedric: In	mijn	tweede	jaar	zat	ik	in	het	praesidium	van	
Hermes. Ik heb me zelfs in de strijd gegooid om het 
praesesschap. Samen met een team van 50 vrienden 
moest ik een zo waanzinnig mogelijke week organiseren. 
Dat	was	een	goede	leerschool,	want	je	moest	fuiven	en	
events	op	touw	zetten,	met	bedrijven	onderhandelen	
over sponsoring… Daarnaast zette ik me ook in 
voor Carpe Diem. Je merkt: ik zat niet graag stil. Die 
studententijd	maak	je	ook	maar	één	keer	mee	en	ik	ben	
blij	dat	ik	er	zo	veel	heb	kunnen	uithalen.	

én begeleiding om te ontdekken wat je met je leven, je 
carrière wil.

Cedric: Bij mij was het vooral een kwestie van tegen 
de stroom in zwemmen. Voor veel van mijn vrienden 
was	het	een	uitgemaakte	zaak	dat	ze	naar	Leuven	
zouden	trekken.	Nog	vooraleer	ze	wisten	wat	ze	er	dan	
wilden	gaan	studeren.	Omdat	ik	altijd	al	mijn	eigen	weg	
wilde zoeken, ben ik andere pistes gaan bekijken. Ook 
het feit dat de lessenpakketten aan de UHasselt veel 
praktijkgerichter waren, sprak me aan. En dat je les 
kreeg in kleinere groepen. TEW was een academische 
opleiding,	maar	met	een	sterke	focus	op	praktijk.	Naar	
die	mix	tussen	intellectuele	vaardigheden	en	soft	skills	
was ik eigenlijk op zoek.

FUIFBEESTEN

Yannick en Cedric, welke rol speelde jullie vader in dat 
keuzeproces?
Cedric: Ik	heb,	net	als	mijn	broer,	natuurlijk	heel	veel	
positieve verhalen over Diepenbeek gehoord. Maar mijn 
vader	heeft	me	nooit	een	keuze	opgedrongen.	Hij	was	
eerder klankbord, ik	maakte	de	keuze.

Yannick: Wij	zijn	zeer	trots	op	onze	ouders,	ergens	wil	
je	dus	in	hun	voetsporen	treden.	En	dan	baseer	je	je	
automatisch	op	hun	ervaringen	en	adviezen.	Als	oudste	
stap je altijd wat meer in het onbekende, maar ik had er 
vertrouwen	in	dat	de	UHasselt	aan	mij	evenveel	kansen	
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Het 
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je nodig in 

je loopbaan”

momenten	de	juiste	beslissingen	moet	nemen.	Het	is	
minstens even belangrijk om je sociale vaardigheden 
te ontwikkelen, ervoor te zorgen dat je met iedereen 
overweg	kan.	Een	bedrijf	bouw	je	als	team	en	elk	
teamlid is even belangrijk. Die sociale bagage heb ik 
meegekregen tijdens mijn werk bij Hermes.

Yannick:	Het	is	tijdens	je	studententijd	dat	je	jezelf	
vormgeeft.	Je	medestudenten	worden	vrienden	voor	
het leven, je proffen geven je kennis en wijsheden mee 
die	je	kan	blijven	gebruiken.	En	Cedric	heeft	gelijk:	de	
dingen	die	je	buiten	je	studies	verwezenlijkt,	zijn	net	zo	
belangrijk. Je krijgt de vrijheid om je sociale én zakelijke 
vaardigheden te ontwikkelen. Aan de UHasselt wordt dat 
zelfs	aangemoedigd.	En	omdat	het	geen	grote	unief	is,	
kent	iedereen	elkaar	ook	beter.	Het	goed	kunnen	vinden	
met	iedereen,	zelfvertrouwen	kweken	om	te	ondernemen	
en creatief te denken… Het zijn eigenschappen die ik 
nooit had gehad of ontdekt indien ik niet aan de UHasselt 
was	gaan	studeren.	

Yannick:	Net	als	papa	had	ik	de	Diepenbeekmicrobe	
snel te pakken (lacht). Ik heb me aangesloten bij Carpe 
Diem en werd er later praeses. Ik voelde een zeer 
trotse	goedkeuring	van	de	kant	van	mijn	vader…	En	
tegelijkertijd een zeer vaderlijke bezorgdheid over mijn 
studies.

KANSEN GRIJPEN

Hoe keken jullie de zoektocht naar een job eigenlijk 
tegemoet?
Jean-Paul: Na	mijn	studies	heb	ik	mijn	legerdienst	
gedaan:	ik	heb	13	maanden	als	reserveofficier	gediend.	
Pas daarna ben ik gaan solliciteren. Dan spreken we begin 
jaren	tachtig,	een	economisch	zeer	sombere	periode	–	
zeker voor jonge mensen. Maar voor ik het wist, had ik de 
keuze	uit	twéé	jobs:	bij	Carglass	én	Philips.	

Cedric: De zoektocht naar waar je naartoe wil met 
je leven, naar het bedrijf dat bij je past, vond ik niet 
gemakkelijk. Al snel merkte ik dat een goed diploma 
de	eerste	stap	is.	Ook	de	engagementen	die	je	buiten	
je	studies	bent	aangegaan,	spelen	echter	een	rol.	Die	
onderscheiden	jou	van	de	rest.	Ik	raad	iedereen	dan	
ook	aan	om	zoveel	mogelijk	kansen	te	grijpen	buiten	de	
studies,	maar	tegelijkertijd	je	focus	niet	te	verliezen:	het	
behalen van je diploma.

Yannick: Ik	had	het	geluk	dat	ik	na	mijn	studies	een	tijd	in	
China	kon	werken	aan	een	project	voor	Carglass.	Zulke	
ervaringen geven je nog meer perspectief én ambitie. 
Daarna kon ik vrij snel aan de slag bij H.Essers, een van 
de	grootste	logistieke	dienstverleners	van	Europa.	

GEEN PRATERS, MAAR DOENERS

Jean-Paul, waaraan herken jij als bedrijfsleider een 
UHasselt-alumnus?
Jean-Paul:	Bij	Carglass	zijn	nu	zo’n	tien	UHasselt-alumni	
werkzaam	en	zij	zijn	analytisch	zeer	sterk,	leveren	zeer	
kwalitatief werk af en ze staan met twee voeten in de 
wereld. Geen praters, maar doeners. Ze hebben een 
gezonde	ambitie,	passie	en	duidelijke	visie,	maar	zijn	
tegelijkertijd pragmatisch en realistisch.

Was u een andere ondernemer geweest, denkt u, indien 
u niet voor de UHasselt gekozen zou hebben?
Jean-Paul Teyssen: Als ik naar Amsterdam getrokken 
was, dan was ik alleszins geen ondernemer geworden. 
Het	onderwijssysteem	aan	de	UHasselt	dwong	mij	
tot	zelfdiscipline	–	en	die	heb	je	nodig	in	je	loopbaan.	
Bovendien is de TEW-opleiding aan de UHasselt beter 
afgestemd op het ondernemerswezen. De UHasselt ligt 
ver voorop als het gaat om toegepaste economie. 

Cedric en Yannick, wat nemen jullie van de UHasselt mee 
in jullie carrière?
Cedric: Heel	veel.	De	kennis	natuurlijk,	maar	ook	sociale	
bagage. Papa is een echte people manager, van hem 
heb	ik	geleerd	dat	je	als	manager	niet	enkel	op	de	juiste	
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Social media
De	mogelijkheden	om	in	contact	te	blijven	met	de	faculteit	Bedrijfseconomische	wetenschappen	of	met	haar	alumni	waren	nooit	zo	

gemakkelijk als vandaag. Via social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter volg je de carrièresprongen van je vroegere lesgenoten, 
bekijk	je	foto’s	van	de	activiteiten	op	de	campus	en	retweet	je	een	artikel	over	een	onderzoek	van	je	professor	marketing.	
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http://www.facebook.com/UHasseltBEW



12

Het CV van…
Met	een	diploma	toegepaste	economische	wetenschappen,	handelsingenieur	of	handelsingenieur	in	de	beleidsinformatica	heb	je	tal	
van	mogelijkheden	op	de	arbeidsmarkt.	Kijk	even	mee	naar	het	curriculum	vitae	van	enkele	alumni.	Zij	zijn	het	beste	bewijs	dat	je	als	

bedrijfseconoom	een	heel	boeiende	en	diverse	carrière	kan	uitbouwen.

Sandie Garcia Gonzalez 
°1977	–	Genk

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
 wetenschappen
 Behaald in 2000 aan het LUC

Huidige job	 Belfius	Bank
	 Financieel	Adviseur	Business

“Ik sta in voor het beheer van een portefeuille 
van professionele klanten (zelfstandigen, kleine 
ondernemingen en vrije beroepen).
Tot mijn taken behoren: een doorgedreven balans- 
en resultatenrekening analyse doen, kredietnota’s 
opmaken, risk analyse uitvoeren met verruimde 
beslissingsbevoegdheden voor kredietdossiers. Maar 
ook het beleggingsluik op privé- en professioneel vlak 
(o.a. vermogensopbouw en pensioensopbouw) komt 
aan bod.”

Lien Beck 
°1984	–	Maasmechelen

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
 wetenschappen
 Behaald in 2006 aan de UHasselt

Periode 2007	-	2013
Werkgever Universiteit Hasselt
Functie Navorser	

Huidige job Stad Hasselt
	 Bestuurssecretaris	Economie

“Ik ben verantwoordelijke en aanspreekpunt voor 
de pijler KMO’s en bedrijvigheid binnen de dienst 
Economie van de Stad Hasselt. Ik ben contactpersoon 
voor de Hasseltse bedrijven en ik ben verantwoordelijk 
voor de dienstverlening naar de Hasseltse 
ondernemers. Om het ondernemersklimaat in Hasselt 
te  verbeteren en te versterken, bepalen we de 
behoeften en noden van de bedrijven en stemmen we 
hier vervolgens acties op af.”  
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Mieke Jans 
°1980	–	Hasselt

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
	 wetenschappen:	handelsingenieur
 Behaald in 2003 aan het LUC
 
 Doctor in de Toegepaste economische  
 wetenschappen
 Behaald in 2009 aan de UHasselt

Periode 2003	–	2006
Werkgever Universiteit Hasselt
Functie Mandaatassistent Universiteit Hasselt

Periode 2009 - 2012
Werkgever Deloitte	(50%)
Functie Manager
Werkgever	 Universiteit	Hasselt	(50%)
Functie Post-doc onderzoeker

Periode 2012 - 2014
Werkgever Deloitte	(80%)
Functie Senior Manager
Werkgever  Universiteit	Hasselt	(20%)
Functie  Docent

Huidige job Universiteit Hasselt
 Docent

“Als docent aan de Universiteit Hasselt heb ik drie 
grote taken: onderzoek doen in het expertisegebied 
toepassingen van process mining binnen bedrijven, 
hoorcolleges geven in de bacheloropleiding TEW 
en in de masteropleiding handelsingenieur in de 
beleidsinformatica, en het begeleiden van  master- en 
doctoraatsstudenten bij het schrijven van hun thesis.”

Sam Sluismans 
°1977	–	Hasselt

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
 wetenschappen
 Behaald in 2000 aan de UHasselt

	 Master	in	Business	Administration
	 Behaald	in	2007	aan	de	UHasselt

Periode 2000	–	2002
Werkgever Arthur	Andersen
Functie Consultant	

Periode 2002	–	2014
Werkgever Deloitte
Functie Director

Huidige job Deloitte
 Partner

“Ik streef ernaar om bedrijven en organisaties 
innovatiever, creatiever en slagvaardiger te maken en 
start ups te begeleiden naar de champions league.
Daarnaast leid ik de adviesverlening en implementatie 
van innovatie- en groeibeleid. In het kader daarvan: 
schatten we de innovatie kracht van een bedrijf in, 
ontwikkelen we een toekomstvisie met betrekking 
tot innovatie, stellen we een plan van aanpak op, 
implementeren we deze stappen, begeleiden we de 
verwezenlijking van innovatieprojecten en ten slotte het 
coachen en adviseren van start ups.
Ten slotte ben ik ook verantwoordelijk voor de 
implementatie en uitwerking van de Innovation 
Strategy  en de bijhorende roadmap van Deloitte 
Belgium, waarvoor ik nauw samenwerk met het top 
management van Deloitte.” 
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Ibrahim Bulut 
°1979	–	Genk

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
 wetenschappen
 Behaald in 2003 aan het LUC

Periode 2004	–	2008
Werkgever IKEA	Distribution	Benelux
Functie	 Safety	&	Security	verantwoordelijke	–	 
	 Preventieadviseur	

Periode 2008	-	2009
Werkgever Lubrizol	Advanced	Materials	Europe
Functie Market development representative  
 BlazeMaster CPVC Fire Sprinkler  
	 Systems

Huidige job Optimit
	 Security	&	Safety	consultant	–	Segment	 
	 manager	Art	Security

“Als Security & Safety Consultant ben ik 
verantwoordelijk voor het verlenen van advies binnen 
het domein van risicoanalyse, strategie & planning, 
security design, organisatie en menselijke aspecten, 
opmaken lastenboeken, project management, training 
en audit. 
Vanuit de functie van Segment Manager Art Security 
ben ik verantwoordelijk voor Business Development 
binnen de museale sector en de contactpersoon 
betreffende museum beveiliging, zowel nationaal als 
internationaal.”

Roeland Ulenaers 
°1988	–	Neerpelt

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
	 wetenschappen:	handelsingenieur
 Behaald in 2012 aan de UHasselt

Huidige job Katoen	Natie	Bulk	Terminals
 Management trainee 

“Als rechterhand van de terminal manager ben 
ik verantwoordelijk voor de ondersteuning en de 
veiligheid van arbeiders in het magazijn.  In deze 
boeiende job sta ik in nauw contact met onze klant 
‘Bayer Material Science’ en krijg ik regelmatig extra 
opleidingen om te groeien als Management Trainee. 
In 2015 ga ik aan de slag als Assistent Terminal 
Manager bij Katoen Natie in Edmonton, Canada.” 
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Walter Van Baelen 
°1978	–	Hasselt

Diploma Master in de toegepaste economische  
	 wetenschappen:	handelsingenieur	in	de	 
 beleidsinformatica 
 Behaald in 2003 aan het LUC

Periode 2003	–	2005
Werkgever KBC
Functie Ontwikkelaar mainframe

Periode 2005	–	2008
Werkgever KBC
Functie SAP analist

Periode 2008	–	2009
Werkgever KBC
Functie Projectleider ITIL

Periode 2009	–	2013
Werkgever KBC
Functie Programma manager SAP HR

Periode 2013	–	2014
Werkgever KBC
Functie Hoofd proces- en projectmanager  
 Personeel

Huidige job KBC
 Diensthoofd Corporate HR Controlling  
	 and	Business	Architecture

“Ik ben leidinggevende van enkele teams met 
verschillende verantwoordelijkheden. Mijn collega’s 
ondersteunen de  controle van de personeelskost 
en bewaken de personeelsgerelateerde risico’s. We 
staan in voor de HR-rapportering aan verschillende 
stakeholders binnen en buiten de KBC-groep. 
Daarnaast geven we vorm aan de HR-Business 
Architecture, en beheren we de bijhorende HR 
ICT-projectenportefeuille. We zijn recent gestart met 
workforce analytics and planning.”

Bram Speetjens 
°1980	–	Sint	Truiden

Diploma’s Master in de toegepaste economische  
 wetenschappen
 Behaald in 2002 aan het LUC

Periode 2002	–	2006
Werkgever ING	Wholesale	Banking
Functie Account	Manager	

Periode 2006	-	2007
Werkgever ING	Wholesale	Banking
Functie	 National	sector	coordinator	Transport	&	 
 Logistics

Periode 2007	–	2011
Werkgever Van Gansewinkel
Functie	 Key	Account	Manager

Huidige job Van Gansewinkel
	 Senior	Key	Accountmanager

	 Zelfstandig	consultant

 Gemeenteraadslid in Rotselaar

“Als key accountmanager ben ik verantwoordelijk 
voor het beheren en uitbouwen van contacten met 
belangrijke klanten. Daarnaast doe ik aan prospectie 
en klantenwerving. We streven ernaar om een 
duurzame samenwerking op te zetten met onze 
klanten en daarbinnen de vooropgestelde doelen te 
behalen. Ten slotte deel ik de verworven know how 
met relaties binnen de desbetreffende sector.”
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Eén diploma,
vijf carrières

In	2001	studeerden	vijf	studentes	aan	de	Universiteit	Hasselt	af	als	handelsingenieur	met	afstudeerrichting	marketing.	Jaren	later	
ontmoeten	deze	alumnae	elkaar	nog	regelmatig	op	café	of	restaurant	om	bij	te	praten	over	de	dingen	des	levens.	“In	ons	laatste	

jaar	als	student	deden	we	een	project	bij	Concentra.	Met	het	geld	dat	we	daarmee	verdienden,	besloten	we	op	restaurant	te	gaan”,	
vertelt	Kathleen	Goossens.	“De	start	van	een	leuke	traditie,	want	daarna	zijn	we	elk	onze	eigen	weg	uitgegaan.”

V.L.N.R.	Katrien	Cuypers,	Kathleen	Goossens,	Kathleen	Cleeren,	Ilse	Goffin	en	Klara	Vrolix		
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Het	project	bij	Concentra	leverde	niet	alleen	leuke	
herinneringen op. Kathleen Goossens: “We stelden een 
marktonderzoek	op	en	voerden	het	daarna	ook	zelf	uit.	
Daarvoor	hebben	we	vele	avonden	telefonische	enquêtes	
afgenomen.” “Dat heeft een sterke band geschept”, 
gaat	Ilse	Goffin	verder.	“Het	resultaat	van	ons	onderzoek	
was	trouwens	de	aanleiding	voor	de	Goednieuwskrant,	
echt	iets	om	fier	op	te	zijn.”	Voor	Kathleen	Cleeren	was	
het project een eye opener: “Het kwantitatieve aspect 
van	de	marketing	is	echt	mijn	ding.	Toen	ik	afstudeerde	
wist	ik	dat	ik	op	professioneel	vlak	die	richting	uit	wou	
gaan.	Ondertussen	werk	ik	aan	Maastricht	University	als	
assistent professor en combineer ik onderzoek doen met 
lesgeven.”

Hadden de anderen ook zo’n duidelijke toekomstvisie?
Ilse: Ik	wist	na	mijn	studies	niet	goed	welke	richting	ik	
precies	uit	wou	gaan.	Maar	eigenlijk	is	dat	geen	nadeel.	
Uiteindelijk	heb	ik	een	paar	jobs	uitgeprobeerd	en	
gaandeweg ben ik te weten gekomen welk soort job me 
ligt en welke niet. Ik denk dat je je carrière gedeeltelijk 
kan plannen. Er doen zich kansen voor die je grijpt of 
niet,	maar	je	kan	natuurlijk	ook	zelf	kansen	creëren.

Kathleen G.:	Voor	mij	was	het	wel	redelijk	duidelijk:	ik	
wilde graag lesgeven. Maar dat betekende dat ik eerst 
een lerarenopleiding moest volgen. Ik ben dan begonnen 
als vertegenwoordiger bij Coca-Cola, daarnaast 
studeerde	ik	en	nam	ik	verlof	om	mijn	stage	te	doen.	Die	
stage viel zo goed mee dat ik besefte dat mijn toekomst 
in het onderwijs lag. 

Katrien: Voordat ik bij Electrabel begon, werkte ik bij 
een	KMO	in	het	Leuvense.	Maar	ik	merkte	tijdens	mijn	
eerste	job	dat	ik	graag	in	een	–	heel	–	groot	bedrijf	aan	
de	slag	wou.	Mijn	buikgevoel	klopte,	sindsdien	werk	ik	
nog steeds bij Electrabel en voerde ik er al verschillende 
functies	uit.	

Klara: Nadat	ik	afstudeerde,	had	ik	geen	specifieke	job	
voor	ogen	maar	ik	wist	wel	dat	ik	de	non-profitsector	

in wilde. Het sociale aspect van een job is voor mij heel 
belangrijk.	Op	dat	vlak	zit	het	in	mijn	huidige	job	wel	
goed.	Als	studieloopbaanbegeleider	aan	de	UHasselt	
kom	ik	veel	in	contact	met	studenten,	maar	ook	het	
analytische	gedeelte	van	de	job	–	statistieken	trekken	van	
bijvoorbeeld	het	aantal	studenten	dat	doorstroomt	naar	
een	bepaalde	richting	–	is	mij	op	het	lijf	geschreven.	De	
ideale	combinatie	dus.
 
Liet jullie diploma nog genoeg keuzevrijheid toe op de 
arbeidsmarkt?
Ilse:	Ik	ben	destijds	economie	gaan	studeren	omdat	dat	
diploma veel beroepsmogelijkheden biedt. Economie 
komt	bovendien	terug	in	alle	lagen	van	de	maatschappij.	
Ook	in	de	sociale	of	culturele	sector	zijn	er	economisten	
nodig.

Kathleen G.: Omdat je tijdens je opleiding een heel 
breed pakket aan vakken krijgt, heb je echt een stevige 
basiskennis	als	je	je	diploma	op	zak	hebt.	Niet	alleen	
economische vakken, maar ook wetenschappen 
zoals	chemie	en	fysica	komen	aan	bod.	Die	kennis	
is	relevant	in	heel	veel	jobs,	dus	dat	geeft	je	ook	veel	
jobmogelijkheden.

Katrien: De	kennis	waar	je	van	proeft	aan	de	universiteit	
kan	je	zelf	verder	uitdiepen	in	een	job.	Je	bent	weliswaar	
nog geen expert, je hebt wel al notie van heel wat 
dingen. Eigenlijk geeft je dat net de vrijheid om nadien je 
eigen	richting	uit	te	gaan.

Je diploma is geen eind- maar een startpunt?
Kathleen C.: Vergeet niet dat je diploma ook een 
tijdsopname	is.	De	inhoud	van	de	vakken	die	je	dan	hebt	
gevolgd	zijn	niet	eeuwig	actueel.	In	je	professionele	leven	
ontwikkel	je	je	uiteraard	verder.	

Katrien:	Je	kan	je	ook	niet	verschuilen	achter	het	feit	
dat je iets niet hebt geleerd in je opleiding. Ik geloof heel 
erg	in	‘levenslang	leren’.	Onlangs	ben	ik	de	weg	van	
de e-marketing ingeslagen. Dat bestond, bij wijze van 
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spreken,	nog	niet	in	onze	studententijd.	Nu	kan	en	moet	
ik elke dag bijleren. 

Ilse: Iedereen die in een bedrijf aan de slag gaat, 
zal intern nog opgeleid moeten worden. Maar een 
diploma	TEW	of	handelsingenieur	geeft	je	werkgever	
een soort garantie dat je daartoe in staat bent. Ik had 
weinig	tot	geen	voorkennis	van	human	resources,	maar	
de	directeur	van	ons	bedrijf	heeft	me	de	job	van	HR	
manager	toch	voorgesteld.	Veel	hangt	natuurlijk	af	van	
je	eigen	houding:	ik	heb	me	erin	gesmeten	en	ik	was	
vertrokken.

Kathleen G.: In	het	onderwijs	is	dat	trouwens	niet	
anders.	Eindtermen	veranderen	of	je	geeft	een	nieuw	vak	
en dan moet je weer even je kennis bijspijkeren. Maar ik 
zie	dat	eerder	als	een	pluspunt,	zo	blijf	je	zelf	ook	up	to	
date.	Het	onderwijs	zet	nu	bijvoorbeeld	heel	erg	in	op	
ondernemerschap. Al vanaf de lagere school moedigen 
ze leerlingen aan om het heft in eigen handen te nemen. 
Dat zal hen in de toekomst zeker van pas komen, onder 
andere op de arbeidsmarkt.

Hoe bouw je een goede carrière uit?
Kathleen C.:	Het	diploma	TEW	of	handelsingenieur,	
is	er	een	waar	een	mooie	carrière	kan	uit	voortvloeien.	
Uiteindelijk streef je toch naar een job met zekerheid, 
toekomstperspectief en een balans met de andere 
belangrijke dingen in je leven. 

Katrien: Volg	je	buikgevoel	en	probeer	niet	alles	te	
plannen.	Gun	het		jezelf	om	een	aantal	jobs	uit	te	
proberen	en	stel	je	daarbij	flexibel	op.	Status	en	loon	zijn	
niet	onbelangrijk,	maar	uiteindelijk	bepalen	die	toch	niet	
hoeveel	voldoening	ik	uit	mijn	job	haal.	Zoek	een	job	die	
je graag doet. Dat is volgens mij essentieel.

Het resultaat van 

ons onderzoek was 

de aanleiding voor de 

Goednieuwskrant, echt 

iets om fier op te zijn”

°1978,	Genk
Werkgever: 
Maastricht	University
Functie: 
Assistant professor

°1977,	Opglabbeek
Werkgever: 
VTI Hasselt
Functie: 
Leerkracht

°1978,	Houthalen
Werkgever: 
Universiteit Hasselt
Functie: 
Studieloopbaanbegeleider

°1978,	Genk
Werkgever: 
JET Logistics
Functie: 
HR Manager

°1978,	Tessenderlo
Werkgever: 
Electrabel	-	GDF	Suez
Functie: 
E-Marketing and Brand 
Manager

Kathleen Cleeren

Kathleen Goossens

Klara Vrolix

Ilse Goffin

Katrien Cuypers
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44%

44%	van	alle	 laatstejaarsstudenten	
met een opleiding economie heeft 
al een arbeidscontract op zak voor 
hij	of	zij	is	afgestudeerd.

Starters met een masterdiploma 
verdienen	 gemiddeld	 tussen	 de	
2000	en	2249	euro	bruto.

Bedrijfswagen:	47,7%

Groepsverzekering:	73,9%

Hospitalisatieverzekering:	81,8%

Gsm(abonnement):	39,8%

Maaltijdcheques:	68,2%

Internetaansluiting	thuis:	13,6%

Andere: 35,2%

Van welke extralegale voordelen genieten starters zoal?

Hoe vinden starters een job?

Door personeelsadvertenties te bekijken

Door spontaan te solliciteren

Ze worden gecontacteerd door een bedrijf

Door	een	jobbeurs	te	bezoeken

Bron: Jobat.be
& VDAB

Van	alle	personen	die	afstuderen	met	een	masterdiploma,	is	7,3	procent	één	jaar	na	
het	afstuderen	nog	steeds	werkloos.

Voor	personen	die	afstuderen	met	een	economisch	masterdiploma	ligt	de	kans	dat	
ze	één	jaar	na	afstuderen	nog	werkloos	zijn,	lager	dan	dat	gemiddelde.	Namelijk:
 - Handelswetenschappen: 5,9%
 - Toegepaste economische wetenschappen: 6,3%
Deze	opleidingen	vinden,	voor	dit	opleidingsniveau,	beter	dan	gemiddeld	aansluiting	met	
de arbeidsmarkt. 
Voor	de	opleiding	Handelsingenieur	liggen	de	kaarten	nog	beter.	Eén	jaar	na	afstuderen	was	
niemand met dit diploma nog werkloos.
	 -	Handelsingenieur:	0%7,3% 5,9% 6,3% 0%

Met een BEW-diploma naar de arbeidsmarkt:

facts & figures
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Cédric Hamaekers en Stephanie Van den Bempt
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Rond de wereld 
in één job

Jaarlijks	starten	heel	wat	kersverse	UHasselt-alumni	bij	een	van	de	big	four,	oftewel	de	vier	grootste	auditbedrijven	ter	wereld:	
Deloitte,	Ernst	en	Young	(EY),	KPMG	en	PricewaterhouseCoopers	(PwC).	Ook	Cédric	Hamaekers	en	Stephanie	Van	den	Bempt	
begonnen	hun	carrière	als	auditor.	Al	tijdens	hun	laatste	jaar	als	masterstudent	toegepaste	economische	wetenschappen	aan	de	
Universiteit	Hasselt	werden	ze	aangeworven	door	EY.	“Vooraf	had	ik	gezworen	om	nooit	bij	een	van	de	big four te gaan werken, 
maar	nadat	ik	deelnam	aan	een	EY-recruteringsweekend,	bleek	dat	een	auditkantoor	toch	meer	te	bieden	heeft	dan	ik	dacht”,	zo	

start	Cédric	ons	gesprek.		Werken	bij	een	auditkantoor?	Wij	keken	verder	dan	de	vooroordelen.

Cédric was als kind al geboeid door economie en geld 
verdienen. “Op familiefeesten wordt nog vaak de foto 
bovengehaald	waarop	ik,	als	driejarige,	het	geld	uit	mijn	
spaarpot	aan	het	tellen	ben”,	zegt	Cédric.	“De	keuze	
voor	TEW	lag	dus	voor	de	hand.”	Stephanie	vond	het	
moeilijk	om	op	haar	achttiende	zo’n	beslissende	keuze	
te maken. “Ik vond het belangrijk om een diploma te 
behalen	waarmee	je	nog	veel	kanten	uit	kan	op	de	
arbeidsmarkt. Met een diploma TEW is dat zeker het 
geval”, zegt Stephanie. “Bij een bezoek aan een infodag 
in	Diepenbeek	voelde	ik	me	bovendien	meteen	thuis	aan	
de	UHasselt	en	daarna	was	de	keuze	snel	gemaakt.”

Hoe verliep de zoektocht naar werk, nadat jullie waren 
afgestudeerd?
Stephanie: Werkzekerheid was voor mij heel belangrijk. 
Ik	wou	zo	snel	mogelijk	na	het	behalen	van	mijn	diploma	
beginnen werken en dan kom je al snel terecht bij een 
van de big four.	Zij	rekruteren	veel	starters	terwijl	ze	
nog	in	hun	laatste	jaar	aan	de	universiteit	zitten.	Het	
leuke	daaraan	is	dat	je	terecht	komt	in	een	groep	jonge	
collega’s	en	dat	je	veel	mensen	leert	kennen.	Bovendien	
is het een job waarbij je veel relevante ervaring opdoet 
voor de rest van je carrière.

Cédric:	Op	de	Limburgse	jobbeurs	hoorde	ik	dat	EY	
een recruitment weekend organiseerde. Samen met een 
kameraad heb ik me daarvoor ingeschreven. We hadden 
niks te verliezen en zagen het als de ideale kans om het 
solliciteren al eens te oefenen. Tijdens dat weekend leg 
je enkele testen af en is er een sollicitatiegesprek, maar 
er wordt ook gezellig gegeten en gedronken met andere 
kandidaten	en	toekomstige	collega’s.	Uiteindelijk	bleek	

de advisory-tak	van	EY	me	heel	erg	aan	te	spreken	en	
daar	ben	ik	dan	uiteindelijk	voor	aangeworven.

Wat houdt jullie job bij EY precies in?
Cédric:	We	werken	allebei	als	consultants	en	doen	
interne	audits	bij	bedrijven.	De	opdrachten	zijn	
heel breed. Dat kan gaan van compliance audits	–	
controles	uitvoeren	bij	beursgenoteerde	bedrijven	–	tot	
performance improvement	–	bedrijven	begeleiden	bij	
het	verbeteren	van	hun	prestaties.	We	doen	ook	quality 
audits, waarbij we gaan onderzoeken of een bedrijf een 
bepaald kwaliteitslabel verdient of niet. De opdrachten 
zijn heel divers en ze spelen zich af over de hele wereld. 
Er zit heel veel afwisseling in de job, elke opdracht is 
anders.

Hoe zit het met het internationale aspect van jullie job?
Stephanie:	Voor	een	opdracht	in	het	buitenland	zijn	
we ongeveer van zondagavond tot vrijdagavond op de 
locatie van de klant. In principe spendeer je het weekend 
weer in eigen land, tenzij je opeenvolgende opdrachten 
hebt	buiten	Europa.	In	dat	geval	vlieg	je	van	bestemming	
naar bestemming om jezelf een extra transcontinentale 
vlucht	te	besparen.	Bij	EY	kan	je	zelf	aangeven	of	je	meer	
of minder wil reizen voor je job, maar wij spenderen toch 
zo’n	25	procent	van	onze	tijd	in	het	buitenland.

Cédric: Denk vooral niet dat je je eerst een half jaar moet 
inwerken	vooraleer	je	zo’n	opdracht	krijgt.	Na	een	maand	
kan	je	al	in	de	auto	of	op	het	vliegtuig	zitten	richting	het	
buitenland.	EY	zorgt	wel	voor	vervoer	en	accommodatie	
ter	plekke,	maar	verder	moet	je	alles	zelf	uitzoeken	–	
visum,	inentingen,	omgangsvormen	met	klanten	uit	

Bij een 

bezoek 

aan een 

infodag in 

Diepenbeek 

voelde 

ik me 

bovendien 

meteen 

thuis”
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andere	culturen.	Er	is	geen	pasklare	opleiding	om	je	
te	leren	hoe	je	moet	omgaan	met	klanten	uit	andere	
culturen.	Gelukkig	zijn	er	wel	zo’n	dingen	als	Google,	
handige	apps	en	tips	van	collega’s.

Waarom is jullie job een aanrader voor studenten die 
binnenkort afstuderen aan de faculteit BEW?
Stephanie: Dit	is	absoluut	een	goede	startersjob.	
Je kan veel opleidingen volgen via het bedrijf, je leert 
samenwerken	met	collega’s,	je	moet	ook	heel	zelfstandig	
werken	en	er	zijn	natuurlijk	veel	doorgroeimogelijkheden.	
De	job	is	inhoudelijk	heel	boeiend	en	afwisselend.	De	
ervaring	die	je	hierin	opdoet	zal	je	zeker	nog	vooruit	
helpen in je verdere carrière.

Cédric: Het	reizen	is	natuurlijk	ook	heel	plezant	en	je	
bouwt	een	groot	netwerk	uit,	dat	verder	reikt	dan	België.	
En je zit in de perfecte omgeving om je talenkennis te 
onderhouden.	Ook	al	is	de	voertaal	met	buitenlandse	
klanten	Engels,	je	zou	ervan	versteld	staan	hoeveel	
deuren	onze	kennis	van	het	Frans,	Duits	of	Spaans	al	
hebben geopend.

Zal jullie carrière zich in de toekomst ook nog in het 
buitenland afspelen? 
Stephanie:	Bij	EY	zijn	het	vooral	de	jongere	werknemers	
die	vaak	naar	buitenlandse	klanten	trekken.	Ook	ik	heb	
op korte tijd al heel wat van de wereld gezien, maar ik 
denk	dat	ik	op	termijn	toch	een	job	zal	uitoefenen	die	zich	

dichter	bij	huis	afspeelt.	De	ervaring	die	ik	heb	opgedaan	
zal ook daarin van pas komen. 

Cédric: Ik vermoed dat het internationale aspect op 
professioneel vlak zeer belangrijk zal blijven. Of het reizen 
altijd zo veel tijd in beslag zal blijven nemen, weet ik niet. 
Ik kan me voorstellen dat het ook wat minder mag zijn 
als je wat verder staat in het leven. Maar ik denk dat je 
er	niet	buiten	kan,	zeker	niet	als	je	een	leidinggevende	
functie	ambieert	of	in	een	groot	bedrijf	werkt.	Ook	al	
blijf	je	dicht	bij	huis,	concurreren	en	samenwerken	met	
buitenlandse	bedrijven	zal	alleen	maar	belangrijker	
worden in de toekomst. 

 Er is geen pasklare 

opleiding om je te leren 

hoe je moet omgaan 

met klanten uit andere 

culturen”
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Je hebt je diploma behaald, maar je wil nog geen 
afscheid	nemen	van	de	UHasselt	en	je	studiegenoten?	
Dat treft, want ook wij zeggen liever geen vaarwel. 

Studeerde	je	af	aan	de	Economische	Hogeschool	
Limburg	(EHL),	aan	de	faculteit	economie	van	het	
Limburgs	Universitair	Centrum	(LUC)	of	de	Universiteit	
Hasselt?	Dan	heet	Continéo	je	van	harte	welkom	bij	
de	alumniwerking	van	de	faculteit	Bedrijfseconomische	
wetenschappen. 

Dit	netwerk	van	oud-studenten	met	een	hart	voor	
economie	wil	de	verbondenheid	tussen	alumni	versterken	
en	levenslang	leren	stimuleren.	

Als lid van Continéo:
-	 blijf	je	in	contact	met	studiegenoten,
-	 breid	je	je	persoonlijke	netwerk	uit,
- neem je deel aan boeiende events op bijzondere  
 locaties,
- geniet je van informatieve én ontspannende  
 activiteiten, ook op maat van een bepaalde groep  
	 alumni,
-	 blijf	je	op	de	hoogte	van	het	nieuws	van	de	faculteit	 
	 BEW	en	haar	afgestudeerden,
- …

Een greep uit onze activiteiten
Was	het	nu	‘70,	‘80,	‘90	of	2000?	Vier	exceptionele	
alumni	uit	vier	decennia	aan	het	woord	-		Debatavond	
met	minister	Turtelboom	-	Bezoek	aan	Carglass	-	Lezing	
‘Innovatie	en	carrièrepaden	in	de	Logistiek’	-	Bezoek	
aan	het	Logistiek	Innovatie-	en	Trainings	Centrum	op	
de	Nike-site	-	Continéo	TD	-	Meet	&	Talk	met	Ronnie	
Leten	-	After	work-party	@	24	uren	van	Zolder	-	Lezing	
Vanthielen &  Vanthielen (professor Walter Vanthielen en 
dochter	Francesca	Vanthielen)	-	exclusieve	blik	achter	de	
schermen van Galeria Inno - …
 
Lid	worden	is	simpel!	Vul	je	gegevens	in	op	onze	website:

www.alumnicontineo.be 

en volg ons op facebook.com/alumnicontineo

Je wordt het niet… 
Je bent het al



Je wordt het niet
je bent het al!

We hebben jou gemist op ons vorig 
event! Wellicht hebben we geen 
up-to-date gegevens van jou.

Schrijf je daarom nu in op
www.alumnicontineo.be

info@alumnicontineo.be

www.alumnicontineo.be

www.facebook.be/alumnicontineo

groep Continéo op LinkedIn


