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WOORD VOORAF

Eind september stelde UHasselt haar groeiplan voor. Op tien jaar tijd 
willen we met twaalf nieuwe opleidingen groeien van 6.500 naar 10.000 
studenten. En hoewel niet iedereen in Vlaanderen enthousiast is over onze 
groeiambitie, is de steun in Limburg immens groot.

In de debatten naar aanleiding van de gemeenteverkiezingen schaarden 
álle politieke partijen zich expliciet achter ons groeiplan. Ook vanuit het 
Limburgse bedrijfsleven en het middenveld steunt men eensgezind onze 
plannen. Hoe komt het dat de eensgezindheid in Limburg zo groot is? 
Waarom zetten alle stakeholders zo enthousiast mee hun schouders onder 
onze groei-ambitie? In dit magazine vragen we het aan de voorzitter 
van SERR Limburg Bart Lodewyckx, directeur van de Confederatie Bouw 
Limburg Chris Slaets en Beweging.net-secretaris Carien Neven.

De twaalf nieuwe opleidingen zijn natuurlijk niet lukraak gekozen. Ze zijn 
het resultaat van lange gesprekken met de sociale partners en de grote 
economische spelers in Limburg. De zeven nieuwe opleidingen exacte en 
biomedische wetenschappen sluiten naadloos aan bij 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 kunnen 
aanpakken. Want ook dat is nodig. Limburg kampt immers met een aantal 
grote uitdagingen zoals diversiteit, vergrijzing en ongelijkheid. Ook daar 
moet een universiteit mee over nadenken.

UHasselt positioneert zich al jaren uitdrukkelijk als een civic universiteit die 
een krachtige motor wil zijn voor duurzame economische, culturele en 
maatschappelijke ontwikkeling. Die rol nemen we vandaag ter harte, en 
die rol willen we in de toekomst nog sterker opnemen. Een verbreding van 
ons opleidingsaanbod zal ons daarbij helpen.

Zal het onderwijsaanbod uitbreiden alléén volstaan? Natuurlijk niet. We 
moeten er tegelijkertijd mee voor zorgen dat een véél bredere groep 
jongeren in de eerste plaats de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te 
excelleren. Want daar loopt het in Limburg vandaag nog te vaak fout. 
Ook dáár wil UHasselt voluit op inzetten. Via onderzoek, gerichte acties 
én samenwerking willen we ons engageren om meer talent naar de 
universiteit te krijgen.  

We mogen geen talent meer verspillen. We moeten méér Limburgse jongeren 
de weg naar de universiteit tonen. Want alleen met goed opgeleide mensen 
zal deze regio sterker en wendbaarder worden en blijven.

Luc De Schepper
Rector UHasselt 
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WAAROM UHASSELT
MÓET GROEIEN

LIMBURG SCHAART ZICH ACHTER GROEIPLAN UHASSELT

UHasselt stelde onlangs haar ambitieuze Groeiplan voor. De jongste universiteit 
van Vlaanderen wil met 12 nieuwe opleidingen op 10 jaar uitgroeien tot een 
mature universiteit van 10.000 studenten. Het Groeiplan kwam tot stand na lange 
gesprekken met de sociale partners en de grote economische spelers in Limburg. 

Waarom moet UHasselt verder groeien? Op welke manier kan de 
groei van de universiteit de regio helpen versterken? En hoe komt 
het dat de eensgezindheid over de groeiplannen van UHasselt zo 

MEER TALENT NAAR 
DE UNIVERSITEIT 

(onderparticipatie 
van Limburgers aan 

universitair onderwijs 
aanpakken)

EEN STERKERE 
MOTOR OM DE 

REGIO DUURZAMER 
EN WENDBAARDER 

TE MAKEN

Meer TALENT voor 
toekomstgerichte 
sectoren uit SALK

• master biologie
• master materiomics  

(chemie en fysica)
• master geneeskunde
• master verpleeg- en vroedkunde
• master health care engineering
• bio-ingenieur
• burgerlijk ingenieur

• bachelor sociale wetenschappen
• master sociologie
• master communicatiewetenschappen
• master bestuurskunde
• master opleidings- en 

onderwijswetenschappen

STERKERE HUMANE 
wetenschappers die mee 
kunnen nadenken over 
de grote uitdagingen in 

onze samenleving

groot is binnen de provincie? UHasselt Magazine vroeg het aan 
Bart Lodewyckx, Chris Slaets en Carien Neven.
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“DE BOUWSECTOR SCHREEUWT 
OM HOOGOPGELEIDE PROFIELEN!”

CHRIS SLAETS. DIRECTEUR CONFEDERATIE BOUW LIMBURG.
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“De bouwsector is een gigantisch grote 
sector in Limburg. Meer dan 18.000  
mensen zijn in de sector tewerkgesteld, 
in o.a. de wegensector, bij de burger-
lijke bouw, in aannemersbedrijven, de  
afwerkingssector of in studie- en architecten- 
bureaus. En als de bouw goed draait, draait 
de hele economie goed”, stelt Chris Slaets. 
“Investeringen in infrastructuurwerken  
en publieke ruimte hebben een enorm mul-
tiplicatoreffect. Elke euro die in de bouw- 
sector geïnvesteerd wordt, creëert drie 
euro toegevoegde waarde. Daarmee ge-
nereren we heel wat impact op het econo-
misch weefsel.”

 WAR FOR TALENT 

“Vandaag doet de bouw het schitterend. 
In Vlaanderen én in Limburg. En toch kam-
pen onze bedrijven met een huizenhoog 
probleem, want de groei van onze bedrij-
ven wordt enorm gestokt door een tekort 
aan geschikte arbeidskrachten: technisch 
geschoolde vakmensen, maar ook hoog-
opgeleide profielen die de bouwsector 
helpen innoveren en versterken. En dat 
ontketent een ware War For Talent op het 
terrein.”

 SECTOR IN TRANSITIE 

“Onze sector is volop in verandering. 
Het bouwproces vandaag lijkt nog maar 
weinig op dat van vijftig jaar geleden. 
Vandaag gebeurt er zo veel mogelijk in 
de voorbereidende conceptfase. Alles 
wordt vooraf zorgvuldig gepland, uitgetest 
en geoptimaliseerd in een digitale BIM-
omgeving. Materialen en bouweenheden 
worden zoveel mogelijk in gecontroleerde 
fabriekshallen geprefabriceerd. Op de 

“Diezelfde stijging hebben we acht jaar 
geleden trouwens ook gezien bij de  
bacheloropleiding Bouw. Oorspronkelijk 
mocht die opleiding alleen in Brussel en 
West-Vlaanderen ingericht worden. Elk 
jaar studeerden er in totaal 40 tot 50 ba-
chelors in de bouw af, maar dat was on-
voldoende om aan de vraag van de sector 
te beantwoorden. Vanuit de Confederatie 
Bouw hebben we jarenlang gestreden om 
in elke provincie zo´n opleiding te mogen 
inrichten, en uiteindelijk zijn we in die mis-
sie geslaagd. Vandaag is het aantal afge-
studeerde bachelors in de bouw daardoor 
verviervoudigd. En nog steeds zijn die 
profielen enorm gegeerd. Iedere afge-
studeerde vindt een volwaardige, goed  
betaalde job in de sector. Voor de burger-
lijke ingenieurs zal dat niet anders zijn.”

“Uiteraard staan wij achter de groeiplannen van 
UHasselt”, zegt Chris Slaets, directeur van de 
Confederatie Bouw Limburg. “We hebben de rector 
zelf gevraagd om in eigen provincie ook burgerlijke 
ingenieurs voor de bouwsector op te leiden. Onze 
sector is volop in verandering. Om die transitie goed 
te maken, zijn er heel wat nieuwe hoogopgeleide 

profielen nodig.”

bouwwerf zelf wordt er nog voornamelijk 
geassembleerd. De ontwerp,- prefabrica-
ge- en ontwikkelingsfase is een stuk com-
plexer en uitgebreider geworden, maar de 
uitvoeringsfase verloopt daardoor wel veel 
sneller en efficiënter. Neem nu het nieuwe 
gebouw van de Confederatie Bouw Lim-
burg: het effectieve bouwproces zelf was 
door deze innovatieve manier van werken 
op minder dan een jaar afgerond.”

“Die hele evolutie is bijzonder positief en 
boeiend, maar het betekent ook dat de 
sector heel andere profielen nodig heeft. 
We hebben niet minder handen nodig in 
de bouw, maar wel slimmere handen. We 
hebben nood aan burgerlijk ingenieurs die 
mee de pen aan de hand houden in de 
ontwerpfase, aan goed opgeleide calcu-
latoren en projectleiders. Aan hoogopge-
leide bouwprofessionals die onze sector 
mee vorm geven. Die profielen missen we 
vandaag.”

 BURGERLIJK INGENIEURS   
 BOUWKUNDE 

“Onze bedrijven schreeuwen om die  
talenten. Ze zien hun eigen groei vandaag 
gefnuikt doordat ze niet de juiste mensen 
kunnen aanwerven. Er studeren gewoon-
weg niet genoeg burgerlijk ingenieurs in 
de bouwkunde af, om aan de vraag van 
onze bedrijven te kunnen beantwoorden. 
Is dat omdat er niet genoeg jongeren ge-
interesseerd zijn in die opleiding? Of om-
dat de opleiding enkel in Gent en Leuven 
wordt aangeboden? Ik geloof het laat-
ste. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer  
UHasselt de opleiding straks aanbiedt, het 
aantal inschrijvers en afgestudeerden van-
zelf zal stijgen.”
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 NOOD IS HOOG 

“Onze bedrijven hebben dringend nood 
aan hoogopgeleide profielen om de sec-
tor te versterken. Als we die profielen hier 
niet vinden, zullen we ze in het buitenland 
moeten gaan zoeken, maar dat zou jam-
mer zijn. Waar kunnen wij als bouwsector 
in Vlaanderen het verschil blijven maken 
met de internationale concurrentie? In pro-
fessionalisering. Enkel door nog meer in te 
zetten op kennis kunnen we onze bouw- 
bedrijven nog performanter en sterker kun-
nen maken.”

 HEFBOOM VOOR INNOVATIE 

“Innoveren kost ook geld, en in de in- 
vesteringsbudgetten voor innovatie is het 
aandeel voor onze provincie op dit moment  

te klein. Hoewel Limburg 12 procent van 
het economische potentieel in Vlaanderen 
vertegenwoordigt, krijgen we maar 7 à 8 
procent van de investeringsbudgetten. Ook 
daar kan de universiteit een rol in spelen.”

“Universiteiten zijn nu eenmaal vaak gro-
te katalysatoren voor innovatie en R&D.  
UHasselt is nog een jonge universiteit, 
maar hoe groter en sterker zij wordt, des 
te groter het katalysatoreffect zij ook voor 
bedrijven in onze provincie kan hebben. 
Verdere groei van UHasselt is noodzake-
lijk om ook ons te helpen groeien en nog 
sterker in te zetten op innovatie. Willen we 
vooruit met deze provincie? Dan moeten 
we investeren in onderwijs en onderzoek. 
Dan moet UHasselt verder groeien.”■

Als we die 
hoogopgeleide 
profielen hier 
niet vinden, 

zullen we ze in 
het buitenland 
moeten gaan 

zoeken

”
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“ER MOETEN MÉÉR JONGEREN 
NAAR DE UNIVERSITEIT!”

BART LODEWYCKX. VOORZITTER SERR LIMBURG.

SERR Limburg, het overleg- en adviesplatform van de Limburgse werkgevers- en 
werknemersorganisaties, schaart zich enthousiast achter de groeiplannen van 
UHasselt. “Logisch”, vindt voorzitter Bart Lodewyckx, “want een verdere uitbouw 
van de universiteit is nodig om deze regio te versterken. Meer opleidingen 
betekent immers méér jongeren die hun weg vinden naar de universiteit, én 

meer slagkracht voor onze bedrijven en organisaties.”

 DE PARTICIPATIEGRAAD MOET  
 OMHOOG 

“In Vlaams-Brabant kiest 30 procent van 
de jongeren voor universitaire studies. In  
Limburg is dat amper 24 procent. Dat is 
niet omdat onze jongeren dommer of 
minder ambitieus zijn. De deelname aan 
universitair onderwijs wordt nu eenmaal 
nog altijd bepaald door de aanwezigheid 
van een aanbod aan universitaire studies 
op relatief korte afstand. De nabijheid van 
universitaire opleidingen maakt verder stu-
deren goedkoper en toegankelijker”, zegt 
Bart Lodewyckx.

“Moeten we nu echt die Limburgse studen-
ten onder de eigen kerktoren gaan oplei-
den? Kunnen onze jongeren niet gewoon 
in andere provincies gaan studeren? Ik 
moet eerlijk toegeven dat ik daar jarenlang 
zelf wat aan getwijfeld heb. Zelf ben ik als 
Limburger in Antwerpen, Brussel, Leuven en 
Gent gaan studeren en heb ik die afstand 
nooit als een drempel ervaren. Maar de 
cijfers bewijzen dat die drempel er wél is. 
De nabijheid van universitaire opleidingen 
heeft een enorme impact op de participa-
tiegraad van jongeren aan universitair on-
derwijs. Door de komst van UHasselt zijn 
we er al in geslaagd om die onderpartici-
patie terug te dringen voor de opleidingen 
die de universiteit aanbiedt. Maar het moet 

voor jongeren die misschien niet zo wiskun-
dig aangelegd zijn, en voor wie Leuven 
écht te ver is. Maar uiteraard moeten we 
als regio nog veel méér doen. Samen met 
alle maatschappelijke socio-economische  
actoren in onze provincie. En we moeten 
niet wachten om in te grijpen tot die jonge-
ren 18 zijn, want dan is het vaak al te laat.”

 BRAINDRAIN VS BRAINGAIN 

“Limburg moet elk talent aan boord houden. 
We hebben dat talent broodnodig om ons 
socio-economisch weefsel te versterken, en 
om onze bedrijven en organisaties te hel-
pen groeien. We moeten zo veel mogelijk 
jongeren de weg naar de universiteit tonen, 
en tegelijkertijd ook de braindrain aanpak-
ken. Veel van de Limburgse jongeren die 
buiten de provincie gaan studeren, keren 
nooit nog terug naar onze regio. Ze bou-
wen in hun universiteitsstad een netwerk uit, 
maken kennis met het bedrijfsleven daar of 
starten daar een eigen onderneming op. 
Ook dat is een probleem.” 

“In 2005 voerde de toenmalige Gewestelijke  
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM Lim-
burg) daar een onderzoek naar uit. Daaruit 
bleek dat één op drie hoog opgeleide Lim-
burgers na zijn studie de provincie verliet om 
elders te gaan wonen en werken. Hoe zit 
dat vandaag? Welke profielen trekken ► 

nog beter. Met meer opleidingen geven we 
onze jongeren weer meer mogelijkheden.” 

 KWETSBAAR SOCIO-  
 ECONOMISCH WEEFSEL 

“Voor twéé specifieke kansengroepen zijn 
de onderparticipatiecijfers in onze provincie 
bijzonder verontrustend: jongeren met een 
migratieachtergrond en jongeren van wie 
de ouders geen diploma hoger onderwijs 
hebben. Slechts 22 procent van de kinde-
ren van laaggeschoolde ouders haalt een 
diploma hoger onderwijs, terwijl 72 procent 
van hun leeftijdsgenoten van wie een van 
beide ouders een universitair diploma heeft 
daar wel in slagen. Dat verschil is immens. 
Ook jongeren met een migratieachtergrond 
zijn dramatisch ondervertegenwoordigd in 
het hoger onderwijs. Op dit moment heeft 
slechts 10% van de eerstejaarsstudenten 
aan UHasselt een migratieachtergrond, ter-
wijl deze jongeren 31% van de 18-jarigen 
in Limburg uitmaken. Die cijfers móeten ons 
zorgen baren. Dáár moeten wij als regio 
echt van wakker liggen. Zoveel talent kun-
nen we niet ongestraft blijven verspillen.” 

“Zal het aanbieden van twaalf nieuwe 
opleidingen alleen volstaan om dat pro-
bleem op te lossen? Absoluut niet. Maar 
het zal tenminste weer nieuwe mogelijkhe-
den openen en méér kansen bieden. Zeker 
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precies weg? Voor welke beroepen en wel-
ke sectoren? Dat wil POM Limburg volgend 
jaar uitgebreid in kaart brengen, maar we 
mogen verwachten dat er duidelijke linken 
zullen zijn met de opleidingen die UHasselt 
aanbiedt. Met een uitbreiding van het op-
leidingsaanbod kunnen we die braindrain 
ombuigen tot een braingain, want intussen 
heeft onze provincie als werkplek toch heel 
wat extra troeven gekregen: we hebben 
bruisende ecosystemen gebouwd, er hangt 
een positieve ambitie en dynamiek in onze 
bedrijven, en Limburg is een fijne plek om 
te wonen.”
 
 SALK-SECTOREN 

“Als meer Limburgse jongeren een univer-
sitaire vorming krijgen, maken we op die 
manier onze regio ook economisch sterker. 
Onze economie is steeds meer kennisge-
dreven. Een deel van onze jobs zullen 
weg-gerobotiseerd en ge-AI´d worden, 
en voor sommige repetitieve en routineuze 
jobs is dat niet erg. Er gaan immers ook  
totaal nieuwe jobs ontstaan. Maar we moe-
ten er wel klaar voor zijn en jonge talenten 
goed opleiden om onze bedrijven te hel-
pen groeien. Voor ondernemers is het een 
belangrijke troef dat ze hun bedrijf kunnen 
uitbouwen in een regio waar veel toegang 
is tot hooggeschoold talent. En ook voor 

buitenlandse spelers die zich hier willen 
vestigen is dat vaak één van de criteria.”

“De sluiting van Ford Genk hebben we 
aangegrepen als een ongelooflijke op-
portuniteit om ons economisch weefsel 
te versterken en verduurzamen. Met het  
Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat 
(SALK) kozen we eensgezind en resoluut 
voor duidelijke toekomstgerichte sectoren 
die Limburg moeten versterken. Daardoor 
zullen we op termijn onze Limburgse econo-
mie beter kunnen diversifiëren en zullen we 

ook minder afhankelijk worden van grote 
buitenlandse spelers die voornamelijk laag- 
geschoolden tewerkstellen. Die focus en 
inzet rendeert. Maar we hebben in dat 
verhaal ook bijkomende nieuwe profielen 
nodig. Limburg heeft burgerlijk ingenieurs 
nodig om onze maakindustrie te innoveren 
en te versterken. De lifesciences in onze 
regio hebben nood aan masters genees-
kunde, verpleeg- en vroedkunde en health 
care engineers. Die profielen hebben we 
op dit moment niet. De uitbouw van UHas-
selt met twaalf nieuwe opleidingen maakt 
integraal deel uit van SALK.”

 NIET WACHTEN TOT DE   
 VOLGENDE CRISIS 

“Vandaag gaat het goed in Limburg. We 
beleven een economische renaissance, 
de werkloosheid daalt, bedrijven zetten  
exportrecords neer en meer mensen star-
ten een eigen zaak. Maar we mogen 
niet op onze lauweren rusten. Ons socio-
economisch weefsel blijft uiterst kwetsbaar, 
en we moeten de uitdagingen van morgen 
vandaag al aanpakken. Die participatie-
graad van onze jongeren móet omhoog, 
we hebben nood aan nieuwe goed opge-
leide profielen die onze bedrijven en orga-
nisaties kunnen versterken. UHasselt moet 
groeien.” ■

Limburg moet elk 
talent aan boord 
houden om ons 

socio-economisch 
weefsel te 
versterken 

”
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“WIJ HEBBEN NOOD AAN 
SOCIALE WETENSCHAPPERS”

CARIEN NEVEN. SECRETARIS BEWEGING.NET.
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“Onze samenleving wordt almaar diverser en dat 
brengt heel wat uitdagingen met zich mee”, stelt 
Carien Neven, secretaris van Beweging.net. “Hoe 
zorgen we ervoor dat iedereen – ongeacht zijn 
cultuur, sekse, scholingsgraad of leeftijd – zijn plek 
vindt in Limburg?  Hoe zorgen we dat het in onze 
provincie fijn is om samen te leven? We hebben 
nood aan sociale wetenschappers om daar mee 
over na te denken.”

 WELK SOORT LIMBURG   
 WILLEN WE?  

“Eind vorig jaar ging ik naar het debat- 
festival ‘Welk Limburg willen we?’ Een inspi-
rerend initiatief met meer dan 35 sprekers-
experten. Mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
economie, milieu, wonen, gezondheid,… 
De vraag werd benaderd vanuit een heel 
brede waaier van expertises en disciplines. 
En toch ontbrak er voor mij een belangrij-
ke: het sociale. Uiteraard hebben we land  
nodig om te bewerken, bos en groenruimtes 
voor recreatie, een stevig mobiliteitsnetwerk 
en goed geïsoleerde gebouwen, maar 
wat doen we met de mensen die hier wo-
nen? Hoe gaan we om met de diversiteit 
in deze superdiverse provincie? Wat met 
de dreigende ontvolking in de fruitstreek? 
De vereenzaming van onze ouderen?  
Die vragen kwamen niet aan bod. Die  
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sociologische blik op onze Limburgse uit-
dagingen ontbrak. En dat komt voor een 
stuk omdat onze universiteit geen humane 
sokkel heeft.” 

 DE GROTE UITDAGINGEN 

“Beweging.net is een koepel van sociale 
organisaties als het Internationaal Comité, 
ACV, Femma, Samana, kwb, Okra, KAJ, 
Wereldsolidariteit, Pasar, Familiehulp en 
CM. Diversiteit, vergrijzing, ontvolking, het 
klimaat,… De grote sociale en ecologische 
vraagstukken zijn voor ons de allergrootste 
uitdagingen in de maatschappij van  
vandaag. Wij streven naar een warme 
samenleving waarin iedereen zijn plekje 
vindt. En we vinden het belangrijk dat we 
vanuit een zo breed mogelijke blik kijken 
naar de uitdagingen van vandaag. Wij 
zijn vragende partij voor opleidingen in 

sociale wetenschappen, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat die extra – sociale – in-
valshoek belangrijk is om tot goede oplos-
singen te komen en om samen met andere 
wetenschappen de puzzel te kunnen leg-
gen.”

 MEER JONGEREN NAAR UNIEF 

“Als UHasselt straks sociale wetenschappen 
aanbiedt, krijgen we in Limburg niet alleen 
extra disciplines om de uitdagingen in onze 
complexe realiteit aan te gaan. Het bete-
kent ook heel concreet en onmiddellijk een 
verbreding van de opleidingskansen voor 
onze jongeren. Op dit moment verliezen we 
te veel talent. Jongeren die niet wiskundig 
of wetenschappelijk aangelegd zijn, kun-
nen vandaag nog te weinig aan UHasselt  
terecht. En voor velen van hen blijft de keuze 
voor een universiteit buiten de provincie- 
grenzen een te hoge drempel.”

“Ook jongeren die op dit moment aan een 
hogeschool een sociale richting volgen, 
zouden gebaat zijn met de verbreding van 
het opleidingsaanbod van UHasselt. Ook 
voor hen zou de groei van de universiteit 
extra kansen opleveren. Je ziet dat in an-
dere provincies afgestudeerde bachelors 
maatschappelijke assistent in grote getalen 
doorstromen naar een universitaire master 
sociologie, en bachelors communicatie-
management kiezen voor een universitair 
vervolgtraject in communicatiewetenschap-
pen. In onze provincie stopt het opleidings-
traject nog te vaak bij die bacheloroplei-
ding. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer 
we in eigen provincie een interessant ver-
volgtraject kunnen aanbieden, die cijfers 
meteen zouden stijgen.”

 ROLMODELLEN EN   
 GROEIKANSEN 

“Als je kijkt naar de onderparticipatie van 
Limburgse jongeren aan het universitaire 
onderwijs is er één grote kansengroep die 
we vandaag onvoldoende bereiken: jonge-
ren met een migratieachtergrond. Nochtans 
maken ze een derde uit van de totale groep 
18-jarigen in deze provincie. En hun aan-
tal zal – als je de demografische evolutie 
bekijkt – alleen maar toenemen. Die groep 
jongeren bereiken we vandaag niet. Dat is 
op termijn dramatisch voor een regio.”

“Ik ben ontzettend blij dat rector Luc 

De Schepper dat probleem niet alleen  
erkent, maar ook heel expliciet uitspreekt 
en zich ook voluit engageert om daar 
wat aan te doen. De verbreding van de 
opleidingsprogramma´s kan alleen maar 
drempelverlagend werken. Het biedt kansen 
voor jongeren met interesse in sociale we-
tenschappen. En ook met PEP vzw nemen 
we samen met UHasselt al een eerste actie. 
Door positieve rolmodellen bij de doelgroep 
te krijgen, willen we jongeren met een mi-
gratieachtergrond stimuleren om ambitieus te 
durven zijn. Dat is een mooi begin.”

“Kan de universiteit dit gigantische pro-
bleem alleen oplossen? Neen, absoluut 
niet. En twaalf nieuwe opleidingen lossen 
maar een stukje van het probleem op. De 
uitdaging is zó groot dat alleen een geza-
menlijke inspanning van alle maatschappe-
lijke actoren zal volstaan. En zelfs met die 
gebundelde krachten zullen de resultaten 
nog niet meteen voor morgen zijn. Maar 
we moeten die inspanning wel leveren. En 
met een extra opleiding sociologie erbij – 
en dus onderzoekers, proffen en expertise 
in deze discipline – kan UHasselt een nog 
grotere bijdrage leveren in dit verhaal. 
Daarvan ben ik overtuigd.”

 EEN WARMER LIMBURG 

“Dat in onze provincie geen universitaire 
sociale wetenschappers afstuderen, er-
vaart het werkveld als een gemis. We mer-
ken dat de vijver waaruit we kunnen vissen 
kleiner is dan elders in Vlaanderen: om 
onze vacatures in te vullen in onze orga-
nisaties en in het verenigingsleven. En als 
we vanuit beweging.net tendensen willen 
laten onderzoeken in onze provincie, dan 
moeten we daarvoor altijd aankloppen bij 
sociale wetenschappers die minder voeling 
hebben met de Limburgse situatie. Ook dat 
is jammer.”

“De hele sociale sector en het middenveld 
in Limburg is enthousiast over de plannen 
van UHasselt om een sterke humane sokkel 
uit te bouwen in onze provincie. We zijn 
ervan overtuigd dat die opleidingen de 
banden tussen onze organisaties en de uni-
versiteit enorm zouden verstevigen. Door 
studentenstages, lezingen en gezamenlijke 
projecten zouden we elkaar beter leren 
kennen en meer voor elkaar – en voor onze 
provincie – kunnen betekenen. Limburg zou 
een nog warmere provincie worden.” ■ 
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WINNAARS

Heb je veel reacties gekregen op de 
Diversiteitsprijs?
ASSIA TIANE: “Enorm veel. Niet alleen 
binnen de universiteit, maar ook daar- 
buiten. Vorige week werd ik bijvoorbeeld 
nog geïnterviewd voor het magazine van 
De Voorzorg, en een middelbare school 
vroeg mij al om te komen spreken over 
mijn ervaringen. De aandacht overweldigt 
mij een beetje, maar ik vind het wel super- 
spannend en positief allemaal.”

Plots ben je dan een rolmodel.
ASSIA TIANE: “Ja, daar ben ik me heel 
erg van bewust, al zie ik mezelf helemaal 
niet zo. In mijn ogen heb ik eigenlijk he-
lemaal niets speciaals gedaan. Ja, ik heb 
hard gestudeerd en de lat voor mezelf 
altijd hoog gelegd. Maar zo zijn er zo- 
velen. Ik ben enorm vereerd dat de faculteit  

ik de winnaars volgen: hun succesverha-
len inspireerden. Vandaag duiken in de 
media zoveel polariserende en negatieve 
boodschappen op over mensen met een 
migratieachtergrond. Het is fijn dat ook de 
positieve verhalen een keer in de kijker ge-
plaatst worden.”

Was het voor jou – omwille van die  
migratieachtergrond – moeilijker om een 
succesvol parcours af te leggen aan de 
universiteit dan voor je medestudenten?
ASSIA TIANE: “Ik weet dat het voor veel 
jongeren met een migratieachtergrond 
een moeilijk parcours is. Dat zij de drem-
pel naar de universiteit al bijzonder hoog 
vinden en vaak gedemotiveerd worden  
onderweg, maar voor mij persoonlijk is dat 
allerminst zo verlopen. Ik heb in Tongeren 
school gelopen en was bijna de enige 

“ NEE, IK BEN GEEN 
 UITZONDERING!”

ASSIA TIANE WINT DIVERSITEITSPRIJS

Er zijn weinig mensen die méér levenslust, positiviteit 
en wijsheid uitademen dan Assia Tiane. De 22-jarige 
Tongerse studeerde in juni – als enige uit haar 
opleiding – met grootste onderscheiding af in de 
opleiding Biomedische wetenschappen. Excellente 
studieresultaten, een positieve ingesteldheid en 
tonnen motivatie en empathie leverden haar, naast 
de Voka-prijs voor beste Limburgse stagiaire, in 
september ook de Diversiteitsprijs op. Van topstudente 
tot rolmodel. “Ik vind het een hele eer”, lacht Assia.

Geneeskunde en levenswetenschappen mij 
genomineerd heeft voor deze prijs, maar 
heel eerlijk: ik ben de uitzondering niet, 
he. Aan UHasselt lopen zoveel studenten 
met een migratieachtergrond rond die ex-
cellente studieresultaten neerzetten. Meer 
dan genoeg om elke maand een Diversi-
teitsprijs uit te reiken zelfs. Aan rolmodellen 
geen gebrek. Zelf had ik mijn vriendin ook 
voorgedragen voor de prijs.” (lacht) 

Vind je het belangrijk dat het Belang van 
Limburg en UHasselt een Diversiteitsprijs 
uitreiken?
ASSIA TIANE: “Persoonlijk vind ik het een 
schitterend initiatief. Zelf heb ik de uit- 
reikingen elk jaar met grote ogen ge-
volgd. Het jaar dat ik hier begon te stu-
deren, sleepte mijn zus Imane de prijs in 
de wacht. Maar ook de jaren nadien bleef 
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moslima met Marokkaanse roots in mijn 
middelbare school. En toch heb ik mij nooit 
geviseerd of benadeeld gevoeld. Ik volgde 
wiskunde-wetenschappen en haalde hoge 
cijfers. Het was voor mij en mijn familie 
heel evident dat ik verder zou studeren. De 
drempel naar de universiteit was niet hoger 
dan voor de andere leerlingen uit mijn klas. 
Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik met 
een achterstand startte of dat ik mij extra 
hard moest bewijzen. Eigenlijk mag dat 
ook niemand verbazen. Uiteindelijk ben 
ik ook gewoon hier geboren en heb ik  
gewoon hetzelfde traject afgelegd als mijn 
autochtone klasgenoten. Maar ik heb altijd 
wel heel hard gewerkt natuurlijk. Succes is 
mij niet in de schoot geworpen.”

Je hebt je nooit anders gevoeld?
ASSIA TIANE: “Ja en neen. Ergens van-

binnen ben je jezelf natuurlijk wel altijd  
bewust van het feit dat je anders bent. Dat 
de wereld jou ziet als een jonge moslima, 
een meisje met een migratieachtergrond. 
Mijn hoofddoek maakt dat natuurlijk ook 
erg zichtbaar. Maar mij heeft dat misschien 
zelfs nog extra gemotiveerd om extra hard 
te werken. Om te bewijzen dat ik het óók 
kan. Ik heb nooit met boosheid naar de 
wereld rondom mij gekeken, maar mij 
vooral op mezelf en mijn eigen ontwik-
keling gefocust. Dat is ook het enige stuk 
dat je zelf in de hand hebt. Ik heb hard 
gestudeerd, hoge doelen gesteld, kansen 
gecreëerd en gegrepen.”

Hoe komt het dat jij slaagt waar velen 
falen?
ASSIA TIANE: “Ik heb het grote geluk 
dat ik uit een warm nest kom. Ik heb lieve 

ouders die mij altijd ontzettend gesteund  
hebben in alles wat ik wou ondernemen. 
Zo´n stimulerende omgeving mag je niet 
onderschatten. Mijn mama bracht me fruit-
sla en rozijntjes als ik moest studeren, om-
dat dat goed is voor de hersenen (lacht). 
En papa bracht mij tijdens de examen- 
periode met de breedste glimlach met 
de auto naar de universiteit omdat ik al-
tijd bang was dat de trein vertraging zou 
hebben. Dat zijn kleine dingen, maar ze 
zeggen wel veel. Studeren is niet makke-
lijk. Ook voor mij niet. Maar het wordt wel 
een stuk aangenamer als je thuis gesteund 
wordt. En ook in mijn vriendengroep  
stimuleerden we elkaar. We daagden  
elkaar continu uit om het beste van onszelf 
te geven.” ■
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 OMGEVINGSFACTOREN HEBBEN  
 IMPACT OP ONGEBOREN KIND 

Heeft de blootstelling aan lucht- 
verontreiniging in de baarmoeder invloed 
op het ongeboren kind? Draagt zwaar- 
lijvigheid van de moeder voor de zwanger-
schap bij tot veranderingen in het metabo-
lisme van de foetus? En is er een verband 
tussen de expressie van een hypoxie- 
regulerend netwerk in het placentaweefsel 
en het geboortegewicht? Dr. Karen Vrijens 
bewees in haar doctoraat dat deze om-
gevingsfactoren een moleculair effect heb-
ben op pasgeborenen, dat hen mogelijk 
gezondheidsproblemen oplevert op latere 
leeftijd. Voor haar onderzoek maakte de 
post-doctorale UHasselt-onderzoekster 
Milieu-epidemologie gebruik van het  
ENVIRONAGE-Geboortecohort. Haar 
baanbrekende onderzoeksresultaten 
leverden haar de “Prijs Dr. en Mevr. D. 
Cuypers-Van Eeckhoudt voor Leefmilieu 
en Gezondheid” op van de Koninklijke  
Academie voor Geneeskunde.

 FIJNSTOF KAN NEUROLOGISCHE   
 ONTWIKKELING VAN FOETUS   
 BEÏNVLOEDEN 

Ook dr. Nelly Saenen, die deel uitmaakt 
van dezelfde onderzoeksgroep Milieu-
epidemologie onder leiding van prof. dr. 
Tim Nawrot (Centrum voor Milieukunde), 
viel met haar onderzoek in de prijzen bij 

PRIJZENREGEN VOOR 
UHASSELT-ONDERZOEKSTERS

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE 

Aan UHasselt wordt heel wat baanbrekend onderzoek gevoerd dat impact heeft 
op onze gezondheid. En baanbrekende onderzoeksresultaten worden bekroond 
met prestigieuze prijzen. Het onderzoek van drie UHasselt-onderzoeksters -  
dr. Karen Vrijens (CMK), dr. Nelly Saenen (CMK) en dr. Cornelia Genbrugge - werd 
bekroond met drie prijzen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Een 
mooie erkenning voor vernieuwende inzichten.

de Koninklijke Academie voor Genees-
kunde. De kersverse doctor bestudeerde 
in haar doctoraatsonderzoek de complexe 
interacties tussen milieu en gezondheid. Zij 
bracht de effecten van luchtvervuiling op 
onze (neurologische)) ontwikkeling in kaart 
en focuste daarbij op twee kwetsbare  
levensfasen: de prenatale periode en de 

klinisch wetenschappelijk onderzoek in de 
geneeskunde 2018. In haar LCRP-docto-
raatsstudie, dat ze aflegde aan UHasselt 
en Ziekenhuis Oost-Limburg, toonde dr. 
Genbrugge aan dat het mogelijk is om 
zuurstof in de hersenen te meten tijdens 
een reanimatie buiten het ziekenhuis. Dit 
helpt om de overlevingskansen van een 

Fijnstof kan de neurologische ontwikkeling 
van de foetus beïnvloeden

”
vroege kindertijd. Haar doctoraat bewees 
dat fijnstof de neurologische ontwikkeling 
van de foetus kan beïnvloeden. Deze ver-
nieuwende inzichten werden bekroond met 
de ”Prijs Monique Govaerts”. 

 ZUURSTOFNIVEAU IS  
 GRAADMETER   
 VOOR OVERLEVINGSKANSEN 

Dr. Cornelia Genbrugge ontving dan weer 
de prijs van de Koninklijke Academie voor 

patiënt na een hartstilstand te voorspel-
len. Met 329 onderzochte patiënten in 
zes ziekenhuizen was het doctoraats- 
onderzoek van dr. Cornelia Genbrugge de 
grootste reanimatiestudie in België tot nu 
toe. De resultaten waren vernieuwend en  
potentieel levensreddend. Dr. Genbrugge 
rondde haar doctoraat al in 2017 af en de 
bevindingen uit haar studie werden meteen 
nadien opgenomen in de laatste internatio-
nale reanimatierichtlijnen.■
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 VERSPREIDING VAN   
 INFECTIEZIEKTES VOORSPELLEN 

“In zijn ERC-onderzoeksproject zette prof. 
dr. Niel Hens in de eerste plaats in op  

ONDERZOEKSRESULTATEN DIE 
HET VERSCHIL MAKEN

TWEE ERC-PROOF OF CONCEPTS VOOR UHASSELT

Enkel de absolute top van de Europese onderzoekers slaagt erin om een 
onderzoeksbeurs van het European Research Council in de wacht te slepen. 
En alleen die ERC-beurshouders maken ook kans op een ERC Proof-of-
Conceptproject, tenminste als ze kunnen aantonen dat hun onderzoek over 
voldoende maatschappelijk én economisch potentieel beschikt. In deze 
hypercompetitieve setting konden de projectvoorstellen van prof. dr. Tim Nawrot 
en prof. dr. Niel Hens overtuigen. 

wetenschappelijk innovatie. Hij slaagde 
erin om wiskundige modellen te bouwen 
die de verspreiding van infectieziektes 
in kaart konden brengen. Dergelijke wis-
kundige en statistische modellen werden 

o.a. gebruikt tijdens de ebola-uitbraak 
in 2014 om de bevoegde instanties de 
juiste inschattingen te helpen maken”, 
legt innovatiemanager dr. Sarah Ver-
cruysse uit. “Hoe verspreidt een virus 
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zich precies? Welke interventies heb-
ben de meeste impact? Kunnen we best 
vaccins inzetten of sluiten we beter doel- 
gericht een aantal scholen? En wat gebeurt 
er als alle kinderen een vaccin krijgen? In 
onze modellen kunnen we de impact van 
al die verschillende scenario´s in kaart 
brengen.”

“In dit vervolgtraject willen we onze model-
len uitbreiden met nieuwe databronnen van 
o.a. apothekers en laboratoria en omvor-
men tot een gebruiksvriendelijke toolkit die 
ziekenhuizen, de farmaceutische industrie 
en overheden kunnen gebruiken om – met 
objectieve parameters - de juiste voorzor-
gen en beslissingen te kunnen maken. De 
integratie van verschillende databronnen 

sluit bovendien perfect aan bij de moderne 
data-science-trends.”

 IMPACT VAN   
 LUCHTVERONTREINIGING IN   
 HET LICHAAM 

Prof. dr. Tim Nawrot focust in zijn onder-
zoek op de impact van luchtverontreini-
ging op onze gezondheid. “Wereldwijd 
sterven meer dan 4,2 miljoen mensen per 
jaar voortijdig door luchtvervuiling. Om 
gezondheidsnormen correcter te kunnen 
bepalen is er – naast concentraties in de 
lucht – ook nood aan een betrouwbare me-
ting van de blootstelling van koolstofdeel-
tjes in het lichaam zelf. Samen met prof dr. 
Marcel Ameloot, dr. Bové en dr. Saenen 

hebben we met deze nieuwe lasertechniek  
aangetoond dat je deze deeltjes in de 
urine kan terugvinden, en dat ze zich dus 
– vanuit de longen – in heel het lichaam 
verspreiden”, aldus professor Nawrot.

“Met deze ERC Proof of Concept kunnen 
we deze techniek nu nog verder aanpas-
sen en verfijnen. We denken ook verder 
na over valorisatie op grotere schaal. Deze 
techniek zou immers bijzonder interessant 
kunnen zijn om de mogelijke passage van 
roetdeeltjes van moeder naar kind via de 
placenta te bestuderen. Preventie moet 
vroeg in het leven beginnen maar deze 
techniek zal even goed nuttig zijn in een 
arbeidsgeneeskundige context.” ■



20

ZO SMAAKT DE
GESCHIEDENIS 
ÉN DE 
TOEKOMST 
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UHASSELT IN ACTION

“Met deze evaluatie focust de Europese Com-
missie op vier thema´s: rekrutering, training, 
optimalisering van arbeidsomstandigheden 
en een professionele, ethisch verantwoorde 
arbeidsomgeving”, vertelt dr. Nele Nivelle, 
hoofd van de cel Doctoreren. “Ze benaderen 
de kwaliteit van onderzoeksloopbanen daar-
mee echt in de breedte.”

ACTIEPLAN 

“In 2011 stelde UHasselt een actieplan op 
met prioriteiten. Zo richtten we o.a. succes-
volle doctoral schools op, ontwikkelde de 
HR-dienst een online sollicitatiemodule en 
maakten we werk van een integriteitscharter 

UHasselt was in 2011 de eerste Vlaamse universiteit die van de Europese 
Commissie het kwaliteitslabel HR Excellence in Research kreeg. Om 
die erkenning te vernieuwen, komt op 6 februari een internationaal 
evaluatiepanel het UHasselt-beleid rond onderzoeksloopbanen 
evalueren.

“AANDACHT VOOR ONDERZOEKSLOOPBANEN 
HOOG OP DE AGENDA”

“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-

Ter ere van haar tienjarig bestaan reikt de faculteit Rechten van Universiteit 
Hasselt een eredoctoraat uit aan Bruno Vanobbergen, hoofd van het 
Kinderrechtencommissariaat. “Als kinderrechtencommissaris houdt Bruno 
Vanobbergen 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”

rechtencommissaris een logische keuze 
voor dit eredoctoraat. “Kinderen en jonge-
ren moeten absoluut dé hoofdprioriteit zijn 
voor onze samenleving”, aldus de decaan. 
Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat 
bemiddelt, onderzoekt klachten en advi-
seert het beleid. Het afgelopen werkjaar 
ontvingen zij meer dan 1.200 meldingen. 
Deze gingen onder meer over onderwijs 
en pesten. Verder heeft het Kinderrechten-
commissariaat de afgelopen jaren veel 
aandacht voor de rechten van minderja-
rige vluchtelingen.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

EREDOCTORAAT VOOR HOOFD 
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

UHASSELT-JENEVER

dat alle UHasselt-medewerkers ondertekenen. 
Het evaluatiepanel gaat nu na in hoeverre we 
onze doelstellingen gerealiseerd hebben.”

GEZAMENLIJKE 
INSPANNINGEN 

“Al onze acties zijn het resultaat van  
gezamenlijke inspanningen. Niet alleen de 
diensten HR, Onderzoekscoördinatie en 
Onderwijs bundelden intensief de krachten. 
Ook onze onderzoekers engageerden zich 
enthousiast in brainstorm – en stakeholders-
vergaderingen. Samen maken we een prio-
riteit van een optimaal loopbaanbeleid voor 
UHasselt-onderzoekers.”

UHasselt lanceert haar eigen jenever. 
“Net zoals sommige universiteits-
steden verbonden zijn met bier, is  
Hasselt verbonden met jenever. We 
zijn blij dat UHasselt die oude tra-
ditie nu ook verrijkt met een eigen  
jenever”, zegt rector Luc De Schepper. 
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Op donderdag 8 november volgden maar liefst 1.200 laatstejaarsleerlingen 
uit 18 verschillende middelbare scholen les aan UHasselt en Hogeschool 
PXL. “Een dergelijk evenement op deze schaalgrootte is uniek”, zegt 
initiatiefneemster Marieke Huysmans (UHasselt). 

1.200 LAATSTEJAARSLEERLINGEN 
KOMEN PROEVEN VAN UHASSELT

Amigrow is een online-applicatie waarbij 
een virtuele buddy pestgedrag detecteert. 
Via een platform creëert de app een vei-
lige ruimte waar kinderen hun gevoelens 
kunnen uiten. Bij problemen verwijst de 
app door naar experten. “Op dit moment 
werken we aan een prototype”, zegt stu-
dente handelsingenieur Nadia Burke.

Het idee voor Amigrow ontstond toen 
Nadia Burke (UHasselt handelsingenieur, 
Zuid-Afrika), Mathys Awouters (UHasselt 

Amigrow, een virtuele buddy tegen pesten, heeft de Best Entrepreneurial ICT 
& Digital Young Graduate 2018 award gewonnen, uitgereikt door Amon. En 
10.000 euro aan consultancy- en netwerkbegeleiding in Silicon Valley. 

ICT-ONDERNEMERSAWARD ÉN EEN 
REIS NAAR SILICON VALLEY

TEW, België), Abiola Omolola Ogundiran 
(UHasselt Business Process Management, 
Nigeria) en Kem Maria Kay (PXL Biotech-
nolgie, Nigeria) door StudentStartUp aan-
gemoedigd werden om deel te nemen aan 
de Innovation Station-wedstrijd van Pitch 
Please. Voordien kenden de teamleden 
elkaar niet. Op één dag werkten de stu-
denten het businessidee van Amigrow uit. 
Daarmee wonnen ze de wedstrijd. Sinds-
dien zijn ze gebeten door de ondernemers- 
microbe.

“Met de UHasselt Proefdagen willen we 
laatstejaarsleerlingen uit het middelbare 
onderwijs een dag uitgebreid kennis laten 
maken met onze universiteit. We willen 
hen tonen wat onze opleidingen én het 
unieke leersysteem van UHasselt precies 

ZO SMAAKT DE
GESCHIEDENIS 
ÉN DE 
TOEKOMST 
VAN DE 
UHASSELT

Met spuitbussen tekende Oli-B kleurrijke figu-
ren over de hele lengte van de witte muur. 
“Ik wil het effect creëren dat wanneer je er 
voorbij wandelt, de figuren met je mee lijken 
te wandelen. ik wou studenten het gevoel 
geven dat deze figuren al die jaren met hen 
meewandelen op weg naar hun diploma”, 
aldus de kunstenaar.

De bekende lange straat - of witte gang - op campus Diepenbeek heeft een 
opvallend nieuwe uitstraling gekregen. De kleurrijke figuren van The Ritual, het 
werk van Brusselse street artist Oli-B brengen leven in de campusgang.  

WITTE GANG BEKENT KLEUR

STREET ART OP DE CAMPUS

STUDENTEN IN DE PRIJZEN

UHASSELT PROEFDAGEN

De UHasselt-jenever is een ambachtelijk 
gestookte Hasseltse jenever, met granen 
afkomstig uit de site van de Herkenrode Ab-
dij. “De link is heel mooi in het licht van de 
geschiedenis én toekomst van UHasselt”, 
zegt rector De Schepper. “Lang voor de 
oprichting van universiteit vormde de abdij 
immers de bekendste vorm van intellectuele 
activiteit in onze regio. En binnenkort neemt 
UHasselt bovendien haar intrek in het  
Refugehuis van de Herkenrodekazerne.”

 VOLLE, UNIEKE SMAAK 

“Met een alcoholpercentage van 35% is 
dit een jenever met een volle smaak, een  
stevige aanzet én toch zacht. Het ingrediënt 
meidoorn zorgt voor een unieke smaak”, 
zegt professor Patrick Reygel, profesor  
Biologie en voorzitter van de vzw Natio-
naal Jenevermuseum.

 TOERISME HASSELT 

De UHasselt jenever is te koop bij de dienst 
Toerisme van de stad Hasselt. Een fles kost 
23 euro.

inhouden”, zegt rector Luc De Schepper. 
In totaal werden 14 verschillende proefles-
sen aangeboden. Elke UHasselt-opleiding 
werkte een speciaal programma uit. Op 
12 maart vindt de volgende UHasselt 
Proefdag plaats. Deze is nu al volzet
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“WELKE FACTOREN BEPALEN OF 
MENSEN MISDRIJVEN PLEGEN? 

OOK DAT IS ECONOMIE.”

ONDERZOEK OP HET SNIJVLAK VAN ECONOMIE EN RECHTEN

ONDERZOEK IN ACTIE
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Wat is de impact van gerechtelijke achterstand op de maatschappij? 
Hoe kunnen we onze rechtbanken efficiënter organiseren? Maar 
ook: hoe kunnen we crimineel gedrag terugdringen? En hoe komt 
het dat de ene rechter in dezelfde zaak andere beslissingen maakt 
dan de andere? Professor Samantha Bielen onderzoekt het allemaal. 
“Ik voer rechtseconomische analyses uit van geschillenbeslechting 
en criminaliteit. Een heel breed, maar ongemeen boeiend 

onderzoeksdomein. En ja, dat is ook economie”, lacht ze. 
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Hoe zou je zelf jouw onderzoeksdomein 
omschrijven?
SAMANTHA BIELEN: “Ik maak deel uit van 
de onderzoeksgroep Beleidsmanagement. 
Wij doen beleidsrelevant, economisch 
onderzoek rond drie pijlers: zorg, justitie 
en administratieve vereenvoudiging. 
Ikzelf focus voornamelijk op justitie en 
voer rechtseconomische analyses uit van 
geschillenbeslechting en criminaliteit.”

Een heel breed onderzoeksdomein.
SAMANTHA BIELEN: “Absoluut. In mijn 
doctoraat stond gerechtelijke achterstand 
in burgerlijke zaken centraal. Wat bepaalt 
hoe lang een rechtszaak duurt? Wat is 
de impact van gerechtelijke achterstand? 
Want die impact is er: individuen en 
bedrijven zijn minder snel geneigd om een 
rechtszaak op te starten wanneer het hele 
proces traag verloopt. En: hoe kunnen we 
onze rechtbanken vervolgens efficiënter 
organiseren? Na mijn doctoraat ben ik 
meer gaan focussen op strafrecht en het 
gedrag van rechters en criminelen. Daarin 
zocht ik naar antwoorden op vragen 
als: Welke factoren bepalen of mensen 
misdrijven plegen? En in welke mate speelt 
het strafrechtelijk beleid daarbij een rol.”

Is dat niet eerder criminologisch 
onderzoek?
SAMANTHA BIELEN: “Het zijn vragen 
waar ook criminologen antwoorden op 
zoeken, maar zij benaderen de vraag 
vanuit een heel andere invalshoek. Ik kijk 
met de bril van een econoom en gebruik 
economische tools om mijn onderzoek 
te voeren. Gary Becker, die in 1992 
de Nobelprijs Economie won, is de 
grondlegger van de economische theorie 
van crimineel gedrag. Deze theorie gaat 
ervan uit dat een potentieel crimineel 
rationeel is en de kosten en de baten 
van een misdrijf in rekening brengt bij de 
beslissing om het misdrijf te plegen. In 
economisch onderzoek staan de pakkans 
en de strafmaat centraal: de kosten voor het 

plegen van een misdrijf. Een psycholoog 
kijkt misschien eerder naar de opvoeding 
en de omstandigheden waarin criminelen 
opgroeien. Criminologen en sociologen 
kijken weer anders, maar alle inzichten zijn 
relevant. Samen leggen we de puzzel.”

Hoe onderzoek je zoiets?
SAMANTHA BIELEN: “Op vraag van 
het parket Limburg onderzoeken we 
op dit moment bijvoorbeeld of een 
nieuwe afhandelingswijze voor lokale 
criminaliteit, zoals winkeldiefstallen, 
impact kan hebben op de recidivecijfers. 

Om dat te onderzoeken, testen we die 
nieuwe bestraffingsmethode effectief 
uit in één Limburgse politiezone. We 
inventariseren nauwgezet: wie heeft er 
een misdrijf gepleegd? Welk gevolg is 
daaraan gegeven? En hoe zit het met de 
recidivecijfers? De resultaten uit de zone 
waarin we lokale criminaliteit anders 
gaan bestraffen, vergelijken we met de 
resultaten uit de andere zones waar de 
normale afhandelingswijze van kracht 
blijft. Na drie jaar brengen we alles in 
kaart: is die nieuwe maatregel effectief? 
Is het aantal misdrijven verminderd? Zijn 
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ONDERZOEK IN ACTIE

de recidivecijfers lager? Als de resultaten 
positief zijn, dan is het wellicht een goed 
idee om die afhandelingswijze ook in 
andere Limburgse en Vlaamse zones toe te 
passen.”

Wat maakt dit soort onderzoek complex?
SAMANTHA BIELEN: “Het moeilijkste 
is om causaliteit aan te tonen. Zijn die 
recidivecijfers effectief gedaald omwille 
van die nieuwe afhandelingswijze? Of 
spelen er andere dingen? In dit geval 
werken we in ideale omstandigheden 
omdat we de effecten van die nieuwe 
maatregel effectief in een reële setting 
kunnen uittesten in een proefproject, maar 
dat is niet altijd het geval. Zonder zo´n 
experiment is het methodologisch vaak 
een uitdaging om ervoor te zorgen dat 
je effectief appels met appels aan het 
vergelijken bent.”

Je onderzoekt ook welke elementen 
impact hebben op het gedrag van 
rechters. Hoe pak je dat aan?
SAMANTHA BIELEN: “Enerzijds analyseren 
we letterlijk duizenden strafdossiers, waarin 
we per dossier honderden parameters 
aftoetsen. Zo meten we objectief welke 
elementen impact hebben op het vonnis. En 
wat blijkt: beklaagden met een islamitische 

naam hebben een grotere kans om, in 
gelijke omstandigheden, veroordeeld 
te worden dan iemand met een niet-
islamitische naam. Maar ook: mannen 
oordelen anders dan vrouwen. Op dit 
moment voeren we in deze context ook een 
experiment met VR-brillen uit. We filmden 
zes verschillende strafzaken. Vervolgens 
lieten we rechten- en economiestudenten, 
advocaten en rechters een VR-headset 
opzetten en als rechter plaatsnemen in die 
zaken. Ze luisteren allemaal naar hetzelfde 
verhaal. Nadien moeten ze een beslissing 
nemen. Iedereen ziet en hoort exact 
hetzelfde, maar oordeelt toch anders. 
Wat bepaalt hun oordeel? Dat proberen 
we – met economische parameters – te 
objectiveren.”

In dat soort onderzoek is de link met 
economie toch minder duidelijk.
SAMANTHA BIELEN: “De economische 
wetenschap gaat ervan uit dat 
rechters, net zoals elk ander individu, 
nut maximaliseren, en dat proces van 
nutsmaximalisatie beïnvloedt rechterlijke 
beslissingen. Rechterkarakteristieken zoals 
geslacht, leeftijd en ervaring hebben 
allemaal invloed op dat proces, en dus op 
de uitspraken.”

Voer je dit onderzoek altijd op vraag van 
het beleid?
SAMANTHA BIELEN: “Vaak wel, 
maar soms is het ook academisch en 
fundamenteler van aard. Dan ligt de 
focus meer op de methodologieën die we 
kunnen hanteren. Op dat terrein werk ik 
vaak samen met Amerikaanse collega´s. 
Zij hebben al decennialang ervaring in 
dit onderzoeksdomein. Hier in België is 
dit nog veelal onontgonnen terrein en 
ben ik de enige academica die hierop 
focust. Er zijn nog zoveel nieuwe dingen 
te ontdekken: dat maakt het ongelooflijk 
boeiend.” ■

We filmden zes strafzaken en tonen ze nu aan 
studenten, advocaten en rechters met een 

VR-bril. Wat bepaalt hun oordeel? 
Dat willen we objectiveren

”
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OVER DE GRENZEN
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Elk jaar zoeken een aantal studenten industriële 
ingenieurswetenschappen in hun masterproef duurzame 

oplossingen voor de energiebehoeften van lokale 
leefgemeenschappen in Afrika. En ze gaan ook ter plekke 

om die oplossingen – samen met de lokale bevolking 
– te bouwen. Van biogasinstallaties en windmolens 

in Senegal tot kookinstallaties in Kenia en oplaadbare 
batterijen in Togo. “Niet alleen de lokale gemeenschap wint. 

Deze projecten maken van onze studenten ook betere 
ingenieurs”, zegt initiatiefnemer prof. dr. ir. Wim Deferme.

“Mijn liefde voor Afrika ontstond al in 
mijn studententijd”, vertelt prof. dr. ir. Wim  
Deferme. “Tijdens mijn masteropleiding 
liep ik drie maanden stage in het Zuid-
Afrikaanse Port Elizabeth. In het universiteit-
slabo zette ik zinkoxide af in dunne lagen 
om na te gaan hoe we zonnecellen –  
ironisch genoeg – beter kunnen bescher-
men tegen de straling van het zonlicht. Ik 
hield meteen van Zuid-Afrika: van het land, 
de diversiteit en van de mensen. Maar ook 
als ingenieur heb ik immens veel geleerd uit 
die ervaring.”

 LEERRIJKE SETTING 

“Voor mijn onderzoek werkte ik met een 

opstelling van meer dan twintig jaar oud 
die de universiteit uit Amerika gekregen 
had. Die machine faalde bijna dagelijks. 
En dan moest je zelf weer uitzoeken waar 
het precies misgelopen was en hoe je dat 
kon repareren. Op het moment zelf was 
dat soms best frustrerend, want mijn focus 
lag natuurlijk bij het onderzoek dat ik moest 
uitvoeren. Pas achteraf besefte ik dat ik pre-
cies daardoor als ingenieur op technisch-
wetenschappelijk vlak veel meer geleerd 
heb dan ik in Europa had kunnen opste-
ken. Wanneer er in een moderne fabrieks-
setting wat misloopt, belt men meteen de 
technicus. Daar komt geen ingenieur aan 
te pas.”

“Wat is een goede ingenieur? Met alleen 
een sterke wetenschappelijke bagage kom 
je er vandaag niet. Je moet ook technisch-
wetenschappelijk inzicht hebben, excel-
leren in probleemoplossend vermogen, 
vlot kunnen omgaan met complexiteit, en 
flexibel zijn. In de projecten van Students 
for Energy in Africa leren onze studenten 
dat. Ze moeten oplossingen vinden voor 
heel concrete problemen, en ze moeten 
het doen met materialen die ter plaatse 
ter beschikking zijn. Onderweg krijgen ze 
ook de kans om hun sociale skills flink te 
verfijnen, want het is niet altijd evident om 
aan de lokale bevolking uit te leggen wat 
precies het probleem is en hoe dat best 
aangepakt wordt.” ►

“POSITIEVE ENERGIE 
CREËREN”

STUDENTS FOR ENERGY IN AFRICA
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VZW 
Students 
for Energy 
in Africa
Met Students for Energy in Africa 
bedenken en bouwen UHasselt-
studenten ingenieurswetenschappen 
duurzame oplossingen voor heel 
concrete energiebehoeftes van 
lokale gemeenschappen in Afrika. 
Meer lezen? Of een studentenbeurs 
sponsoren?

Surf naar 
www.studentsforenergyinafrica.com

 BIOGASINSTALLATIE IN SENEGAL  

“In 2011 zijn we gestart. Toen kregen we 
een heel concrete vraag van een gepen-
sioneerde leraar die in Senegal een kindje 
patroneerde. Bij een bezoek aan Warang 
had hij gemerkt dat er in het schooltje nog 
op hout gekookt werd: dat is niet duurzaam 
en ecologisch, maar hoe kon het anders? 
Konden wij daar met onze studenten eens 
over nadenken? Zo is de bal aan het rollen 
gegaan.”

“Doctoranda Inge Verboven, die toen nog 
studente was in derde bachelor, heeft 
zich daar dan volledig op gestort. 
In het kader van haar bachelor- en 
masterproef ging zij ter plaatse on-
derzoeken wat de opties waren: 
een windmolen, biogasinstallatie, 
een zonnekoker of een waterkracht-
installatie? Biogas leek in die con-
crete setting de beste oplossing. En 
dus gingen we een paar maanden 
later naar Senegal om er – samen 
met die gepensioneerde leraar en de 
lokale schrijnwerker – de installatie te 
bouwen.”

“Na dat eerste project kwamen er 
al snel nieuwe vragen: uit Senegal, 
Kenia, Tanzania en uit Togo”, legt 
professor Deferme uit. “De vraagstuk-
ken zijn steeds anders, maar ons uit-
gangspunt is nooit veranderd: samen 
met lokale mensen zoeken we naar 
duurzame oplossingen voor heel 
concrete energienoden van gemeen-
schappen in Afrika.”

 LEREN UIT FOUTEN  

“Het geeft immens veel voldoening als 
je ziet dat je jouw ingenieurskennis  

kan inzetten om concrete oplossingen te 
bieden die het leven van de lokale bevol-
king eenvoudiger en aangenamer maken. 
Maar makkelijk is het niet. En het leidt ook 
niet altijd tot succes.”

“De biogasinstallatie in Warang is tech-
nisch nog steeds in prima staat, maar ze 
wordt gewoonweg niet meer gebruikt door 
de plaatselijke bevolking. Om energie op 
te wekken, moet er iemand elke dag im-
mers drie kilometer met paard en kar naar 
het strand om algen te verzamelen. Nadat 
we terugkeerden, viel dat proces volledig 

stil. In een ander project bouwden 
we een perfect draaiende wind-
molen die genoeg energie opwekte 
om een hele schoolgemeenschap 
draaiende te houden. Maar toen 
de schooldirectie met acute geld- 
problemen kampte, werden de  
batterijen verkocht. De windmolen 
draait nog, maar de energie die hij 
opwekt, gaat verloren. Dat is best 
frustrerend, maar we proberen uit 
onze fouten te leren.”

 SAMEN GSM OPLADEN 

“Wil je dat een project slaagt en echt 
duurzaam is? Dan moeten we ervoor 
zorgen dat iemand zijn inkomen kan 
genereren uit de oplossing die wij  
bedenken. Daarom hebben we bij 
ons laatste project in Togo ook een 
studente handelsingenieur, Lore Van 
Welde, betrokken. In Togo bouwden 
we twee grote batterijen die met her-
nieuwbare energie opgeladen wer-
den. Een van de twee batterijen wordt 
elke dag in een ander dorp opgesteld 
op een centrale plek. Daar komen 
mensen samen om er – tegen betaling 
– hun gsm´s op te laden. En dat werkt.  
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Best development relevant 
master ś  thesis award

Met de Best Development Relevant Master´s Thesis Award bekroont 
UHasselt masterproeven die relevant zijn voor ontwikkelingssamen-
werking. Twee Students For Energy in Africa-masterproeven vielen in 
de prijzen.

In de categorie “Vlaamse student” sleepte handelsingenieur Lore Van Welde de eerste prijs 
in de wacht voor het businessmodel dat zij ontwikkelde voor Sichem in Togo (promotor 
prof. dr. Nele Witters). Industrieel ingenieur Kaz Puttenaers ontving de tweede prijs voor zijn 
masterproef “Onderzoek en implementatie van een distributiecentrum voor hernieuwbare 
energie in Sichem, Togo” onder leiding van promotor prof. dr. Wim Deferme. 

Degene die zijn broodwinning kon maken 
uit de verkoop van oplaadbeurten, draagt 
echt zorg voor de batterij. En de oplossing 
die we bedachten, is perfect afgestemd op 
de sociale realiteit en de gewoontes van de 
lokale bevolking: voor hen is samen hun gsm 
opladen immers een sociaal gebeuren.”

“Uit elk project leren we immens veel bij. 
Onze studenten keren terug als betere  
ingenieurs en als rijkere mensen. Ze  
hebben altijd een paar weken nodig 
om te wennen aan die andere, lokale 
realiteit. Maar de voldoening die ze put-
ten uit de projecten die ze realiseren, is  

onbeschrijflijk. Met hun ingenieurskennis 
slagen ze erin om een steentje in de rivier 
te verleggen. Dat levert – ook hen - heel 
wat positieve energie op.” ■

OVER DE GRENZEN
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“INNOVEREN IS TEAM WERK”
CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE (CMK) EN SIBELCO
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“INNOVEREN IS TEAM WERK” Sibelco is één van de grootste minerale-

grondstoffenproducenten ter wereld. Een sector 

die niet spontaan met innovatie geassocieerd 

wordt. “En toch ligt onze focus precies bij 

innovatie en duurzaamheid”, zeggen Milko 

Burkard en Bartek Prusisz. “We zijn hier niet om 

een gat in de grond te graven, maar proberen 

continu met onze klanten mee te denken door 

nieuwe applicaties te ontwikkelen die duurzaam 

zijn.” Samen met het Centrum voor Milieukunde 

van UHasselt ontwikkelen ze innovatieve, sterke 

bodemverbeteraars uit een nevenproduct van 

hun mijnbouwactiviteiten.

PARTNERS IN INNOVATIE

Hoe belangrijk is R&D voor Sibelco?
MILKO BURKARD: “Immens belangrijk. De 
wereld verandert, en de eisen van onze 
klanten ook. Onze klanten kopen niet meer 
zomaar tonnen zand. Zij willen functio-
naliteit. Een lichter vulmiddel voor beton, 
fijner en hoogwaardiger zand omdat het 
glas van onze smartphones dunner wordt, 
of zand dat gemalen wordt tot 15 micron 
voor de verpakking van chips. Als wij met 
onze producten toegevoegde waarde 
willen blijven creëren, moeten we steeds 
meer met onze klanten meedenken, onze 
producten steeds verder veredelen en nog 
meer inzetten op innovatie.”

Gebeurt die R&D vooral binnen Sibelco 
zelf? 
BARTEK PRUSISZ: “We doen best veel  
intern, maar werken ook structureel samen 
met andere partners. Alles hangt van het 
toepassingsdomein af. Glas is voor ons 

bijvoorbeeld traditioneel een belangrijke 
markt. Daar hebben we intern een heel 
sterke wetenschappelijke expertise rond 
opgebouwd en daar investeerden we 
ook in state-of-the-art testfaciliteiten. Maar  
Sibelco is in zoveel verschillende domei-
nen actief, dat het onmogelijk is voor ons 
om voor al die toepassingsgebieden intern 
alle expertise op te bouwen.”

MILKO BURKARD: “De laatste vijf jaar bou-
wen we heel actief een globaal netwerk uit 
voor innovatie. We verbinden niet alleen 
intern onze wetenschappelijke onderzoe-
kers met elkaar in een Global Excellence 
Team, maar leggen ook steeds meer linken 
met externe partners die over de juiste ex-
pertise beschikken. Dat brede netwerk heb-
ben we nodig om de vinger aan de pols 
te houden in al die verschillende markten, 
en om de juiste expertise in ons bedrijf te 
brengen.” ►
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Aan welke innovatie werken jullie met 
CMK samen?
MILKO BURKARD: “In deze samen-  
werking gaat het om een nieuw type  
bodemverbeteraar. Een nevenproduct uit 
onze mijnbouwactiviteiten blijkt bijzonder 
positieve eigenschappen te hebben die 
verarmde bodems kan helpen herstellen. 
Met nieuwe producten willen we het micro-
biologische bodemleven verbeteren, de 

biodiversiteit stimuleren en verrijken, zodat 
die bodems opnieuw geschikt zijn voor  
natuurontwikkeling of landbouw.”

BARTEK PRUSISZ: “Met deze producten 
spelen we in op een belangrijk maatschap-
pelijk issue: om aan de behoeften van de 
groeiende wereldbevolking te voldoen, 
moet de wereldwijde voedselproductie in 
2050 verdubbelen terwijl de beschikbaar-

heid van landbouwgrond afneemt. Via 
productinnovatie zoeken we naar minerale 
oplossingen om de productiviteit te  
verhogen en de opbrengst te verbeteren. In 
de eerste plaats focussen we op bodems 
die gedegradeerd raakten door zware  
industriële of landbouwactiviteiten.”

Wat doet CMK precies voor jullie?
BARTEK PRUSISZ: “Zij testen onze nieuwe 
bodemverbeteraars voor ons uit. Herstelt 
het microbiologisch bodemleven zich ef-
fectief? Wordt het rijker en diverser? Welk 
type bacteriën zien we precies in die 
herstelde bodems? En op welke terreinen 
werkt deze nieuwe bodemverbeteraar 
effectief beter dan de producten die van-
daag al voorhanden zijn op de markt?  
De CMK-onderzoekers brengen de im-
pact en de meerwaarde van onze nieuwe  
producten nauwgezet in kaart en onder-
bouwen de resultaten wetenschappelijk, 
zodat onze marketingafdeling met die  
resultaten nadien meteen de economische 
waarde van dat nieuwe product kan be-
cijferen.”

MILKO BURKARD: “De eerste resultaten 
zien er bijzonder beloftevol uit.”

Hoe verloopt de samenwerking?
MILKO BURKARD: “Heel prettig. Het is een 
open samenwerking, waarin we vaak en 
graag overleggen. CMK is voor ons een 
heel interessante partner, omdat ze unieke 
en excellente onderzoeksexpertise hebben 
in een domein dat voor onze product- 
innovaties interessant is.

BARTEK PRUSISZ: “CMK heeft ons boven-
dien geïntroduceerd in hun gebruikers-
groep van het Europese INTENSE-project. 
INTENSE staat voor Intensify production, 
transform biomass to energy and novel 
goods and protect soils in Europe. Daar-
mee krijgen we dus toegang tot een  
netwerk dat focust op ons interesseveld. 
Een grote meerwaarde.”

Milko Burkard 
is vice president 
technology 
and innovation 
Europe bij 
Sibelco.



33

PARTNERS IN INNOVATIE

Bartek Prusisz 
is Application Development 
Manager. Hij coördineert het 
Global Excellence Team.

Waarom is zo´n internationaal netwerk 
zo belangrijk?
BARTEK PRUSISZ: “Omdat het aca- 
demische partners en bedrijven samen-
brengt die een interesse in eenzelfde  
domein delen, maar die toch elk hun eigen 
invalshoek hebben. Wetenschappelijke  
expertise wordt almaar specialistischer. 
Als je maar met één partner samenwerkt, 
loop je het risico om steeds enger te gaan  
kijken. In een netwerk krijg je een veel 
bredere blik in wat er globaal speelt. Een 
bedrijf als Sibelco heeft al die invalshoeken 
nodig om te blijven groeien.”

MILKO BURKARD: “Via de academische 
partners krijgen we toegang tot de al-
lernieuwste onderzoeksresultaten in dit 
domein, maar ook van de industriële part-
ners leren we veel. Nieuwe inzichten in je  
bedrijf brengen, is altijd belangrijk.  
Zonder de input van externen blijf je de 

dingen doen die je altijd gedaan hebt op 
de manier dat je het altijd al deed. Een fris-
se blik brengt dingen in beweging en zorgt 
ervoor dat je je eigen producten, accenten 
en processen in vraag blijft stellen. Dat is 
niet alleen gezond. Het is broodnodig.” ■

Sibelco?
Sibelco is een Belgisch familiebedrijf dat internationaal actief is op het gebied van 
materiaaloplossingen. Sibelco gebruikt natuurlijke grondstoffen zoals zand, klei 
en andere mineralen om oplossingen voor de samenwerking te bieden. Elke dag 
worden deze materialen ingezet als onmisbare onderdelen voor de vooruitgang 
van onze maatschappij: van drinkwaterzuivering tot zonnetechnologie.

Sibelco stelt wereldwijd 9.500 werknemers tewerk en exploiteert meer dan 200 
zandgroeves en fabrieken voor de verwerking van zand en andere materialen. 
Het bedrijf is actief in 37 landen en is goed voor een jaarlijkse omzet van bijna 
3 miljard euro. 
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In juni afstuderen en een maand later meteen een 
vast contract ondertekenen bij Facebook Londen. Veel 
informaticastudenten dromen ervan, maar voor Brent 
Chesny werd het realiteit. “Een jongensdroom was dit niet, 
maar ik heb natuurlijk niet lang getwijfeld toen het aanbod 
kwam”, vertrouwt de UHasselt-alumnus ons toe. “Innovatief 
werken bij een sociale-mediagigant is ongewoon boeiend.” 

ALUMNUS IN DE KIJKER

“LAAT JEZELF NIET 
TEGENHOUDEN!”

BRENT CHESNY. SOFTWARE INGENIEUR BIJ FACEBOOK LONDEN.
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Na de middelbare school ging ik 
informatica studeren, omdat…
Ik al sinds mijn 14de gebeten was door 
de programmeer-microbe. Met een paar 
instructies op je computer compleet nieuwe 
dingen creëren: dat vond ik gewoonweg 
magisch. Daarnaast was wiskunde een 
van mijn favoriete vakken. In de opleiding 
informatica kwamen die twee passies mooi 
samen.

Wat studeren in Diepenbeek zo 
bijzonder maakte, was…
De kleinschaligheid en de laagdrempelig-
heid. Iedereen kent er iedereen, en ook 
het contact met de proffen verliep super- 
aangenaam. Docenten kennen jou bij 
naam en weten waar jouw sterktes en 
interesses liggen. In Diepenbeek voelt nie-
mand zich een nummer. 

Mijn favoriete plekje op de campus, is …
Het zelfstudielokaal van informatica.  In 
onze opleiding was er best veel zelfstudie 
voorzien en in dat lokaal spendeerden we 
dus ook veel tijd. Daar heb ik vrienden 
voor het leven gemaakt. Samen lachen 
en plezier maken, maar tegelijkertijd ook  
serieus en hard werken aan opdrachten en 
projecten.

De docent die mij het meest 
inspireerde, was …
Frank Neven. Hij is een enorm ge- 
passioneerde docent die zijn passie ook 
op een fantastiche manier kan overbrengen 
aan zijn studenten. Zijn manier van lesge-
ven maakte indruk en bleef nazinderen. Zo 
vroeg hij ons bijvoorbeeld in de allereerste 
les om een papieren vliegtuigje te vouwen. 
Toen er na een paar minuten tientallen 
verschillende soorten vliegtuigjes door de  
aula zoefden, maakte hij heel zichtbaar 
wat hij ons wou vertellen: zonder heel 
duidelijke instructies wordt het bijzonder 
moeilijk om precies dat te bouwen wat 
je opdrachtgever voor ogen heeft. Een  
belangrijke les voor elke informaticus.

Als student was ik…
Zeker geen fuifbeest. Ik ging wel eens 
graag een pintje pakken met vrienden, 
maar je vond me zeker niet elke week 
op een TD. Een echt blokbeest was ik 
ook weer niet, al heb ik nooit tweede zit-
tijd gehad. Eigenlijk was ik gewoonweg  
altijd oprecht geïnteresseerd in informatica. 
Studeren voor dingen waar ik graag mee 
bezig was, voelde nooit als een opgave 
maar eerder als een hobby. Ik nam enthou-
siast deel aan wedstrijden als de Cyber  
Security Challenge en de Vlaamse  
Programmeerwedstrijd. En als tutor bege-
leidde ik ook eerstejaarsstudenten. Mijn 
kennis doorgeven aan die jongere studen-
ten vond ik bijzonder fijn.

Als er één ding is dat ik aan 
UHasselt geleerd heb, is het…
Dat je vooral je eigen interesses moet vol-
gen. Ook al is het op het moment zelf niet 
altijd even duidelijk waar die jou naartoe 
zullen leiden. Toen ik aan mijn opleiding 
begon, had ik totaal geen idee waar ik 
nadien terecht zou kunnen komen. Maar 
als je jouw passie volgt en kansen grijpt, 
gebeuren er mooie dingen.

De sleutel voor succes ligt 
volgens mij bij…
Volhouden en niet opgeven. Ook al is het 
onderweg misschien soms moeilijk. Dat 
geldt trouwens niet alleen tijdens je studies, 
maar ook achteraf. Ook hier bij Facebook 
loopt het niet elke dag op wieltjes. En in 
een innovatief topbedrijf vol slimme bolle-
bozen uit de hele wereld, gaat elke mens 
al wel eens twijfelen aan zichzelf. Maar 
net op die momenten is het belangrijk 
om rustig te blijven en niet op te geven.  
Dan moet je gewoon blijven geloven in 
je eigen kwaliteiten en je niet laten tegen- 
houden, al zeker niet door je eigen angsten  
en onzekerheden. ■

WIE IS BRENT 

CHESNY?

Brent Chesny behaalde 
in 2017 zijn diploma 
informatica. Tijdens 
zijn opleiding liet hij 
zich al opmerken als 
winnaar van de Vlaamse 
Programmeerwedstrijd 
2015 en finalist van de 
Cyber Security Challenge. 
Na een zomerstage bij 
Facebook Londen kreeg 
hij meteen een vast 
contract aangeboden. Als 
software ingenieur werkt 
hij met zijn team vooral 
aan privacy-gerelateerde 
functionaliteiten. “Op 
dat terrein liggen er nog 
heel wat interessante 
uitdagingen”, aldus de 
UHasselt-alumnus.
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DE WERELD EN UHASSELT
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“DEZE  
SETTING 

INSPIREERT!”

DE DEENSE SIGNE MØRK MADSEN  
VERBLIJFT 3 MAANDEN AAN UHASSELT

De 52-jarige Deense architecte Signe Madsen is niet meteen de 
doorsnee-doctoranda. Pas na een lange carrière als ontwerpster 
bij Bang & Olufsen, een decennium als Retail-design-docente bij 
VIA Design & Business startte ze aan haar doctoraatsonderzoek 
rond retail design; een gezamenlijk doctoraat van Via University 
College en Aarhus University. “En toch loopt er een hele duidelijke 
rode draad doorheen mijn carrière”, lacht Signe. “De ogenschijn-
lijke tegenstelling tussen design en business. Het snijvlak waar die 
twee domeinen elkaar in retail design raken: dát heeft mij altijd 
gefascineerd. Dáár ligt mijn drive.”

 DESIGN MEETS BUSINESS 

“Toen ik nog bij Bang & Olufsen werkte, merkte ik hoe moeilijk het 
was om ontwerpers aan te trekken die excellente creatieve vaar-
digheden konden combineren met zakelijke inzichten. Design en  
business zijn nochtans geen tegenstellingen. Ze kunnen 
én moeten elkaar versterken in een domein als retail de-
sign. Hoe kunnen we jongeren het best klaarstomen voor 
die boeiende, veelzijdige jobs in de retail design? Daar 
wou ik zelf mijn steentje aan bijdragen. Daarom zette ik tien 
jaar geleden de stap naar het academische onderwijs.”► 

“Retail design is een nog relatief nieuw 
academisch onderzoekstopic. Wereldwijd 
zijn er maar weinig onderzoeksgroepen 
in actief”, vertelt de Deense architecte 
Signe Madsen. “UHasselt scheert hoge 
toppen op dit domein: jullie excelleren 

met sterk academisch onderbouwd 
onderzoek dat tegelijkertijd ook relevant is 
voor de retailpraktijk. Dat bracht mij naar 

Diepenbeek.”
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“Aan VIA Design studeren o.a. modeontwerpers en retail desig-
ners. En al die studenten krijgen in het eerste jaar dezelfde les-
sen marketing, branding en management. Of je nu designer of 
modeontwerper wil worden? Het is voor iedereen belangrijk om 
wat zakelijke managementinzichten te vergaren. Studenten moeten 
heel snel leren begrijpen dat economie de vijand niet is en dat je 
tijdens en na het creatieve proces moet rekening houden met de 
markt, je doelpubliek en mediakanalen.

 ACADEMISERINGSPROCES 

“Ons departement maakt deel uit van een hogeschool. De  
Bologna-verklaring bracht met zich mee dat ook wij een academi-
seringsproces moesten doorlopen en een stevige onderzoeks- en 
kennisbasis moesten opbouwen in onze domeinen. Zo´n proces is 
altijd een beetje een verhaal van laying out the route as you walk 
it. De inzichten en ervaringen van je peers zijn op zo´n momenten 
van onschatbare waarde.”

 COMMUNITY VAN GELIJKGEZINDEN 

“Binnen VIA Design ben ik op dit moment de enige PhD-student die 
focust op onderzoek in retail design. Ik heb thuis een fantastische 
promotor uit de managementfaculteit die mij enorm vrij laat om 
mijn eigen keuzes te maken en accenten te leggen. Maar iedereen 
kan natuurlijk wel een sparring partner gebruiken. Daarom wou ik 
zo graag naar UHasselt komen. Hoe gaan jullie om met dat span-
ningsveld tussen design en retail marketing? Hoe onderbouwen 
jullie je onderzoek theoretisch-wetenschappelijk zo sterk? En hoe 
zorgen jullie er desondanks toch continu voor dat je onderzoeks- 
resulaten ook bruikbaar zijn voor de retail praktijk? Want die  
praktische inzetbaarheid vind ik persoonlijk heel belangrijk.”

“Ik wil met mijn onderzoek toolsets en designparameters ontwik-
kelen waar retail designers in hun praktijk meteen mee aan de 
slag kunnen. Geen onderzoek dat aantoont dat de kleur rood de 
aandacht trekt, maar concrete handvaten die tot zakelijke succes-
sen en een samenhangend imago leiden bij de inrichting van retail 
spaces. Inzichten die zowel van pas komen bij het ontwerpen van 
fysieke winkels als de online kanalen, want die twee kan je niet 
meer loskoppelen van elkaar”, onderstreept Signe Madsen. “Als ik 
dan zie welke knappe resultaten jullie boeken met het Retail Design 
Lab, dan werkt dat alleen maar inspirerend.”

 GROEIKANSEN IN HET KWADRAAT  

“Voor mij persoonlijk is deze onderzoeksuitwisseling bijzonder  
stimulerend. Hier kan ik herbronnen, nieuwe inspiratie sprokkelen 
en zonder afleiding – van andere academische taken – voluit op 
mijn onderzoek focussen. Ik word hier continu blootgesteld aan 
de inzichten van een community die op hoog niveau academisch 
onderzoek verricht naar retail design. Dat is bijzonder waarde-
vol om stappen vooruit te zetten. De gesprekken die ik dagelijks 
voer met de retail design-onderzoekers hier, en met mijn project  
advisor Ann Petermans in het bijzonder, helpen mijn onderzoek 
enorm vooruit. En daarmee helpen ze ook mijn opleiding en de-
partement in Denemarken groeien.”

“Ook onze lokale Kamer van Koophandel toont zich bijzonder 
geïnteresseerd in de activiteiten van jullie Retail Design Lab. Recent 
kwamen ze in Hasselt op bezoek om te kijken hoe wij de toolsets 
die jullie ontwikkeld hebben ook in Denemarken kunnen inzetten 
om onze retailers te helpen professionaliseren. Het is fantastisch 
om te zien dat mijn persoonlijke uitwisseling zoveel groeikansen 
genereert: voor mijn opleiding, mijn onderwijsinstelling en onze 
lokale economie.”

Ik wil met mijn onderzoek
toolsets ontwikkelen die van 
pas komen bij het ontwerpen 
van zowel fysieke winkels als

online kanalen

”



Bijna bachelor?
Behaal je master aan

de universiteit van vandaag!

Voor het exacte programma en je inschrijving:
www.uhasselt.be/infodagen

MASTERBEURS 
21 februari 2019
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WETENSCHAP  
VOOR IEDEREEN! 

INSCIGHT

WORK IN PROGRESS
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“Als wetenschappelijk onderzoek de krantenkoppen haalt, gaat het vaak 
om sensationele berichten zoals de zoveelste doorbraak in Alzheimer- of 
kankeronderzoek. Maar wetenschap is veel méér dan dat”, zeggen dr. Martijn 
Peters en Els Smeyers, wetenschapscommunicatoren van UHasselt. “Wie zijn 
de mensen achter de wetenschap? Wat drijft hen? Waar worstelen zij mee? En 
hoe verloopt het proces van wetenschappelijk onderzoek achter de schermen. 
Met het digitale platform inSCIght willen we dat verhaal dichter bij de mensen 
krijgen”

WETENSCHAP  
VOOR IEDEREEN! 

INSCIGHT
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”

WORK IN PROGRESS

In een tijdperk waar
wetenschap steeds vaker als 

een opinie wordt beschouwd,
is het belangrijker dan ooit

om burgers wetenschappelijk 
geletterd te maken

De aandacht voor wetenschapscommunicatie an sich is niet 
nieuw aan UHasselt
ELS SMEYERS: “Absoluut niet. Wetenschapscommunicatie is 
de taak van elke universiteit. Het wetenschappelijk onderzoek 
van universiteiten wordt voor een groot deel met belastinggeld  
gefinancierd. Het is dus onze maatschappelijke plicht om over dat 
onderzoek te communiceren.”
MARTIJN PETERS: “In een tijdperk waar wetenschap steeds va-
ker als een opinie beschouwd wordt, is het belangrijker dan ooit 
om burgers wetenschappelijk geletterd te maken. We moeten hen 
op een toegankelijke manier duidelijk maken waar academisch  
onderzoekers mee bezig zijn. De grote maatschappelijke uit- 
dagingen van vandaag – klimaatverandering, de vergrijzing, de 
grote toename van chronische ziektes, … - hebben stuk voor stuk 
een wetenschappelijke basis. En het zullen ook wetenschappers 
zijn die in een belangrijke mate met oplossingen moeten komen.”
ELS SMEYERS: “Een deel van de activiteiten rond wetenschaps-
communicatie bestaat er daarom ook niet toevallig in om kinderen 
en jongeren te fascineren voor dat wetenschappelijk onderzoek. 
Als we hun wetenschappelijke interesse kunnen triggeren, zijn zij 
hopelijk ook sneller geneigd om later voor een STEM-opleiding 
te kiezen. Want Vlaanderen, Europa, en de wereld heeft weten-
schappers en ingenieurs nodig!”

Wat gebeurde er tot nu toe rond wetenschapscommunicatie 
aan UHasselt?
ELS SMEYERS: “Enerzijds communiceerden we via de pers en onze 
eigen magazines en website over het onderzoek dat aan UHas-
selt gevoerd wordt. Anderzijds focusten we op de organisatie van 
evenementen die wetenschap dichter bij de mensen brachten:  
Kinderuniversiteit, de Dag van De Wetenschap, Wetenschapsca-
fés, Science Slams,…”
MARTIJN PETERS: “Die evenementen willen we in de toekomst ook 
blijven organiseren, want de reacties zijn altijd ontzettend positief. 
Door letterlijk in contact te treden met onze onderzoekers, en on-
derzoeksfaciliteiten te bezoeken, krijgen mensen uit eerste hand 
interessante, relevante en correcte wetenschappelijke informatie.” 

En toch wilden jullie met inSCIght nog een stap verder gaan. 
Was dat nodig?
MARTIJN PETERS: “Iedereen leeft tegenwoordig digitaal. Jongeren 
– maar ook steeds meer volwassenen - lezen nog amper kranten. 
Ze kijken zelfs geen televisie meer. Ze zitten de hele dag online 
op hun smartphones. Wil je wetenschap tot bij hen krijgen? Dan 
zal je die kanalen ook gericht moeten inzetten. En dan zal je jouw 
boodschap bovendien moeten verpakken op een boeiende, in-
spirerende manier. Met inSCIght kiezen we voor een duidelijke 
omni-channel aanpak. Onze website is de centrale hub waar alle 

artikels en video´s samenkomen, maar per sociale mediakanaal 
hanteren we een heel eigen strategie. Zo willen we een zo breed 
mogelijk publiek te bereiken. Studenten zijn talrijk aanwezig op 
Instagram, proffen vind je dan weer sneller terug op Twitter, onze 
externe partners zijn ruimschoots vertegenwoordigd op LinkedIn,… 
met inSCIght proberen we iedere doelgroep op de juiste manier 
te benaderen.”

Staat wetenschapscommunicatie in digitale tijden niet vaak  
synoniem met dumbing-down?
MARTIJN PETERS: “Absoluut niet. Je kan wetenschappelijke  
informatie perfect toegankelijker maken zonder in te boeten aan 
kwaliteit. De artikels en video´s die we delen, zijn altijd stevig 
wetenschappelijk onderbouwd. Maar we presenteren ze wel op 
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Op zoek naar meer inSCIght  
in UHasselt-onderzoek? Vind ons op:
Website | www.uhasselt.be/inscight
Facebook | inSCIghtUH
Instagram | inscight.uh
Linkedin | www.linkedin.com/company/inscight-uhasselt

de meest aantrekkelijke manier. Met inSCIght willen we net méér 
nuance en kleur brengen in het zwartwit-beeld van wetenschappe-
lijk onderzoek dat vandaag vaak heerst. Die ambitie maken onze 
filters op Instagram ook heel zichtbaar.”
ELS SMEYERS: “Toegankelijkheid en inhoudelijke correctheid hoe-
ven geen tegenstellingen te zijn. Maar het is uiteraard altijd een 
oefening in balans, en een uitdaging: hoeveel details mag je 
schrappen zonder te raken aan de essentie? Dat we allebei zelf 
een wetenschappelijke achtergrond hebben, helpt daarbij enorm.”

Welke topics komen aan bod?
MARTIJN PETERS: “We berichten heel bewust niet alleen over  
onderzoeksresultaten, maar ook over het hele proces dat hierach-
ter schuilgaat en de mensen die het onderzoek voeren. De topics 
zijn heel divers. Op onze website loopt op dit moment de reeks 
MIT Monday: daarin vertelt doctorandus Bert Lenaerts elke week 
iets over zijn onderzoeksuitwisseling in het MIT. Zijn ervaringen 
zijn interessant: niet alleen voor onze externe volgers, maar ook 
voor onze eigen onderzoekers die van zo´n uitwisseling dromen. 
Op Instagram hebben we dan weer een reeks als True Tuesday, 
waarin ik samen met doctoranda Noémie Aubert Bonn stil sta bij 
een aantal taboes uit de wereld van het wetenschappelijk onder-
zoek: mental health, het maken van fouten in je onderzoek,… Die 
reeks wordt bijzonder gesmaakt door academische onderzoekers 
in binnen- en buitenland. Logisch, want wetenschappelijk onder-
zoek is heel internationaal. Overal ter wereld stoten onderzoekers 
op dezelfde problemen.”

Kozen jullie er daarom voor Engels als voertaal?
MARTIJN PETERS: “Engels is dé taal van de wetenschap. Veel 
van onze eigen onderzoekers komen uit het buitenland, en we 
willen ook dat onze internationale peers het onderzoek van 
UHasselt volgen. Engels was dus de enige logische keuze,”

Wanneer zijn jullie tevreden? Wat hopen jullie nog te be-
reiken met inSCIght?
ELS SMEYERS: “Op dit moment zijn de reacties heel positief. 
Veel collega´s zijn bereid om hun verhalen met ons te delen. 
En daar zijn we blij om, want zonder hen lukt dit natuurlijk 
niet.”
MARTIJN PETERS: “Zo´n nieuw platform opstarten en leven-
dig maken (en houden) vraagt tijd natuurlijk, maar uiteindelijk  
dromen we toch van een brede gedragenheid: intern en ex-
tern. Ik hoop dat we via inSCIght mee kunnen bouwen aan 
een sterkere UHasselt-community. Dat collega´s uit andere dis-
ciplines het onderzoek van andere onderzoeksgroepen via 
onze posts beter leren kennen en eventueel zelfs raakpunten 
ontdekken. Ik hoop dat steeds meer onderzoekers ons zul-
len contacteren met ideeën voor een reeks, artikel of video, 
zodat we met gebundelde krachten dat UHasselt-onderzoek 
samen kunnen uitdragen. En ik hoop natuurlijk dat ook  
buiten de universiteitsmuren het onderzoek dat hier gebeurt, 
nog meer gaat leven. Dat we erin slagen om – in alle kleur en 
nuances - te laten zien waar UHasselt voor staat.” ■
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MUSIC FOR LIFE

Koude dagen, 
warme acties.

De Warmste Week is intussen een ware kersttraditie 
aan UHasselt. Op de campussen werd ook dit jaar weer 
voluit gesmuld, gequizd en gesport voor het goede 
doel. Studenten en personeelsleden spotten elfjes op de 
agora (#Makeanelfie), wandelden met Harold de pony 
door de bossen van Bolderberg, kochten kerstballen of 
tweedehands boeken, en stapen van Diepenbeek naar de 
Oude Gevangenis (Walk for Life). De 53 UHasselt-acties 
zorgde voor het mooie bedrag van 45.659 euro.

UHASSELT WAS ERBIJ
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Als centrale goede doel koos de universiteit dit jaar voor 
VZW Kids! Zij zetten zich in voor kinderen en (jong)vol-
wassenen met een communicatieve beperking.
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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 dr. Carmen Adams ons mee naar de wereld van  
on- en offline shoppen.

1 2 3
“Gaan mensen straks meer online shop-
pen? Of kiezen ze terug voluit voor de 
fysieke winkelervaring? Die vraag is niet 
langer relevant, want shoppers kiezen 
niet voor online of offline. Ze combineren  
die kanalen continu. Shoppen wordt  
phygital! En retailers moeten hun fysieke 
en online shopervaring zo aangenaam 
mogelijk laten versmelten tot één consis-
tente customer journey.

Wil jij een nieuw espressotoestel kopen?  
Dan ga je wellicht eerst online wat  
informatie zoeken. In de winkel zelf wil je 
de koffie vooral ruiken, proeven en horen 
doorlopen. Bevalt die zintuiglijke erva-
ring? Dan wil je misschien toch nog een 
laatste online review lezen voor je naar 
de toonbank loopt. Retailers kunnen van-
daag niet meer eenzijdig focussen op het 
digitale of het fysieke. De klant verwacht 
één samenhangende winkelervaring.

“De fysieke winkel heeft zijn plaats  
terug veroverd en zal ook nóóit verdwij-
nen. Het is niet toevallig dat zelfs een 
eCommerce-reus als Amazon in Amerika 
plots Amazon-winkels opent. Online kan 
je immers nooit dezelfde shopervaring 
bieden als offline. Het fysieke contact 
met je klanten – die jouw producten kun-
nen proeven, voelen en ruiken – kan je 
niet helemaal schrappen, zonder dat je, 
zoals de Zalando´s van deze wereld, 
met immense retourcijfers geconfronteerd 
wordt. 

De fysieke winkel blijft het belangrijkste 
verkooppunt. Maar klanten verwachten 
vandaag wel méér van die winkel. En 
ze blijven niet op hun honger zitten, want 
zelfs discounters als Lidl en Aldi zullen 
steeds meer gaan inzetten op een aan-
gename, zintuiglijke shop-ervaring die 
voelbaar maakt waar zij voor staan.”

“Online shops kunnen hun klanten op 
dit moment alleen nog maar met klank 
en beeld verleiden. En dat is een im-
mens nadeel, want kleren wil je voelen,  
schoenen wil je passen, shampoo wil 
je ruiken,… Hoe kan je ook online de 
smaak-, geur- en sensitieve zintuigen prik-
kelen? Daar denken retailers vandaag 
hard over na. Technologisch is er al 
veel mogelijk: van geur producerende 
usb-sticks en tablets die de structuur van 
stoffen kunnen simuleren tot 3D-smaak-
printers. Toch zal het nog jaren duren 
voor die innovatieve gadgets standaard 
worden. 
Intussen investeren online retailers voluit 
in een optimalere visuele en auditieve 
shopervaring. Frontfoto´s van jurkjes 
maken plaats voor 3D-simulaties waarin 
het model ronddraait. Er worden meer 
geluidsfragmenten gebruikt, en voice-
search maken het online shoppen steeds 
eenvoudiger en intuïtiever.”

LET´S GET  
PHYGITAL! 

SHOP! SHOP! SHOP! USE YOUR  
SENSES ONLINE!

Carmen Adams studeerde toegepaste economische wetenschappen aan UHasselt. Na een paar jaar in het bedrijfsleven 
keerde ze terug naar de universiteit om er te doctoreren op het snijvlak van marketing en retail design. Kunnen crossmodale 
correspondenties – de onbewuste linken die we leggen tussen onze zintuigen – een meerwaarde betekenen voor retailers? 
Die vraag stond centraal in Adams´ doctoraatsonderzoek.

TRENDWATCHING

“SHOPPEN WAS NOOIT 
AANGENAMER!”

3 TRENDS IN ON- EN OFFLINE SHOPPEN
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Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be

Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 

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

INFODAGEN 
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 | MASTERBEURS

ZATERDAG 16 MAART 2019 | INFODAG

ZATERDAG 27 APRIL 2019 | INFODAG

MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 | INFOMARKT

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

OPENLESDAGEN & PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

Voor de exacte data en om je vooraf in te schrijven, kun je terecht op 
www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt

PROEVEN VAN 
UHASSELT


