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WOORD VOORAF

“Als de Economische Hogeschool Limburg (EHL) er niet was geweest, had 
ik wellicht nooit een universitair diploma behaald”, vertelde Ronnie Leten 
bij de uitreiking van zijn eredoctoraat. Onze faculteit Bedrijfseconomische 
wetenschappen reikte ter gelegenheid van 50 jaar Universitair 
Economisch Onderwijs in Limburg een eredoctoraat uit aan één van haar 
meest succesvolle alumni, Ronnie Leten, de wereldtopper die jarenlang 
als ceo aan het hoofd van Atlas Copco stond. En toch had voor die “gast 
uit Beringen” de drempel naar universitair onderwijs ooit te hoog geleken. 
Dáárom moet UHasselt dus blijven groeien.

“Een legioen van ondernemers heeft de EHL afgeleverd. Ze hebben 
talent aangeboord dat vroeger eerder niet dan wel werd aangeboord 
en zoveel meer arbeiderskinderen de kans gegeven op hogere studies”, 
aldus diezelfde topmanager in Het Belang van Limburg. In zijn speech 
hield hij een vurig pleidooi voor een kwaliteitsvolle universiteit in Limburg. 
Een gepassioneerde oproep om de lat hoog te blijven leggen, maar de 
drempel te verkleinen. Dat is – en blijft - nodig. Want ook vandaag zijn er 
in onze regio nog te veel jongeren die statistisch gezien te weinig kansen 
krijgen door hun socio-economische positie. Ook die jonge “gasten” 
verdienen kansen. Ook dát talent hebben we nodig om deze regio sterker 
te maken. Dáárom moet UHasselt blijven groeien.

We moeten méér talent naar de universiteit krijgen, en een veel bredere 
groep jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen en te excelleren. 
Twaalf nieuwe opleidingen zullen ons daarbij helpen. Ronnie Leten mag 
dan interesse voor economie gehad hebben, voor heel wat jongeren met 
andere talenten blijft de drempel naar universitair onderwijs buiten de 
provinciegrenzen vandaag nog steeds te hoog.  

Met deze twaalf nieuwe opleidingen kunnen we onze regio ook op 
andere manieren sterker en wendbaarder helpen maken.  De zeven nieuwe 
opleidingen exacte en biomedische wetenschappen spelen rechtstreeks in 
op de behoeftes die het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat 
(SALK) detecteerde. De nieuwe faculteit Sociale wetenschappen moet 
dan weer afgestudeerden afleveren die maatschappelijke problemen 
in deze regio – zoals diversiteit, vergrijzing en ongelijkheid - kunnen 
aanpakken. Want ook dat is nodig. Ook daar wil UHasselt als civic 
universiteit mee over nadenken. Ook daarom willen we blijven groeien.

Ik ben benieuwd aan welke alumnus we binnen vijftig jaar een 
eredoctoraat mogen uitreiken. Welke wereldtopper van morgen helpen 
wij straks, met deze nieuwe opleidingen, over de drempel?

Luc De Schepper
Rector UHasselt 
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“WIJ WAREN EEN 
ONGEWENST KIND”

DE PIONIERS BLIKKEN TERUG

UHasselt vierde het voorbije jaar haar 

45ste verjaardag. Maar de faculteit 

Bedrijfseconomische Wetenschappen 

bestaat al vijf jaar langer. UHasselt 

Magazine blikt terug op de boeiende 

geschiedenis van een faculteit in groei. 

Samen met professor Betty Goens die 

er van bij de start bij was, prof. dr. Wim 

Van Looy die 16 jaar lang aan het hoofd 

stond van de Economische Hogeschool 

Limburg en prof. dr. Harry Martens die 

als rector van UHasselt de inkanteling 

van de economie-opleidingen in de 

universiteit mee in goede banen leidde.

De ontstaansgeschiedenis van de Economische Hogeschool Lim-
burg leest als een onwaarschijnlijke kroniek van Limburgse strijd-
lust, doorzettingsvermogen en spitsvondigheid. Veertien jaar nadat 
gouverneur Roppe voor het eerst aandacht vroeg voor de onder-
wijsproblemen in zijn provincie, maakten de Limburgers slim ge-
bruik van een gaatje in de wetgeving om de hogeschool op te rich-
ten. “In Limburg stond iedereen achter de EHL, maar de overheid 
was daar niet zo gelukkig mee. Wij waren een ongewenst kind. 
Naar het gevoel van de overheid had de EHL nooit het levenslicht 
mogen zien”, lacht prof. dr. Betty Goens. 

Professor Goens: jij was er echt van bij het begin bij.
BETTY GOENS: “Ik was de allereerste voltijdse assistente van de 
Economische Hogeschool Limburg (EHL).  Op 23 oktober 1968 ► 
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mocht ik mijn contract ondertekenen en diezelfde dag kreeg ik 
meteen een bureau in de bibliotheek in de kelderverdieping. Er 
was nog helemaal niets. Alles moest nog gebeuren. Cursussen 
schrijven, practica voorbereiden, een studentenadministratie op-
zetten, maar ook… huisvesting zoeken en studentenkoten inrich-
ten. (lacht) Voor die eerste studentenkoten op de Thonissenlaan 
heb ik zelfs nog gordijnen gekocht.”

Hoe verliep dat eerste academiejaar?
BETTY GOENS: “We startten met 115 studenten. Ik was nog 
maar 22 jaar oud. Veel van hen waren even oud als ik. Er 
heerste een hele aanstekelijke, dynamische sfeer op de campus. 
Iedereen voelde dat we aan het pionieren waren en iedereen 
wou heel graag zijn steentje bijdragen. Onze eerste directeur 
Leo Wieërs was in dat verhaal een grote inspiratiebron. Hij 
was een geniale visionair die onderwijsvernieuwing uitademde. 
Wieërs had een heel duidelijke en – in die tijd – extreem ver-
nieuwende visie op onderwijs en legde de lat enorm hoog. 
Het tienwekensysteem, interactief onderwijs in kleine groepen, 
een intensief vreemde talenbeleid, een peter-metersysteem voor 
allochtone studenten,… Vijftig jaar geleden deden wij dat al. 
Maar op praktisch vlak was er soms wel wat chaos.”
WIM VAN LOOY: “Praktische organisatie was veel minder  
Wieërs´ passie. (lacht) Ook toen ik twee jaar later aan de Eco-
nomische Hogeschool Limburg begon, stond de organisatie 
nog lang niet op poten. We bouwden de weg terwijl wij hem 
aan het bewandelen waren. Maar dat creëerde ook kansen 
om zelf je eigen accenten te leggen en nieuwe dingen uit te  
proberen. Zolang je topkwaliteit kon garanderen, kreeg je alle 
vrijheid om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen en 
-methodieken.”

BETTY GOENS: “Op kwaliteit werd heel streng toegekeken. Wij 
wilden echt topstudenten afleveren voor de arbeidsmarkt. Studen-
ten die niet alleen kennis konden reproduceren, maar zelf met die 
kennis en inzichten aan de slag konden en bedrijven konden hel-
pen groeien. Als je het lijstje eminente alumni bekijkt, lijken we 
daar in ieder geval met glans in geslaagd.”
 
Die link met het bedrijfsleven was van in de beginjaren heel sterk.
WIM VAN LOOY: “Het eerste academiejaar kregen we van de 
overheid nog geen financiering. Toen hebben de werkgeversorga-
nisaties VOKA en VKW - met Herman Dessers  en Jan Theeuwissen 
op kop - een ronde gedaan bij de Limburgse ondernemers. Zij 
hebben dat eerste jaar alle lonen betaald.”
HARRY MARTENS: “Dat voorfinancieren heeft de overheid ons 
doorheen de hele geschiedenis een paar keer gelapt. Ook de 
integratie in 1991 moest eigenlijk gefinancierd worden uit  
Limburgse middelen. Door een onoplettendheid in de administratie 
is dat uiteindelijk toch anders gelopen.”
BETTY GOENS: “Maar die moeilijke situatie heeft er ook voor ge-
zorgd dat we altijd – tot op vandaag – sterke banden met het 
werkveld hebben. Door die linken telkens op te zoeken, hebben 
we bovendien voor onze studenten mooie kansen kunnen creëren. 
Van bij de start verdedigden zij hun eindverhandeling voor een 
externe jury van experten. Dat kwam de kwaliteit en de realiteitszin 
van die afstudeerprojecten alleen maar ten goede. En ook wan-
neer onze studenten afgestudeerd waren, gebruikten we ons net-
werk om hen – via onze eigen plaatsingsdienst – aan een goede 
baan te helpen. Daar waren wij toch uniek in.”

Gouverneur Roppe vraagt voor het 
eerst aandacht voor de onderwijs-

problemen in Limburg

Leo Wieërs schrijft rapport over 
Limburg en het hoger onderwijs

Gouverneur Roppe pleit in brief aan 
Eerste Minister en Minister van Nationale 
Opvoeding voor de oprichting van een 

universitaire instelling in Limburg

Het Postuniversitair Centrum Limburg 
wordt opgericht. De eerste fase van de 

universitaire expansie.

De Vereniging voor Wetenschappelijk 
Onderwijs in Limburg (VWOL) wordt 
opgericht om de strijd voor universitair 
onderwijs in Limburg te ondersteunen.

1954 1964 1968

19651963
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De Economische Hogeschool Limburg 
(EHL)wordt opgericht. Het eerste 

academiejaar startten 115 studenten. 

Actie ‘Universiteit Limburg Nu’ – 15.000 
sympathisanten betogen in Hasselt voor de 
oprichting van een Limburgse universiteit.

De regering-Eyskens komt tot een 
principeakkoord voor de oprichting van 

een universiteit in Limburg.

Het Limburgs Universitair Centrum 
(LUC – nu: UHasselt) wordt 

plechtig geopend.

De economische opleidingen van 
de EHL integreren in het LUC

1969 1973

1970 19911968

Hoe moeilijk was het om die eerste jaren al sterke proffen aan 
te trekken? 
WIM VAN LOOY: “Eigenlijk was dat niet zo moeilijk. Begin jaren ́ 70 
waren er te veel doctores voor het aantal posities in de Vlaamse uni-

versiteiten. Wou je een academische loopbaan uitbouwen, dan 
moest je het geluk hebben dat een prof in jouw domein op pen-
sioen ging. In Limburg waren er door de oprichting van de EHL 
plots heel wat vacatures. En hier kreeg je dan ook nog eens ► 

HARRY MARTENS

COVER STORY ︳ 50 JAAR ACADEMISCH ECONOMISCH ONDERWIJS 
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de vrijheid om voluit je eigen stempel te drukken. Dat sprak aan. We 
gaven bovendien bewust de voorkeur aan voltijdse proffen die zich 
volledig engageerden. Daar stond dan wel tegenover dat zij vijf vol-
ledige dagen op de campus aanwezig moesten zijn én ze werden 
contractueel verplicht om zich in Limburg te vestigen. (lacht) Achteraf 
bleek dat die verplichting eigenlijk niet wettelijk was.”
HARRY MARTENS: “Het hield jonge ambitieuze docenten alles-
zins niet tegen om naar Limburg te komen. Iedereen wist boven-
dien dat het de ambitie was om een universiteit te worden. Dat 
hogeschoolstatuut zagen we altijd als een tussenfase. We hebben 
wel nooit gedacht dat het tot 1991 zou duren voor de EHL zou 
toetreden tot de universiteit.”

Streden jullie nog mee voor een Limburgse universiteit toen de 
EHL van start ging?
BETTY GOENS: “Die strijd hebben wij nooit gestaakt. Wij schreven 
vanuit onze kantoren teksten over het maatschappelijk belang van 
een Limburgse universiteit. En de teksten die Wieërs schreef, werden 
in het Frans, Engels en Duits vertaald. We waren uitzonderlijk acti-
vistisch in die beginjaren. De BOB stond vaak buiten in hun R4 te 
wachten. Die hielden ons echt in het oog. Wij hebben de grote be-
toging Universiteit Limburg Nu van hieruit mee helpen voorbereiden”
HARRY MARTENS: “Vandaag protesteert men in Brussel voor het 
klimaat en is men verwonderd over die grote opkomst, maar in 
1969 betoogden hier in Hasselt 15.000 mensen voor een uni-
versiteit in eigen provincie. Vakbonden, werkgeversorganisaties, 

afgevaardigden van politieke partijen en geëngageerde burgers 
vormden één blok in die strijd. Dat was toch ongezien.”

Was voor iedereen ook duidelijk hoe die universiteit er moest 
uitzien?
BETTY GOENS: “In essentie wel, maar waar die universiteit moest 
komen, bleef lang een vraagteken. Ik weet dat we allemaal ontzet-
tend blij waren dat Diepenbeek als locatie gekozen werd omdat 
Wieërs ook even droomde van een campus op de heide in Maas-
mechelen.” (lacht)
HARRY MARTENS: “Op een bepaald moment was er ook de idee 
van één Vlaams-Nederlandse universiteit in Bilzen. Want ook dat idee 
van samenwerking met onze Nederlandse collega´s leefde toen al.”

Toch kantelden jullie niet meteen na de oprichting van de 
universiteit in 1973 in.
WIM VAN LOOY: “Neen. Dat heeft veel langer geduurd dan we 
ooit gedacht hadden. Soms was dat best frustrerend.”
HARRY MARTENS: “In 1985 werd de integratie van de EHL in het 
LUC eigenlijk al in de senaat goedgekeurd, maar toen de Waalse 
politici in de Kamer de alarmbel luidden, waren we terug bij af. In 
1988 werd onderwijs een regionale materie. Opnieuw dachten 
we dat het einde in zicht was. Vanaf dat moment moesten we im-
mers niet langer de Waalse politici overtuigen, maar enkel onze 
collega´s van andere Vlaamse universiteiten. Dat bleek al even 
moeilijk.” (lacht)

BETTY GOENS

COVER STORY ︳ 50 JAAR ACADEMISCH ECONOMISCH ONDERWIJS 
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tale gebeurtenis die oneindige opportuniteiten creëerde. Daardoor 
kreeg het LUC voor het eerst opleidingen van de tweede cyclus, 
onze studentenaantallen verdrievoudigden, financieel bracht het 
stabiliteit en het creëerde ook nieuwe mogelijkheden voor samen-
werking met Maastricht. Vanuit die positie konden we stilaan an-
dere claims beginnen te leggen.”
BETTY GOENS: “Hoewel wij jaren op die integratie hadden zitten 
wachten – en daar ook ontzettend blij mee waren, was die bewe-
ging toch niet evident.  Als hogeschool hadden we nooit toegang 
gehad tot eigen onderzoeksmiddelen. Op dat vlak hadden we dus 
een serieuze inhaalbeweging te maken.”
WIM VAN LOOY: “Dat was niet eenvoudig. En het ging altijd om 
mensen. Voor onze personeelsleden veranderde er plots heel veel. 
Een universitaire loopbaan biedt dan misschien wel mooiere per-
spectieven, maar als assistent moest je – als je jouw toekomst wou 
verzekeren – plots wel op zes jaar tijd een doctoraat halen. Niet 
iedereen vond dat vooruitzicht even prettig en haalbaar.”
HARRY MARTENS: “Het was uiteindelijk een bizarre situatie. Het 
LUC had op dat moment zo´n 800 studenten. Aan de EHL studeer-
den er 1.600. Zij waren twee keer zo groot, hadden hun excellentie 
op onderwijsvlak al ruimschoots bewezen, en toch moesten zij zich 
aan die universitaire cultuur aanpassen in plaats van omgekeerd.” 
WIM VAN LOOY: “Uiteindelijk is het allemaal bijzonder vlot ge-
lopen.”
HARRY MARTENS: “Wij zagen hen in ieder geval heel graag 
komen.”■

”Op het toppunt hadden we 
640 economiestudenten in het 

eerste jaar.

WIM VAN LOOY: “Intussen werkte de EHL wel heel goed samen 
met de universiteit.”
HARRY MARTENS: “We waren aparte instellingen, maar we ken-
den elkaar goed en gebruikten dezelfde structuren. We organi-
seerden bijvoorbeeld ook de academische opening samen. Elk 
jaar werd in de openingsspeech dezelfde hoop uitgesproken: dat 
de EHL een onderdeel mocht worden van het Limburgs Universitair 
Centrum (LUC). Ik weet dat de zoon van voorzitter Jules Knapen 
op de duur niet meer wou meekomen omdat hij daar elke keer 
hetzelfde verhaal vertelde.” (lacht)
BETTY GOENS: “En jaren later zijn we tijdens die academische 
opening nog steeds aan het pleiten voor meer studierichtingen. 
In die zin is er maar weinig veranderd. De strijd om te mogen 
groeien, is een constante in onze geschiedenis.”

De Economische Hogeschool Limburg was – ook zonder de 
inkanteling in de universiteit – een succesverhaal.
WIM VAN LOOY: “Onze studentenaantallen stegen elk jaar. Op 
het toppunt hadden we 640 economiestudenten in het eerste jaar. 
We boden kwaliteitsvol onderwijs, grepen onderwijsvernieuwin-
gen aan, hadden sterke banden met het werkveld en professionali-
seerden voortdurend als organisatie. We trokken ook  de kaart van 
internationalisering heel sterk. Onze studenten moesten allemaal 
drie vreemde talen leren: Frans en Engels waren verplicht, daar-
naast hadden ze de keuze tussen Duits, Spaans en Italiaans. Op 
een bepaald moment konden ze zelfs Russisch volgen. (lacht) We 
reden met een delegatie enthousiaste proffen in het weekend naar 
Galway om uitwisselingsovereenkomsten af te sluiten met Ierse uni-
versiteiten en toen de Erasmus-programma´s in Vlaanderen geïn-
troduceerd werden, kaapten wij meteen 16 van de 26 Vlaamse 
beurzen weg. We waren op veel domeinen succesvol.”
BETTY GOENS: “En uiterst vooruitstrevend. We runden onze eigen 
drukkerij om onze studentencursussen te produceren, en de winst 
die we daarmee maakten, investeerden we in informatisering. We 
hadden zelfs een eigen computerprogramma ontwikkeld om deli-
beraties vlotter te laten verlopen.”
HARRY MARTENS: “Terwijl op de universiteit nog lang op papier 
gedelibereerd werd. Zij waren absoluut ondernemende plantrekkers.”

Hoe belangrijk was de integratie van de EHL in het LUC?
HARRY MARTENS: “Voor mij is de integratie één van de belang-
rijkste scharniermomenten in de geschiedenis van UHasselt. De 
integratie – waar we jaren op gewacht hebben - was een kapi-

WIM VAN LOOY
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“JE MOET 
ALTIJD DE 
AMBITIE 
HEBBEN 
OM TE 

GROEIEN!”

FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN: 

VANDAAG EN MORGEN
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“Voor de helft van onze publicaties horen we bij de top 25 procent van de wereld. 

Dat is impressionant, maar het kan nog beter”, zegt decaan prof. dr. Piet Pauwels. 

Het voorbije decennium investeerde de faculteit fors in groei: op vlak van 

onderzoek én onderwijs. Maar de ambities van de faculteit Bedrijfseconomische 

wetenschappen zijn – 50 jaar na haar oprichting - nog lang niet bereikt.

“Ik heb zelf handelswetenschappen ge-
studeerd toen dit nog de Economische  
Hogeschool Limburg was”, vertelt professor 
Piet Pauwels. “Een fijne opleiding met ster-
ke linken met het bedrijfsleven. Wij werden 
opgeleid als krachtige managers, maar de 
onderzoekscultuur was in die tijd minder 
sterk uitgebouwd.”

 INHAALBEWEGING   
 ONDERZOEK 

“Toen ik hier begon te doctoreren in 1993 
was het hele academiseringsproces nog 
maar net gestart. Je merkte dat de basis nog 
gelegd moest worden. Dat was logisch na-
tuurlijk, maar niet altijd evident. Persoonlijk 
had ik het grote geluk dat ik tijdens die pe-
riode door dé academische internationale 
marketing-expert professor Cavusgil uitgeno-
digd werd in Michigan. Ik mocht zes maan-
den lang samen met zijn PhD-studenten les-
sen volgen en ondervond aan den lijve hoe 
prettig het was om academisch onderzoek 
te doen in een bloeiende setting met een ste-
vige onderzoeksbasis. Plots mocht ik meerij-
den op een trein die al vaart had, terwijl we 
hier in Diepenbeek die onderzoekstrein nog 
in beweging moesten krijgen. In Amerika 
kreeg ik als jonge onderzoeker gigantische 
groeikansen, maar die ervaring deed mij 
tegelijkertijd beseffen dat UHasselt op dat 
moment voor mij niet de ideale plek was 
om op academisch terrein nog grote groei-
sprongen te nemen. Daarom ben ik na mijn 
doctoraat eerst tien jaar lang naar Universi-
teit Maastricht gegaan.”

“Vanuit Maastricht bleef ik UHasselt altijd 
volgen. Mijn hart klopte echt voor deze 

universiteit. En het bloedde als ik hoorde 
hoezeer mijn faculteit met dat academise-
ringsproces worstelde. Ik wist altijd wel dat 
ik uiteindelijk zou terugkeren”, vertelt pro-
fessor Piet Pauwels. “Stilaan zag je dat hier 
echt sterke onderzoekers startten. Jonge, 
gepassioneerde mensen van eigen kweek 
die in hun onderzoeksdomein steentjes aan 
het verleggen waren. Toen ze mij vroegen 
om decaan te worden, heb ik daar niet 
lang over getwijfeld. Ik wist dat de basis er 
lag en dat groei niet lang zou uitblijven.“
 

“De eerste jaren van mijn decaanschap 
lag de focus heel sterk op het uitbouwen 
en versterken van ons onderzoek. Dat was 
ook absoluut nodig. Tegelijkertijd bleven 
we altijd met één been in het Limburgse 
bedrijfsleven staan. Dat zat historisch zo 
in ons DNA, en dat heeft mijn promotor 
prof. Matthyssens mij ook altijd op het hart 
gedrukt.  Oók die banden hebben onze 
faculteit geen windeieren gelegd. Uiteinde-
lijk is het door die linken met het bedrijfsle-
ven dat men mij -  na de sluiting van Ford 
vroeg om in de expertencommissie van 

”Vandaag staan we er: qua 
onderzoeksoutput, onderwijs 

én reputatie

 ZAAIEN EN OOGSTEN 

“In 2010 werd ik als decaan aangesteld. 
In 2011 raakte de faculteit eindelijk uit cu-
ratele en was er een stevige onderzoeks- 
basis uitgebouwd. Op papier lijkt mijn rol in 
dat verhaal misschien groot, maar geloof mij: 
ik heb gewoon lang genoeg gewacht om te-
rug te keren. De onderzoekssuccessen die ik 
met de faculteit heb mogen boeken, moeten 
grotendeels op het conto van mijn collega´s 
en voorgangers geschreven worden. Er werd 
en wordt door hen goed gezaaid.”

SALK te zetelen. Daar hebben we als facul-
teit toch credibiliteit én maatschappelijke 
draagkracht gewonnen.”

 HANDELSWETENSCHAPPEN:   
 EEN MIJLPAAL 

“De opleiding handelswetenschappen 
is  een direct gevolg van het SALK-plan. 
Een belangrijke mijlpaal voor Limburg én 
voor onze faculteit. De regio heeft echt 
nood aan die nieuwe profielen, en wij  
konden daarmee een belangrijke ►  

COVER STORY ︳ 50 JAAR ACADEMISCH ECONOMISCH ONDERWIJS 
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groeisprint maken. Vandaag telt onze faculteit opnieuw 1.500 stu-
denten. Daarmee blijven we nog steeds een kleine faculteit, maar 
de kritische fase zijn we gelukkig wel voorbij.”

“Vandaag staan we er: qua onderzoeksoutput, onderwijs én repu-
tatie. In Limburg én internationaal. Als je weet dat we pas in 2011 
een goede onderzoeksbasis konden leggen, en we vandaag met 
de helft van ons onderzoek bij de top 25 procent van de wereld 
horen, dan is dat ronduit impressionant. En als ik zie wat voor 
onderzoekstalent mijn faculteit vandaag in huis heeft, dan ben ik 
alleen maar hoopvol en vol verwachtingen voor de toekomst. We 
blijven investeren in kwaliteit. Dan is groei een logisch gevolg.”

 BUSINESS SCHOOL 

“Uiteraard wil ik groeien. Je moet altijd de ambitie hebben om te 
groeien, ook al is het maar één procent. En om te groeien, zal het 
niet volstaan om naar de eigen regio te kijken. Dan moeten we ook 
internationaal kansen creëren en grijpen. Op dit moment werken 
we daarom hard aan een Amerikaanse accreditatie. Als we dit 
label halen, dan zal die internationale erkenning weer heel wat 
nieuwe deuren openen op vlak van onderwijs en onderzoek. Door 
dat internationale kwaliteitslabel maken we ons plots zichtbaar voor 
studenten, onderzoekers en universiteiten die ons vandaag nog niet 
kennen. Dat is voor onze faculteit een belangrijke volgende stap.”

RONNIE LETEN 
NIEUWE 

EREDOCTOR

EREDOCTORAAT

Op 28 februari ontving topmanager Ronnie 

Leten een eredoctoraat van de faculteit 

Bedrijfseconomische wetenschappen. 

Deze erkenning kaderde binnen de viering 

van 50 jaar Academisch Economisch 

Onderwijs in Limburg. “Als alumnus met een 

indrukwekkende carrière staat Ronnie Leten 

symbol voor onze identiteit, ons verleden 

én onze toekomst”, aldus decaan BEW Piet 

Pauwels.

Ronnie Leten was acht jaar lang CEO van industrie- 
gigant Atlas Copco. Op dit moment is hij voorzitter van 
de Zweedse telecomreus Ericsson en het mijnindustriebedrijf 
Epiroc. 
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50 JAAR ECONOMISCH TOPTALENT
EMINENTE ALUMNI

Wat hebben Vital Heynen en Ronnie Leten met elkaar gemeen? Ze 
studeerden allebei economie aan onze faculteit. De voorbije 50 jaar 
studeerde er heel wat economisch toptalent af aan de Economische 
Hogeschool Limburg en UHasselt: 

• Johnny Thijs, voormalig CEO bpost
• Ronnie Leten, voormalig topman Atlas Copco
• Sonja Willems, general manager Janssen BeNeLux
• Matthi Gijbels, CEO Mathieu Gijbels
• Jean-Paul Teyssen, voormalig CEO Carglass
• Tinne Lommelen, provinciaal directeur VDAB Limburg

• Erwin Bormans, CEO Ziekenhuis Oost-Limburg
• Herman Reynders, gouverneur Limburg
• Koen Pauwels, professor marketing, Northeastern  
 University (Boston)
• Vital Heynen, bondscoach volleybalmannen Polen

 BLIJVEN GROEIEN 

“Wat de toekomst nog brengt? Binnen een 
paar jaar wacht de verhuis naar Hasselt. 
Een belangrijke mijlpaal voor onze faculteit. 
In de stad – de natuurlijke habitat van een 

economiestudent – krijgen we straks een ei-
gen gezicht. Dat biedt weer nieuwe kansen 
en perspectieven. Maar ook het groeiplan 
van onze universiteit is voor onze faculteit 
van groot belang. Schaalgrootte is nu 
eenmaal niet onbelangrijk in een Vlaamse  

context met hoge eisen. In een sterkere 
universiteit kunnen wij als faculteit al-
leen maar slagkracht winnen.”

“Ik zal ook blij zijn als UHasselt er 
sociale wetenschappen bij krijgt. 
Daardoor kunnen we – nog veel meer 
dan vandaag – uitgroeien tot een uni-
versitas in de breedste zin. Door de 
humane poot van onze universiteit nog 
sterker uit te bouwen, kunnen we nog 
meer linken leggen met de regio en de 
samenleving, en kunnen we ook weer 
heel nieuwe synergieën opzoeken. 
Dat biedt weer mooie kansen. On-
derzoek wordt immers almaar meer 
interdisciplinair. Vandaag werkt onze 
faculteit al intensief samen met archi-
tectuur, wetenschappen, levensweten-
schappen en rechten. Die onderlinge 
kruisbestuivingen zijn een zegen voor 
een kleine faculteit als de onze. Op 
de kruispunten, waar verschillende dis-
ciplines elkaar ontmoeten, liggen de 
grootste kansen.” ■

COVER STORY ︳ 50 JAAR ACADEMISCH ECONOMISCH ONDERWIJS 
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 met comedy act Bert Kruismans 
en Indra Dewitte als moderator

GRATIS TOEGANG
maar verplichte inschrijving www.uhasselt.be/Nacht-van-de-Democratie
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Met het Groeiplan toont UHasselt zich ontzettend ambitieus. De 
universiteit wil met twaalf nieuwe opleidingen op tien jaar uitgroei-
en tot een universiteit van 10.000 studenten. Eén van de meest 
in het oog springende nieuwe opleidingen in dat Groeiplan is de 
master Healthcare Engineering. Wat houdt deze unieke master-
opleiding precies in? En waarom heeft Vlaanderen behoefte aan 
deze profielen in de gezondheidszorg? UHasselt vroeg het aan 
prof. dr. Johan Hellings en senior Adviseur Welzijns- en Gezond-

heidsbeleid Voka, dr. Pieter Van Herck.

GROEIPLAN
UHASSELT

GROEIPLAN UHASSELT
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“ DE GEZONDHEIDSZORG  
 VAN BINNENUIT HELPEN  
 VERANDEREN”

HEALTHCARE ENGINEERING

GROEIPLAN UHASSELT
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De zorgsector is volop in transitie en 
de uitdagingen zijn groot. Om ons 
zorgsysteem duurzaam – en van 
binnenuit -  te versterken en continu te 
verbeteren, is er een nieuw zorgprofiel 
nodig: de healthcare engineer. De 
bruggenbouwer met een brede 
blik op gezondheidzorg. De data-
gedreven expert met zorgaffiniteit. De 
inspirerende change manager met een 
passie voor technologie en mensen. De 
meerwaardezoeker met een missie. 

 DE GROTE UITDAGINGEN 

Waar liggen de grote uitdagingen in onze gezondheidszorg?
PIETER VAN HERCK: “We worden allemaal een stuk ouder en dat 
is goed nieuws, maar met de vergrijzing neemt ook – de complexi-
teit van – onze zorgvraag toe. Innovatieve geneesmiddelen, diag-
nostische en therapeutische methoden openen nieuwe en betere 
perspectieven voor duizenden patiënten. Maar die innovatie zet, 
in combinatie met die stijgende zorgvraag, de betaalbaarheid van 
ons systeem ook ernstig onder druk. Op dit moment besteedt ons 
land bijna 10% van zijn BBP aan zorg in de brede betekenis. Het 
Planbureau berekende dat dit aandeel tegen 2040 nog eens met 
2,3% zal stijgen. Het systeem zoals dat vandaag bestaat, is dus 
niet duurzaam. We moeten het durven herdenken. En dat is eigen-
lijk niet zo erg, want hoewel we in België een goed zorgsysteem 
kennen met heel wat positieve kwaliteiten blijven er tegelijkertijd 
veel opportuniteiten om te verbeteren.”
JOHAN HELLINGS: “Ik deel die analyse. Toen het rapport To Err 
is Human bijna 20 jaar geleden reeds aantoonde dat er elk jaar 
bijna 100.000 vermijdbare overlijdens plaatsvonden in Ameri-
kaanse ziekenhuizen, deed dat de zorgsector wereldwijd op zijn 
grondvesten daveren. De studie vond internationaal ruime weer ► 
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heel wat positieve evoluties. Je ziet een dui-
delijke verschuiving naar een value based 
en patiëntgerichte gezondheidszorg. Het 
blijft een uitdaging, maar stilaan denken 
we niet langer in volumes, maar in termen 
van meerwaarde die we willen creëren 
voor de patiënt en de samenleving. Welke 
middelen willen we daarvoor inzetten? En 
hoe zetten we die middelen zo efficiënt 
mogelijk in? Tegelijkertijd zie je dat preven-
tieve gezondheidszorg almaar belangrijker 
wordt. Eigenlijk gaat gezondheidszorg 
steeds minder over patiënten genezen 
maar eerder over mensen zo lang moge-
lijk gezond houden. Preventie gaat veel 
verder dan vaccinatie en screening. Dat 
gaat ook om vragen als: hoe moet ik mijn 
omgeving inrichten zodat mensen gezond 
blijven? Wat met mobiliteit en ruimtelijke 
ordening?“
JOHAN HELLINGS: “Politieke instanties 
zijn zich bewust van de uitdagingen die 
voor ons liggen. De voorbije jaren is er 
goed gewerkt en zijn belangrijke lijnen uit-
gezet, bijvoorbeeld in het versterken van 
de eerstelijnszorg, het introduceren van 
nieuwe concepten van persoonsvolgende 
financiering, het opzetten van nieuwe sa-
menwerkingsverbanden tussen ziekenhui-
zen, het e-gezondheidsplan,… Maar die 
transitie gebeurt niet vanzelf. Ze vereist 
een professionele en zorgzame aanpak, 
samen met de zorgverleners.”

 INNOVATIE IN DE ZORG 

Wordt er dan niet genoeg geïnnoveerd 
in de zorg?
PIETER VAN HERCK: “Er wordt aan een 
ijl tempo geïnnoveerd in de gezondheids-
zorg, maar tot nu toe beperkt innovatie 
zich vooral tot innovaties in de genees-
kunde, gezondheidszorgtechnologie en de 
farmaceutische industrie. Wat minder inno-
veert is de manier waarop wij de gezond-
heidszorg verstrekken. Daardoor moeten 
die innovaties vaak een plek vinden in een 
achterhaalde gezondheidsorganisatie.”
JOHAN HELLINGS: “Neem nu de  
UHasselt-spin-off Fibricheck. Zij lanceerden 
– in goede samenwerking met de cardio-
logen van ZOL en Jessa - een schitterende 
tool om hartritmestoornissen op te sporen 
via een door de FDA goedgekeurde app 
op de smartphone. Die innovatie is er. Ook 
van artificiële intelligentie mogen we de 
komende jaren nog baanbrekende dingen 
verwachten in de gezondheidszorg. Maar 

klank en zette patiëntveiligheid – terecht 
– als een belangrijk issue op de agenda. 
Helaas is vooruitgang boeken op dit vlak 
minder makkelijk dan gedacht. Een samen-
hangende benadering is noodzakelijk. Mis-
sen is immers menselijk, en zorg is en blijft in 
belangrijke mate mensenwerk. We moeten 
daarom het systeem versterken, de zorg- 
verleners beter ondersteunen, een open en 
stimulerende veiligheidscultuur uitbouwen, 
verstandig gebruik maken van technologi-
sche mogelijkheden en interventies imple-
menteren die de zorgkwaliteit en de patiënt-
veiligheid waarborgen en verbeteren.”

De zorgsector staat op een kruispunt.
PIETER VAN HERCK: “Absoluut. Er zijn 

WIE IS JOHAN HELLINGS?
JOHAN HELLINGS speelde op 
veel terreinen een voortrekkers-
rol in het Vlaamse ziekenhuis-
landschap. Hij was CEO van de 
Psychiatrische Kliniek Broeder 
Alexianen (Tienen), het Zieken-
huis Oost-Limburg (Genk) en de 
Vlaamse federatie voor zieken-
huizen ICURO voor hij in 2013 
CEO werd van het fusiezie-
kenhuis AZ Delta (Roeselare – 
 Menen - Torhout). Sinds 2008 is 
hij als patiëntveiligheidsonder-
zoeker verbonden aan UHas-
selt. Hij is co-titularis van het 
vak Health Policy.
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wil je dat dat soort innovaties ook effectief 
impact hebben op het terrein, dan moeten 
we ook een nieuwe context ontwikkelen: 
met nieuwe rollen voor huisartsen en car-
diologen, met focus op goede informatie 
voor de bevolking, met elektronische ge-
gevensdeling en gerichte opvolging, met 
nieuwe financieringsmodaliteiten,.... Het 
ene kan niet zonder het andere.”
PIETER VAN HERCK: “De drie dragers die 
dit soort digitaliseringsprocessen moeten 
ondersteunen zitten op dit moment niet 
goed: het zorgsysteem, de financiering en 
de personeelsinzet. In de zorgpraktijk heb 
je mensen nodig die bruggen slaan, ver-
beteringskansen opsporen en verandering 
helpen faciliteren. Professionals die – met 
een helikopterperspectief, vanuit een we-
tenschappelijke blik maar met leiderschap 
en zorgaffiniteit - deze transitie op het ter-
rein helpen implementeren.”

 CHANGE MANAGERS MET   
 EEN HELIKOPTERBLIK 

Is het daar dat Healthcare Engineers het 
verschil gaan maken? 
JOHAN HELLINGS: “Zij vormen, samen 
met de zorgverleners, een onmisbare  

GROEIPLAN UHASSELT

schakel in een gezondheidszorg in veran-
dering. Ze zijn nodig om de integratie van  
diverse invalshoeken te faciliteren vanuit 
waardegedreven zorg, zowel voor de per-
soon met zorgnoden, de patiënt als voor de 
samenleving. Denk hierbij aan de mogelijk-
heden die artificiële intelligentie kan hebben 
in het zorglandschap, technologische oppor-
tuniteiten rond diagnostiek en behandeling,  

preventie, vertaling in transmurale zorgtrajec-
ten met zorgverleners door de klassieke “lij-
nen” heen, opportuniteiten van digitalisering 
en elektronische gegevensdeling, en nieuwe 
vormen van arbeidsorganisatie en organisa-
tieontwikkeling samen met de gezondheids-
zorgberoepen en het expliciteren van de 
ethische reflectie. Hiervoor heb je nieuwe 
 invalshoeken nodig, met nieuwe denk- en ► 

WIE IS PIETYER VAN HERCK?
PIETER VAN HERCK is senior adviseur welzijns- en gezondheidsbeleid bij 
Voka, het Vlaamse netwerk van ondernemingen, en Voka Health Community. 
Hij schreef in 2015 het boek “Transformeren om te overleven in de zorg”.

”In de zorgpraktijk heb je mensen 
nodig die bruggen slaan, 

verbeteringenskansen opsporen en 
verandering helpen faciliteren
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werkkaders. En mensen met passie voor 
kwaliteitsvolle en veilige zorg in een veran-
derende context. Mensen die uitblinken in 
samenwerken met zorgverleners en die, sa-
men met hen, transities kunnen uitwerken en 
waarmaken. Op dit vlak zijn er heel wat op-
portuniteiten heel dicht bij de patiënt en zijn 
mantelzorger in de nieuwe eerste lijn en in 
de adequate ondersteuning van mensen met 
chronische ziekten, maar evident ook in de 
ziekenhuissector, in de ouderenzorg en voor 
mensen met specifieke revalidatienoden of 
aangepaste zorg op vlak van geestelijke 
gezondheid.”

Is zo´n bijkomend profiel in de al 
complexe zorgsector echt noodzakelijk?
JOHAN HELLINGS: “We hebben vandaag 
masteropleidingen voor alle gezondheids-
zorgberoepen. We hebben ook opleidin-
gen die zich toeleggen op het beleid en 
de organisatie van gezondheidszorg. Dat 
is goed en belangrijk, maar wat we niet 
hebben is een opleiding die hierover kijkt. 
Een opleiding die veel meer verbindend en 
integrerend is vanuit de noden die ontstaan 
in de snel evoluerende gezondheidszorg, 
én vanuit de vele opportuniteiten die nog 
beter gevaloriseerd kunnen worden.”
PIETER VAN HERCK: “Tot nu toe zijn het 
vooral de ziekenhuizen die een voortrek-

veranderingstrajecten uitdenken en begelei-
den, dan breng je een hele nieuwe en in-
novatieve dynamiek in ons zorgsysteem. En 
daar winnen we allemaal alleen maar bij.”

 BRUGGENBOUWERS   
 MET EEN MISSIE 

Multidisciplinariteit is daarbij cruciaal.
JOHAN HELLINGS: “Dat klopt. Healthcare 
engineers zijn geen zorgverstrekkers met 

ICT en technologie. Multidisciplinariteit is 
cruciaal in een almaar complexer wordend 
zorgproces waarin veel verschillende zorg-
verleners – vaak op verschillende locaties 
– zich rond de individuele noden van één 
patiënt verzamelen. Daarom zetten we ook 
bewust in de opleiding al in op een multidis-
ciplinaire instroom.”
PIETER VAN HERCK: “Als je al die verschil-
lende profielen – economen, geneeskun-
digen, psychologen of zelfs filosofen – in 
je opleiding al kan samenbrengen, is dat 
alleen maar positief. In een zorglandschap 
dat almaar specialistischer wordt, heb je 
bruggenbouwers nodig. Mensen die ie-
ders taal spreken en anderen kunnen mobi-
liseren en motiveren om de dingen anders 
aan te pakken. Inspirerende leiders die 
dwarsverbindingen kunnen leggen tussen 
zorgorganisaties, professionals, acade-
mici, patiënten en de industrie.”
JOHAN HELLINGS: “Ook op dat leider-
schap willen we in de opleiding fors in-
vesteren, want als je veranderingen wil 
doorvoeren op het terrein dan moet je 
ook – op een professionele en gedragen 
manier - knopen kunnen doorhakken en 
anderen kunnen inspireren en motiveren. 
Dan moet je andere zorgprofessionals niet 
alleen zien als partners in die verandering, 
maar hen tegelijkertijd ook kunnen begelei-
den en ondersteunen in die verandering. 
Wanneer we al die skills samenbrengen in 
één nieuw profiel kunnen we beter meer-
waarde creëren voor de patiënt, de zorg-
professional en de maatschappij.” ■

”Healtcare engineers kunnen 
een hele nieuwe en innovatieve 

dynamiek in ons zorgsysteem 
brengen

kersrol spelen op dit terrein. Zij analyseren 
vandaag al data, brengen verbeterings- 
potentieel in kaart en gaan evidence-
based bijsturen. Maar de brede zorgsector 
zou baat hebben bij zo´n datagerichte, 
wetenschappelijke blik. Als je healthcare 
engineers kan opleiden, die op basis 
van concrete cijfers opportuniteiten kun-
nen opsporen in de brede zorgsector en 
die op verschillende terreinen en niveaus  

een rol in de klinische praktijk. Het zijn goed 
opgeleide bruggenbouwers met een passie 
voor zorg die verschillende actoren in de 
gezondheidszorg met elkaar kunnen verbin-
den en die nieuwe inzichten kunnen ontwik-
kelen en transitie kunnen waarmaken door 
de muren van de instellingen heen. Maar 
het zijn ook “engineers” die beschikken 
over een eigen toolbox met kwantitatieve, 
procesmatige en operationele methodieken, 

GROEIPLAN UHASSELT
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EUROPESE ERKENNING VOOR 
ONDERZOEKSLOOPBAANBELEID

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UHASSELT IN ACTION
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UHASSELT IN ACTION

Met deze evaluatie focust de Europese 
Commissie op vier thema´s: rekrutering, 
training, optimalisering van arbeidsom-
standigheden en een professionele, ethisch 
verantwoorde arbeidsomgeving. Daar-
mee benaderen ze de kwaliteit van on-
derzoeksloopbanen echt in de breedte”, 
vertelt dr. Nele Nivelle, hoofd van de cel 
Doctoreren.  “Als je onderzoekers tijdens 
hun loopbaan – op al deze domeinen en 

UHasselt was in 2011 de eerste Vlaamse universiteit 

die van de Europese Commissie het kwaliteitslabel 

HR Excellence in Research kreeg. In februari 2019 gaf 

een internationaal evaluatiepanel tijdens een audit-

bezoek groen licht voor de verlenging van dat label. 

“Een mooie waardering voor het beleid dat we rond 

onderzoeksloopbanen voeren”, vertellen Cathy Devos 

en Nele Nivelle.

in elke fase van hun carrière – goed wil be-
geleiden en ondersteunen, dan vraagt dat 
gerichte inspanningen van veel verschillen-
de diensten. Dit beleid is het resultaat van 
mooie samenwerkingen tussen de dien-
sten Rectoraat, Onderzoekscoördinatie én  
Personeel & Organisatie”, stelt Cathy De-
vos die verantwoordelijk is voor werving, 
selectie en loopbaanbegeleiding.

 ACTIEPLAN 

In 2011 en in 2017 stelde UHasselt een 
actieplan op. De universiteit toetste haar 
toenmalig beleid af aan de veertig punten 
uit de Europese Charter en Code. Wat 
liep al goed? Waar moesten nog extra 
inspanningen geleverd worden? Dat werd 
nauwgezet in kaart gebracht. “Samen 
met onze onderzoekers bepaalden we de  
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prioriteiten”, onderstreept Nele Nivelle.  
“Zonder hun inbreng en engagement had-
den we dit loopbaanbeleid nooit vorm kun-
nen geven. De commissie stelde die betrok-
kenheid bijzonder op prijs.”

 DOCTORAL SCHOOLS 

Nele Nivelle: “Binnen de dienst Onder-
zoekscoördinatie focusten we op de op-
richting van onze doctoral schools. In 
Europa werd zo´n gestructureerd vormings-
traject voor jonge onderzoekers almaar 
belangrijker, en ook wij wilden daarop 
inzetten. Niet elke doctorandus wordt van-
daag prof, dus is het belangrijk om hen 
tijdens hun onderzoeksloopbaan ook klaar 
te stomen voor andere carrièremogelijk- 
heden. De drie doctoral schools die we op-
richtten, staan er vandaag. Met een goed 
opgebouwd vormingstraject en boeiende 
ontwikkelingskansen voor onze jonge on-
derzoekers. De experten waardeerden de 
inspanningen die we op dat terrein gele-
verd hebben.”

 ONLINE SOLLICITATIEMODULE 

“Europa hecht veel waarde aan een 
Open, Transparent en Merit-Based Recruit-
ment (OTM-R). Hoe vertalen we die princi-
pes naar het HR-beleid van UHasselt? Daar 
heeft onze dienst heel hard aan gewerkt”, 
legt Cathy Devos uit. “Om dat in de praktijk 
te vertalen, rolden we heel wat acties uit. 
We ontwikkelden een online-sollicitatietool 
voor sollicitanten waarop alle informatie 
over een vacature en onze sollicitatiepro-
cedure overzichtelijk bij elkaar kwam, ook 
in het Engels. Op die manier willen we 
ook internationale onderzoekers alle kan-
sen geven. Daarnaast bouwden we een 
intern beheerplatform voor vacatures dat 
automatisch gekoppeld is aan het financi-
ele beheerssysteem. Doordat alle facultei-
ten en diensten vandaag één centrale tool 
gebruiken, kunnen we kwaliteitsvoller en 
efficiënter samenwerken rond rekrutering 
en selectie. Vanuit HR behouden we op die 
manier bovendien een goed overzicht en 
kunnen we gerichte ondersteuning bieden 

rond de implementatie en toepassing van 
de OTM-R-principes.”

“Hoe selecteer je de juiste kandidaat? 
Welke competenties kan je precies gebrui-
ken in jouw team? En hoe vertaal je dat het 
best in een wervende vacaturetekst? Ook 
daar proberen we onze faculteiten en dien-
sten zo goed mogelijk in te ondersteunen: 
door open trainingen én advies op maat.”

 TO BE CONTINUED 

“Deze evaluatieronde is zeker geen eind-
punt”, vervolgt Cathy Devos. “Een goed 
functionerend HR-beleid voor onderzoe-
kers: dat is een continu proces, waarbij 
we voortdurend proberen te optimaliseren. 
Maar we zijn wel ontzettend blij met de er-
kenning van deze evaluatiecommissie. Als 
zij expliciet stellen dat aan UHasselt veel 
en goed gewerkt wordt rond een loop-
baanbeleid voor onderzoekers, geeft ons 
dat weer heel wat positieve energie om 
nieuwe stappen vooruit te zetten.” ■
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“KWANTUMBITS 
ZIJN DE 
TOEKOMST”

UHASSELT IN ACTION

GPS EN RADIOTELEMETRIE
In zijn doctoraatsonderzoek bestudeerde 
Ruben Evens de ecologie van de nacht-
zwaluw. Met gps-trackers en radiotelemet-
rie onderzocht hij waar de mysterieuze 
vogelsoort precies broedt, eet en overwin-
tert. “Uit observaties bleek dat nachtzwa-
luwen zich niet precies gedroegen zoals 
eerder in de wetenschappelijke literatuur 
werd beschreven.”

DATA NIET ACCURAAT
“Beschermingsrichtlijnen worden opgesteld 
op basis van dit soort gegevens, maar 
aangezien de data op dit moment niet 
accuraat zijn, schieten ook de Europese 
beschermingsrichtlijnen tekort. Daardoor 
wordt de nachtzwaluw onvoldoende be-
schermd”, aldus dr. Ruben Evens.

De huidige Europese richtlijnen om de nachtzwaluw te beschermen 
zijn niet aangepast aan het leven van de vogelsoort en daardoor 
mogelijk inefficiënt. Tot die conclusie komt dr. Ruben Evens in zijn 
doctoraatsonderzoek Biologie aan UHasselt. “De Europese richtlijnen 
moeten herbekeken worden, om de nachtzwaluw beter te beschermen.”

“WE MOETEN DE NACHTZWALUW BETER 
BESCHERMEN”

Dit onderzoek werd gerealiseerd met de 
steun van het Horizon 2020 Quantum flag-
ship ASTERIQS project, het Diaquant onder-
zoek (FWO) en het project Q-MAGINE van  
ERANET. Het is een samenwerking tussen 

UHasselt-proffen Michelle Plusquin en Bart Vermang zijn verkozen tot nieuwe 
leden van de Jonge Academie. “We zijn zeer blij met deze aanstelling, én 
deze kans om een bijdrage te leveren tot het uitbouwen van een sterk 
wetenschapsbeleid”, zeggen de twee UHasselt-onderzoekers.

MICHELLE PLUSQUIN EN 
BART VERMANG NIEUWE LEDEN 

JONGE ACADEMIE

DOCTORAATSONDERZOEK

JONGE ACADEMIE

WETENSCHAPPELIJKE
DOORBRAAK

MINDER POPULATIE IN 
LIMBURG
Dat de nachtzwaluw dringend beter be-
schermd moet worden blijkt ook uit zijn on-
derzoek. De populatie blijkt immers veel klei-
ner dan oorspronkelijk gedacht: in plaats van 
800 nachtzwaluwkoppels in Limburg, blijken 
er slechts 200 tot 300 koppels te zijn.

Onderzoekers van IMO-IMOMEC, het 

geïntegreerd onderzoeksinstituut van 

de Universiteit Hasselt en imec, zijn erin 

geslaagd om zogenaamde ‘qubits’ te 

maken uit artificiële diamanten. “Kwan-

tumbits zijn de bouwstenen voor kwan-

tumcomputers en kwantumtechnologie 

en kunnen massa’s informatie verwer-

ken”, zegt prof. dr. Milos Nesladek die 

dit onderzoek coördineerde. 

Ieder jaar treden een tiental nieuwe leden 
toe tot de Jonge Academie. De nieuwe le-
den worden verkozen op basis van weten-
schappelijke excellentie, motivatie én de 
voorstellen die zij doen met betrekking tot 
de Academie.

Michelle Plusquin onderzoekt binnen het 
Centrum voor Milieukunde (CMK) welke 
impact omgevingsfactoren tijdens de 
zwangerschap en gedurende de kindertijd 

hebben op de ontwikkeling van het kind. 
Bart Vermang werkt als onderzoeker bin-
nen het Instituut voor Materiaalonderzoek 
(IMO-IMOMEC) en Energyville rond foto-
voltaïsche zonne-energie.

Professor Niel Hens gaf op 12 maart – tij-
dens de inhuldigingsceremonie - de fakkel 
als co-voorzitter van de Jonge Academie 
door aan Sylvia Wenmackers en Vincent 
Ginis.
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Hannelore Bové, post-doctoraal onderzoekster in het Centrum voor 
Milieukunde (CMK), prijkt in de prestigieuze “30 under 30”-lijst. Forbes 
noemt de UHasselt-onderzoekster een van de vijf meest beloftevolle 
Europese onderzoekers in de gezondheidswetenschappen. 

HANNELORE BOVÉ IN FORBES 30 
UNDER 30

Ter ere van haar tienjarig bestaan reikte de faculteit Rechten van Universiteit 
Hasselt een eredoctoraat uit aan Bruno Vanobbergen, hoofd van het Kinder-
rechtencommissariaat. “Als kinderrechtencommissaris houdt Bruno Vanobber-
gen de samenleving wakker om belangen en rechten van kinderen en jongeren 
centraal te blijven stellen”, zegt promotor prof. dr. Charlotte Declerck.

“KINDEREN EN JONGEREN MOETEN 
DÉ HOOFDPRIORITEIT ZIJN”

Hannelore Bové slaagde er in haar onder-
zoek in om roetdeeltjes in menselijke sta-
len – zoals bloed of urine – te decteren. 
“Dit onderzoek geeft ons meer inzicht in de 
gezondheidseffecten van luchtvervuiling.  

UHasselt, imec, Universiteit Ulm, Universiteit 
Wenen en de universiteit van Tsukuba. De 
resultaten werden in februari 2019 gepubli-
ceerd in Science Magazine.

EREDOCTORAAT VOOR 
HOOFD KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR 
UHASSELT-ONDERZOEK

 SNELLER. ACCURATER. VEILIGER. 

“Kwantumtechnologie is dé technologie van 
de toekomst. Net als een bit bij een com-
puter, bevatten qubits informatie. Alleen 
verwerken qubits exponentieel meer infor-
matie. Daarom zal een kwantumcomputer 
met kwantumbits ontelbaar meer rekenkracht 
hebben dan een gewone computer. In kwan-
tumsensoren zullen deze qubits zorgen voor 
veel accuratere analyses. En in kwantum-
communicatie kunnen qubits dan weer zor-
gen voor een veiligere informatie-uitwisseling 
met boodschappen die niet te kraken zijn.” 

 ELEKTRISCH LEESBAAR 

“Wetenschappers over de hele wereld zijn 
op zoek naar de beste manier om qubits te 
maken. Het grootste voordeel van onze di-
amanten qubits is dat ze elektrisch leesbaar 
zijn en op kamertemperatuur kunnen wer-
ken. Daarmee zetten we een nieuwe stap 
naar hoogtechnologische toepassingen.” 

Deze nominatie is een heel mooie erken-
ning en een unieke kans om ons onderzoek 
ook internationaal nog meer bekendheid te 
geven”, zegt dr. Hannelore Bové.

“Sinds 2009 staat Bruno Vanobbergen 
aan het hoofd van het Kinderrechtencom-
missariaat. Onder zijn leiding brengt het 
Kinderrechtencommissariaat maatschap-
pelijk onrecht tegen kinderen en jongeren 
onder de aandacht én werkt het beleids-
adviezen uit”, zegt decaan van de faculteit 
Rechten Johan Ackaert. 

Steun voor kinderen, 
jongeren én professionals
Voor de faculteit Rechten was de kinder-

rechtencommissaris een logische keuze voor 
dit eredoctoraat. “Kinderen en jongeren 
moeten absoluut dé hoofdprioriteit zijn voor 
onze samenleving”, aldus de decaan. Het 
Vlaams Kinderrechtencommissariaat bemid-
delt, onderzoekt klachten en adviseert het 
beleid. Het afgelopen werkjaar ontvingen 
zij meer dan 1.200 meldingen. Deze gin-
gen onder meer over onderwijs en pesten. 
Verder heeft het Kinderrechtencommissariaat 
de afgelopen jaren veel aandacht voor de 
rechten van minderjarige vluchtelingen.
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“IK BEN OPRECHT BEZORGD 
OVER DE MENSENRECHTEN”

STIJN SMET OVER MENSENRECHTEN

ONDERZOEK IN ACTIE
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Tijdens zijn ManaMa Mensenrechten trok hij naar Sierra Leone om 
onderzoek te doen naar vrouwelijke kindsoldaten. Nadien werkte hij 
rond mensenrechten in België, Soedan en Brazilië, maar uiteindelijk 
koos professor Stijn Smet voor een academische carrière in dit 
boeiende domein. “Ik denk dat ik vanuit deze rol de grootste bijdrage 

kan leveren”, aldus de rechtenprofessor.
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In 2018 werd de 70ste verjaardag van 
de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens gevierd. Een aanleiding 
voor heel wat feestelijkheden en bevra-
gingen rond mensenrechten. Maar wat 
bleek: 42% van onze noorderburen bleek 
niet in staat om ook maar één mensen-
recht te benoemen.

Verbaast het jou dat de modale burger 
maar weinig weet over mensenrechten?
STIJN SMET: “Ik schrok daar wel van, maar 
eigenlijk kan je dat ook positief interprete-
ren. Het betekent immers dat een groot deel  
van de bevolking de luxe heeft om niet stil 
te staan bij hun mensenrechten. Voor hen 
zijn die rechten een evidentie. Ik ben ervan  

overtuigd dat je heel andere resultaten krijgt 
als je dezelfde bevraging zou doen in Je-
men, bij de Rohingya-vluchtelingen in Myan-
mar of bij migranten, vluchtelingen of mos-
lims in ons land. Die minderheden zijn er 
zich immers meer van bewust dat een aan-
tal van hun basisrechten ingeperkt wordt.”

Hoe erg is het dat wij zo weinig weten 
over mensenrechten?
STIJN SMET: “Daarin ligt volgens mij een 
centrale bedreiging van de mensenrechten 
vandaag. De meerderheid van de westerse 
bevolking staat er niet bij stil dat mensen-
rechten voor iedereen gelden – dus ook 
voor hen - en niet alleen voor minderheden. 
Dat is een kapitale denkfout die makkelijk 
kan uitgebuit worden door autoritaire popu-
listen die minderheden willen targetten om 
daar politiek gewin uit te halen. Mensen-
rechten beschermen niet alleen de ander. Ze 
beschermen iedereen. Het gaat trouwens 
niet alleen om het recht om vrije menings-
uiting en godsdienstbeleving, maar ook om  
sociaaleconomische mensenrechten zoals 
het recht op gezondheid en werk. Die rech-
ten zijn voor iedereen van belang.”

Was jij als kind al gefascineerd door die 
mensenrechten?
STIJN SMET: “Neen, ik ben geen geboren 
wereldverbeteraar. (lacht) Eigenlijk is die 
interesse pas ontstaan in de laatste fase 
van mijn rechtenopleiding. Ik vond niet alle 
aspecten van mijn opleiding even boei-
end en twijfelde zelfs of ik wel de juiste 
studierichting gekozen had. Tot ik het vak 
mensenrechten kreeg van professor Eva 
Brems. Dat maakte bijzonder veel indruk. 
Toen wist ik: ik kan jurist worden en toch 
iets boeiends doen.” (lacht)

Waarop focus jij in je onderzoek?
STIJN SMET: “Sinds mijn doctoraat focus 
ik vooral op situaties waarbij twee men-
senrechten met elkaar in conflict kunnen 
treden. Situaties waarbij het mensenrecht 
van de ene een bedreiging kan zijn voor 
het mensenrecht van de ander. Dat span-
ningsveld intrigeert mij. Zo kan de vrijheid 
van meningsuiting bijvoorbeeld een poten-
tieel gevaar betekenen voor het recht op 
bescherming tegen discriminatie. Neem 
nu het hele verhaal van Schild en Vrien-
den. Haat zaaien online: daar zijn duide-
lijke wetten over. De antiracismewetgeving  
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verbiedt uitdrukkelijk om aan te zetten tot 
haat tegen personen en groepen van perso-
nen op grond van hun huidskleur of etnische 
afstamming. Maar waar ligt de grens? Het 
blijft moeilijk om daar juridisch sluitende ant-
woorden op te formuleren. Vaak hangt het 
ook af van de concrete context en van het 
land waarin men zich bevindt. In de Ver-
enigde Staten leeft bijvoorbeeld een sterke 
grondwettelijke traditie waarin men enorm 
wantrouwig staat ten opzichte van de inper-
king van de inhoud van een mening. Tegen 
de inhoud van een boodschap kan je in de 
VS juridisch maar weinig inbrengen, ook al 
is die sterk discriminerend. Neonazi-marsen 
mogen er bijvoorbeeld niet verboden wor-
den omwille van de fascistische en racisti-
sche inhoud van de boodschap.”

Wat heb jij precies onderzocht?
STIJN SMET: “Ik onderzocht en vergeleek 
allerlei conflicten in de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. Welke uitspraken deden rechters van 
Straatsburg wanneer mensenrechten met el-
kaar in conflict treden? Hoe coherent was 
hun uitspraak in die gevallen? Ik formuleer-
de daarbij ook aanbevelingen over hoe we 
dat proces transparanter kunnen maken.”

Je hebt ook heel veel gepubliceerd rond 
godsdienstvrijheid en het verbod op dis-
criminatie.
STIJN SMET: “Ook in die publicaties focuste 
ik op dat spanningsveld. Herinner je je de 
rechtszaak over de HEMA-kassierster die 
ontslagen werd omdat ze een hoofddoek 
droeg? Zowel het Hof van Justitie als het Eu-
ropees Hof voor de Rechten van de Mens 
hebben sindsdien aangegeven dat de neu-
traliteitsgedachte een aanvaardbare reden 
kan zijn om de godsdienstvrijheid in allerlei 
situaties te beperken. Persoonlijk verontrust-
ten die uitspraken mij omdat in mijn over-
tuiging neutraliteit nooit een doel op zich is 
maar een middel om gelijkheid te bereiken.  
De neutraliteit brengt bovendien in de eerste 
plaats verplichtingen met zich mee voor de 
overheid. Maar je merkt wel aan dit soort 
arresten dat ook rechters met dat span-
ningsveld worstelen. Zo zijn er heel wat 
voorbeelden voorhanden. Onlangs waren 
er zelfs bakkers in de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk die weigerden om, 
respectievelijk, een huwelijkstaart te bakken 
voor een homokoppel en een taart te maken 

ONDERZOEK IN ACTIE

met daarop een boodschap in steun van het 
homohuwelijk. Is dat discriminatie? Of heb-
ben die bakkers het recht om hun geloof vrij 
te beleven? In beide landen heeft het Hoog-
gerechtshof overigens in het voordeel van 
die bakkers beslist.”

Kijk je in je onderzoek bewust verder 
dan België en Europa?
STIJN SMET: “Mensenrechten zijn per 
definitie een globaal verhaal. Ik vind het 
fascinerend om te zien hoe die universele 
mensenrechten overal ter wereld op ande-
re manieren met elkaar in conflict kunnen 
treden. Hoe ga je om met Zuid-Afrikaanse 

indruk en inspireerden. Maar ze frustreer-
den af en toe ook. In het academische on-
derzoek is de impact die je hebt niet altijd 
even zichtbaar of direct, maar ook op het 
terrein voel je vaak onmacht. Daar spelen 
ook diplomatie en strategie, en dat ligt mij 
persoonlijk minder goed. In Soedan wisten 
we zo bijvoorbeeld dat vluchtelingen uit 
Eritrea en Ethiopië die teruggestuurd wer-
den vaak in gevangenissen terechtkwamen 
waar ze gefolterd werden. Maar dat is 
slechts één verhaal in een groter diploma-
tiek plaatje, dus wordt er – na heel wat 
overleg – uiteindelijk enkel een brief ge-
schreven waarin de EU haar bezorgdheid 

Mensenrechten beschermen 
niet alleen de ander, 

ze beschermen iedereen

”
dokters die – opnieuw uit geloofsovertui-
ging – weigeren om abortus toe te passen? 
Waar houdt hun persoonlijke recht op ge-
loofsbeleving op en waar moet je vrouwen 
beschermen? En wat doe je met pacifisten 
en Jehova-getuigen die weigeren om hun 
verplichte militaire dienstplicht te vervullen 
in landen als Zuid-Korea en Singapore? 
Dat is ongelooflijk boeiend, en bovendien 
ook continu in beweging. In Zuid-Korea 
werden die dienstweigeraars tot voor kort 
nog tot een gevangenisstraf veroordeeld 
terwijl ze vandaag – dankzij een oordeel 
van hun Grondwettelijk Hof – voor een al-
ternatieve burgerdienst kunnen kiezen.”

Waarom koos je voor een academisch 
carrière in mensenrechten? 
STIJN SMET: “Ik heb voor de Europese 
Commissie gewerkt in Soedan en voor een 
ngo in Brazilië. Die ervaringen maakten 

uitspreekt en die acties veroordeelt, In de 
praktijk verander je daarmee weinig aan 
het lot van die vluchtelingen natuurlijk. Dat 
vond ik persoonlijk hard.”
“Ik heb er best lang over gedaan om te ont-
dekken waar ik goed in was, wat ik graag 
deed en op welk terrein ik de grootste bij-
drage kon leveren. Mijn grootste sterkte 
ligt volgens mij in de juridische analyse. 
Als jurist vind ik het vooral interessant om 
op meta-niveau kritische kanttekeningen 
te maken en door vergelijkend onderzoek 
te tonen dat er verschillende oplossingen 
voorhanden zijn. Ik denk dat ik vanuit deze 
rol de meest nuttige bijdrage kan leveren 
en het sterkst mijn individuele stem kan la-
ten horen. Ik ben ook verheugd dat ik on-
derzoek kan doen aan een civic universiteit 
die haar verantwoordelijkheid in de samen-
leving opneemt. Daar hoort het promoten 
van de mensenrechten ongetwijfeld bij.” ►
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In de media lees je dat onze mensenrech-
ten in gevaar zijn. Hoeveel zorgen moe-
ten we ons maken?
STIJN SMET: “Zowel in academische mid-
dens als in de mensenrechtenwereld weer-
klinkt vandaag een grote ongerustheid. 
Ook ik ben oprecht bezorgd. Je ziet dat het 
aantal landen waar het misloopt vandaag 
almaar toeneemt. En dan heb ik het niet al-
leen over de nieuwe Braziliaanse president 
of het Europese typevoorbeeld Hongarije. 

Het verontrust mij ook hoe hier in België 
omgegaan wordt met de rechten van  
minderheden, migranten en vluchtelingen. 
Zelf ben ik net terug uit Australië waar 
ik 18 maanden aan de Universiteit van 
Melbourne gewerkt heb. Als je dan merkt 
hoe enthousiast er hier gepleit wordt om 
het ergste onderdeel van het Australische 
migratiemodel in Europa toe te passen, 
dan verontrust mij dat. Australië gaat op 
een ronduit schandalige manier om met  

mensen die geweld ontvluchten en Austra-
lië via zee trachten te bereiken. In mens-
onterende omstandigheden worden vluch-
telingen op eilandjes gedropt. Dat is – dat 
zeggen ook de VN – een van de meest 
dramatische mensenrechtensituaties in de 
westerse wereld. En dat model wordt hier 
dan als hét grote voorbeeld geponeerd.”

Kan je die bedreiging verklaren?
STIJN SMET: “Mensenrechten komen altijd 
onder druk op momenten dat ook de de-
mocratie en de rechtsstaat achteruitgaan. 
Op momenten van economische stagnatie 
– dat weten we uit de geschiedenis – heb-
ben mensen de neiging om terug te plooi-
en op zichzelf en bescherming te zoeken in 
hun nationale identiteit. Mensen die daar 
niet toe behoren, worden als de ‘Ander’ 
gepercipieerd. Daar zetten we ons dan te-
genaf. Autoritaire populisten spelen graag 
op die angst in en creëren een polarise-
rend verhaal van Wij tegen Zij. Die idee 
is opnieuw enorm in opmars de laatste ja-
ren. Ook in Europa. En het verspreidt zich 
ook razendsnel. Wat me nog het meest 
verontrust is dat ik niet durf zeggen waar 
die beweging zal stoppen en of ze wel 
zal stoppen.”

Hoe kan jij daar vanuit jouw academi-
sche rol een bijdrage in leveren?
STIJN SMET: “Ik probeer op dit moment een 
Europese workshop te organiseren waarin 
juridische experten staatsrecht en vluchtelin-
genrecht van Hongarije tot België, uit alle 
delen van Europa, elkaar vinden. Samen 
kunnen we hopelijk de problematische link 
verder in kaart brengen tussen autoritair 
populisme, beperkingen van rechten van 
minderheden en de achteruitgang van de 
democratie in Europa.” ■
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OVER DE GRENZEN

“WALEN ZIJN 
HEERLIJK HARTELIJK!”

OP ERASMUS BELGICA IN WALLONIË
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Spanje, Frankrijk, Italië en Finland: daar willen de meeste studenten op 

Erasmus gaan. “En toch hoef je niet naar de andere kant van Europa te 

trekken om een internationale ervaring op te doen”, vertellen Tine Hannes 

en Anouk Baeten. De rechtenstudenten uit derde bachelor ruilden UHasselt 

vier maanden in voor UNamur. Zij staken de taalgrens over en gingen op 

Erasmus in eigen land.

Stond een Erasmus-uitwisseling in  
Namen altijd op jullie verlanglijstje?
TINE HANNES: “Absoluut niet, maar in de 
bachelor kunnen rechtenstudenten alleen 
op uitwisseling in Wallonië. In de master-
opleiding zijn de opties veel uitgebreider 
en exotischer. Dan kan je naar Frankrijk, 
Spanje, Griekenland en zelfs naar São 
Paulo. Maar eigenlijk ben ik blij dat de fa-
culteit ons de kans geeft om ook ons eigen 
land beter te leren kennen.”
ANOUK BAETEN: “Eigenlijk kennen wij 
Wallonië helemaal niet goed. En onbe-
kend is onbemind.  Hoewel Namen op 
een boogschuit van Hasselt ligt, was ik er 
voordien zelf ook nog nooit geweest. Als 
we vertelden dat we in Namen gingen stu-
deren, merkte je meteen hoe stereotype de 
gemiddelde Vlaming naar Wallonië kijkt: 
van vuile steden tot luie Walen. (lacht)”
TINE HANNES: “Het grappige is dat we 
ginder ook merkten dat dit omgekeerd 
evenzeer geldt. Les Flamands hebben in 
Wallonië niet meteen de beste reputatie.” 
(lacht)

Wat was jullie grootste motivatie om in 
Namen op Erasmus te gaan?
TINE HANNES: “De taal. Ik wou mijn Frans 
bijspijkeren. Vier maanden lang in een 
Franse omgeving leven en leren: die kans 
wou ik met beide handen grijpen.”
ANOUK BAETEN: “Dat was ook mijn 
grootste drijfveer. Al keek ik ook uit naar de 
changement de décor. Na tweeënhalf jaar 
in Hasselt had ik wel zin om eens andere 
horizonten op te zoeken en nieuwe mensen 
te leren kennen.”

Hebben jullie het gevoel dat het een éch-
te Erasmus-ervaring was?
ANOUK BAETEN: “We kwamen in het 

”Op studentenfuiven brengt 
iedereen zijn eigen beker mee, 
geen plastic wegwerpbeker op 

de grond 
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weekend meestal naar huis, maar hadden 
daarnaast toch écht het gevoel dat we op 
Erasmus waren. Alleen al doordat je de 
hele tijd Frans hoort, heb je al het idee dat 
je in het buitenland bent. En we werden 
ook superhartelijk opgevangen door Waal-
se kotgenoten en de internationale commu-
nity van uitwisselingsstudenten.”
TINE HANNES: “Studenten uit Duitsland, 
Mexico en Canada waren ook op uitwisse-
ling in Namen, en samen met hen gingen 
we het avontuur aan. De sfeer was uitge-
laten, positief en superinternationaal. We 
voelden ons gepriviligeerd dat wij deze er-
varing in eigen land konden opdoen. Het 
was fijn om die groep in het weekend mee 
op sleeptouw te nemen om hen Vlaande-
ren te leren kennen.”

Zagen jullie de vooroordelen bevestigd? 
Zijn die Walen echt zo lui?
ANOUK BAETEN: “Ze zijn een stuk relax-
ter dan wij, maar lui zijn ze in geen geval. 
Ik vond de Waalse studenten en proffen 
vooral heerlijk hartelijk. Warme mensen 
die iedereen met open armen ontvangen.”
TINE HANNES: “Dat was echt opvallend. 
Meteen de eerste dag nodigen ze je uit 
om samen te eten op kot, en ze namen 

werkten loop-tours uit voor studenten.”
ANOUK BAETEN: “Al die kleine initiatie-
ven droegen bij aan een warme, hartelijke 
en familiale sfeer.”

Hoe verliep het studeren in het Frans?
TINE HANNES: “De eerste week heb ik 
eens heel hard gezucht. Toen dacht ik echt: 
“Dit komt niet goed”, maar uiteindelijk leer 
je veel meer en sneller dan je denkt. Toen ik 
mijn examens aan het voorbereiden was, 
besefte ik pas goed hoeveel Frans we ei-
genlijk geleerd hadden.”
ANOUK BAETEN: “Na vier maanden za-
ten we daar gewoon mondelinge examens 
in het Frans af te leggen. Dat is toch impres-
sionant.” 

Een geslaagde Erasmus-ervaring?
ANOUK BAETEN: “Een absolute aanra-
der. De allerfijnste manier om op een re-
cordtijd goed Frans te leren, je eigen land 
beter te leren kennen én je internationale 
netwerk uit te breiden.”
TINE HANNES: “Mij heeft deze ervaring 
alleen maar méér zin gegeven om in de 
masteropleiding opnieuw een internatio-
naal avontuur aan te gaan.”■

OVER DE GRENZEN

ons snel mee naar feestjes bij hun vrienden 
op kot. Vlamingen houden toch vaak wat 
meer afstand.”
ANOUK BAETEN: “Het viel ons ook op 
hoe sociaal geëngageerd Walen zijn.”

Sociaal geëngageerd?
TINE HANNES: “Ze zijn bewuster bezig 
met de sociale uitdagingen van vandaag 
en met hun plek in de gemeenschap. Op 
studentenfuiven brengt iedereen zijn eigen 
beker mee. Geen plastic wegwerpbeker-
tjes op de grond, maar een bekerhouder-
tje rond je nek. (lacht) En elk studentenhuis 
werkt rond een jaarthema.”
ANOUK BAETEN: “Ik zat op kot bij de IT-
jongens. Elke donderdag kon iedereen met 
computerproblemen aan de keukentafel 
advies krijgen: studenten maar ook andere 
inwoners van Namen. IT is hun vakgebied. 
Die kennis willen ze – met een ongeloof-
lijke vanzelfsprekendheid – gebruiken om 
anderen te helpen.”
TINE HANNES: “Andere studentenhuizen 
organiseerden dan weer acties om de lo-
kale kleinhandel – de plaatselijke bakker, 
slager of kruidenier - te promoten. Zij or-
ganiseerden ook etentjes met artisanale, 
lokale producten. En de sport-studenten 
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“WE GEBRUIKEN NOG TE 
WEINIG HET VOLLE POTENTIEEL 

VAN COMPUTERS“

COMPUTATIONAL SCIENCE MAAKT BIOMED-ONDERZOEK SNELLER 

“Hoe kunnen we DNA-sequenties sneller, beter en 

efficiënter analyseren? Welke processen kunnen 

we automatiseren? Met die vragen klopte BIOMED-

onderzoeker dr. Patrick Vandormael bij het 

Expertisecentrum voor Digitale Media aan. Prof. dr. Jori 

Liesenborgs schreef een programma waarmee zij een 

enorme tijdswinst boekten. Analyseprocessen die tot 

voor kort dagen in beslag namen, kunnen voortaan op 

amper een aantal minuten afgewerkt worden. En de 

foutmarge ligt ook een stuk lager.

PARTNERS IN INNOVATIE

Jori, jouw vakdomein heet Computatio-
nal Science. Wat houdt dat precies in?
JORI LIESENBORGS: “Hoe kunnen we an-
dere wetenschappen vooruithelpen met de 
kennis van computerwetenschappen? Daar 
gaat het in essentie om bij computational 
science. Computertechnologie wordt van-
daag dan wel in elke sector en discipline 
ingezet, maar men gebruikt zelden het 
volle potentieel. Zo laat men heel wat kan-
sen liggen: op snelheid, automatisering en 
optimalisering van processen.”

Waar focus jij in je onderzoek bij 
BIOMED op?
PATRICK VANDORMAEL: “Ik maak als on-
derzoeker deel uit van de groep van pro-
fessor Veerle Somers. Wij bestuderen de 
rol van auto-antilichamen in auto-immuun-
ziektes zoals reumatoïde artritis en multiple 
sclerose (MS). We kijken daarbij naar 
twee dingen: Kunnen we die auto-antili-
chamen gebruiken als biomerker om ziek-
tes vroegtijdig te detecteren? En hebben 
ze een actieve rol in het verergeren van 
de ziektes? Om die auto-antilichamen ► 
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in het bloed op te sporen gebruiken we 
faagdisplay, de techniek die dit jaar de 
Nobelprijs voor chemie heeft gewonnen.”

Hoe werkt dat?
PATRICK VANDORMAEL: “Faagdisplay is 
een methode om eiwitinteracties te bestu-
deren. Bacteriofagen zijn kleine virussen 
die bacteriën infecteren. Door humane 
eiwitten op de mantel van deze fagen te 
pinnen, zijn de bacteriofagen als het ware 
gelabeld. Vervolgens kunnen die fagen 
gevolgd worden en kunnen we in kaart  

brengen welke andere eiwitten – in ons 
geval zijn dat humane antilichamen - we 
aan de eiwitten op de mantel kunnen bin-
den. Zo proberen we na te gaan: Welke 
humane eiwitten gaan tegen die antilicha-
men reageren? En hoeveel procent van 
de patiënten heeft antilichamen tegen dat 
bepaalde eiwit? Omdat de fagen bestaan 
uit DNA met een simpele eiwitmantel daar-
rond, draagt het eiwit dat tot expressie 
gebracht wordt nog altijd dat genetische 
materiaal met zich mee. Dat maakt het 
makkelijk om de sequentie te bepalen, 

maar het probleem is dat de analyse van 
deze DNA-sequenties uit vele stappen be-
staat en bijzonder arbeidintensief is.”

Wat was het grootste probleem bij het 
karakteriseren?
PATRICK VANDORMAEL: “De grote hoe-
veelheid aan data. Uit de initiële screening 
komen vaak al meer dan 10.000 kandi-
daat-clones. Die kan je natuurlijk niet indivi-
dueel karakteriseren. Daarom kozen we de 
beste interacties – zo´n honderdtal uit die 
groep – waarvoor we effectief de sequen-
tie gingen bepalen. En dan nog was de 
analyse een enorm tijdrovend en afstom-
pend proces.”

Dus klopten jullie bij het Expertisecentrum 
voor Digitale Media aan?
PATRICK VANDORMAEL: “We hadden 
wel een manuele pipeline om die DNA-
sequenties te analyseren, maar we hoop-
ten dat het sneller en efficiënter kon. Want 
nu konden we slechts een viertal sequenties 
per uur analyseren.”
JORI LIESENBORGS: “Voor ons was het 
belangrijk dat we dat manuele proces eerst 
goed begrepen en in stapjes opdeelden. 
Eerst krijg je een DNA-sequentie binnen. 
Daarin moet je de gen-fusie detecteren tus-
sen het faag-gen en het humane gen om 
te kunnen bepalen waar het stukje van het 
humane gen start. Dat gingen ze online 
vergelijken in een grote online databank. 
Zo ontdekten ze om welk gen het precies 
ging om ten slotte te onderzoeken op wel-
ke manier het fusie-eiwit effectief tot expres-
sie gebracht werd op de mantel. Eenmaal 
ik dat proces goed begreep, kon ik aan 
de slag.”

Hoe complex is het om die vertaalslag 
te maken?
JORI LIESENBORGS: “Al snel bleek de 
vraag niet eens zo complex. Op basis van 
de input die zij gaven, schreven we op 
een paar weken tijd al een eerste versie 
van een programma. Dat onderworpen 
we vervolgens aan tests die we samen 
overliepen. Wat liep er goed? Waar zaten 
er nog hiaten? En voor welke problemen 
moesten we nog een oplossing zoeken?  
Op basis van de resultaten pasten we dat 
programma elke keer aan en verfijnden 
we het steeds verder. Zo konden we na 
een paar weken een relatief eenvoudig 

PATRICK VANDORMAEL
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programma afleveren waarmee honder-
den sequenties op een paar minuten tijd 
geanalyseerd worden.” 
PATRICK VANDORMAEL: “Het hele au-
tomatiseringsproces is heel vlot verlopen. 
Na de eerste versie was ik al overtuigd, 
omdat de vertaling naar de eindsequenties 
altijd correct was. Straf, want wij dachten 
eigenlijk dat onze vraag te complex was 
en dat we dit proces wellicht niet konden 
automatiseren.”

Waar zit de grote winst?
PATRICK VANDORMAEL: “De tijdswinst is 
enorm. We zijn letterlijk van 4 sequenties 
per uur naar honderden op tien minuten ge-
gaan. Dat is gigantisch natuurlijk.  Met een 
druk op de knop krijgen we de hele analyse 
op een schoteltje gepresenteerd. De tijds-
winst die we daarmee boekten, gebruiken 
we om meer data te analyseren en om een 
aantal interessante data meer in de diepte 
te bestuderen. Bovendien geeft het program-
ma ook een veel betrouwbaardere analyse 
van de DNA-sequenties in vergelijking met 

de manuele analyse, en de foutmarge ligt 
ook lager. Wij hebben op vele terreinen 
gewonnen. De analysesoftware laat ons 
ook toe om nu wel de hele output van onze 
screening – die bestaat uit een 10.000-tal 
sequenties – te analyseren. Dat zijn we op 
dit moment ook aan het plannen.”

En voor de informatici?
JORI LIESENBORGS: ““Mij schenkt het 
vooral veel voldoening om andere we-
tenschappelijke disciplines te helpen ver-
sterken door onze kennis van computer- 
wetenschappen. Daar draait computatio-
nal science om.” ■

”Met een druk op de knop 
krijgen we de hele analyse op 
een schoteltje gepresenteerd. 

JORI LIESENBORGS
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Zit er ergens ter wereld een volleybalteam in het slop, dan belt men Vital 

Heynen. De eigenzinnige succescoach uit Maaseik rijgt het ene succes aan 

het andere, haalt landstitels en medailles binnen, en slaagt er elke keer in om 

méér te presteren dan men verwacht. Na zijn opleiding handelsingenieur 

aan onze universiteit koos Heynen voor een zeer atypisch carrièrepad.

ALUMNUS IN DE KIJKER

“ IK BEN NIET BANG OM  
 OP MIJN BEK TE GAAN!” 

VITAL HEYNEN ︳ SUCCESCOACH VOLLEYBAL

“Waarom ik als 18-jarige handelsingenieur 
ben gaan studeren? Omdat ik goed was 
met cijfers. En omdat het mij combineerbaar 
leek met mijn volleybalcarrière. Ik speelde 
als student al op hoog niveau en trainde 
elke dag drie à vier uur. Handelsingenieur 
kon ik hier in Diepenbeek studeren, en 
het leek me haalbaarder dan burgerlijk 
ingenieur.”

 GEEN MODELSTUDENT 

“Topsportstatuten bestonden in die tijd nog 
niet en de combinatie was niet altijd evi-
dent. Ik herinner me dat ik op een bepaald 
moment op een zaterdag om twee uur 
examen moest afleggen terwijl ik vier uur 
later een belangrijke wedstrijd moest spe-
len. Dat was toch bijzonder pittig”, lacht 
Heynen. 

“Een modelstudent was ik allerminst. Het 
eerste jaar misschien nog wel. Toen was 
ik een puntenjager, vastbesloten om te 
bewijzen dat ik meer kon dan volleybal 
spelen. Vanaf het tweede jaar schitterde ik 
vooral door afwezigheid. Toch heb ik geen 
seconde spijt gehad van mijn opleiding. 
Ik heb daar in mijn carrière ook vaak de 
vruchten van geplukt. Ironisch genoeg mis-
schien nog het meest van de vakken die ik 
als student niet zo fijn vond: psychologie,  

sociologie en de vreemde talen. Als ik van-
daag in de volleybalwereld bekend sta als 
een coach die vele talen spreekt, heb ik 
dat toch vooral aan professor Clijsters te 
danken.”

 SPELERSMAKELAAR 

“Coach worden was nooit mijn grote 
droom. Toen mijn spelerscarrière in 2005 
eindigde, wou ik eigenlijk trainersmakelaar 
worden. Daarin kwam mijn liefde voor cij-
fers weer naar voren. Maar mijn club deed 
mij een aanbod dat ik moeilijk kon wei-
geren. Zo ben ik erin gerold. Een bewust 
carrièreplan was dat niet.”

“In mijn spelerscarrière had ik heel veel trai-
ners gehad. Hele goede ook. Maar ik wist 
toch vooral wat ik niet wou doen. Van in 
het begin ontwikkelde ik mijn eigen stijl. Ik 
focuste niet op het team, maar op het indi-
vidu en gaf de spelers veel inspraak en vrij-
heid. In het begin werd daar met gefronste 
wenkbrauwen naar gekeken. Intussen weet 
men dat het werkt. Hoewel: in Polen zei 
men voor ik aantrad als bondscoach: “Als 
Vital Heynen met dit team succesvol is, 
dan mogen ze alle boeken over volleybal 
verbranden.” Ik wacht nog steeds op dat 
grote vuurwerk”, lacht de Maaseikse suc-
cescoach.

 IMPACT CREËREN 

“Steentjes verleggen. Impact creëren. Mijn 
stempel drukken. Dáár gaat het voor mij 
om. Ik heb altijd beter gepresteerd dan van 
mij verwacht werd. Meestal koos ik bewust 
voor teams die in het slop zaten. Hen terug 
succesvol maken, dat geeft vleugels. Alleen 
de Red Dragons zijn daar een uitzondering 
op. Misschien waren zij wel mijn grootste 
uitdaging.”

“Waar de sleutel tot succes ligt? Ik ben ver-
standig genoeg om te weten wat ik niet 
weet en kan. Dus omring ik mij met een 
goede staff: mensen die gedreven zijn in 
hun vak en die goed georganiseerd zijn. 
Dat is nodig, want zelf ben ik een grote 
chaoot. Maar ik denk dat mijn grootste 
kracht erin bestaat om mensen te motiveren 
en boven zichzelf te laten uitstijgen. Hen in 
zichzelf te doen geloven en hun potentieel 
maximaal benutten.”

 TACTICUS EN PEOPLE   
 MANAGER 

“Ja, ik ben een tacticus die om één aan-
val te doorgronden soms wel 1.000 ma-
noeuvers bekijkt, maar toch zie ik mezelf 
in de eerste plaats als een people mana-
ger. Ik probeer er vooral voor te zorgen 
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WIE IS VITAL 

HEYNEN?

Vital Heynen studeerde in 
1992 af als handelsingenieur 
aan UHasselt. Al tijdens zijn 
studies volleybalde hij als 
spelverdeler van het Belgische 
nationale volleybalteam en 
Noliko Maaseik. 

In 2005 ruilde hij zijn 
spelerscarrière in voor een 
job als trainer, eerst bij zijn 
eigen team Nolika Maaseik, 
later als clubtrainer bij Ziraat 
Bankasi Ankara (Turkije), 
Transfer Bydgoszcz (Polen), 
Tours VB (Frankrijk) en VfB 
Friedrichhafen. Met het 
Duitse nationale mannenteam 
veroverde hij in 2014 op het 
Wereldkampioenschap de 
bronzen medaille. In 2016 
leidde hij de Red Dragons 
op het EK naar een vierde 
plaats, en in 2018 hielp hij 
wereldkampioen Polen aan 
een nieuwe wereldtitel. Eerder 
dit jaar werd Vital Heynen in 
Polen uitgeroepen tot Coach 
van het Jaar.

dat mensen zich goed voelen. Als spelers 
zich goed voelen, spelen ze ook beter. Zo 
eenvoudig is het. Daarom vergeet ik geen 
enkele verjaardag van spelersvrouwen of 
-kinderen. En daarom heb ik al enkele spe-
lers succesvol gekoppeld aan hun vrouw. 
Eigenlijk haal ik ook daar mijn grootste vol-
doening uit.”

 HET GELUK VAN EEN   
 (VOLLEYBALGEK) LAND 

“Winnen is fijn natuurlijk, maar eigenlijk 
ben ik iemand die niet zo lang geniet van 
overwinningen. Nog voor de medaille 
binnen is, ben ik al aan het denken over 
wat er beter en anders kan. Al was de 
wereldtitel voor Polen natuurlijk wel heel 
bijzonder. Dat is het hoogst haalbare als 
coach. Als je weet dat meer dan 20 miljoen 
mensen naar die finale hebben gekeken, 
en dat de helft van de Polen de match live 
gevolgd heeft, dan doet dat natuurlijk wel 
iets met een mens. Polen zijn volleybalgek.  

Volleybal is daar pure emotie. Veel groter 
en belangrijker dan voetbal. Als mensen 
mij dan op straat komen vertellen dat ze 
gehuild hebben van geluk toen hun team 
de wereldtitel binnenhaalde, dan ben ik 
blij en dankbaar dat ik een klein beetje 
heb kunnen bijdragen aan het geluk van 
een land.”

“Of ik bang ben dat mijn geluk op een 
bepaald moment op raakt? Absoluut niet. 
Ik ben niet bang om op mijn bek te gaan. 
Ik heb tot nu toe al een fantastisch parcours 
afgelegd. Ik heb nog geen dag gewerkt 
in mijn leven en heb zoveel mooie dingen 
mogen meemaken. Zolang ik mij amuseer, 
blijf ik gewoon doen wat ik doe. Een Olym-
pische medaille blijft een grote droom. Dat 
hoop ik nog te realiseren. Maar na 2020 
wil ik nog een keer iets anders doen. Een 
vrouwenteam coachen, of een heel andere 
sporttak kiezen,… We zien wel wat de 
toekomst brengt.”■

© Belga Image
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“IS EEN  
 AMBITIEUZER  
 KLIMAATBELEID  
 JURIDISCH  
 AFDWINGBAAR?”

MONDIGE BURGERS KENNEN EN GEBRUIKEN HUN RECHTEN

Het klimaat is hot. Duizenden jonge klimaatspijbelaars 

zetten het topic hoog op de politieke agenda. Meer 

dan 3.400 academici steunen de actievoerders en 

onderbouwen de strijd voor sterkere klimaatambities 

met wetenschappelijke feiten. De Vlaamse burger stapt 

enthousiast mee in Klimaatmarsen en laat luid van zich 

horen. Maar kunnen we onze overheid ook juridisch 

dwingen om een ambitieuzer klimaatbeleid te voeren? “In 

Nederland is dat tegen alle verwachtingen in wél gelukt”, 

vertelt professor Milieurecht Bernard Vanheusden.
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WORK IN PROGRESS

Burgers beseffen heel 
goed dat ze rechten 

hebben en gaan steeds 
meer na op welke manier 
ze die kunnen afdwingen

Hoe komt het dat klimaat plots zo hot is?
BERNARD VANHEUSDEN: “Het probleem 
van de opwarming van de aarde is niet 
nieuw natuurlijk. Wetenschappers waarschu-
wen ons daar al jaren voor. 97% van de 
wetenschappers is het erover eens: de aarde 
warmt op en zo goed als honderd procent 
van de waargenomen opwarming is te wij-
ten aan menselijke activiteiten. Ze zijn het er 
bovendien over eens dat de huidige interna-
tionale en Europese engagementen niet vol-
staan. Met deze voorstellen stevenen we af 
op meer dan drie graden opwarming tegen 
het einde van de eeuw. Heel recent worden 
deze wetenschappelijke inzichten plots mas-
saal opgepikt. Dat komt vooral door losse, 
kleine initiatieven. Het zijn de Greta Thun-
bergs en Anuna De Wevers van deze wereld 
die ervoor gezorgd hebben dat dit topic écht 
is gaan leven. Hun initiatieven maken indruk 
en kennen navolging.”

Plots laat de Vlaamse burger van zich 
horen.
BERNARD VANHEUSDEN: “Burgers wor-
den almaar mondiger. Zij hebben een 
eigen mening over topics als mobiliteit, 
klimaat en luchtverontreiniging die meteen 
impact hebben op hun levenskwaliteit. Dat 
zie je aan het grote succes van citizen  
science-projecten als Curieuzeneuzen. En 
dat zie je aan de overweldigende opkomst 
op die Klimaatmarsen in Brussel.”

Je onvrede over het beleid uitspreken is 
één ding. De overheid juridisch proberen 
te dwingen om een ambitieuzer klimaat-
beleid te voeren is nog wat anders.
BERNARD VANHEUSDEN: “Dat klopt. En 
toch zie je ook duidelijk die dynamiek op 
gang komen. Burgers beseffen heel goed 
dat ze rechten hebben en gaan steeds meer 
na op welke manier ze die rechten kunnen 
afdwingen. In België werd de Klimaatzaak 
al in 2015 opgestart. Het initiatief kwam 
van BV´s die burgers opriepen om mede-
eiser te worden. Intussen schaarden zich al 
meer dan 55.000 mede-eisers achter hen.”

Ook in dit geval inspireerde een buiten-
lands voorbeeld.
BERNARD VANHEUSDEN: “In Nederland 
voerde advocaat Roger Cox de allereerste 
Klimaatzaak. Met zijn vzw Urgenda eiste 
hij dat de Nederlandse overheid haar 
klimaatplannen ambitieuzer maakte. 
Urgenda stelde de overheid in gebreke 
en vroeg letterlijk dat zij de uitstoot van  
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broeikasgassen in 2020 – ten opzichte van 1990 – met 40% 
zouden verminderen, en minstens met 25%. Hoewel in Europa de 
doelstellingen op 20% gesteld werden, haalde hij overtuigende, 
wetenschappelijke feiten aan die bewijzen dat die Europese 
afspraken gewoonweg niet volstaan. Je mag niet vergeten dat die 
20% het resultaat is van een compromis tussen de Europese lidstaten 
en dus per definitie niet hyperambitieus. De wetenschappelijke 
conclusie is duidelijk: die inspanningen zijn niet genoeg. Hoewel 
bijna niemand in de academische wereld die argumenten zal 
tegenspreken, was wel bijna iedereen verbaasd dat vzw Urgenda 
in 2015 de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid won. 
Dat vonnis inspireerde en kende navolging in België, Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten.”

Was jij verbaasd over die uitspraak?
BERNARD VANHEUSDEN: “Absoluut. De hele juridische én acade-
mische wereld reageerde verbaasd. In oktober 2018 kwam nog een 
grotere verrassing toen de Nederlandse overheid ook in Tweede Aan-
leg bij het Hof van Beroep veroordeeld werd. Ergens hadden we 
misschien toch verwacht dat het Hof van Beroep zou oordelen dat de 
rechter in Eerste Aanleg zich te activistisch had opgesteld.”

Waarom reageerde de juridische wereld zo verrast?
BERNARD VANHEUSDEN: “Dit is een uiterst unieke rechtszaak. 
Er zijn eigenlijk helemaal geen ijkpunten voorhanden. Normaal 
gezien ga je als burger niet snel een rechtszaak tegen een over-
heid opzetten. Je gaat misschien wel een beslissing van die over-
heid aanvechten, maar effectief eisen dat ze vérder gaan in hun 
ambities en de overheid confronteren met een wetgevingsbevel: 
dat komt maar zelden voor. In de Klimaatzaak ging de rechter in 
tegen de Nederlandse wet en eiste hij dat – nog voor de eind-

datum bereikt was – de klimaatdoelstellingen zouden verstrengd 
worden. Dat vonnis roept heel wat vragen op rond de scheiding 
der machten. Is het de taak van de rechter om zich uit te spreken 
over het beleid van een regering? Is dat niet de taak van de poli-
tiek? Persoonlijk heb ik het er vooral moeilijk mee dat het oordeel 
nog vrij vaag blijft.”

Hoe bedoel je? De Nederlandse rechter oordeelde dat de kli-
maatdoelstellingen scherper gesteld moesten worden op 25%. 
Dat is toch heel concreet.
BERNARD VANHEUSDEN: “Ja, maar de rechter heeft niet in zijn 
vonnis verankerd hoe de Nederlandse overheid die doelstellingen 
moet bereiken. Ik had liever gezien dat een rechter de concrete 
maatregelen die de overheid moet nemen om die 25%-doelstel-
ling te halen – bijvoorbeeld haar gebouwen beter isoleren, wind-
turbines toestaan of haar wagenpark vergroenen, in zijn vonnis 
vastlegt. Maar dat werd niet gevraagd. Nu delegeerde de rechter 
de zaak eigenlijk gewoon opnieuw terug aan de wetgever. De 
Nederlandse overheid toont zich dan wel ambitieuzer en aan-
vaardt die 25%-regel, maar om die normen te halen, gaan ze 
ongetwijfeld opnieuw op problemen stoten.”

Op welke problemen dan?
BERNARD VANHEUSDEN: “Hoewel vandaag duizenden burgers 
enthousiast mee stappen in Klimaatmarsen, zie je tegelijkertijd ook 
dat het niet evident is om bepaalde maatregelen effectief uitgevoerd 
te krijgen. Voormalig minister Schauvliege haalde terecht aan dat 
ze te maken krijgt met immens veel beroepen tegen bijvoorbeeld 
windturbines. Op lokaal niveau spreken burgermeesters zich soms 
lijnrecht uit tegen windturbines op hun grondgebied. Hoe ga je 
daarmee om? Als de Belgische eisers van onze Klimaatzaak ► 
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winnen en de overheid haalt de strengere doelstellingen niet, moet 
de overheid hen een dwangsom betalen. Met dat geld wil de vzw 
dan bepaalde klimaatprojecten financieel ondersteunen. Dat is 
mooi natuurlijk, maar ik ben bang dat ze – zolang een rechter geen 
concrete maatregelen juridisch verankert – op dezelfde problemen 
gaan stoten als de overheid: protest van buurtbewoners tegen wind-
turbines, beroepen tegen vergunningen,… Liever dan de overheid 
veroordelen tot een strenger percentage had ik de vraag om en de 
toekenning van concrete maatregelen in het vonnis gezien.”

Wat zijn de kansen van de Belgische Klimaatzaak-eisers?
BERNARD VANHEUSDEN: “Daar durf ik absoluut geen uitspraken 
over doen. Door de procedureslag om de taalwetgeving liep de 
Klimaatzaak al heel wat vertraging op. De uitspraak wordt in 2020 
verwacht. Natuurlijk is de Belgische Klimaatzaak grotendeels een 
copy-paste van de Nederlandse rechtszaak. Meester Roger Cox 
ondersteunt het initiatief, dezelfde wetenschappelijke bewijzen en 
dezelfde wetgeving worden aangehaald. Men gebruikt niet de mi-
lieuwetgeving, maar het Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens, de Grondwet en artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: 
de onrechtmatige daad. Als leek ga je er dan misschien vanuit dat 
de Belgische rechter niet anders kan dan de uitspraak van zijn Ne-
derlandse collega volgen, maar dat klopt niet. Uiteindelijk blijft een 
vonnis altijd de beslissing van een individuele rechter. Hij kan zijn 
Nederlands collega volgen, maar hij hoeft dat absoluut niet te doen. 
Recht is geen wiskunde. De uitspraak valt niet te voorspellen.” 

Wat vind je als professor Milieurecht van dit soort initiatieven?
BERNARD VANHEUSDEN: “Voor mij zijn het boeiende tijden. Als 
jurist en als academicus. Het is natuurlijk jammer dat burgers hun 
overheid juridisch moeten dwingen om een ambitieuzer beleid te 

voeren, maar het is wel mooi dat ze zich in een collectief verza-
melen om hun rechten te vrijwaren. Urgenda vzw, de Belgische 
Klimaatzaak, Client Earth,… het zijn groepen van geëngageerde 
burgers en juristen die letterlijk opkomen voor hun rechten. Ze laten 
hun ongenoegen niet alleen luid horen, maar proberen de wetge-
ving te gebruiken in hun voordeel. Dat zo´n initiatieven succesvol 
kunnen zijn, levert niet alleen veel media-aandacht op. Het plaatst 
belangrijke maatschappelijke issues ook op de politieke agenda 
en doet de interesse voor mijn vakgebied alleen maar stijgen.”

De overheid kan hier niet blij mee zijn…
BERNARD VANHEUSDEN: “Die mondige burgers die hun rechten 
kennen en laten spreken, maken het de overheid inderdaad moeilijk. 
Je ziet ook dat de overheid daarmee worstelt en probeert om die bur-
gerrechten op allerlei manieren toch wat te beperken. Recent werd zo 
bijvoorbeeld de regel ingevoerd dat je niet meer in beroep mag gaan 
tegen een vergunning als je voorafgaand tijdens het openbaar onder-
zoek – dus binnen de dertig dagen - geen bezwaar hebt ingediend. 
Dat is regelgeving die bijzonder ver gaat en die haar mondige, geën-
gageerde burgers maar weinig kans geeft om hun stem te laten horen. 
Een jammere tegenbeweging.” ■

WIE IS BERNARD VANHEUSDEN?
Prof. dr. Bernard Vanheusden is professor Milieurecht 
en vicedecaan van de faculteit Rechten van UHasselt. 
Hij leidt het Centrum Overheid en Recht (CORe) en 
de juridische pijler van het Centrum voor Milieukun-
de (CMK). 
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DE WERELD EN UHASSELT

BRAZILIAANS ONDERZOEKERSKOPPEL OP CAMPUS DIEPENBEEK

“JULLIE ZIJN 
ONGELOOFLIJK GOED 
GEORGANISEERD “
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DE WERELD EN UHASSELT

Dit is niet de eerste keer dat jullie aan 
UHasselt verblijven.
FLAVIO HENRIQUE: “Twee jaar geleden 
kwamen we al een keer acht maanden naar 
UHasselt. Ook toen deden we onderzoek 
bij het Centrum voor Milieukunde (CMK) 
in de onderzoeksgroep van professor Ann 

Warm, hartelijk en uitbundig. Gek op milieu-onderzoek én op elkaar. Zo kan 

je de Braziliaanse Flavio Henrique en zijn vrouw Lucelia Borgo nog het best 

omschrijven. Voor de tweede keer verblijven ze een jaar lang op campus 

Diepenbeek om onderzoek te voeren in het Centrum voor Milieukunde 

(CMK). Een gesprek over wetenschappelijk onderzoek, president Bolsonaro 

en Pão de queijo. 

Cuypers. Dit keer blijven we een jaar.”

Wat doen jullie hier precies?
LUCELIA BORGO: “Wij voeren onderzoek 
naar fytoremediatie. We proberen – op 
moleculair niveau - te begrijpen hoe planten 
omgaan met zwaar verontreinigde bodems. 

En we proberen ook na te gaan hoe planten 
die bodems kunnen helpen saneren.”

Waarom België? Waarom UHasselt?
FLAVIO HENRIQUE: “De groep van prof. 
dr. Jaco Vangronsveld en prof. dr. Ann 
Cuypers is wereldvermaard op dat terrein. 
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prettig. (lacht) Maar in het algemeen vind 
ik het een voordeel. We weten heel goed 
waar de ander mee bezig is, delen een 
passie voor onderzoek en… we zijn ook 
gewoon een goed team.”
LUCELIA BORGO: “We zijn perfect com-
plementair. Hij helpt mij bij de statistische 
verwerking van het onderzoek – daar is hij 
echt heel goed in -, en ik help hem in het 
labo. We zijn op elk gebied een goede 
match.” (lacht) 

Wordt er aan UHasselt anders aan on-
derzoek gedaan dan in jullie thuisuniver-
siteit? 
LUCELIA BORGO: “Jullie zijn zoveel beter 
georganiseerd. Dat is ongelooflijk. Daar 
kunnen wij ontzettend veel van leren. Ie-
dereen weet precies hoe zijn onderzoek 
in het grote plaatje past. De doelstellingen 
zijn duidelijk en de weg ernaartoe wordt 
zo vlot mogelijk gemaakt. Onderzoekers 
worden hier in alle opzichten fantastisch 
omkaderd.”
FLAVIO HENRIQUE: “Bij ons heeft elke 
prof zijn eigen koninkrijkje met zijn eigen 
persoonlijke onderzoeksinfrastructuur. Con-
creet betekent dit dat we heel wat dure toe-
stellen dubbel hebben, maar dat andere 
relevante onderzoeksinfrastructuur totaal 
ontbreekt. Totaal absurd natuurlijk, maar je 
ziet eigenlijk maar pas dat het anders en 
efficiënter kan als je een tijdlang in een an-
dere onderzoekssetting gaat werken.”

Bevalt het leven in Diepenbeek en België 
jullie?
FLAVIO HENRIQUE: “Thuis wonen we in 
Piracicaba: naar Braziliaanse normen niet 
meteen een supergrote stad. Maar met 
300.000 inwoners leven we toch op een 
heel andere schaal dan hier in Hasselt. En 
toch voel ik me fantastisch thuis in Diepen-
beek. Die groene setting vind ik heerlijk.”
LUCELIA BORGO: “Maar Flavio is dan 
ook op een boerderij opgegroeid. (lacht) 
Wij hebben het hier allebei fantastisch 
naar onze zin. We betrappen onszelf erop 
dat we de hele tijd foto´s en filmpjes ma-
ken: van de sneeuw, de gebouwen, het 
eten,… Alles is hier zo mooi en zo anders.”
FLAVIO HENRIQUE: “En alles is hier fan-
tastisch georganiseerd. Het leven op de 
universiteit, het vervoer, de stad,… en de 
mensen zelf. Het enige nadeel daaraan 
is dat ik twee weken van tevoren aan jou 

moet vragen of je vanavond mee uit eten 
wil gaan. Jullie plannen echt alles. Dat gaat 
in Brazilië dan weer een stuk vlotter.” (lacht)

Wat missen jullie uit je thuisland?
FLAVIO HENRIQUE: “Het eten. Brazilië is 
een smeltkroes van culturen en dat proef 
je in onze keuken. Ik droom intussen let-
terlijk van onze Pão de queijo, het heerlijke 
Braziliaanse kaasbrood. We hadden alle 
ingrediënten meegebracht, maar die wa-
ren veel te snel op. Gelukkig komen mijn 
ouders in mei met een nieuwe lading.” 

Brazilië is de laatste maanden veel in het 
nieuws. Hoe ervaren jullie dat?
LUCELIA BORGO: “Nog confronterender 
dan wanneer we gewoon thuis zouden 
zijn. Nu zijn wij als Brazilianen natuurlijk 
best wat schandalen en corruptie gewoon, 
maar het neemt toch steeds straffere pro-
porties aan. En dan wordt Bolsonaro nog 
verkozen. Vaak schamen we ons heel 
diep.”
FLAVIO HENRIQUE: “Door het allemaal 
vanop een afstand – en met de ogen van 
een buitenstaander – te bekijken, komt de 
realiteit nog scherper binnen. Dat is soms 
best hard. Ik maak me best zorgen om mijn 
land en onze toekomst.”
LUCELIA BORGO: “Corruptie is in Brazilië 
een echte kanker. Wij hebben een over-
heid die meer geld investeert in die cor-
ruptie dan in onderwijs. Een leraar lagere 
school verdient bij ons zo´n 250 euro: dat 
is ook naar Braziliaanse normen te weinig. 
Die leraar moet dan een tweede baan zoe-
ken om te kunnen overleven. Niet investe-
ren in opleiding en jongeren: dat gaat zich 
op termijn nog het meest wreken.”

Maar jullie persoonlijke toekomst ziet er 
rooskleurig uit.
LUCELIA BORGO: “Dat klopt. Als we terug 
naar huis gaan, worden we allebei prof.”
FLAVIO HENRIQUE: “Het allerliefst willen 
we in het zuiden van Brazilië een toekomst 
uitbouwen. Daar ligt de levenskwaliteit het 
hoogst en de criminaliteitscijfers het laagst. 
Maar het zal niet evident zijn om daar 
twee prof-posities te verwerven, want ie-
dere toponderzoeker wil naar het zuiden. 
Met deze uitwisseling zullen onze kansen 
in ieder geval stijgen.”■

Deze ervaring vormt het ontbrekende puz-
zelstukje voor het onderzoek dat wij in Bra-
zilië voeren.”
LUCELIA BORGO: “Deze uitwisseling helpt 
ons trouwens niet alleen vooruit in het on-
derzoek dat we vandaag voeren. De con-
tacten die we hier opbouwen willen we 
achteraf graag verderzetten in duurzame 
partnerschappen. Door die link met het 
UHasselt-onderzoek willen we toegevoeg-
de waarde creëren: voor onszelf, onze 
universiteit en ons land.”

Jullie zijn getrouwd. Is het als onder-
zoekskoppel fijn om in dezelfde onder-
zoeksgroep te werken?
FLAVIO HENRIQUE: “Als Lucelia het tijdens 
een teamoverleg niet met mij eens is, dan 
wordt dat gesprek thuis aan de keuken- 
tafel wel voortgezet. Dat is niet altijd even  
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WERELDAVOND

Proef de wereld!
En dans!

Ze zijn met 1.000: de internationale studenten en onderzoekers op onze campussen. En 

op 21 maart nodigden ze naar jaarlijkse gewoonte de voltallige universiteitscommunity 

uit op de Agora om hen te laten proeven van al het lekkers dat hun thuisland te bieden 

heeft. De vijftiende editie van de Wereldavond werd gesmaakt!

UHASSELT WAS ERBIJ

Smullen van heerlijke, internationale lekkernijen, gezellig babbelen bij een tasje Ethiopische koffie of Turkse thee, of mee swingen tijdens 
Afrikaanse en Bollywood-dansworkshops: dat was ook dit jaar hét recept voor een geslaagde Wereldavond. 
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Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de drie 
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Tom Kuppens ons mee naar de wereld van circulaire en 
biogebaseerde economie.

1 2 3
“Niet alleen onze klimaatjongeren, 
maar ook onze bedrijven zien steeds 
meer graten in duurzaamheid. Ze besef-
fen eindelijk dat ze hun eigen toekomst 
hypothekeren als ze niet op zoek gaan 
naar oplossingen voor de klimaat- 
problematiek en de grondstoffenschaars-
te. De economische en ecologische  
realiteit dwingt hen om op zoek te gaan 
naar biogebaseerde alternatieven voor 
grondstoffen en energie van fossiele 
oorsprong. Daarnaast proberen ze ook 
hun materiaalkringlopen steeds beter te 
sluiten. Ze gaan met andere ogen naar 
hun afvalstromen kijken en beschouwen 
afval steeds vaker als een waardevolle 
grondstof. Die zoektocht biedt niet alleen 
antwoorden voor het klimaatvraagstuk, 
maar kan ook een serieuze kosten- 
besparing opleveren. In de circulaire 
economie vinden en versterken ecologie 
en economie elkaar.”

“De transitie van een lineaire naar een 
circulaire economie kan je als bedrijf niet 
alleen realiseren. Samenwerkingen en 
co-creatieprocessen, met de consument 
of met andere bedrijven, worden steeds 
belangrijker. In een circulaire economie 
draait het niet langer alleen om jouw 
product, maar moet je de hele waarde-
keten mee in rekening brengen en elke 
partner moet in dat proces een graantje 
kunnen meepikken. Dat heeft impact op 
je businessmodel en brengt belangrijke 
verschuivingen met zich mee. Waar  
Philips vroeger lampen – een product – 
leverde aan de luchthaven van Schiphol, 
bieden ze vandaag – samen met andere 
partners - de service licht. Daarmee heb-
ben ze hun hele businessmodel op een 
bijzonder duurzame manier geherdefini-
eerd. In dat model heeft Philips er immers 
alle baat bij dat hun lampen zo lang  
mogelijk meegaan.”

“Als je van de circulaire economie een 
succes wil maken, dan vergt die transi-
tie heel wat van een bedrijf: een ander 
denkpatroon, andere kennis, andere 
competenties en veel meer creativiteit. Je 
moet nieuwe concepten kunnen beden-
ken met een grote toegevoegde waarde 
voor de maatschappij én de consument. 
Je moet constructief kunnen samenwerken 
met anderen en over een groot probleem- 
oplossend vermogen beschikken. In die 
vaardigheden moeten we onze studen-
ten nu al trainen. Bedrijven vragen uit-
drukkelijk naar die nieuwe skills. In het 
kader van het INTERREG-project grenze-
loos biobased onderwijs bevroegen we 
60 Vlaamse en Nederlandse bedrijven. 
Zij gaven duidelijk aan dat ze op zoek 
zijn naar economen met grote valorisa-
tiecompetenties. Creatieve denkers die 
hun kennis kunnen vertalen in duurzame 
bedrijfsconcepten die toegevoegde 
waarde creëren.” 

SLUIT DE CIRKEL HERDENK JE
BUSINESSMODEL

WEES CREATIEF EN 
LEER NIEUWE SKILLS

Tom Kuppens is als docent verbonden aan de onderzoeksgroep Milieueconomie en OMT-voorzitter van de Specifieke 
Lerarenopleiding Economie aan de UHasselt. Hij coördineert het postgraduaat Biogebaseerde en Circulaire Economie bij 
UHasselt SEE en begeleidt zo bedrijven in de transitie naar een duurzame economie. Hij onderzoekt ook hoe duurzaamheid 
beter geïntegreerd kan worden in het economische onderwijs.

TRENDWATCHING

“DE GROENE ECONOMIE
VRAAGT EEN MINDSHIFT”

3 TRENDS IN CIRCULAIRE EN BIOGEBASEERDE ECONOMIE
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Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 

en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch leef-
baar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

Aan de universiteit 

van vandaag 

studeer je nooit af.

Professionaliseer de professional: dat is de ambitie van UHasselt SEE. Met haar groeiend 
aanbod van korte tot langlopende opleidingen in diverse expertisedomeinen helpt, UHasselt 
SEE professionals groeien. Elke opleiding vertaalt unieke academische UHasselt-expertise heel 
concreet naar de praktische noden van het werkveld.

Ontdek ons aanbod op www.uhasselt.be/see


