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48 JAAR MAATSCHAPPELIJK 
ENGAGEMENT 

In mei 2021 vierde UHasselt haar 48ste verjaardag. Al in de oprichtingswet  
- twee jaar eerder - kreeg onze universiteit een duidelijke maatschappelijke 
opdracht mee: “Begaafde jongeren uit alle sociale lagen de mogelijkheid 
geven om met eigen middelen studies aan te vatten in die disciplines 
waaraan een werkelijke behoefte bestaat voor de economische en sociale 
uitbouw van een gewest met een jonge en dynamische bevolking.” Die 
woorden uit 1971 hebben nog niets aan relevantie verloren.

In de jaren zeventig ging er in Limburg te veel talent verloren. De 
onderparticipatie van Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs was 
dramatisch. En jongeren met laaggeschoolde ouders vonden te moeilijk 
toegang tot de universiteit. Met elke opleiding die UHasselt aanbood, 
konden we de participatiegraad aan die specifieke studiegebieden mooi 
opkrikken. Dat deden we ook met onze jongste opleidingen rechten en 
handelswetenschappen, en toch… blijft de onderparticipatie in Limburg 
een hardnekkig probleem. Met onze nieuwe opleidingen proberen we 
straks weer steentjes te verleggen, en ook met initiatieven als Talim houden 
we vast aan onze oorspronkelijke opdracht.

Dat UHasselt is ontstaan als antwoord op een duidelijke maatschappelijke 
nood typeert ons. Dat maatschappelijk engagement zit diep in onze  
identiteit verweven. Ook vandaag vormen de grote en kleine uitdagingen 

– in onze regio én de wereld – nog steeds de kompasnaalden van ons 
onderwijs en onderzoek. Ons civic engagement is wat onze onderzoekers, 
docenten en studenten drijft. Zorgt de groeiende everzwijnenpopulatie 
in het Nationaal Park Hoge Kempen voor overlast? Dan willen onze 
onderzoekers meer kennis over die populatie helpen opbouwen. Stoten de 
snelgroeiende steden in Afrika op de limieten van duurzame ontwikkeling? 
Dan brengen onze onderzoekers gepassioneerd hun expertise mee aan 
boord. En creëert de transitie naar duurzame energie globaal veel nieuwe 
uitdagingen? Dan bundelen onze onderzoekers enthousiast de krachten 
met anderen om samen meer kennis op te bouwen rond hernieuwbare 
energie, nieuwe materialen en batterij- en waterstoftechnologie. 

Voor een warme civic universiteit als UHasselt die het liefst – in het midden 
van de samenleving – dicht bij haar studenten en stakeholders staat, was 
dit wel een bijzonder uitdagend 48ste academiejaar. Afstand houden ligt 
nu eenmaal veel minder in onze natuur. Ik kijk dan ook al reikhalzend uit 
naar dat 49ste academiejaar waarop we onze campussen – ook fysiek – 
weer zien bruisen van leven en engagement.

Bernard Vanheusden
rector UHasselt 
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EVERZWIJNEN IN HET 
NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN

“ Ik heb mijn 
 hart verloren 
 aan het 
 everzwijn”

De groeiende everzwijnenpopulatie 
in Limburg zorgde al vaak voor 
krantenkoppen. Het blijkt lang niet 
altijd evident voor mens en dier om 
zo dicht bij elkaar te leven. Terwijl 
het Instituut voor Natuur en Bos het 
beheer van de diersoort probeert te 
managen, past het everzwijn ook zelf 
zijn gedrag aan die nieuwe setting 
aan. Hoe anders gedraagt de diersoort 
zich in de nabijheid van de mens dan 
in het wild? Welke veranderingen zien 
we in hun activiteitenpatroon en in 
hun ruimtegebruik? Dr. Jolien Wevers 
onderzocht het in haar doctoraat.
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”Met cameravallen 
krijg je als 

onderzoeker de 
meest schitterende 

blik achter de 
schermen

 ACHTER DE SCHERMEN 

Waar komt die passie voor het everzwijn 
vandaan?
JOLIEN WEVERS: “Dieren hebben mij 
altijd mateloos geïnteresseerd. Daarom 
ben ik ook biologie gaan studeren. En het 
everzwijn is toch wel een van de meest 
imposante, intrigerende zoogdieren dat in 
onze contreien leeft. Ze zijn slim, krachtig 
en enorm adaptief. In mijn bachelorproef 
focuste ik ook al op everzwijnen. Daar ging 
ik na of cameravallen een goede manier 
konden zijn om everzwijnen te observeren. 
Eigenlijk ben ik toen al voorgoed mijn hart 
verloren aan het everzwijn. (lacht) En ik 
merkte ook meteen dat dit type onderzoek 
– een mooie combinatie van veldwerk en 
data-analyse – perfect bij mijn persoonlijk-
heid past. Met die cameravallen krijg je 
als onderzoeker de meest schitterende blik 
achter de schermen. Het is alsof je naar 
een hele lange natuurdocumentaire aan het 
kijken bent.”

Everzwijnen komen vaak negatief in het 
nieuws. Er is heel wat te doen over het  
beheer van de soort en de jachtvoor-
schriften. Maar daar focuste jij in je  
onderzoek niet op.
JOLIEN WEVERS: “Nee, in mijn onderzoek 
lag de focus toch anders. Het everzwijn 
is maatschappelijk en wetenschappelijk 
gezien een ontzettend interessant dier 
om te bestuderen. Waar we over de hele 
wereld zien dat de biodiversiteit daalt en 
massa-extincties diersoorten bedreigen, 

stellen we tegelijkertijd vast dat bepaalde 
soorten – zoals het everzwijn, maar ook 
de wolf, het ree en de lynx – heel erg aan 
het groeien zijn. Onze inspanningen op 
vlak van natuurbehoud en habitatherstel 
hebben duidelijk gerendeerd, maar omdat 
die populaties zo sterk groeien, komen ze 
ook sterker in contact met mensen. Hoe 
past de soort zijn gedrag aan die nieu-
we context aan? Wat gebeurt er precies 
waardoor het voor het everzwijn perfect 
mogelijk is om zo dicht bij de mensen te 
leven terwijl andere populaties daar niet in 
slagen? Die vragen probeerde ik te beant-
woorden. Als we beter begrijpen hoe het 
everzwijn in deze nieuwe context leeft en 
hoe hij zijn activiteiten en risico´s met elkaar 
afweegt, kunnen die inzichten op termijn 
natuurlijk wel leiden tot een beter beheer 

van de soort. Maar terwijl het Instituut voor  
Natuur en Bosonderzoek (INBO) zich in zijn  
onderzoek echt richt op het beheer van de 
soort ben ik vanuit academisch-biologisch 
perspectief hun gedrag gaan analyseren.”

 POPULATIE IN VOLLE GROEI 

Hoe groot is de populatie concreet op dit 
moment?
JOLIEN WEVERS: “Het is heel moeilijk om  
met zekerheid te zeggen hoeveel ever- 
zwijnen er vandaag in het Nationaal Park 
Hoge Kempen leven. Want een everzwijn 
is niet individueel herkenbaar. Zelfs man-
netjes en vrouwtjes zien er quasi hetzelfde 
uit. En we gebruiken wel statistische mo-
dellen om de grootte van de soort in te 
schatten, maar die methode staat nog niet  
helemaal op punt. Er hebben altijd 
wel everzwijnen geleefd in Vlaan-
deren, maar na de Tweede We-
reldoorlog waren die aantallen sterk  
gedaald. Pas in 2006 werd het dier  
opnieuw in Vlaanderen gespot. Vanuit  
Wallonië is de populatie via Voeren terecht-
gekomen in Limburg. Sindsdien groeit ze 
aan een immens tempo. Een everzwijn kan 
al na anderhalf jaar reproductief worden 
en ze krijgen elk jaar tien tot twaalf jongen. 
Zo lang er voldoende voedsel aanwezig is, 
groeit de soort dus exponentieel.”

Waarom is het Nationaal Park Hoge 
Kempen zo´n goede habitat voor het 
everzwijn?
JOLIEN WEVERS: “Het is een groot,  
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”Fascinerend hoe 
het everzwijn 

zich zo flexibel 
aan wisselende 

omstandigheden 
aanpast 

uitgestrekt gebied waar fors in natuur-
behoud geïnvesteerd werd. In het loofbos 
vindt het everzwijn zijn favoriete voedsel 
à volonté. Zij houden van eikels, kastan-
jes en beukennoten. Maar in feite eten ze 
alles. Wortels van planten, bladeren, fruit, 
gewassen en zelfs dierlijke bronnen zoals 
regenwormen en muizen.”

 HET ZWIJN UITHANGEN 

Hoe heb je het gedrag van het everzwijn 
onderzocht?
JOLIEN WEVERS: “We plaatsten veertig 
wildcamera´s op strategische plekken in 
het Nationaal Park die we elke maand  

verplaatsten. Dat leverde een immense 
stroom aan fotomateriaal en data op. Ik  
bestudeerde zo´n half miljoen foto´s per 
jaar. In de eerste fase voerden we een 
algemene studie, waarin we de camera-
beelden over een heel jaar analyseerden. 
Vervolgens splitsten we het onderzoek op in 
periodes, omdat de nabijheid van de mens 
– wat het everzwijn als potentieel gevaar 
detecteert – natuurlijk niet op elk moment in 
het jaar constant was. En we wilden ook 
graag nagaan op welke manier het ever-
zwijn zich aan die wisselende graad van 
bedreiging aanpaste.”

En passen ze hun gedrag aan het leven 
met de mens aan?
JOLIEN WEVERS: “Absoluut. En dat is best 
impressionant. Een everzwijn leeft normaal 
gezien overdag: dan gaan ze op zoek 
naar voedsel, water voor een modderbad 
en naar een partner. Maar de diersoort is 
evolutionair ook geprogrammeerd om ge-
vaar te vermijden. Om zich aan die nieuwe 
leefwereld – zo dicht bij de mens - aan te 
passen, stuurt het everzwijn zowel zijn acti-
viteitenpatroon als zijn ruimtegebruik bij. Ze 
worden meer actief in de schemertijd en ´s 
nachts. En zelfs die timing passen ze enorm 
flexibel aan de omstandigheden aan, want 
er zijn natuurlijk niet op elk moment even-
veel wandelaars of fietsers in het Nationaal 
Park, en ook de jachtactiviteit fluctueert. 
Hoe drukker het in het Nationaal Park 
wordt, des te dieper in de nacht de ever-
zwijnen actief worden. En in periodes waar 
sommige plekken drukker bezocht werden 
dan andere – en de risicofactor voor het 
everzwijn dus heel variabel was – zagen 
we dat ze ook hun ruimtegebruik gingen 
aanpassen. In de vroege nacht trokken ze 
dan naar plekken met een laag risico om 
zich pas dieper in de nacht te verplaatsen 
naar plaatsen waar dat risico veel hoger 
was. We wisten natuurlijk wel dat ever-
zwijnen ontzettend slimme, flexibele dieren 
waren, maar het blijft fantastisch dat we 
dat nu echt hebben kunnen aantonen met 
harde data. Uit mijn onderzoek bleek heel 
duidelijk: het everzwijn past zich bijzonder 
flexibel aan wisselende omstandigheden – 
met verschillende risicograden - aan.”

Wat was het moeilijkste aan dit onder-
zoek?
JOLIEN WEVERS: “Mijn onderzoek is het 
allereerste everzwijnen-onderzoek dat ▶  



Het doctoraat van Jolien Wevers kwam tot stand in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in het 
kader van een FWO lifewatch-project.
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aan UHasselt gevoerd werd. Dat betekent 
dat de hele basis nog moest gelegd worden. 
Hoeveel camera´s moeten we gebruiken? 
Waar gaan we plaatsen? Hoe vaak laten we 
ze roteren? Maar het pittigste stuk van mijn  
onderzoek was zeker om die massa foto´s 
om te zetten in analyseerbare data waar 
we statistische modellen op konden los-
laten. Omdat de automatische beeldher-
kenning nog in de kinderschoenen staat 
als het om bewegend beeld gaat, moest 
dat allemaal handmatig gebeuren. Per 
foto moesten heel wat verschillende pa-
rameters in kaart gebracht worden: waar 
de foto gemaakt werd, welke biologische 
parameters aan die omgeving verbonden 
zijn, en op welk moment van de dag of 
nacht het everzwijn gespot werd. Een hu-
zarenwerkje, maar nu hebben we  wel een  
fantastische dataset in handen om op  
verder te bouwen.”

 DE VOLGENDE STAP 

En nu? Wat is de volgende stap?
JOLIEN WEVERS: “Dit onderzoek legt 
de basis, maar er moet nog zoveel meer  
onderzocht worden. Enerzijds geven die 
nieuwe inzichten een aanleiding om een 
aantal nieuwe beheertoepassingen uit te  
testen. Daarmee zouden we kunnen na- 
gaan in hoeverre we hun gedrag en ruimte-
gebruik nog beter kunnen sturen, door bij- 
voorbeeld van maïsvelden heel gericht 
hoogrisicogebieden te maken. Maar 
ook de interactie tussen het everzwijn 
en de andere diersoorten die in het 
Nationaal Park leven, verdient nog 
veel aandacht. Er is nog zoveel te  
leren en te ontdekken over deze  
intrigerende diersoort.”▪

”Miljoenen foto's van everzwijnen 
leveren ons nu een fantastische 

dataset om op verder te bouwen
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UHASSELT EN UANTWERPEN LANCEREN INFECTIERADAR.BE

“Hoe meer data, hoe 
beter we virussen 
kunnen opvolgen”



INFECTIERADAR
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De uitbraak van het coronavirus maakte het pijnlijk duidelijk: een 
infectieziekte kan zich bijzonder snel en op grote schaal verspreiden. Om 
de verspreiding van infectieziekten nauwlettender te monitoren, lanceren 
UHasselt en UAntwerpen een nieuwe tool: Infectieradar.be. “Iedere Belg 
kan helpen door elke week zijn symptomen – of het gebrek daaraan – te 
rapporteren”, zegt dr. Lisa Hermans, onderzoeker van Infectieradar.be.



Steun ons onderzoek!
Een virus kan zich razendsnel verspreiden en ons leven ingrijpend veranderen. Daarvan 
heeft de coronacrisis ons allemaal bewust gemaakt. Met jouw financiële steun kunnen we 
de verspreiding van infectieziekten en virussen gedetailleerd in kaart brengen én trends 
oppikken nog voor de eerstelijnszorg er melding van maakt. 

Het Universiteitsfonds Epidemiologie van Infectieziekten zet uw giften en schenkingen 
voor 100% in om het epidemiologische onderzoek naar infectieziekten (Data Science 
Institute) te ondersteunen.

Meer weten? Surf naar
www.uhasselt.be/universiteitsfonds
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ter beschikking om de verspreiding van 
allerlei virussen zoals covid-19, griep, 
ebola en RSV van nabij op te volgen. We 
beschikken over een heleboel interessante 
datasets van huisartsen, laboratoria en  
gezondheidsorganisaties. En toch zou 
deze informatie die rechtstreeks van de 
burger komt een mooie aanvulling en 
enorme meerwaarde betekenen. Het 
gaat immers ook om de rapportering van 
bijzonder milde symptomen waarmee de 
gemiddelde Belg niet zo snel naar de 
dokter zal gaan. En die informatie komt 
rechtstreeks – zonder omwegen – bij onze 
onderzoekers terecht.”

“Iedere Belg kan deelnemen. We vragen 
slechts twee á drie minuten per week van 
hun tijd. Wie zich op Infectieradar.be regis-
treert, moet eerst een achtergrondvragen-
lijst invullen. Van zodra je geregistreerd 
bent, krijg je elke week een mailtje met een 
link naar jouw persoonlijke profiel. Daar 
kan je met een paar muisklikken aangeven 
of je die week symptomen vertoond hebt. 
Is dat niet het geval? Dan duurt die regis-
tratie slechts een paar seconden. Maar 
ook daarmee geef je onze onderzoekers 
ontzettend waardevolle informatie. Wie 
wel ongemakken heeft ervaren tijdens die 
week, vragen we om zijn symptomen kort 
op te lijsten. Die deelnemers geven we 
ook de mogelijkheid om nog een paar 
korte vervolgvragen te beantwoorden ▶ 

 SNELLER SCHAKELEN 

“De uitbraak van het coronavirus drukte 
ons allemaal met de neus op de feiten: 
een infectieziekte kan zich heel snel en  
wereldwijd verspreiden, zeker wanneer 
veel besmette burgers slechts milde symp-
tomen vertonen. Nochtans is het belangrijk 
om die verspreiding van heel nabij op te 
volgen om tijdig de juiste maatregelen te 
nemen”, stelt dr. Lisa Hermans. 

“Het idee achter Infectieradar.be is eenvou-
dig. Als zoveel mogelijk Belgen ons elke 
week rapporteren of zij bepaalde sympto-
men vertonen – zoals een lichte verkoud-
heid, koorts of hoofdpijn – dan kunnen we 
de verspreiding van infectieziekten zoals 
covid-19 veel beter in kaart brengen. Op 
die manier kunnen we de circulatie van  
virussen lokaal detecteren in een bepaalde 
regio in Belgïe vooraleer er verspreiding is 
over het hele land. Hoe meer data we bij 
elkaar brengen, des te beter we virussen 
kunnen opvolgen en hoe meer trends we 
kunnen oppikken. Met die informatie kun-
nen beleidsmakers ook sneller op de bal 
spelen , want covid-19 was niet het eerste, 
en zal wellicht ook niet het laatste virus zijn 
dat zich in België zal verspreiden.”

 MEER INZICHTEN 

“Om de dynamiek in de verspreiding van 
infectieziekten goed te begrijpen, zijn onze 
onderzoekers voortdurend op zoek naar 
data. Veel data. Die hebben ze nodig 
om hun wiskundige en statische modellen 
fijn te stellen zodat ze adequaat kunnen 
voorspellen hoe snel een virus wordt door- 
gegeven, welke trends we mogen ver-
wachten in ziekenhuisopnames en wat de 
impact van bepaalde maatregelen precies 
is”; legt dr. Lisa Hermans uit. “Uiteraard 
hebben onze biostatistici (SIMID en DSI) 
op dit moment al heel veel databronnen 



Hoe kan jij helpen?
Surf naar www.infectieradar.be en maak een profiel 
aan voor jezelf en/of voor je kinderen onder de 18 
jaar. Eenmaal geregistreerd, krijg je elke week een 
e-mail met een link naar jouw vragenlijst. Daarin geef 
je – met een paar muisklikken – aan of je symptomen 
hebt of niet. Ook wanneer je je kerngezond voelt, 
willen we dat graag weten. 

Met een paar minuutjes per week lever je ons 
een schat aan informatie. Zo kunnen we samen 
infectieziekten beter en sneller opvolgen.
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zoals: Was je te ziek om te gaan werken?  
Hoe lang hebben de symptomen aangehou-
den? Of: ben je opgenomen in het zieken-
huis? Die extra informatie helpt ons om een 
nog beter beeld te vormen van wat er pre-
cies speelt. Over privacybescherming hoe-
ven de deelnemers zich absoluut geen zor-
gen te maken. We houden ons strikt aan de  
de GDPR-wetgeving en verwerken  
enkel niet-identificeerbare gegevens om de  
onderzoeksvragen te beantwoorden.”

 OVER DE GRENZEN 

“Infectieradar.be kadert in een grootschalig 
Europees project. Dat is mooi, want virussen 

veel verder dan deze covid-19-crisis. 
Ook wanneer deze crisis achter ons ligt, 
zullen infectieziekten zich immers blijven 
verspreiden en zullen we waakzaam 
moeten blijven. Met deze tool beschikken 
onze wetenschappers over een schat aan  
informatie. En hoewel we ons in de eerste 
plaats op de verspreiding van infectieziek-
ten focussen, kunnen we dit platform straks 
ook gebruiken om de vaccinaties beter in 
kaart te brengen of om op grote schaal te 
peilen naar het mentaal welzijn van de  
Belgen. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Met rechtstreekse input van de burger over 
zijn gezondheid krijgen onze wetenschap-
pers nog meer slagkracht.” ▪

stoppen uiteraard niet aan de landsgrenzen. 
Het initiatief loopt al in negen andere 
landen waaronder Nederland, Frank-
rijk en Italië. Daar zien we dat burgers 
enthousiast reageren en massaal deel- 
nemen. We hopen dat de tool ook in  
België een groot succes wordt en dat bur-
gers er de meerwaarde van inzien. Hoewel 
we de deelnemers geen persoonlijke medi-
sche diagnose kunnen geven, kunnen ze via 
de site de resultaten van de bevragingen wel 
van nabij opvolgen. En ze weten dat onze 
onderzoekers en hun Europese collega´s de 
situatie continu op de voet opvolgen.”

“Onze ambities met Infectieradar.be reiken 
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UHASSELT IN ACTION

De overleden Aalsterse arts dr. Roland Demaeseneer laat een erfenis van 2 
miljoen euro achter voor het onderzoek naar reumatische aandoeningen van 
BIOMED UHasselt. Het is het hoogste bedrag dat al aan het Universiteitsfonds 
geschonken werd voor wetenschappelijk UHasselt-onderzoek.

Twee miljoen euro voor 
UHasselt-onderzoek naar 

reumatische aandoeningen

RECORDSCHENKING VOOR HET UNIVERSITEITSFONDS

Dr. Roland Demaeseneer was als arts  
gefascineerd door onderzoek naar afwij-
kingen van het bloed. Hij was ongetrouwd, 
had geen kinderen, en was zelf enig kind. 
Tijdens zijn leven vergaarde hij een mooi 
kapitaal, dat hij na zijn overlijden wou 
schenken aan een goed doel. “In 2012 
zocht Dr. Demaeseneer contact met het 

Universiteitsfonds UHasselt. Na enkele  
persoonlijke gesprekken besloot hij om 
meer dan 2 miljoen euro te schenken aan 
het onderzoek naar auto-immuunziekten 
van BIOMED UHasselt’”, zegt Frédérique 
de Keyser, coördinator van Universiteits-
fonds UHasselt. 

“Deze schenking geeft ons onderzoek 
een enorme boost”, zegt prof. dr. Veerle 
Somers. “Met dit geld kunnen we klinische 
studies opstarten om het ziekteverloop van 
reumatische aandoeningen beter te voor-
spellen en kijken of nieuwe therapieën  
kunnen aanslaan.” ▪
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5 TIPS VOOR BEGINNENDE BELEGGERS

“Mensen zien de beurs nog te vaak als een casino”
Beleggen is weer helemaal in. Op een moment dat 
spaargeld nog amper wat opbrengt, gaan mensen 
massaal op zoek naar andere manieren om hun 
geld te laten renderen. Ook steeds meer jongeren 
wagen zich – geïnspireerd door succesverhalen van 
beursgoeroes - enthousiast op de beurs. “Het grote 
probleem is dat mensen nog té vaak naar de beurs 
kijken als een manier om op een recordtijd veel geld 
te verdienen”, vertelt prof. dr. Anneleen Michiels. 

“Je moest eens weten hoe vaak ik telefoon-
tjes krijg van vrienden, die willen weten of 
het nu een goed moment is om te investeren 
in cryptocurrencies of andere aandelen”, 
lacht prof. dr. Anneleen Michiels. “Meestal 
kennen ze dan iemand die een paar maan-
den voordien daarin geïnvesteerd heeft en 
die daarmee monsterwinsten incasseert. Ze 
zien de beurs dan vooral als een manier om 
snel rijk te worden. Maar dat klopt helaas 
niet.”

 SNEL RIJK WORDEN 

“Op zich is het niet vreemd dat het grote 
publiek zich vandaag massaal op de beurs 
stort. Twintig jaar geleden, toen de beurs 
het ook goed deed, zag je eenzelfde  
reflex. En succesverhalen inspireren. On-
langs verscheen er een verhaal over een 
tachtigjarige man die altijd heel eenvoudig 
en bescheiden geleefd had, maar bij zijn 
dood plots een erfenis van tien miljoen dol-
lar naliet. Hij heeft heel zuinig geleefd, en 
systematisch zijn geld op de beurs belegd. 
Op lange termijn leidde dat tot enorme kapi-
talen. Zo´n verhalen doen mensen dromen. 
Iedereen wil graag weten wat zijn geheim 
was, want hij was een eenvoudige arbei-

BEURSTIPS

der zonder enige financiële achtergrond." 

 ALLES VERLIEZEN 

“Tegelijkertijd lees je natuurlijk ook verhalen 
van succesvolle miljonairs die aan de beste 
businessscholen gestudeerd hebben en die 
dan toch van de ene dag op de andere hun 
volledige kapitaal in rook zien opgaan om-
dat ze hun geld fout belegd hebben. Ook 
dát gebeurt helaas. Die verhalen maken 
van finance een boeiend domein waarin 
alles voor iedereen mogelijk is. Een verhaal 
waarin je extreem succesvol kan zijn zon-
der enige opleiding, maar waarin je – met 
enorm veel kennis en expertise - ook alles in 
één klap kan verliezen. Maar die verhalen 
bewijzen vooral dat beleggen nooit louter 
een rationeel gebeuren is, dat alleen maar 
gebaseerd is op een analyse van “funda-
mentals” van rente, winst of marktevolutie. 
Zelfs met de meest uitgekiende beurs- 
modellen is succes nooit gegarandeerd,  
omdat ook niet-rationale factoren een  
enorme impact hebben op de beurskoers.”

Waar moet je op letten als je je eerste 
stappen op de beurs wil wagen? Professor  
Michiels zet vijf valkuilen op een rij. ▶
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“Mensen zien de beurs nog te vaak als een casino”
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01. 02.
AMBIEER GEEN 

KORTETERMIJNSUCCESSEN 

“Het geheim achter het succesverhaal van 
die tachtigjarige man die plots 10 mil-
joen dollar achterlaat? Dat is simpel.  
Als je lang – in dit geval bijna zestig jaar 
- en consistent op de beurs belegt, dan 
kan je veel geld verdienen. Beursgoe-
roe Warren Buffet heeft het uiteindelijk 
ook zo gedaan. Hij streeft niet naar korte- 
termijnwinsten en speelt amper in op 
trends. Zijn motto is: “als je denkt dat je 
jouw aandelen binnen tien jaar niet meer 
wil hebben, dan moet je ze zelfs geen 
tien minuten houden.” Als je die strategie 
volgt, dan is de kans dat je emoties de 
overhand nemen – en je daardoor slechte  
beslissingen neemt – het kleinst. Wil je 
beginnen te beleggen? Stop dan elke 
maand een vast bedrag in de beurs 
en investeer je dividenden systematisch 
opnieuw. Ga je volgende maand je 
geld daarmee plots zien verdubbelen?  
Absoluut niet, maar je beperkt ook het risi-
co, en op lange termijn levert het altijd op.”

“Om op lange termijn grote winsten te boe-
ken met veilige fondsen is het wel belangrijk 
dat je vroeg begint. Ik laat mijn studenten 
soms berekenen wat het effect is wanneer 
je jarenlang vijftig euro per maand belegt 
in een veilig, gediversifieerd fonds. Wat is 
het rendement wanneer je daarmee begint 
op je twintigste? En wat op je dertigste? 
Dan zijn ze ontzettend verbaasd over hoe 
immens groot dat verschil is. En dat is alleen 
toe te schrijven aan het opnieuw investeren 
van dividenden en dat rente-op-rente-effect. 
Maar mensen hebben het van nature moei-
lijk om exponentieel te denken. Virologen 
zijn er nu al een jaar mee bezig om de 
bevolking uit te leggen wat een exponenti-
ele curve is, maar het blijft nog steeds een 
moeilijk verhaal. Toch werkt beleggen op 
de beurs precies hetzelfde.”

BELEG NOOIT GELD DAT JE 
METEEN NODIG HEBT“

“Er bestaat ontzettend veel kwantitatief  
finance-onderzoek waarin men met de 
meest ingenieuze formules, modellen en 
berekeningen de beurskoers probeert te 
voorspellen. En toch loopt het in de praktijk 
nog vaak anders.” 

“Een tijdje geleden interviewde de Wall 
Street Journal Harry Markowitz. Hij maakte 
wereldfurore met zijn portfolio-optimalisa-
tiemodel en kreeg daar in 1990 ook de 
Nobelprijs voor Economie voor. Toen de 
journalist hem vroeg hoe hij zijn eigen geld 
belegd had, zei hij: “Ik heb proberen te 
visualiseren hoe ik me zou voelen als de 
aandelenmarkt helemaal de hoogte in zou 
schieten en ik daar geen deel van zou uit-
maken. Daarna heb ik mij proberen voor te 
stellen hoe ik me zou voelen als de markt 
in elkaar zou storten en ik al mijn kapitaal 
daarin geïnvesteerd had. Vervolgens heb 
ik beslist om het fify-fifty te doen.” Zelfs een 
beursautoriteit als Markowitz beseft heel 
goed dat je nooit al je kapitaal mag beleg-
gen, maar dat je dat het best doet met geld 
dat je niet meteen nodig hebt. Het geld 
dat je belegt, mag je niet nodig hebben 
om je levensstandaard op peil te houden, 
want als het dan misloopt, maak je vaak 
irrationele, domme beslissingen.”

“In 2008, en ook vorig jaar bij het begin 
van de coronacrisis, zagen veel beleggers 
– hoe doordacht hun beleggingen ook wa-
ren - hun papieren winst in rook opgaan. 
De beurs kreeg rake klappen en alles zakte 
dertig tot veertig procent. Als zoiets ge-
beurt, zou je daar niet van mogen wakker 
liggen. Geraakt jouw aandeel plots in vrije 
val? Dan mag dat geen impact hebben op 
jouw levenskwaliteit. Als je geduld hebt, 
pikken de markten vaak vroeg of laat wel 
opnieuw op.” 

”Het geld dat je 
belegt, mag je niet 

nodig hebben om je 
levensstandaard op 

peil te houden
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03.
“Sommige mensen spelen op de beurs 
zoals ze naar het casino gaan. Ze willen 
op korte tijd enorme winsten incasseren en 
nemen daarvoor graag grote risico´s. En 
ja, er zijn effectief mensen die op korte tijd 
enorm rijk worden door hun aandelen op 
het juiste moment aan te kopen en opnieuw 
verkopen, en heel snel te schakelen. Maar 
er zijn ook mensen die in een casino veel 
geld winnen. (lacht) Als je op die manier 
je geld belegt, moet je ook tegen je ver-
lies kunnen. Maar daar hebben we het als 
mens best moeilijk mee. En eenmaal je ge-
wonnen hebt, smaakt dat naar meer. Toen 
men onderzoek deed naar de hersenactivi-

BEURSTIPS

teit van mensen die geld verdienen op de 
beurs, bleek dat hun hersenactiviteit niet te 
onderscheiden is van die van iemand die 
net cocaïne genomen heeft. Naar die kick 
zijn velen op zoek. Maar het werkt versla-
vend en het is gevaarlijk.”

“Gelukkig hebben wij als mens ook een aan- 
geboren aversie van verlies. We vinden het  
erger te verliezen wat we hebben dan 
dat we het leuk vinden om iets te win-
nen. Die verlies-aversie kan ons be-
hoeden om te grote risico´s te nemen. 
Dat zie ik ook in mijn onderzoek bij  
familiebedrijven. Daar nemen bedrijfs-

leiders soms op het eerste gezicht ir-
rationele beslissingen wat betreft finan-
ciering of verloning. Ze kiezen bewust 
niet voor grote winsten op korte termijn 
als ze daarmee familiebanden, hun  
bedrijfsdoelstellingen of de opvolging 
in gevaar brengen. Zij verliezen dat 
langetermijnperspectief minder uit het 
oog en kiezen voor duurzame zeker-
heid. En op lange termijn doen familie- 
bedrijven het – mede daardoor – ook vaak  
beter dan andere bedrijven. Voor wie op 
de beurs belegt, geldt vaak hetzelfde.”▶

LEER OMGAAN MET VERLIES
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04. 05.
“Mensen zijn van nature kuddedieren. 
Als onze buurman, of collega successen  
oogst op de beurs, dan voelen we een 
onweerstaanbare drang om dat voor-
beeld te volgen. Wanneer een beurs-
goeroe als Warren Buffet ergens in  
investeert, willen wij dat ook graag doen. 
En zelfs als Trump, Elon Musk of de Karda-
shians tweeten over een aandeel van een 
bedrijf, zijn wij geneigd om hen te volgen. 
Maar het is belangrijk om zelf kritisch te 
blijven.”

ZORG DAT JE OVER EEN 
MINIMUM AAN FINANCIËLE 

KENNIS BESCHIKT

“Moet je een diploma hebben in de eco-
nomie om succesvol te zijn op de beurs? 
Absoluut niet, maar een minimum aan finan-
ciële kennis is wel belangrijk. Je zou toch 
moeten weten wat het verschil tussen een 
aandeel en een obligatie is, wat een divi-
dend precies is en wat voor een effect het 
kan hebben als je dat blijft investeren. Een 
minimale financiële geletterdheid is een 
must om de juiste beslissingen te maken. 
En toch is het niet zozeer het gebrek aan fi-
nanciële kennis, maar de zelfoverschatting 
die het grootste gevaar inhoudt voor beleg-
gers. Als het verschil tussen wat je denkt 
dat je weet én wat je effectief weet groot 
is, is de kans bijzonder groot dat je te grote 
risico´s neemt. Beleggers die beseffen dat 
ze er niet zoveel vanaf weten, gaan immers 
spontaan al voorzichtigere en slimmere keu-
zes maken.”

“Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van 
het overschatten van de eigen financiële 
kennis het grootst zijn bij hoogopgeleiden 
en mensen met een hoog inkomen. En dat 
kan gevaarlijk zijn. Dat geldt trouwens ook 
voor ondernemers. Wanneer ze denken dat 
ze het financiële luik wel begrijpen, maar 
hun zelfinschatting niet strookt met de reali-
teit, heeft dat ook effect op welk financieel 
advies ze gaan zoeken en volgen. Uit een 
onderzoek dat we in Australië en Spanje 
gevoerd hebben, bleek dat de financiële 
kennis van een bedrijfsleider een belangrijke 
impact had op de manier waarop het bedrijf 
groeit. Zelfs wanneer je de beste financiële  
adviseur aanwerft, moet je als bedrijfsleider 
immers nog altijd kunnen begrijpen wat hij 
jou vertelt. Zonder een minimum aan finan-
ciële geletterdheid kan je maar moeilijk de 
juiste beslissingen nemen. En dat geldt even 
goed voor beleggers op de beurs.” ▪

BLIJF KRITISCH. 
DE MENS IS EEN KUDDEDIER

”Zelfoverschatting is 
voor beleggers het 

grootste gevaar

“Je moet beseffen dat we van nature ook op 
zoek gaan naar bevestiging voor de keu-
zes die we maken. Als jij net geïnvesteerd 
hebt in bitcoins, dan ga je spontaan alleen 
informatie lezen waaruit blijkt dat bitcoins 
een fantastische investering zijn. En je om-
ringt je het liefst met mensen die eenzelfde 
boodschap uitdragen. Wil je ergens in 
beleggen? Doe dan kritisch je research en 
laat je niet te veel beïnvloeden door trends 
of meningen van anderen. En besef ook 
dat wanneer je in de krant koppen ziet als 
“nu moet je in de beurs investeren”, het wel-
licht vaak eerder het moment is om weg te 
gaan. Dan geraakt de markt al snel over-
verhit en stort de bubbel in. Denk maar aan 
de internetzeepbel aan het begin van deze 
eeuw.”



19

EXPERT IN BELEGGEN?

Volg de 
opleiding 
"Beleggen 

voor 
professionals 
en Experts"

Met prof. dr. Stefan Duchateau ben 
je in goede handen. Als één van 
de meest ervaren Belgische ver- 
mogens- en fondsbeheerders loodst 
hij de deelnemers door de weten-
schappelijke onderbouw van modern 
investeringsbeleid. Van inzichten over 
het gebruikte keuzecriterium bij asset-
allocatie en de evolutie van relevante 
financieel-economische variabelen 
tot de principes van een evenwich-
tige afweging van risico en verwach-
te return: op acht dinsdagavonden 
(september – oktober 2021) tillen 
we jouw professionele beleggersin-
zichten naar een hoger niveau. 

Meer info? Surf naar:
www.uhasselt.be/SEE
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VRIJHEIDSBEPERKINGEN IN DE ZORG

“Het is niet omdat het 
wettelijk kader ontbreekt, 

dat zomaar alles kan”
Een totaal bezoekverbod dat afgekondigd werd in voor-
zieningen voor gehandicaptenzorg. Psychiatrische patiënten  
die wekenlang de zorginstelling niet meer mochten verlaten. 
En bewoners met dementie in woonzorgcentra die abrupt 
in kamerisolatie geplaatst werden. Tijdens de coronacrisis 
voerden de Vlaamse zorginstellingen noodgedwongen heel 
wat drastische vrijheidsbeperkingen door. Maar was daar ook 
een wettelijke grondslag voor? Professor Tim Opgenhaffen 
voert juridisch onderzoek naar vrijheidsbeperkingen in de zorg.

ONDERZOEKER IN DE KIJKER

 BRANDEND ACTUEEL 

“Sinds de coronacrisis losbarstte, is mijn  
onderzoeksdiscipline actueler dan ooit. Plots 
werd voor iedereen zichtbaar dat er op het 
vlak van vrijheidsbeperkingen in de zorg 
nog veel grijze zones zijn”, vertelt prof. dr. 
Tim Opgenhaffen. “Als je oma met dementie 
twee weken op kamerquarantaine moet na 
een kort familiebezoek, je jouw zoon met 
een handicap wekenlang niet mag bezoe-
ken of je in de krant leest dat een service-
flatgroep in het Antwerpse – nadat vier be-
woners overleden – zelfs de deursloten ging 
veranderen om te verhinderen dat bewoners 
hun woning nog kunnen verlaten, dan voelt 
iedereen perfect aan: dit kán eigenlijk toch 
gewoon niet. Dat druist in tegen ons diep-
menselijke basisgevoel voor rechtvaardig-
heid. En effectief ontbrak vaak de wettelijke 
grondslag voor deze maatregelen.”

“Natuurlijk hebben overheden en zorginstel-
lingen in deze crisis ontzettend snel moeten 
schakelen. En het was voor hen zeker geen 
sinecure om in zo´n extreme crisissituatie op 
elk moment de juiste beslissingen te nemen.  
Daar moeten we begrip voor hebben, maar 
tegelijkertijd duidt deze crisis ons wel op een 
probleem dat al veel langer bestaat. Ook in 
normale tijden situeren vrijheidsbeperkingen 
in de zorg zich immers te vaak in een grijze 
zone. Onze Belgische wetgeving legt veel 
nadruk op de autonomie. We doen er al-
les aan om die autonomie optimaal te be-
schermen. In onze patiëntenwetgeving gaan 
we daar zelfs heel ver in en moet de zorg- 
gebruiker letterlijk voor alles toestemming  
geven. De uitzonderingen op onze auto-
nomie worden echter amper geregeld. 
Bovendien biedt de wetgever onvoldoende 
bescherming aan mensen van wie wij  
vinden dat ze bepaalde beslissingen niet 
meer autonoom kunnen nemen.” 

 DIEPMENSELIJKE 
 VERONTWAARDIGING 

“Toen ik met mijn onderzoek startte, was er 
van corona nog lang geen sprake, maar 
toch was het diezelfde verontwaardiging 
die mensen vandaag voelen wanneer ze 
naar bepaalde coronamaatregelen in de 
zorg kijken, die mij toen inspireerde. Op 
dat moment woedde er in Nederland een 
heftig debat over Brandon, een jongen met 
een verstandelijke beperking die weken-
lang in een kamer aan de muur geketend 
werd omdat zorgverleners bang waren 
voor hem. Ik las ook de biografie van een 
vrouw die na een postpartumpsychose  
gedwongen opgenomen werd in een psy-
chiatrische voorziening. Zij verliest letterlijk 
alles: bezittingen, autonomie en mogelijkhe-
den om met de buitenwereld te communice-
ren. Zij werd tijdens haar verblijf in de psy-
chiatrische voorziening vaak afgezonderd ▶ 



ROF. DR. TIM OPGENHAFFEN 
won met zijn proefschrift over 
Vrijheidsbeperking in de zorg de 
Prijs Derine 2021 en de Walter 
Leën Prijs voor Sociaal Recht.
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en gefixeerd in de meest mensonwaardige 
omstandigheden. Wat was daar het juri-
dische kader voor? Dat vroeg ik me af. 
Maar even goed stelde ik me vragen over 
vrijheidsbeperkingen in zorginstellingen die 
we als normaal ervaren: zorggebruikers 
die hun gsm moeten afgeven, zonder aan-
leiding onderworpen worden aan onver-
wachte kamercontroles, hun bezoekrechten 
(tijdelijk) verliezen of die niet meer mogen 
kiezen wanneer ze een koffietje drinken. 
Tot hoe ver reikt de juridische grond van de 
huisregels van afzonderlijke zorginstellin-
gen? En liggen die richtlijnen allemaal wel 
in lijn met de mensenrechten? Werden ze 
duidelijk geformuleerd? En is het doel dat 
met die maatregelen nagestreefd wordt wel 
rechtvaardig en proportioneel? Dat wou ik 
graag onderzoeken.”

“In mijn onderzoek keek ik naar vrijheids-
beperkingen in de zorg door de bril van 
de mensenrechten. Een logische keuze, 
want een beperking op de vrijheid in de 
zorg is ook altijd een beperking van een 
mensenrecht, zoals het recht op een privé-
leven, bewegingsvrijheid of zelfs het recht 
op een menswaardige behandeling. En 
toch schuilde precies in die invalshoek het 
meest vernieuwende aspect. Nooit eerder 
had iemand vanuit zo´n breed mensenrech-
telijk kader dit topic benaderd. Ik toetste de 
bestaande regelgeving immers niet alleen 
aan de vage mensenrechtenverdragen zelf, 
maar ook aan de honderden documenten 
van internationale mensenrechtenorganen 
zoals het VN-comité dat toezicht houdt op 
het Gehandicaptenverdrag en het Comité 
voor Preventie van Foltering, die zorginstel-
lingen bezoekt en concrete mensenrechte-
lijke aanbevelingen formuleert. Die analyse 
leverde een heel concreet toetsingskader 
op.”

 DE MOEDER VAN ALLE  
 VRIJHEIDSBEPERKINGEN 

“Hoewel ik in eerste instantie vooral de be-
perkingen tijdens een verblijf in een voorzie-
ning – zoals die bijvoorbeeld in de huisregels 
staan - aan die mensenrechtelijke toets wou 
onderwerpen, verplichtten de mensenrech-
telijke bronnen mij om ook veel aandacht 
te besteden aan het topic van de juridische 
bekwaamheid. Wanneer vinden we dat 
iemand niet meer in staat is om zelf te be-
slissen? Voor veel zorggebruikers is het ver-
liezen van de juridische bekwaamheid echt 

 GEDWONGEN OPNAMES 

“Naast die juridische bekwaamheid is er 
nog een andere factor die in belangrijke 
mate mee bepaalt in hoeverre iemands vrij-
heid beperkt wordt in een zorgvoorziening, 
nl. de vraag of die persoon vrijwillig of ge-
dwongen opgenomen wordt. En ook daar 
blijft de bestaande wetgeving te vaag. In 
België kunnen we personen met een psychi-
sche aandoening dan wel gedwongen op-
nemen als die een ernstig gevaar vormen 
voor zichzelf of de ander. Maar eenmaal 
opgenomen zegt de wetgeving helemaal 
niet wat er precies met hem of haar moet 
gebeuren. Ze zegt niets over wat hun rech-
ten zijn in de voorziening, of welke stappen 
we kunnen nemen wanneer die persoon 
elke vorm van zorg weigert. En als we de 

de moeder van alle vrijheidsbeperkingen. 
Het verhaal van de Bulgaarse Stanev toont 
dit heel mooi aan. De man had - ondanks 
zijn schizofrenie - jarenlang perfect normaal 
in de samenleving kunnen leven en func-
tioneren, maar toen er zich op een dag 
een agressie-incident voordeed, werd zijn 
juridische bekwaamheid in vraag gesteld, 
De rechter oordeelde dat hij bescherming 
nodig had en stelde een bewindvoerder 
aan. Die besloot meteen om Stanev te laten 
opnemen in een voorziening en daar werd 
hij onvermijdelijk met heel wat vrijheids-
beperkingen geconfronteerd. Hij moest 
zijn portefeuille en identiteitskaart afgeven, 
een uitgewerkte behandeling ondergaan 
en toestemming vragen om de voorziening 
te verlaten of zijn familie te zien. Ondanks 
zijn verzet herkennen we zo´n situatie – die 
ook in België kan voorkomen – juridisch 
vaak niet als vrijheidsbeperkend. Een rech-
ter oordeelde immers dat hij juridisch on-
bekwaam was en dat anderen bevoegd 
zijn om hem te beschermen en over hem 
te beslissen. Wanneer de slinger van die 
bescherming doorslaat, is zo´n benadering 
volgens het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens echter problematisch.”

“Bovendien staat ook de manier waarop 
we die juridische bekwaamheid definiëren 
vandaag mensenrechtelijk onder druk. Op 
dit moment bepalen we immers op basis 
van iemands cognitief vermogen of hij 
in staat is om autonoom beslissingen te  
nemen. De VN vinden dat behoorlijk discri-
minerend: voor personen met een psycho-
sociale of verstandelijke handicap is zo´n 
cognitief model immers vaak een drempel 
waar ze niet overheen kunnen. De VN 
roepen ons dan ook op om die drempel 
weg te halen en zo de juridische bekwaam-
heid toegankelijk te maken voor iedereen. 
Vergelijk het met hoe we liften installeren 
om onze publieke gebouwen toegankelijk 
te maken voor personen met een fysieke 
beperking. Als alternatief voor de cogni-
tieve drempel stellen de VN voor om meer 
rekening te houden met de wil van een 
persoon in plaats van met zijn cognitieve  
capaciteiten. En iedereen heeft een wil. 
Ook mensen met dementie of personen met 
een verstandelijke handicap. Als we die 
weg effectief verder uitgaan en die rede-
nering doortrekken, zal dat een heel nieuw 
licht werpen op heel wat maatschappe-
lijke issues zoals het euthanasiedebat voor  
personen met dementie.”
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ONDERZOEKER IN DE KIJKER

letter van de Wet Patiëntenrechten strikt vol-
gen, heeft die persoon effectief het recht om 
elke behandeling te weigeren. Dat strookt 
natuurlijk helemaal niet met de praktijk. Dat 
zie je duidelijk in de huisregels van voor-
zieningen, en ook het Raadgevend Comité 
voor Bio-ethiek aanvaardt dwangbehande-
lingen op ethische grondslagen. Toch is die 
aanpak juridisch niet te verantwoorden.”

“Iedereen voelt wel aan dat er in zorg-
instellingen bepaalde vrijheidsbeperkingen 
noodzakelijk zijn om een vlotte werking 
te verzekeren en bescherming te bieden.  
Beperkingen horen bij samenleven. Nie-
mand wil dat een persoon met dementie 
zomaar kan vertrekken uit een voorziening 
als de kans groot is dat hij verloren loopt 
en nooit meer terugkeert. Soms is dwang 
nodig, en kan die zelfs zo ver gaan als 

een afzondering of fixatie. Maar door het 
gebrek aan regelgeving hieromtrent breng 
je iedere betrokkene – de patiënt en de 
zorgverstrekker – in een bijzonder zwakke 
positie. Er is dringend nood aan een ste-
vig juridisch kader, met aandacht voor de  
mensenrechten en de proportionaliteit.” 

 GEEN DWANGBUIS 

“Mijn onderzoek viel mooi samen met een 
beleidstendens in Vlaanderen om meer aan-
dacht te besteden aan de interne rechtsposi-
tie en vrijheidsbeperkingen in de zorg. Hoe 
kunnen we die vrijheidsbeperkingen logisch 
en goed organiseren? Dat onderzoek ik 
vandaag samen met collega-onderzoekers 
van onder meer psychologie, orthopeda- 
gogie en verpleegkunde. Op vraag van het 
Steunpunt voor Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin ontwikkelen we samen een richt-
lijn over afzondering en fixatie. Zo vindt mijn 
doctoraat de weg naar de praktijk.” 

“Die vertaalslag maken, is zeker niet evi-
dent. Hoewel er duidelijk nood is aan een 
juridisch kader dat houvast geeft, mag zo´n 
kader immer ook nooit een dwangbuis 
worden. We mogen niet evolueren naar 
een systeem met een doorgeslagen regel-
geving. Dat lijkt vandaag in Nederland te 
gebeuren: zij voerden recent nieuwe regels 
in over dwang. Dat nieuwe systeem kost 
handenvol geld, creëert heel wat extra  
administratieve druk en of de zorggebruiker 
erbij wint is niet zeker. Wanneer wij aan 
onze wetten sleutelen om de verhouding 
tussen autonomie en bescherming te rege-
len, kunnen we uit hun ervaringen leren.” ▪
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3 REDENEN 
Waarom UHasselt-studenten Handelswetenschappen zoveel 

ondernemersprijzen winnen
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BESTE STUDENTENONDERNEMING

Voor het derde jaar op rij winnen stu-
denten handelswetenschappen van 
UHasselt de prijs van beste studenten- 
onderneming van Vlaanderen. Het 
geheim? “Het atypische onderwijs-
model achter het opleidingsonderdeel  
Ondernemen speelt een belangrijke 
rol”, zegt professor Pieter Vande- 
kerkhof.

Pieter Vandekerkhof is een gelukkig man. Na 
de meegroei-babyrompertjes van IZI-fit en 
de shampootabletten van Shampop sleep-
ten zijn studenten ook dit jaar de Vlaamse 
overwinning in de wacht. Winnaar werd 
Spencivino, met een toestel om een ge-
opende fles wijn langer te bewaren zonder 
smaakverlies. “We leveren in heel wat on- 
dernemerswedstrijden winnaars. Als docent 
kan je geen mooiere voldoening wensen.” 

 DE MEEST ONDERNEMENDE  
 UNIVERSITEIT VAN VLAANDEREN 

“Ook na de wedstrijden doen onze stu-
dentenondernemingen het goed. Shampop 
heeft intussen haar intrede genomen op de 
Corda Campus, waar we hen vanuit de 
Adviesraad van nabij blijven begeleiden. 
Samen met Limburg Start Up en StudentStart-
Up kweekt UHasselt echt een vijver van on-
dernemend talent onder studenten. Student-
ondernemers worden goed omkaderd zodat 
ze alle kansen krijgen om door te stromen 
naar het professionele ondernemerschap”, 
zegt prof. dr. Pieter Vandekerkhof. “En onze 
ambities zijn nog lang niet bereikt. Binnen 
vijf jaar willen we van UHasselt de meest 
ondernemende universiteit van Vlaanderen 
maken.”

 DRIE SLEUTELS TOT SUCCES 

"En dat succes is te linken aan de kracht 
van ons hands-on onderwijs”, zegt Pieter 
Vandekerkhof ▶
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01. 02.
LEARNING BY DOING FOCUS OP SOFT SKILLS

“Ondernemen doe je niet alleen met je 
hoofd, maar met je hele persoonlijkheid. 
Hoe je met mensen omgaat en communi-
ceert, hoe creatief je kleine en grote proble-
men kan oplossen, hoe overtuigend je jouw 
ideeën kan presenteren, of hoe vlot je in een 
team jouw plek kan vinden: dat draagt al-
lemaal bij tot je succes. Daarom besteden 
we ook bewust – en heel expliciet – veel 
aandacht aan de ontwikkeling van soft skills. 
We leren onze studenten onder andere be-
ter pitchen, gericht feedback geven aan  
elkaar, creatief denken en onderhandelen. 
Op wedstrijden zie je die aandacht voor soft 
skills echt renderen. Want laat ons eerlijk zijn: 
alle studenten die in zo´n finale geraken, zijn 
sterk. Het verschil ligt hem vaak niet in de sterk-
te van hun businessplan, maar in de energie, 
passie en professionaliteit die ze tijdens hun 
presentaties uitstralen. Hoe kan je die soft 
skills goed trainen? In het boek 'Soft skills in  
ondernemerschap' bundelden Marc Been-
ders en ik onlangs onze ervaringen daar-
over”

“Praktijkgericht, hands-on en active-
rend: dat geldt voor de hele opleiding 
handelswetenschappen, maar wat 
het opleidingsonderdeel Ondernemen 
echt uniek maakt is het learning-by-
doing-principe. De theorie rond onder- 
nemen en het schrijven van businessplan-
nen krijgen studenten in een ander oplei-
dingsonderdeel gedoceerd. Hier gaan ze 
meteen aan de slag en gebruiken ze alle 
opgedane inzichten om een eigen bedrijf 
op te richten. Dat het “voor echt” is, stimu-
leert onze studenten om het beste van zich-
zelf te geven.” 

“Op hun bek gaan, hoort erbij. We houden 
hen tijdens dit traject zeker niet bij het hand-
je, maar fungeren eerder als een mentor die 

inspireert, motiveert en hen de juiste richting 
wijst. Als ze even onderuitgaan, helpen we 
hen terug overeind maar veel tijd om bij 
tegenslagen te blijven talmen, is er niet. In 
maart moeten ze allemaal klaar zijn met 
de productie van hun product om met de 
verkoop te kunnen starten.” 

“Het opleidingsonderdeel Ondernemen 
is geen opleidingsonderdeel als een an-
der. Het is een intens parcours waarin 
ze in een realistische, maar veilige 
Vlajo-setting alle stappen van branding 
en productontwikkeling tot sales moe-
ten doorlopen. Door al die levensechte  
ervaringen die ze onderweg opdoen, staan 
ze stevig in hun schoenen wanneer ze aan 
zo´n ondernemingswedstrijd deelnemen.”

Marc Beenders
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03.
ACADEMISCHE EN 

PRAKTIJKGERICHTE KENNIS 

“Dit opleidingsonderdeel begeleid ik niet alleen, 
maar in tandem met Marc Beenders. Als Corporate 
Community Manager van LRM en Limburg StartUp 
heeft hij heel wat praktijkervaring in de dagelijkse 
ondersteuning van start-ups en scale-ups. Zijn erva-
ring – en zijn netwerk – is van onschatbare waarde 
voor onze student-ondernemers. Het zorgt ervoor 
dat ze vaak sneller stappen voorwaarts kunnen 
zetten. En dat maakt soms het verschil op zo´n on-
dernemerswedstrijden. Een product dat haar eerste 
stappen al op de markt gezet heeft, overtuigt immers 
sneller dan een productidee dat die markttoets nog 
niet doorstaan heeft. Door praktijkinzichten en aca-
demische inzichten met elkaar te verbinden in één 
vak met twee docenten die elkaar perfect aanvullen, 
creëren we meerwaarde. Die duo-coaching is een 
enorme sterkte.”

”Ondernemen doe je niet alleen 
met je hoofd, maar met je hele 

persoonlijkheid

Pieter Vandekerkhof
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Welke vijf soft skills zou elke jonge ondernemer moeten 
hebben? En hoe kan je die soft skills optimaal trainen? 
Marc Beenders en Pieter Vandekerkhof bundelden hun 
ervaringen in het boek Soft skills in ondernemerschap.

Met whole genome sequencing schets je een volledig beeld van het DNA van een patiënt. En die techniek kan in de 
toekomst de risicobepaling en een vroege opsporing van de ziekte van Kahler vergemakkelijken. Dat ontdekte Bénedith 
Oben (UHasselt/Jessa) in haar doctoraatsonderzoek.

Soft skills in 
ondernemerschap

Nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de ziekte van Kahler

BOEKLANCERING

ONDERZOEKSDOORBRAAK

DREAM TEAM
Marc Beenders is Corporate Community Manager van LRM en 
Limburg StartUp. Pieter Vandekerkhof is professor Ondernemen en 
Governance aan UHasselt. Samen doceren ze al drie jaar het 
opleidingsonderdeel Ondernemen in tweede bachelor handels-
wetenschappen waarin studenten een eigen onderneming starten. 

“Communicatie, creativiteit, growth mindset, teamwerking en attitu-
de: het belang van die soft skills voor ondernemers en intrapreneurs 
kan nauwelijks onderschat worden. En toch is het ontwikkelen van 
die interpersoonlijke, ervaringsgerichte skills niet zo eenvoudig”, 
vertelt professor Vandekerkhof. “In dit boek reiken Marc en ik – 
wetenschappelijk onderbouwde maar zeer praktische – handvaten 
aan om die skills te trainen. We bundelden ze met boeiende prak-
tijkgetuigenissen van ondernemers.”

Soft skills in ondernemerschap verschijnt op 31 augustus bij ASP 
Academic en Scientific Publishers. Hans Bourlon schreef het voor-
woord.

Jaarlijks krijgen ruim 800 personen in Bel-
gië de diagnose van de ziekte van Kahler 
(multipel myeloom - MM). Het is de tweede 
meest voorkomende bloedkanker, maar 
over de ontwikkeling ervan is nog maar 
weinig geweten. Dr. Bénedith Oben ge-
bruikte in haar doctoraatsonderzoek – o.l.v 
prof. dr Jean Luc Rummens (Jessa/UHasselt) 
en prof. dr. Guy Foryen (Jessa/UHasselt) 
- voor het eerst de techniek van whole ge-
nome sequencing. Daardoor slaagde ze 
erin om meer inzicht te krijgen in hoe de 
ziekte ontwikkelt vanuit een voorstadium 
tot uiteindelijk multiple myeloom. En dat 
is baanbrekend. Haar onderzoeksresulta-
ten werden in maart 2021 gepubliceerd 
in het gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschrift Nature Communications.

UHasselt lanceert haar 17de spin-off. TakeASeat wil 
via verschillende producten de mobiliteit in ons land 
verduurzamen. Een eerste product dat de spin-off op de 
markt brengt is SWIDG, een platform dat personeelsleden 
van grotere bedrijven of bedrijventerreinen automatisch 
kan matchen om een carpool te vormen. Het carpool-
algoritme werd ontwikkeld binnen IMOB.

TakeASeat wil de 
mobiliteit in ons 

land verduurzamen

NIEUWE SPIN-OFF

“Waarom carpoolt de Belg zo weinig? Uit onze data blijkt dat 
mensen wel bereid zijn om elkaar te helpen en een rit te delen, 
maar alleen als dit geen extra inspanningen kost én wanneer het 
veilig is. Het algoritme achter ons platform genereert een match 
met een hoge succesratio”, zeggen de ondernemers achter  
TakeASeat. “Met SWIDG bieden wij concrete oplossingen en stimu-
leren we – door het uitwerken van een financieel kader binnen een  
bedrijf – een gedragsverandering die nodig is om de shift naar het  
carpoolen te maken.”

TakeASeat kreeg een VLAIO-mandaat om SWIDG marktklaar 
te maken. De komende 18 maanden zullen ze het platform  
lanceren en verder ontwikkelen in samenwerking met bedrijven.
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UHASSELT IN ACTION

In mei kreeg UHasselt positief advies van de Commissie 
Hoger Onderwijs die oordeelt over de marcrodoelmatigheid 
van nieuwe opleidingen. Daarmee is weer een belangrijke 
horde genomen voor de bachelor sociale wetenschappen 
en de masters materiomics, gezondheidszorg en verpleeg- 
en vroedkunde.

Dr. Hannelore Bové krijgt de Prijs Rudi Verheyen. Deze 
prijs van UAntwerpen, VITO en de Vlaamse minister van 
Omgeving Zuhal Demir, wordt uitgereikt aan mensen 
die zich verdienstelijk maakten voor het natuur- en 
milieubeleid in Vlaanderen. Hannelore Bové krijgt de 
prijs, ter waarde van 10.000 euro, voor haar onderzoek 
naar het detecteren van roetdeeltjes in bloed- en 
urinestalen.

Een belangrijke eerste stap Hannelore Bové ontvangt 
Prijs Rudi Verheyen

5 NIEUWE UHASSELT-OPLEIDINGENONDERZOEKER IN DE PRIJZEN

“Dit is een belangrijke eerste stap. Nu is het uitkijken naar onze 
accreditatie”, zegt rector Bernard Vanheusden. UHasselt schat dat 
deze nieuwe opleidingen zo´n 575 nieuwe studenten extra per 
jaar zullen opleveren. Bovendien mag UHasselt samen met KU  
Leuven nog een vijfde nieuwe opleiding inrichten: de master indus-
triële wetenschappen en informatica. 

“Deze prijs is een hele eer voor mij en onze hele onderzoeks-
groep. Een mooie erkenning voor ons werk. Het maakt me 
vooral blij dat het maatschappelijk belang van ons onderzoek 
ingezien wordt”, zegt Hannelore Bové.

UHasselt-studentenonderneming Spencivino won niet alleen de Jong VOKA GenZ award met een prijzenpot ter 
waarde van 25.000 euro. Ze mogen zich met het VLAJO Small Business Project ook tot beste studentenonderneming 
van Vlaanderen kronen. Met hun Spencivino vermarkten ze een toestel voor particulieren om een geopende fles 
wijn tot vier weken lang te bewaren zonder smaakverlies.

Spencivino in de prijzen!

“Voor de horeca bestaan er al grote installaties op basis van 
argongas, maar die kosten al snel enkele duizenden euro´s. 
Onze Spencivino maakt diezelfde technologie nu voor amper 
180 euro toegankelijk voor particulieren. Daarmee boren 
we een heel nieuwe markt aan in dit gamma”, vertelt Pauline 

Roman, CEO van Spencivino en tweedejaars bachelorstudent 
Handelswetenschappen aan UHasselt. Met het prijzengeld 
willen de student-ondernemers hun toestel nu uitbreiden met 
een koelsysteem zodat de techniek ook werkt voor flessen witte 
wijn en rosé.
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UHASSELT COÖRDINEERT 10 JAAR LANG EEN ONTWIKKELINGSPROJECT IN TANZANIA

Hoe maken we van Dar es Salaam 
een duurzame megastad?

De komende tien jaar zal de wereldbevolking 
tot 8,6 miljard inwoners groeien. En die groei 
zal zich voornamelijk in grote steden in Afrika 
afspelen. Dar es Salaam is wereldwijd de tweede 
snelste groeier. “Vandaag telt de Tanzaniaanse 
stad al 6 miljoen inwoners maar binnen tien jaar 
zullen dat er 10 miljoen zijn. Zo´n dramatische 
groei zet de duurzaamheid zwaar onder druk”, 
zegt prof. ir. Rob Cuyvers. “Met het VLIR-IUC-
ontwikkelingsproject dat UHasselt coördineert, 
willen we dat samen met de lokale universiteit 
en gemeenschap bestuderen en aanpakken.”

OVER DE GRENZEN
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Duurzame ontwikkeling van een mega-
stad: dat is geen typisch Tanzaniaanse 
uitdaging. 
ROB CUYVERS: “Dit is inderdaad een  
globaal probleem. De wereldbevolking 
groeit aan ijltempo, en die groei speelt 
zich voornamelijk in steden af. Tot een paar 
decennia geleden waren er slechts drie  
megasteden – steden met meer dan 10 mil-
joen inwoners: Tokyo, New York en Mexico 
City. In 2030 zal de wereld maar liefst 41 
megasteden tellen. De inwoners van deze 
megasteden zullen 81 procent van alle 
grondstoffen van de wereld gebruiken. Dat 
is immens. Hoe we die megasteden gaan 
ontwikkelen, zal dus letterlijk vormgeven 
aan ons leven, en onze toekomst. De vijf-
tien snelst groeiende steden bevinden zich 
allemaal in Afrika, in landen die nog wor-
stelen om hun weg te vinden in de moderne 
wereldeconomie. Dar es Salaam is wereld-
wijd de tweede snelst groeiende stad. Hoe 
kunnen we die megastad duurzaam gaan 
ontwikkelen? Die vraag staat in alle deel-
projecten centraal.”

 IMMENSE GROEI. IMMENSE  
 UITDAGINGEN. 

Wat vormt het grootste probleem bij zo´n 
snelle stadsgroei?
ROB CUYVERS: “Een stad is een plek waar 
mensen wonen, werken en leven. Als stads-
planner wil je een stad zo organiseren dat 
iedere inwoner dat leven op een zo aan-
genaam en kwaliteitsvol mogelijke manier 
kan inrichten. Maar dat is verre van evi-
dent, zeker niet wanneer die stad aan een 
recordtempo exponentieel groeit. Grote  
industriële ontwikkelingen, de bouw van 
nieuwe appartementsgebouwen en een 
groei aan welvaart en werkgelegenheid 
brengen heel wat nieuwe bewoners naar 
de stad, maar daarmee verdwijnt de ar-
moede niet. Bovendien maakt die grote 
toestroom aan nieuwe bewoners het voor 
de autochtone bevolking niet makkelijk om 
aan hun traditionele levenswijze vast te hou-
den. Zo´n enorme groei brengt heel wat uit- 
dagingen met zich mee op vlak van stads-
planning en -ontwikkeling. Zeker in een 
stad als Dar es Salaam waar vandaag drie-
kwart van de woningen nog zogenaamde 
informal settlements zijn waar geen bouw-
vergunning voor aangevraagd wordt.  

”In 2030 telt de wereld 
maar liefst 41 steden 

met meer dan 10  
miljoen inwoners
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OVER DE GRENZEN

WAT IS EEN VLIR-IUC-

ONTWIKKELINGSPROJECT?
De Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikke-
lingssamenwerking (VLIR-UOS) selecteert elke vijf jaar een aantal 
projecten waarbij Vlaamse universiteiten tien jaar lang een intense 
samenwerking aangaan met universiteiten in het Zuiden. In zo´n 
IUC-project (Institutional University Cooperation) bundelen verschil-
lende Vlaamse universiteiten de krachten. De federale regering 
stelt via de minister van Ontwikkelingssamenwerking elk van deze  
projecten een totaalbudget van 6 miljoen euro ter beschikking.

“In zo´n IUC-project vertrek je vanuit de concrete uitdagingen van een regio in het  
Zuiden, en ga je na met welke Vlaamse expertise je de lokale universiteit en gemeen-
schap kan versterken”, legt projectcoördinator prof. ir. Rob Cuyvers uit. “Een sterke 
universiteit heeft zijn regio ook meer te bieden. Dat is steeds het uitgangspunt. Door in 
te zetten op capaciteitsopbouw van de universiteit in het Zuiden en door lokale stake-
holders nauw te betrekken in dat project, willen we echt impact creëren.” 

“Dat je als universiteit zo´n grootschalig ontwikkelingsproject mag coördineren, is een 
hele eer want elke vijf jaar worden er slechts een vijftal projecten op basis van excel-
lentie geselecteerd. Dit jaar kreeg UHasselt maar liefst twee van de vijf IUC-projecten 
toegewezen. Een unicum. En ons projectvoorstel rond duurzame stadsontwikkeling in 
Dar es Salaam werd als beste gerangschikt.”

Hoe garandeer je in zo´n context kwaliteits-
volle woningen? Hoe ga je om met water-
voorzieningen wanneer er geen riolerings-
netwerk voorhanden is? Hoe bescherm 
je de kuststad tegen de problematiek van 
een stijgende zeespiegel? Hoe zorg je dat  
iedereen toegang heeft tot water, elektri-
citeit en kwaliteitsvolle voeding, wanneer 
steeds meer landbouwgronden ingenomen 
worden? En hoe verbind je alle uithoeken 
van die gigantische stad met elkaar met 
een goed werkend mobiliteitsnetwerk? Dat 
is een hels kluwen. Vandaag duurt het al vijf 
uur om je van de ene kant van de stad naar 
de andere kant te verplaatsen.  De CO2-
uitstoot is dramatisch en de voedselvoorzie-
ning is problematisch. Met nog vier miljoen 
meer inwoners binnen tien jaar zal dat niet 
vlotter gaan, als we daar niet grondig over 
nadenken.”

Waar zijn jullie begonnen?
ROB CUYVERS: “We zijn, samen met de lo-
kale universiteit Ardhi University (ARU),  heel 
concreet vertrokken van de input van de 
lokale stakeholders. Welke problemen stel-
len zich vandaag? Welke uitdagingen ▶ 



GEBUNDELDE VLAAMSE ACADEMISCHE EXPERTISE 
Om duurzame stadsontwikkeling in Dar es Salaam te ondersteunen, werd expertises uit alle Vlaamse universiteiten bij elkaar gebracht. 
Het IUC-project focust op vijf deeldomeinen:
• Stadsplanning en stadsontwikkeling (prof. dr. ir. Oswald Devisch – UHasselt)
• Kwaliteitsvol wonen (prof. dr. ir. Patrick Willems – KU Leuven): watermanagement (prof. dr. Patrick Willems – KU Leuven), energie 

(prof. dr. ir. Wim Deferme – UHasselt), bouwmethodes en -materialen (prof. dr. ir. Elke Knapen – UHasselt)
• Socio-economische ontwikkeling (prof. dr. Joost Dessein – UGent)
• Stedelijk transport (prof. dr. An Neven – UHasselt)
• Cultureel erfgoed (prof. dr. Koenraad Van Cleempoel – UHasselt)

Twee transversale projecten lopen als een rode draad door alle deeldomeinen:
• Gender en participatie (prof. dr. Nathalie Holvoet – UAntwerpen)
• ICT (UHasselt – PXL) en Smart Sustainable and Inclusive Cities (prof. dr. Leo Van Audenhove - VUB)
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komen de volgende jaren op hun pad? En 
hoe kunnen we de belangen van de ver-
schillende lokale stakeholders – overheden, 
industrie, handel, wijkverenigingen en be-
langenorganisaties – met elkaar in balans 
brengen? Daarover gingen we met al die 
verschillende groepen intensief het gesprek 
aan. Samen hebben we een verhaal ge-
schreven, en kozen we vijf deeldomeinen 
waar we op wilden focussen: stadsontwik-
keling, kwaliteitsvol wonen (watermanage-
ment, energie, bouwmethodes en -mate-
rialen), socio-economische ontwikkeling, 
stedelijk transport en cultureel erfgoed. We 
selecteerden drie locaties in de stad om 
onze ambities heel concreet te maken, en 
gingen vervolgens in Vlaamse universiteiten 
op zoek naar de expertise die nodig was 
om in elk domein stappen vooruit te zetten.”

 EXPERTISE DELEN. IMPACT  
 VERDUBBELEN. 

Naast die vijf grote onderzoekstopics zijn 
er nog twee transversale projecten.
ROB CUYVERS: “Gender en participatie, 
en ICT en Smart Sustainable and Inclusive 
Cities lopen inderdaad als een rode draad 
door alle deelprojecten. In elk project zoe-
ken we naar manieren om ICT in te zetten 
om de stadsontwikkeling slimmer te maken, 

en om de positie van de vrouw te verster-
ken. Die positie van de vrouw in de Tanza-
niaanse samenleving is vandaag bijzonder 
precair. De nieuwe president mag dan wel 
een vrouw zijn, en vrouwen mogen in Tan-
zania dan wel studeren en belangrijke plek-
ken innemen in het maatschappelijk leven; 
in de gemeenschap staan ze bijzonder 
zwak. Wanneer hun man weggaat, ver-
liezen ze echt alles: hun eigendom, geld 
en zelfs hun kinderen. We vinden het be-
langrijk om in dat verhaal van duurzame 
stadsontwikkeling ook actief op zoek te 
gaan naar manieren om de positie van de 
vrouw te verbeteren. Met prof. dr. Nathalie  
Holvoet (UA) halen we iemand aan boord 
die op dit domein een enorme expertise en 
een rijke Afrika-ervaring heeft. Zij coördi-
neerde eerder al een VLIR-UOS-project rond 
gender in Tanzania.”

Hoe belangrijk is de expertise van de  
andere Vlaamse universiteiten?
ROB CUYVERS: “Enorm belangrijk. Als je 
echt oplossingen wil bieden voor de stads-
ontwikkelingsproblemen in Dar es Salaam 
heb je heel wat verschillende expertise 
nodig. Die hebben we aan UHasselt niet 
allemaal in huis. Door de krachten te bun-
delen met toppers uit andere Vlaamse uni-
versiteiten kunnen we meer impact creëren. 

Bovendien hebben de meeste professoren 
heel wat ervaring in Afrika. In eerdere pro-
jecten bouwden ze al sterke lokale netwer-
ken uit in Tanzania en andere Afrikaanse 
landen. Als we die expertises en netwerken 
via ons expertisecentrum voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling met elkaar verbin-
den, wint straks niet alleen Tanzania van 
onze groei aan expertise, maar kunnen 
ook andere Afrikaanse universiteiten in IUC- 
partnerlanden als Uganda, Kenia, Congo 
en Zuid-Afrika de vruchten plukken van onze 
expertisewinst. De relevantie van dit project 
reikt veel verder dan Dar es Salaam. Ook 
de impact zou dus verder moeten reiken.”

 OOK RELEVANT IN VLAANDEREN 

Kunnen we ook in Vlaanderen hieruit  
leren?
ROB CUYVERS: “Ik ben ervan overtuigd 
dat de inzichten die we de komende tien 
jaar in Dar es Salaam opdoen, ook hier in 
Vlaanderen relevant kunnen zijn. Soms kij-
ken we vanuit een tunnelvisie naar nieuwe 
ontwikkelingen en kan het enorm inspireren 
om na te gaan hoe andere landen vanuit 
een totaal andere context van extremere 
beperkingen met gelijkaardige uitdagingen 
omgaan. Anders dan we vaak vermoeden, 
verlopen sommige ontwikkelingen in Afrika 
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soms zelfs sneller dan in Europa. Zo zijn 
plastic zakjes in Zanzibar bijvoorbeeld al 
vijf jaar verboden, en is het gebruik van de 
smartphone voor betalingen al jarenlang 
de standaard in de Tanzaniaanse maat-
schappij. Omdat ze in een ander soort 
ontwikkeling zitten, slaan zij sommige stap-
pen noodgedwongen over. Daar kunnen 
wij ook hier in Vlaanderen veel van leren.”

 PIJNLIJK SLAVENVERLEDEN 

De specifieke expertisedomeinen van de 
faculteit Architectuur en Kunst die hier 
ingezet worden zijn stadsontwikkeling, 

duurzaam bouwen en erfgoed. Hoe be-
langrijk is dat erfgoedluik in dit verhaal?
ROB CUYVERS: “Als we uitgaan van de 
lokale noden, staat erfgoed natuurlijk niet 
het hoogste op hun ranglijst, maar ze zijn 
wel gevoelig voor hun slavernijverleden. 
Die zwarte pagina uit hun geschiedenis wil-
len ze niet vergeten. Rond dat topic werken 
we in Bagamoyo. Die oude slavenstad ligt 
vandaag nog buiten Dar es Salaam, maar 
zal binnen tien jaar een deel van de stad 
vormen. Het was de tussenstop voor de  
slaven- en ivoorkaravanen die te voet van 
het Tanganyikameer naar Zanzibar reis-
den. Van daaruit werden ze verscheept ▶ 

OVER DE GRENZEN

”De inzichten die we in 
Dar es Salaam  

opdoen zullen ook  
relevant zijn voor  

Vlaanderen



MINISTER 
MERYAME 

KITIR
BEZOEKT 
UHASSELT

UHasselt coördineert vier groot-
schalige IUC-projecten in Tanzania, 
Congo en Marokko. Voor elk van 
die ontwikkelingstrajecten stelt de 
federale regering via de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking 
een totaalbudget tussen 3,5 en 
6 miljoen euro ter beschikking. 
Een mooie gelegenheid om fede-
raal minister voor Ontwikkelings- 
samenwerking Meryame Kitir op 
onze campussen te verwelkomen. 

Waar zet UHasselt op in? Hoe pakt onze 
universiteit de samenwerking met de 
Vlaamse universiteiten en de universitei-
ten in het Zuiden aan? En waar liggen de 
uitdagingen en de grootste meerwaarde  
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naar de Arabische wereld. Bagamoyo be-
tekent letterlijk “hier leg ik mijn hart neer”. 
In de stad herinneren nog heel wat gebou-
wen en ruïnes aan dat pijnlijke verleden. 
Hoe ga je daarmee om? Daar denken we 
samen met de lokale gemeenschap over 
na. Maar in het deel rond erfgoed heb-
ben we – naast het gebouwenpatrimonium 
- ook veel aandacht voor culturele identiteit. 
De lokale bevolking probeert hun klassieke  
manier van leven verder te zetten in de 
stad, maar de infrastructuur is daar niet lan-
ger aan aangepast. Ook daar zoeken we 
oplossingen voor.”

De faculteit Architectuur en kunst had 
voordien al sterke banden met Dar es 
Salaam.
ROB CUYVERS: “De voorbije zeven jaar 
werkten we al intensief samen met de 
ARU. We wisselen studenten en docenten 
uit, begeleiden Tanzaniaanse doctoraats-
studenten en onze masterstudenten werken 
samen in een gezamenlijke ontwerpstudio. 
Van 2014 tot 2016 was ARU ook onze 
partner in een kortlopend VLIR-UOS-Zuid-
initiatief rond ecotoerisme aan de kust. Op 
dat warm, hartelijk en goed werkend part-
nerschap kunnen we vandaag dankbaar 
voortbouwen. We vinden elkaar ook in 
eenzelfde civic missie: zowel UHasselt als 
ARU wil hun regio zo veel mogelijk laten 
meeprofiteren van hun expertisegroei. De 
sterke banden die ARU heeft met de lokale 
community komen in dit project fantastisch 
van pas.”

Dit project krijgt 6 miljoen euro van de 
federale minister voor Ontwikkelings-
samenwerking. Hoe gaan jullie die mid-
delen inzetten?
ROB CUYVERS: “Die middelen investeren 
we in het onderzoek, dat voor een groot 
deel door lokale doctorandi zal gevoerd 
worden, en in mastermobiliteit. We willen 
Tanzaniaanse studenten de kans geven om 
via uitwisselingen hier in Vlaanderen aan 
de partneruniversiteiten te komen studeren. 
Door de expertise van de lokale universiteit 
te versterken, vergroten we hun slagkracht. 
Daar zijn we van overtuigd. Op die manier 
kunnen we de grootste impact creëren.”▪



van deze projecten? Op 16 juni 2021 
ging minister Kitir aan UHasselt in  
gesprek met de coördinatoren van de 
IUS-projecten in Tanzania (prof. ir. Rob 
Cuyvers), Congo (prof. dr. Virginie Bito) 
en Marokko (prof. dr. Jean Michel Rigo). 
Zij lichtten hun ontwikkelingssamenwer-
kingsprojecten uitgebreid toe. Nadien 
nam de minister ook de tijd om met 
studenten in gesprek te gaan die deel-
nemen aan projecten in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. Zo sprak 
ze onder andere met twee internationale 
studenten die via het ICP-programma een 
masteropleiding aan UHasselt volgen.
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FUTURE-PROOFING HUMAN RIGHTS

“Wie moet verantwoordelijk 
worden gesteld voor het naleven 

van de mensenrechten? “



Met het nieuwe iBOF-kanaal investeren de Vlaamse 
universiteiten een deel van hun eigen middelen 
in interuniversitaire onderzoeksconsortia waarin 
toponderzoekers vernieuwend wetenschappelijk 

onderzoek voeren. Maar liefst 136 intentieaanvragen 
stroomden binnen. Eén van de vijftien best gerangschikte 

projecten werd uitgetekend door het consortium 
waaraan prof. dr. Stijn Smet deelneemt. Daarin 

gaan de onderzoekers op zoek naar een sterkere 
verantwoordingsplicht voor mensenrechtenschendingen.

Hoe bijzonder is het om als junior onder-
zoeker de iBOF-selectie te doorstaan?
STIJN SMET: “Heel bijzonder. Aan 
de andere twee projecten waaraan  
UHasselt participeert, nemen Niel Hens 
en Tim Nawrot deel, twee gereputeerde 
academische zwaargewichten. Als tenure 
tracker sta ik aan het begin van mijn car-
rière als professor. En dat geldt evenzeer 
voor Tine Destrooper, mijn collega aan de 
UGent, met wie ik samen het initiatief nam. 
Op een doctoraatsverdediging raakten we 
aan de praat over de problemen die zich 
vandaag stellen rond accountability in de 
mensenrechten. Met elk gesprek kreeg dat 
idee meer vorm. En we vonden ook snel 
collega´s uit andere Vlaamse universiteiten 
bereid om hier mee hun schouders onder 
te zetten. Uiteraard vonden we ons onder-
zoeksvoorstel zelf bijzonder sterk, maar we 
wisten dat de selectie loodzwaar was. Dat 
we nu 2,35 miljoen euro krijgen om ons 
onderzoek de komende vijf jaar te finan-
cieren, is een unieke kans.” 

 MENSENRECHTEN  
 ONDER DRUK 

Jullie onderzoeksproject draait rond de 
notie van verantwoordingsplicht.
STIJN SMET: “De mensenrechten staan van-
daag onder druk. Als we ze als een breed 
gedragen kader voor sociale rechtvaardig-

heid overeind willen houden, dan moeten 
we de notie van verantwoordingsplicht of 
accountability echt dringend herdenken. Er 
blijven immers belangrijke mistoestanden 
bestaan die door personen als een schen-
ding van hun mensenrechten ervaren wor-
den, maar die vandaag juridisch gezien 
niet als mensenrechtenschendingen gelden. 
Bovendien is het zo dat niet iedere actor 
die de mensenrechten schendt, daar op dit 
moment voor verantwoordelijk kan gesteld 
worden. Daardoor ontstaat een grote kloof 
tussen wat in het recht wordt erkend als 
schending van de mensenrechten, en de 
eigenlijke ervaringen van slachtoffers. Door 
de verantwoordingsplicht te versterken, 
willen we daar verandering in brengen. 
Daarbij kijken we naar wat we erkennen 
als mensenrechtenschendingen, wie daar-
voor verantwoordelijk kan of moet worden 
gehouden, en hoe deze verantwoordings-
plicht in de praktijk kan worden gebracht.”

Wie moet er dan verantwoordelijk  
gehouden worden voor mensenrechten-
schendingen?
STIJN SMET: “Tot nu toe zijn enkel staten 
gebonden aan internationale mensen-
rechtennormen. Alleen zij kunnen juridisch 
verantwoordelijk gesteld worden, maar 
staten zijn uiteraard niet de enige actoren 
die zich schuldig maken aan mensenrech-
tenschendingen. Waar passen rebellen-

legers en multinationale ondernemingen 
in het paradigma van de mensenrechten? 
En hoe moeten zij ter verantwoording ge-
roepen worden? Daar moeten we blijven 
over nadenken. In sommige gebieden heb-
ben multinationale ondernemingen meer 
macht en middelen dan nationale reger- 
ingen. En hoewel de staat haar inwoners in 
principe tegen mensenrechtenschendingen 
moet beschermen, zijn er landen waarin 
de staat te zwak is of waarin rechtbanken 
niet in staat zijn om de wet te handhaven. 
Wat doe je bijvoorbeeld met mijnbouw- 
bedrijven in Congo die systematisch kinder-
arbeid gebruiken en zich bezondigen aan 
moderne slavernij? Moeten zij dan geen 
enkele verantwoordingsplicht dragen? En 
wat doe je met sociale mediabedrijven 
waar geen enkele nationale wetgeving 
totale controle over heeft? Als je de “wie”-
vraag niet breder gaat invullen, maak je de 
impact die de mensenrechten op het terrein 
kunnen hebben kleiner. Wouter Vanden-
hole (UAntwerpen) gaat onder meer in het 
ruimterecht – een nog onontgonnen rechts-
domein – op zoek naar inspiratie om met 
niet-statelijke actoren om te gaan. En Tine 
Destrooper (UGent) probeert door gesprek-
ken met slachtoffers meer inzicht te verwer-
ven in wat zij als een schending van hun 
mensenrechten ervaren en wie zij vinden 
dat daar verantwoordelijkheid voor moet 
dragen. Op die manier hopen we de ▶ 
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kloof tussen de juridische realiteit en de ei-
genlijke slachtoffervaringen te verkleinen.”

 ONZICHTBARE  
 SCHENDINGEN VAN DE  
 MENSENRECHTEN 

Niet alles wat we spontaan als mensen-
rechtenschendingen ervaren, wordt van-
daag dus juridisch erkend als een eigen-
lijke schending.
STIJN SMET: “Dat klopt. Dat heeft gedeelte-
lijk te maken met de beperkte groep die we 
vandaag juridisch verantwoordelijk kunnen 
stellen voor schendingen, maar ook met het 
feit dat sommige schendingen in de recht-
spraak onzichtbaar worden gemaakt. Denk 
maar aan het gebrek aan erkenning van  
racistisch geweld door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. In zaken 
waarbij personen van Roma-afkomst in 
Oost-Europese landen het slachtoffer wer-
den van geweld - gepleegd door om-
wonenden of door de politie - wordt dat  
geweld an sich wel door het Hof erkend als 
een schending, maar de racistische motie-
ven erachter slechts heel zelden. Dat komt 
natuurlijk omdat een motief nu eenmaal 
moeilijker te bewijzen is dan een inbreuk 
zelf, maar als je ze systematisch niet erkent 
heeft dat wel impact op de slagkracht van 
de mensenrechten. En het is ook bijzonder 
moeilijk om te begrijpen voor de betrokke-
nen voor wie dat racistische motief vaak 
zwaarder weegt dan het geweld zelf.  
Marie-Bénedicte Dambour (UGent) heeft op 
dit terrein heel wat onderzoekservaring die 
in dit project fantastisch van pas komt.”

Vanuit welke expertise kijk jij naar deze 
problematiek?
STIJN SMET: “Het project is opgebouwd 
in drie cirkels: eerst kijken we binnen het 
recht van de mensenrechten hoe we die 
verantwoordingsplicht kunnen versterken, 
dan gaan we in andere domeinen van het 
recht – zoals het ruimterecht - inspiratie zoe-
ken, en vervolgens verruimen we onze blik 
tot buiten het recht. Ik richt mij in dit project 
op het juridische domein van de mensen-
rechten zelf. Het is het fundament van het 
onderzoeksproject waarop alles gebouwd 
wordt en waar ook achteraf naar terug-

gekoppeld wordt. Uiteindelijk is het immers 
wel de bedoeling dat we al onze inzichten 
gebruiken om het recht van de mensen-
rechten te versterken.”

 HET EUROPEES HOF VOOR  
 DE RECHTEN VAN DE MENS 

In één van de twee projecten in jouw  
onderzoekspakket kijk je expliciet naar 
de werking van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM).
STIJN SMET: “Het EHRM bestaat als vol-
tijds Mensenrechtenhof sinds 1998 en 
heeft intussen voldoende maturiteit opge-
bouwd om anders te gaan werken dan 
bij de oprichting. Waar het Hof vroeger 
elke mensenrechtenschending zelf volledig 
beoordeelde en behandelde naar inhoud 
en substantie, werkt het vandaag steeds  
vaker richtinggevend naar de staten toe. 
Het EHRM beoordeelt niet langer de  
inhoud, maar controleert vooral of de staat 
de geijkte procedures correct heeft ge-
volgd. De vraag is: Volstaat dat? Gaat die 
procedurele manier van werken effectief 
bijdragen tot een grotere verantwoordelijk-
heid van de staten? Of bestaat het gevaar 
dat mensenrechtenschendingen vooral nog 
afgevinkt worden aan een procedurele 

checklist waarbij alle formele stappen wel 
worden genomen, maar er eigenlijk geen 
enkele impact gecreëerd wordt op het 
veld? Het is belangrijk om dat in kaart te 
brengen.”

 MENSENRECHTEN IN TIJDEN  
 VAN EEN PANDEMIE 

In het andere luik van jouw onderzoeks-
pakket focussen jullie op mensenrechten 
in tijden van pandemieën.
STIJN SMET: “Als je een onderzoeksproject 
over mensenrechten aan het schrijven bent 
in tijden van covid-19, dan moet je de kans 
grijpen om de pandemie ook een plek te 
geven in het verhaal. Uit de ervaringen van 
het voorbije jaar moeten we lessen trekken, 
om ervoor te zorgen dat onze mensenrech-
ten niet opnieuw zo dramatisch in gevaar 
komen wanneer er zich een nieuwe pande-
mie voordoet. Als we het in deze crisis over 
mensenrechten hadden – en dat gebeurde 
vaak – ging het veelal over de beperkin-
gen die overheden oplegden. We spraken 
over de avondklok die ons recht op bewe-
gingsvrijheid beperkte en covid-apps die 
een bedreiging vormden voor ons recht op 
privacy. Dat klopt natuurlijk, maar eigenlijk 
vormde de hele pandemie een aanslag op 
ons recht op gezondheid en onze over-
heden moeten ons adequaat beschermen 
tegen dergelijke dreigingen. En hoewel op 
het eerste zicht hetzelfde mensenrecht van 
iedereen op hetzelfde moment in gevaar 
kwam, moesten we vaststellen dat niet  
iedereen hetzelfde risico liep. De kans op 
besmetting verschilde per leeftijdsgroep, 
en bepaalde sociaaleconomische groepen 
liepen een hoger risico om het slachtoffer 
van bepaalde beperkingen te worden. In 
bepaalde landen zag je dat echt vertaald 
in een grotere oversterfte bij de armere  
bevolking. Overal ter wereld liepen som-
mige beroepsgroepen een hoger risico dan 
andere, en ook vrouwen werden meer ge-
confronteerd met de negatieve impact van 
bepaalde maatregelen. In dit onderzoeks-
luik willen we vooral nagaan hoe het recht 
van de mensenrechten ervoor kan zorgen 
dat een aantal sociaaleconomische grond-
rechten gewaarborgd blijven wanneer er 
zich een pandemie voordoet.”
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”Uit de coronapandemie 
moeten we lessen trekken 

en ervoor zorgen dat 
onze mensenrechten niet 
opnieuw zo dramatisch in 
gevaar komen tijdens een 

volgende pandemie 



Vanwaar die focus op het sociaal- 
economische?
STIJN SMET: “Enerzijds omdat we merken 
dat die impact heel erg verschilt van groep 
tot groep. Anderzijds vinden we ook be-
langrijk dat er in het recht van de mensen-
rechten voldoende aandacht blijft voor die 
sociaaleconomische grondrechten. Traditi-
oneel focussen de mensenrechten vooral op 
onze burgerlijke en politieke rechten zoals 
de vrijheid van meningsuiting en het recht 
om te protesteren. Ook in deze crisis gin-
gen de mensenrechtendiscussies meestal 
daarover. Voor onze sociaaleconomische 
rechten was er veel minder aandacht ter-
wijl we onze mensenrechten ook kunnen 
inzetten om te eisen dat onze overheden 
beter voorbereid zijn op dit soort gezond-
heidscrisissen, door bijvoorbeeld strategi-
sche stocks mondmaskers of zuurstofflessen 
aan te leggen, of door bijkomende maat-
regelen te voorzien voor personen die het 
economisch moeilijk hebben. In dit onder-
zoeksluik willen we bovendien nagaan op 
welke manier we in tijden van een pan-
demie verschillende mensenrechten – zoals 

het recht op gezondheid en het recht op 
onderwijs – beter tegenover elkaar kunnen 
afwegen.“

 DE EERSTE STAP 

Mondt dit onderzoeksproject straks uit in 
een resem beleidsaanbevelingen?
STIJN SMET: “Niet onmiddellijk. Dit is een 
fundamenteel onderzoeksproject waarin 
we in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in 
nieuwe wetenschappelijke inzichten. We 
willen het begrip “verantwoordingsplicht” 
verrijken en de kloof tussen de juridische 
mensenrechten en de eigenlijke ervaringen 
helpen dichten. In een latere fase zullen 
andere onderzoekers en beleidsgerichte 
organisaties eventueel met deze inzichten 
aan de slag kunnen om de vertaalslag naar 
de juridische praktijk te maken. Wij willen 
eerder de conceptuele basis leggen voor 
dat later werk.” ▪

In het multidisciplinaire 
iBOF-project Future-
proofing human rights: 
developing thicker 
forms of accountabilty 
bundelen professoren 
van UGent (Tine 
Destrooper, Marie-
Bénedicte Dembour), 
UAntwerpen (Wouter 
Vandenhole), VUB 
(Paul De Hert, Rosa-
munde Van Brake) en 
UHasselt (Stijn Smet) 
hun juridische, sociaal-
wetenschappelijke, 
antropologische en 
criminologische  
expertise. Samen met 
zeven nieuwe, jonge 
onderzoekers probe-
ren ze het begrip van 
verantwoordingsplicht 
in de mensenrechten 
versterken.
Dit onderzoeksproject 
loopt vijf jaar en krijgt 
een totaalbudget van 
2,35 miljoen euro.
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BUSINESS DEVELOPERS OVER VALORISATIE

“Wij zijn de Tinder van 
het onderzoeksinstituut”

Technologische innovatie begint vaak met de ontwikkeling van nieuwe materialen. 

Daardoor heeft UHasselt met haar materiaalonderzoek ook een schat aan 

interessante inzichten voor de industrie in huis. “Als business developers zijn wij 

eigenlijk de Tinder van het onderzoeksinstituut”, lachen dr. Lieve De Doncker en  

dr. Jorne Carolus. “Wij zoeken continu naar de perfecte match tussen de noden van 

de industrie en de expertise van onze onderzoekers.”

 BOEIENDE SYNERGIEËN 

Hoe zou je in vijf zinnen uitleggen 
waar imo-imomec voor staat?
LIEVE DE DONCKER: “Imo-imomec is een 
onderzoeksinstituut met twee moeders. We 
behoren zowel tot UHasselt (Instituut voor  
Materiaalonderzoek -imo) als tot imec 
(imomec).  Op de universitaire campus in Die-
penbeek en de Energy campus in Genk wer-
ken onderzoekers van beide instituten samen 
aan onderzoeksprojecten op het gebied van 
materiaalwetenschappen en -technologie.“
JORNE CAROLUS: “Hoewel wij zowel 
fundamentele als toegepaste onderzoeks 
programma’s uitvoeren, is de achterliggende 
gedachte altijd het ontwikkelen van nieuwe 
toepassingen. We ontwikkelen immers nooit 
zomaar nieuwe materialen, maar hebben 
altijd een bepaalde toepassing voor ogen. 
Met ons onderzoek willen we oplossingen 
vinden voor enkele van de grootste globale 
uitdagingen van vandaag. Duurzaamheid en 
gezondheid vormen daarbij een belangrijke 
rode draad.” 

Wat maakt jullie als 
materiaalonderzoeksinstituut uniek?
JORNE CAROLUS: “In het Vlaamse, Belgi-
sche en Europese onderzoeksveld maakt 
onze multidisciplinaire aanpak ons sterk en 
uniek. Dat komt goed van pas, want als je 
nieuwe materiaalsystemen wil ontwikkelen 
die duurzaam zijn, heb je heel wat verschil-
lende expertise nodig. Bij ons werken che-
mici, fysici en ingenieurs samen aan dezelfde 
onderzoeksprogramma´s. Door de krachten 
systematisch te bundelen, kan je sneller stap-
pen vooruitzetten. Door de koppeling met de 
ingenieurs raken we ook verder in de waarde- 
keten en kunnen we voor heel wat projec-
ten al op laboschaal demonstreren waar ons  
onderzoek voor gebruikt kan worden.”
LIEVE DE DONCKER: “Onze kracht bestaat 
vooral in de immense rijkdom aan onderlinge 
synergieën. Imo-imomec telt vijf speerpunten 
met maar liefst 20 verschillende expertise-
lijnen. Dat is een ongelooflijke bron van ken-
nis, die je oneindig kan gaan combineren. 
Afhankelijk van het type onderzoek brengen 
we de juiste knowhow samen.”

 ALLES BEGINT MET MATERIALEN 

Hoe belangrijk is valorisatie voor 
imo-imomec?
LIEVE DE DONCKER: “Bijna 70% van onze 
onderzoeksfinanciering komt van projecten 
voor toegepast onderzoek, voornamelijk in 
samenwerking met industriële partners. We 
werken zowel samen met grote, internatio-
nale bedrijven als met lokale kmo’s.” 
JORNE CAROLUS: “We willen academisch 
excelleren, maar uiteindelijk toch vooral im-
pact creëren door oplossingen te vinden voor 
een duurzamere toekomst. En op welk vlak 
je ook technologisch gaat innoveren: vaak 
begint het allemaal toch met de ontwikke-
ling van nieuwe materialen. Dat is ontzettend 
boeiend”

Op welk soort ontwikkelingen richten 
jullie je?
JORNE CAROLUS: “Twee grote pijlers:  
duurzaamheid en gezondheid.” ▶

INSTITUUT IN DE KIJKER: IMO-IMOMEC
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LIEVE DE DONCKER: “In de pijler duur-
zaamheid focusten we aanvankelijk op 
duurzame energieproductie. Imo-imomec 
heeft hoogstaand onderzoek naar verschil-
lende types fotovoltaïsche zonnepanelen van 
de toekomst: van dunnefilm- en hybride tot  
organische zonnecellen. Daarna is daar ook 
onderzoek naar energieopslag bijgekomen. 
Beide onderzoekslijnen – zonnecellen en 
batterijen – worden nu ondergebracht in de 
EnergyVille-samenwerking. Intussen voeren 
we ook onderzoek naar Power-to-Molecules, 
waaronder groene waterstof. Dat is belang-
rijk, want binnen de uitdagingen rond de 
klimaatneutraliteit zullen we immers verschil-
lende soorten groene of hernieuwbare tech-
nologieën nodig hebben. Daarnaast richten 
we ons ook steeds op de duurzaamheid van 
de nieuwe materialen zelf. Edison hoefde mis-
schien niet na te denken over wat er met zijn 
gloeilamp zou gebeuren als die zijn dienst 
had bewezen, maar tegenwoordig moet je 
vanaf het begin van het ontwerp- en ontwik-
kelingsproces nadenken over recycling en 
hergebruik.”
JORNE CAROLUS: “Binnen de gezondheid-
pijler richten we ons op geavanceerde sen-
sortechnologie voor allerhande medische 
toepassingen en kwantumtechnologie, bij-
voorbeeld als mogelijke medicine-based-
meetmethode. Ons sensoren-onderzoek 
neemt in dat verhaal een prominente plek in. 
En het mooie is dat die sensoren niet alleen 
voor geneeskundige toepassingen interessant 
zijn. Met minimale aanpassingen kunnen ze 
vaak ook een meerwaarde betekenen voor 
landbouwapplicaties of voor industriële toe-
passingen in een productieomgeving. Dat 
maakt onze onderzoekers ontzettend flexi-
bel. Komt er een vraag vanuit eender welke 
industrie? Dan moeten ze haast nooit van nul 
af aan beginnen.”
LIEVE DE DONCKER: “Onze onderzoekers 
niet, maar wij vaak wel. (lacht) Omdat hun 
onderzoeksexpertise zo breed inzetbaar is, 
is de lijst van bedrijven met wie we kunnen 
samenwerken ook niet tot één sector beperkt. 
Lijkt een nieuwe ontwikkeling ook voor een 
andere toepassing interessant? Dan gaan wij 
als business developer opportuniteiten spot-
ten bij weer heel nieuwe, soms voor ons nog  
onbekende bedrijven in weer andere secto-
ren. Ons werk zit er nooit op. Dat maakt onze 
job ontzettend boeiend en afwisselend.”

 HELIKOPTERVISIE VOOR  
 GEVORDERDEN 

Wat is jullie rol als business developer?
LIEVE DE DONCKER: “Binnen imo-imomec 
ligt er een schat aan onderzoeksexpertise die 
in de industrie een meerwaarde kan beteke-
nen. En in de industrie zijn er heel wat noden 
die met de juiste expertise kunnen ingelost 
worden. Als business developer zijn wij in dat 

verhaal de matchmakers. Wij zijn de verken-
ners die onze voelsprieten uitsteken, contac-
ten leggen en samenwerkingsopportuniteiten 
spotten. Wij brengen de juiste partners bij 
elkaar rond heel concrete en veel minder con-
crete vragen.”
JORNE CAROLUS: “Natuurlijk zouden onze 
onderzoekers ook zelf naar bedrijven kun-
nen stappen met een voorstel om samen te 
werken, maar als individuele onderzoeker 
kijk je onvermijdelijk toch altijd vooral vanuit 
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je eigen onderzoeksveld naar een potentiële  
samenwerking. Als business developer heb-
ben wij een helikoptervisie en zien we meer 
kansen om de expertises van verschillende on-
derzoeksgroepen heel gericht samen te bren-
gen rond bepaalde projecten. Daarin schuilt 
volgens mij onze grootste meerwaarde.” 

Op welke manieren werken jullie met 
bedrijven samen?
LIEVE DE DONCKER: “Op de meest diverse 
manieren. Soms helpen we die bedrijven ge-
woon om een antwoord te vinden op een 
heel specifieke en eenvoudige vraag. Andere 
bedrijven - met een sterke interesse in onder-
zoek en ontwikkeling - willen met ons op 
verschillende manieren samenwerken, ook 
in ons basisonderzoek en daar bouwen we 
een langdurige relatie mee op. Zo hebben 
we o.a. met Umicore een meerjarige samen-
werking, en investeerde Janssen onlangs in 
een samenwerking rond een gerichte techno-
logische ontwikkeling. Dat is mooi natuurlijk, 
want zij verwachten niet dat die samen-
werking morgen al meteen tot een concrete  
innovatie op de markt zal leiden, maar ze 
tonen met dat engagement wel dat ze sterk 
geloven in de technologie die wij nog volop 
aan het ontwikkelen zijn. Langdurige, intense 
samenwerkingen zijn natuurlijk fantastisch, 
maar we waarderen elke samenwerking met 
de industrie. Elke vorm van samenwerking 
kan immers leiden tot valorisatie en nieuwe, 
fundamentele onderzoeksideeën.”
JORNE CAROLUS: “Ook dienstverlening 
vinden we ontzettend belangrijk. Dat zie je 
ook aan onze financiën: maar liefst een kwart 
van onze inkomsten komt rechtstreeks uit die 
dienstverlening. Als civic universiteit is het fan-
tastisch dat we onze expertise en infrastructuur 
ter beschikking kunnen stellen om bedrijven 
te helpen en hen bij hun innovaties te onder-
steunen. Als experimentele onderzoeksgroep 
beschikken we over de meest nauwkeurige, 
geavanceerde state-of-the-art-onderzoeksin-
frastructuur. Dat is ook absoluut nodig voor 
het academisch onderzoek. Maar dat kost 
natuurlijk ook handenvol geld. Als we die 
infrastructuur dan – samen met onze unieke 
expertise – op vrije momenten kunnen inzetten 
voor bedrijven, winnen we allemaal. Door 
die sterk uitgebouwde dienstverlening vinden 
ook heel wat lokale kmo´s de weg naar de 
universiteit. Dat is mooi. En het is bovendien 

een fijne manier om weer nieuwe bedrijven 
te leren kennen, met wie we in de toekomst 
misschien een duurzamere relatie kunnen 
aangaan.” 
LIEVE DE DONCKER: “Imo-imomec heeft echt 
een lange traditie in dienstverlening. Van bij 
de oprichting van het instituut investeerden we 
daarin. Het is een goed geoliede machine, 
die snel en efficiënt op de meest diverse  
vragen kan inspelen. En onze onderzoe-
kers zijn daar ook enthousiast over. Als we  

bedrijven kunnen helpen met materiaal- 
karakterisaties, failings-onderzoek of het 
schrijven van meetprotocollen: dan doen we 
dat graag.”

 POSITIEVE ENERGIE 

Wat geeft jullie persoonlijk het meest  
voldoening?
JORNE CAROLUS: “Uiteraard zijn cijfers,  
octrooien en contracten belangrijk in onze 
job, maar voor mij persoonlijk is het toch 
vooral de maatschappelijke relevantie 
die mij drijft. Hier wordt echt gewerkt aan  
innovatieve oplossingen voor de grote uit-
dagingen van vandaag en morgen. En onze 
onderzoekers leveren belangrijke bijdragen 
op hun terrein. Dat ik deel mag uitmaken van 
zo´n topteam: dat koester ik enorm. Uiteinde-
lijk begint alles toch met unieke, excellente 

onderzoeksexpertise. Daardoor hebben wij 
als business developers de industrie ook meer 
te bieden.”
LIEVE DE DONCKER: “Ook ik ben apetrots 
op de successen van onze onderzoekers. 
Als je ziet dat we als kleinere speler tussen 
zwaargewichten als imec, KU Leuven en 
VITO gestart zijn in EnergyVille, en je bekijkt 
waar we vandaag in die samenwerking 
staan: dan kan je alleen maar supertrots zijn 
op de positie die we innemen. Maar wat 
ik écht het heerlijkste vind aan mijn job als 
business developer is dat we zo´n verbin-
dende rol mogen opnemen. Wij brengen 
niet alleen de industrie en het onderzoek 
samen, maar stimuleren ook de onderlinge 
teamwerking door steeds weer verschillende 
onderzoeksgroepen samen te brengen rond 
boeiende projecten. Jarenlang werkte ik bij 
VLAIO-IWT en de kennis en ervaring die ik 
daar heb opgebouwd, kan ik nu gebruiken 
om onderzoekers de weg te tonen naar de 
juiste financieringskanalen, hen te helpen bij 
hun projectaanvraag, en mee te bouwen aan 
hun succes. Dat geeft mij enorm veel ener-
gie. En natuurlijk is het belangrijk dat we voor 
onze job altijd een beroep kunnen doen op 
de expertise van Tech Transfer Office zoals bij 
het nemen van octrooien, het voorbereiden 
van een spin-off of bij de opmaak van onder-
zoeksovereenkomsten. Teamwerk is toch echt 
wel het sleutelwoord in onze job.” ▪

INSTITUUT IN DE KIJKER: IMO-IMOMEC
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is onze sterkte. Bij 

ons werken chemici, 
fysici en ingenieurs 
samen aan dezelfde 

onderzoeksprogramma’s
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Zonlicht als brandstof
Wat als je vervuilende CO2-stromen, met behulp van zonlicht en groene waterstof, kan transformeren tot methaan 

of synthesegas? Het klinkt bijna te goed om waar te zijn. En toch is dat precies het concept dat onderzoekers 

van UHasselt en het Nederlandse TNO hebben ontwikkeld. “Door zonlicht direct te gebruiken als brandstof om 

chemische producten aan te drijven, slaan we twee vliegen in één klap”, vertelt prof. dr. Marlies Van Bael. “We 

reduceren de CO2-uitstoot én we helpen de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vooruit.”

VAN CO2-UITSTOOT TOT DUURZAME ENERGIE

 INNOVATIE IN MATERIALEN 

“Op zich is het procedé niet nieuw, maar con-
ventionele fotokatalysatoren gebruiken enkel 
het UV-deel van het zonlicht. Daardoor gaat 
een groot deel van dat zonlicht verloren en 
ligt de efficiëntie veel lager”, vertelt prof. dr. 
Marlies Van Bael. “Wij ontwikkelden nu een 
nieuw materiaal dat in staat is om het volle-
dige zonlicht op te vangen en dat vervolgens 
– in combinatie met waterstof - buitengewoon  
efficiënt omzet in de energie die nodig is om 
CO2 om te zetten in methaan. De innovatie 
schuilt in dat nieuwe materiaal voor de kataly-
sator. Dat bestaat uit piepkleine metalen deel-
tjes, 10.000 keer kleiner dan de dikte van een 
mensenhaar, die op een dragermateriaal in de 
kanaaltjes van de reactor worden ingebracht.”
 
 KENNIS DEMONSTREREN 

“TNO is voor ons een belangrijke partner”, 
onderstreept prof. dr. Marlies Van Bael. “Wij 
kunnen binnen imo-imomec wel werken aan 
de synthese van dat nieuwe materiaal, maar 
je moet ook kunnen demonstreren dat dit 
nieuwe materiaal effectief werkt in een con-
crete toepassing. Daarvoor moet je als mate-
riaalwetenschapper goed samenwerken met 
mensen die de technologiekant beheersen. 
Samen geraak je verder in de waardeketen 
en toon je de meerwaarde van je vinding  op 
demonstratieniveau. Door nieuwe materialen 
meteen in te zetten in concrete toepassingen, 
worden je resultaten een stuk zichtbaarder, en 
vergroot de kans dat die technologie effectief 
ingang vindt in de industriële praktijk. En daar 
gaat het uiteindelijk om”
 
 VAN ONDERZOEK TOT  
 COMMERCIEEL PRODUCT 

“Het pad van het vroegste academische  

onderzoek tot de uiteindelijk commercialise-
ring is een lang traject dat op een zogenaam-
de TRL-schaal van één tot negen wordt weer-
gegeven. Op dit moment zitten we aan drie 
of vier. De eerste stap naar een commercia-
liseerbaar product zetten we in het Interreg- 
Project Lumen. Wanneer die fase binnen een 
paar jaar afgerond is, zouden we aan vijf of 
zes moeten geraken. Op dat moment zou de 
technologie klaar moeten zijn om echt haar 
plek in de industrie in te nemen.”
 
“In Project Lumen worden onze materialen 
geïmplementeerd in een minifabriekje op lab-
schaal waarin het proces verder kan getest 
worden. Daarmee nemen we de proef op de 
som: blijft ons concept overeind wanneer je 
het gaat herdenken op grote schaal? Wat is 
ervoor nodig om het proces economisch haal-
baar te maken? Daar zijn heel wat partners bij 
betrokken die bijvoorbeeld aan de reactoren 
of aan techno-economische analyses werken.”
 
 INTERACTIE MET INDUSTRIE 

“Vanuit de industrie is er veel interesse voor 
ons onderzoek. Heel wat bedrijven worstelen 
met hun grote CO2-uitstoten en zijn erg op 
zoek naar manieren om hun processen te ver-
duurzamen. Als zij met onze technologie hun 
CO2-uitstoot circulair kunnen maken door 
die vervuilende afvalstroom te transformeren 
in brandstof of chemische bouwstenen, dan 
zou dat een immense meerwaarde beteke-
nen. Daarom gaan wij continu in interactie 
met onze industriële partners. Tegen welke 
problemen lopen zij aan? Welke hiaten zien 
ze nog in onze innovatie? Met welke prak-
tische bezwaren moeten we extra rekening 
houden? Zo willen we onze technologie nog 
verder optimaliseren, zodat we uiteindelijk 
een eindproduct kunnen afleveren dat meteen 
inzetbaar is in de industriële praktijk.” 

“Niet alleen de chemische industrie heeft 
veel te winnen bij deze nieuwe innovatie. 
Ook voor de farma en de fijnchemie kan 
deze technologie een immense meerwaarde 
zijn. Met hetzelfde procedé, waarmee we 
CO2 omzetten naar de brandstof methaan, 
kan je die CO2 immers ook transformeren in 
koolstofverbindingen. En die vormen belang-
rijke bouwstenen voor deze sectoren. Op dit 
moment worden die koolstofverbindingen 
nog voornamelijk uit fossiele grondstoffen 
gehaald.”
 
 WORDT VERVOLGD 

“Deze nieuwe technologie klinkt ongelooflijk 
veelbelovend. En dat is hij ook, maar er moet 
nog ontzettend veel onderzoek gebeuren voor 
dit concept echt in de industriële praktijk kan 
gebruikt worden. Het innovatieve materiaal 
ontwikkelen: dat is slechts het begin”, onder-
streept prof. dr. Marlies Van Bael. “Daarom 
werken we in het Europese project Spotlight 
meteen ook samen met partners die parallel 
complementaire expertises ontwikkelen om 
bijvoorbeeld de nieuwe, transparante reac-
toren te ontwikkelen die het zonlicht adequaat 
kunnen opvangen.” 
 
“Ook rond de productie van groene waterstof 
moeten we nog heel wat bijkomende exper-
tise opbouwen. Op dit moment is de over- 
grote meerderheid van de waterstof die 
gebruikt wordt nog zogenaamde grijze  
waterstof, die uit fossiele brandstoffen ge-
maakt wordt. Als we dit proces écht duur-
zaam willen maken, moeten we dus ook  
manieren vinden om waterstof groen te ma-
ken. Anders verschuiven we het probleem al-
leen maar. Ook daar doen we in imo-imomec 
onderzoek naar.” ▪

INSTITUUT IN DE KIJKER: IMO-IMOMEC
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De lithiumzwavelbatterij is lichter, 
duurzamer én goedkoper

Met haar Green Deal formuleerde de EU de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om die energietransitie in goede 

banen te leiden, zullen batterijen een sleutelrol spelen. “Op dit moment heeft de industrie de lithium-ionbatterij ten volle omarmd, 

maar ook andere batterijtechnologieën kunnen in dat verhaal een belangrijke rol spelen. En ze hebben nog een gigantisch 

verbeterpotentieel”, zegt prof. dr. Momo Safari. Binnen het SIM werd een gloednieuw batterijprogramma opgestart met een project 

rond lithiumzwavelbatterij-technologie dat UHasselt coördineert.

STRATEGISCH INITIATIEF MATERIALEN - VLAANDEREN (SIM)

 BELOFTEVOLLE TECHNOLOGIE  
 IN ONTWIKKELING 

“De Lithium-ionbatterij wordt vandaag al mas-
saal in elektrische voertuigen gebruikt. Maar 
er zijn nog heel wat andere batterijtechnolo-
gieën die enorm beloftevol zijn, maar op dit 
moment nog niet matuur genoeg zijn om de 
markt te betreden. Toch is het belangrijk om 
ook daar onderzoek naar te blijven voeren, 
want op sommige domeinen zijn ze zelfs  
superieur aan de huidige generatie lithium-
ionbatterijen. Europa zet daarom sterk in op 
de ontwikkeling van die nieuwe technolo-
gieën. En de Vlaamse Speerpuntcluster rond 
innovatief materiaalonderzoek (SIM) startte 
een onderzoeksprogramma waarin UHasselt 
en VUB een prominente rol opnemen.”
 
 LICHTER. DUURZAMER . 
 GOEDKOPER 

“In één van de twee onderzoeksprojecten dat 

in september start, focussen we op de lithium-
zwavelbatterij. Dat is een voorbeeld van een 
zogenaamde next-generation-batterijtechno-
logie in de onderzoeksfase. Dit type batterijen 
is maar half zo zwaar als de beste lithium-ion-
batterijen bij eenzelfde energieopslag. Dat 
biedt heel wat opportuniteiten voor nieuwe 
ontwikkelingen in o.a. drone-technologie, 
eBikes of in de luchtvaart en het vrachtverkeer. 
Het is bovendien een duurzamer alternatief 
omdat we minder schaarse materialen nodig 
hebben voor de productie. Zwavel is immers 
quasi onbeperkt wereldwijd beschikbaar. Dat 
maakt deze batterij ook economische interes-
santer voor producenten.”
 
“Op dit moment is de levensduur van dit type 
batterij nog te kort, waardoor de capaciteit 
al na een paar honderd ladings- en ontla-
dingscycli sterk afneemt. Op dat terrein staat 
de lithium-ionbatterij - met meer dan 2.000 
cycli  - nog een stuk sterker. Daaraan willen 
we met dit onderzoek binnen EnergyVille iets 

doen. We zoeken naar manieren om die 
snelle veroudering tegen te gaan.”
 
 LOKALE BEDRIJVEN AAN BOORD 

“Het interessante aan een onderzoekspro-
gramma als SIM is dat lokale bedrijven be-
trokken worden om de technologie-ontwikke-
ling te stimuleren. In ons onderzoeksproject 
zetelen tientallen bedrijven in de industriële 
adviesraad. Grote spelers als Agfa Gevaert 
maar ook spin-offs en kleine, lokale kmo´s 
in drone-technologie en eBike-producenten. 
Door hen in deze fase van ontwikkeling nauw 
te betrekken hopen we dat deze bedrijven 
aan de slag gaan met onze expertisewinst 
en op die manier kunnen verder groeien. Dit 
is een ontwikkeling die voor hen ontzettend 
belangrijk kan zijn. Deze trein willen ze niet 
missen.” ▪
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Kleren recycleren tot plastic materialen 
met een lange levensduur

Van het ogenblik dat je ́ s ochtends je tanden poetst tot je maaltijd ́ s avonds: plastic is overal. Stilaan worden we ons 

bewust van de negatieve effecten die dat overdadig plasticgebruik heeft op ons leefmilieu en onze gezondheid. “En 

toch blijft het volume plastic dat geproduceerd wordt elk jaar met vijf procent stijgen. Dat is een immens probleem”, 

stelt prof. dr. Louis Pitet. Zijn onderzoeksgroep zoekt naar manieren om gebruikt textiel te transformeren tot plastic 

materialen met een langere levensduur.

NIEUWE DUURZAME MATERIALEN ONTWIKKELEN

 MICROPLASTICS IN TEXTIEL 

“Als het gaat over plasticvervuiling denkt  
iedereen spontaan aan waterflesjes die aan-
spoelen op een strand. In dat beeld is de eb 
en vloed van plasticvervuiling met het blote 
oog te zien, maar eigenlijk is dat maar een 
klein gedeelte van het probleem. De micro-
plastics, die niet zichtbaar zijn, vormen een 
veel grotere uitdaging. En in dat verhaal spe-
len kleren die gemaakt zijn van synthetische 
stoffen zoals polyester, rayon en nylon een 
belangrijke rol. In de problematiek van plas-
tic afval groeit het textiel-aandeel ontzettend 
snel.”

“De modesector is met haar snel veranderen-
de Fast Fashion-collecties in belangrijke mate 
mee verantwoordelijk voor het almaar groei-
ende plasticprobleem. Consumenten kopen 
veel meer kleren dan twintig jaar geleden, 
maar gooien ze ook sneller weg. Men schat 
dat de plastics in de mode verantwoordelijk 
zijn voor maar liefst twintig procent van de 
totale plasticproductie. Als we het textiel van 
de weggegooide kleren kunnen transforme-
ren tot materialen met een hoge waarde en 
een langere levensduur: dan kunnen we dus 
écht impact creëren. Mijn onderzoeksgroep 
zoekt naar manieren om dat gebruikte textiel 
om te zetten in producten zoals elektrische 
kabels, gsm-hoesjes of treinspoorbanden. Bij 
dat onderzoek zijn ook heel wat industriële 
partners betrokken. Intussen beseft iedereen 
immers wel dat het op deze manier niet  
verder kan.”
 
 DE CIRKEL SLUITEN 

“Mijn onderzoeksgroep zoekt niet naar  
manieren om nieuwe plastics te creëren. Wij 

gaan op zoek naar manieren om de plastics 
die al in omloop zijn te recycleren naar ma-
terialen met een langere levensduur”, onder-
streept prof. dr. Louis Pitet. “Veel mensen gaan 
er onterecht vanuit dat plastic vandaag al op 
grote schaal gerecycleerd wordt, maar dat is 
niet zo. In Europa wordt het overgrote deel 
van ons plasticafval nog steeds verbrand. 
We beschikken gewoonweg nog niet over 
de juiste technologie om verschillende soorten 
plastic van elkaar te scheiden, en ze vervol-
gens te transformeren in duurzame nieuwe 
materialen. Met onze onderzoeksprojecten 
willen we die kennis helpen vergroten.”
 
 PLASTIC IS DEEL VAN DE  
 OPLOSSING 

“De polymeerchemie heeft een slechte  

reputatie. Op zich terecht, want wij hebben 
in het verleden mee dit plasticprobleem gecre-
eerd. Maar plastic mag dan een deel van het 
probleem zijn; het zal ook een deel van de 
oplossing zijn in de verduurzaming van onze 
samenleving. Windmolens zouden geen  
alternatief zijn voor hernieuwbare energie  
zonder de sterke plasticlaag die hun levens-
duur immens verlengt. En wil je er in de 
toekomst voor zorgen dat vliegtuigen, vracht-
wagens en auto´s minder brandstof gaan ver-
bruiken? Dan zal je het metaal in de construc-
tie moeten vervangen door plastic. De kennis 
van polymeren die we vandaag opbouwen, 
zal belangrijk zijn om onze samenleving duur-
zamer te maken.” ▪

INSTITUUT IN DE KIJKER: IMO-IMOMEC
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De toekomst van nano is groot!

Van sensoren die in een handomdraai kunnen 
vertellen of voedingsproducten snel dreigen te 
vervallen, tot innovatieve nano-kankertherapieën. De 
onderzoeksgroep van prof. dr. Anitha Ethirajan doet het 
allemaal. “Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van 
polymeergebaseerde sensoren (Molecular Imprinted 
Polymers - MIP) en functionele nanomaterialen voor 
geavanceerde biomedische toepassingen. Die expertise 
in biosensoren en nanogeneeskunde kan voor heel wat 
verschillende sectoren relevant zijn”, aldus prof. dr. Anitha 
Ethirajan.

VAN BIOSENSOREN TOT NANO-GENEESKUNDE

 DE SLEUTEL EN HET SLOT 

“Een biosensor lijkt op het eerste gezicht een 
ontzettend complex ding, maar eigenlijk is het 
principe simpel”, stelt prof. dr. Anitha Ethira-
jan. “Als je de molecule die je wil detecteren 
vergelijkt met een unieke sleutel die maar op 
één slot past, zijn wij degenen die het slot 
bouwen met moleculair geprinte polymeren 
op nanoschaal. Elke molecule – zoals een 
hormoon of pesticide – heeft unieke eigen-
schappen en om hier een MIP voor te cre-
eren, maken we in polymeer een afdruk op 
nanoschaal. Die afdruk brengen we in een 
materiaal in, dat we heel specifiek kiezen 
naargelang de toepassing. Zo bouwen we 
het slot. Maar als dat slot klaar is, heb je 
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nog een technologie nodig om de resultaten 
uit te lezen. Je wil immers ook weten of je 
sensor effectief die bepaalde molecule gede-
tecteerd heeft. Om biosensoren te bouwen, 
heb je dus heel wat verschillende expertises 
nodig: biomedische kennis, materiaalfysica, 
chemie en ingenieurswetenschappen om het 
toestel te bouwen. Daarom werkt mijn groep 
ook intensief samen met andere imo-imomec-
groepen die complementaire onderzoeks-
expertise hebben in startmaterialen zoals de 
diamant-groep van Ken Haenen, of in device 
engineering zoals die van Ronald Thoelen.”
 
 MEERWAARDE VOOR  
 VOEDSELPRODUCENTEN 

“Binnen imo-imomec ontwikkelden we een 
heel specifieke biosensor-methode waarmee 
we makkelijk bepaalde hormonen kunnen 
traceren. Dat is niet alleen interessant voor 
biomedische doeleinden. Ook de voedings-
industrie kan daar voordeel uit halen”, be-
klemtoont prof. dr. Anitha Ethirajan. “Onlangs 
kregen we een vraag van Flanders Food. 
Daarin hadden alle Vlaamse zuivelbedrijven 
zich verenigd rond een gemeenschappelijke 
uitdaging. De kwaliteit van melk is immers 
geen constante. Sommige melkvoorraden 
worden sneller slecht dan anderen. Als je 
heel snel inzicht krijgt in de exacte kwaliteit 
van je melkvoorraden, hoeft dat absoluut 
geen probleem te zijn. Is dit melk die lang 
goed blijft? Dan kan je die best transporteren. 
Dreigt een andere voorraad sneller te verval-
len? Dan kan je ze beter lokaal verwerken in 
bijproducten zoals yoghurt. Hoe sneller de 
zuivelbedrijven die informatie hebben, des te 
makkelijker wordt het voor hen om de juiste 
keuze te maken.”
 
“In een vorig Flanders Food-onderzoeks- 
project had men al ontdekt dat er twee mole-
culen in melk zijn die duiden op een sneller 
vervalproces. Er bestonden ook al methodes 
om die moleculen op te sporen, maar dat 
proces was complex en omvatte te veel voor-
bereidende stappen die niet on-site konden 
gezet worden. Zo ging er te veel waarde-
volle tijd verloren. Konden onze biosensoren 
dat proces versnellen en vergemakkelijken? 
En was het even accuraat? Dat was de 
vraag die we vanuit de sector kregen. In een 
haalbaarheidsstudie konden wij aantonen 
dat onze sensor in die context een oplossing 

kan zijn. Het hele proces kan daarmee ter 
plaatse in de zuivelfabriek uitgevoerd worden 
en neemt maar een paar minuten in beslag. 
Dat levert de betrokken bedrijven een immens 
economisch voordeel op.”
 
“Parallel met dit onderzoeksproject voerden 
we een gelijkaardige haalbaarheidsstudie uit 
voor de groente-industrie. Daarin bewezen 
we dat onze sensoren ook gebruikt kunnen 
worden om eventuele resten pesticiden in hun 
gerecycleerd waswater op te sporen. En dat 
is een makkelijke manier om de kwaliteit van 
hun waterzuiveringsproces in de fabriek zelf 
op te volgen. Met steeds strengere Europese 
milieu- en gezondheidseisen zijn er heel wat 
bedrijven die baat kunnen hebben bij onze 
sensortechnologie om hun interne kwaliteits-
processen nauwgezetter te monitoren.”
 
 INNOVATIEVE  
 KANKERTHERAPIEËN 

“Nanomaterialen hebben ook een grote 
meerwaarde in de geneeskunde. En nano-
geneeskunde is echt de toekomst. Je kan deze 
materialen gaan gebruiken als slimme drager 
voor medicijnen en voor de meest ingenieuze 
medische beeldvorming. De mogelijkheden 
zijn eindeloos. En de patiënt wint altijd.”
 
“Waar klassieke kankertherapieën geen  
onderscheid maken tussen gezonde en zieke 
cellen, kan je nanomaterialen heel slim gaan 
ontwerpen waardoor het medicijn enkel de 
zieke cellen bereikt. Wij gebruiken een heel 
specifieke en unieke miniemulsion-techniek 
om nanodragers te maken. Onze groep is 
de enige in Vlaanderen die hierin gespeci-

aliseerd is. De polymeer-omhulzing van het  
materiaal reageert op stimuli zoals licht, 
warmte of specifieke biologische condities 
zoals lokale veranderingen in het pH. En 
die omhulzing is zo gevoelig en ingenieus  
geprogrammeerd dat ze enkel openbreekt en 
het medicijn zal vrijlaten, wanneer de nano- 
drager zich in een zieke celomgeving be-
vindt. Daarmee ga je heel gericht – en met 
kleinere dosissen - tumoren bestrijden, en kan 
je heel wat neveneffecten vermijden omdat je 
de gezonde cellen onaangeroerd laat. Voor 
de patiënt levert dit een enorme gezondheids-
winst op. Bovendien kan je in dat materiaal 
ook makkelijk een soort van gps-tracker inte-
greren om heel precies op te volgen of het 
medicijn de kankercel effectief bereikt heeft.”
 
“Mijn groep speelt binnenkort een belangrijke 
rol in het ambitieuze Grand Challenge-project 
bioresponsive nanocariers: wound healing 
and cancer therapy. In dat project bundelen 
imo-imomec-onderzoekers de krachten met 
collega´s van de UHasselt-onderzoeksinstitu-
ten BIOMED, CMK en het LCRC. Wij gaan 
concreet op zoek naar de juiste nanodrager 
om kankermedicijnen te transporteren en 
herstel van wonden te bevorderen. Dat de 
klinische oncologie-onderzoekers van het 
Jessa ziekenhuis hier ook bij betrokken zijn, 
maakt het nog extra interessant, want dit 
garandeert de directe klinische relevantie 
van ons onderzoek. Met hun biomedische 
inzichten en feedback kunnen we heel ge-
avanceerde nanomaterialen-op-maat gaan 
ontwikkelen die in deze complexe context 
hun nut bewijzen. Een enorm boeiend on-
derzoeksproject dat de levenskwaliteit van 
kankerpatiënten enorm kan doen stijgen.” ▪
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”
Onze biosensoren kunnen de houdbaarheid van melk 
beoordelen, onze nanomaterialen dienen als slimme 
drager voor medicijnen en medische beeldvorming



Van onderzoeksidee tot spin-off
Hoe meer we elektronica een plek geven in ons dagelijkse leven – in onze smartwatches, slimme pleisters of loopschoenzolen, 

des te meer producenten op zoek gaan naar goede manieren om die elektronica uit zachte materialen te maken. Toen dr. Steven 

Nagels in zijn doctoraatsonderzoek een vereenvoudigd fabricageproces kon ontwikkelen voor rekbare elektronica was het dus 

meteen duidelijk dat daar muziek in zat. Maar van onderzoeksidee tot spin-off: het is een intens traject.

REKBARE ELEKTRONICA

 ALLES BEGINT MET ONDERZOEK 

“In mijn doctoraatsonderzoek ging ik op zoek 
naar nieuwe materialen voor rekbare elektro-
nica. Dat bleek geen sinecure. Na heel wat 
geëxperimenteer met verschillende materialen 
– van printbare elektronica met geleidende 
inkt tot vloeibare metalen – kwam ik bij dr. 
Raf Ramaekers, mijn collega van het Expertise-
centrum voor Digitale Media (EDM) terecht. 
Samen ontwikkelden we een eenvoudig pro-
ces om elektronica te verwerken in rekbare 
materialen. Een laagdrempelige manier die 
toegankelijk was voor iedereen. Met onze 
ontwikkeling konden hobby-bouwers thuis zelf 
aan de slag om zelf rekbare prototypes te 
bouwen met materialen die gewoon op het 
internet te koop zijn. Met de academische  
paper Silicone Device die we samen schre-
ven, oogstten we veel succes.”
 
 TECHNOLOGIE VERDER  
 SCHERPSTELLEN 

“In de laatste fase van mijn doctoraat optima-
liseerde ik de technologie nog verder. Overal 
kreeg ik positieve reacties van mensen die 
veel potentieel in deze vinding zagen. Ik wou 
absoluut vermijden dat mijn onderzoeksresul-
taten zomaar in een kast zouden verdwijnen, 
en besloot een Vlaio Innovatiemandaat aan te 
vragen om uit te zoeken of mijn onderzoeks-
idee spin-offwaardig was. Dat heb ik ook 
gekregen.”
 
“De voorbije twee jaar heb ik in de eerste 
plaats op technisch vlak de technologie ver-
der verfijnd en ging ik al op zoek naar moge-
lijke toepassingsgebieden. De mogelijkheden 
van deze technologie zijn quasi oneindig. 
Zo ontwikkelden we voor prof. dr. Koen van  
Renterghem van het Jessa Ziekenhuis bij-
voorbeeld een sensor die erectiestoornissen 
opspoort. Dat is een toepassing die je maar 
moeilijk met klassieke, harde elektronica-mate-

rialen kan realiseren”, zegt de ingenieur. “In 
de medische sector zijn er nog heel wat ande-
re toepassingsmogelijkheden waarin rekbare 
elektronica een meerwaarde kan zijn. Denk 
maar aan de prothese-industrie. Maar we kij-
ken ook samen met prof. dr. ing. Karel Kellens 
van onderzoeksgroep ACRO naar “zachtere” 
grijparmen voor fruitplukrobots. Ook in dat  
domein liggen heel wat opportuniteiten, want 
als je robots met metalen grijparmen gaat  
inzetten om fruit te plukken, kan je straks alleen 
nog confituur maken.”
 
 SPIN-OFF ZOEKT CEO 

“Mijn innovatie op technisch vlak verder ver-
fijnen, was één ding. Op zakelijk vlak de 
juiste keuzes maken om je spin-off marktklaar 
te krijgen, is nog wat anders. Daar kon ik wel 
wat hulp bij gebruiken. Vorige zomer wees 
onze business developer dr. Lieve De Doncker 
mij op de Innovation Challenge van imec. Zij 
gaan elk jaar op zoek naar veelbelovende, 
innovatieve technologieën die marktpoten-
tieel hebben, en begeleiden onderzoekers in 
dat traject. Ik had de voorbije jaren al heel 
wat pitch-ervaring opgedaan en besloot mijn 
kans te wagen. Dat heb ik mij nog geen  
seconde beklaagd.”

 
“Dankzij de Innovation Challenge werd ik 
excellent begeleid door Virginia Claudio van 
het Imec Innovation Team, en UHasselt-spin-
off-expert Steven Van Hoof. Samen zijn we  
nagegaan welke markten interessant kunnen 
zijn om mee te starten en hebben we een 
business case gebouwd die straks bij geïnte-
resseerde investeerders voorgesteld zal wor-
den. Langs die weg kreeg ik ook toegang tot 
extra IOF-financiering voor o.a. mijn proof-of-
concept.”
 
“In deze fase zijn we op zoek naar een ceo 
die de zakelijke leiding van de spin-off voor 
zijn rekening kan nemen. De profielen van 
de kandidaten die in de selectie zitten, zijn 
ronduit impressionant. Het gaat stuk voor stuk 
om gedreven leiders met een rijke ervaring in 
de hardware. Vakmensen die de klappen van 
de zweep in deze sector kennen. Daar ben ik 
ontzettend blij om. Met de juiste ceo maken 
we van onze spin-off Innervate zonder twijfel 
een succes. Zelf blijf ik ook enthousiast aan 
boord, en zal ik de technisch-wetenschappe-
lijke leiding voor mijn rekening nemen. Dat 
eerste product uitbrengen en impact creëren 
in de echte wereld: daar kijk ik al ontzettend 
naar uit.” ▪

52



Servicecentrum voor wetenschappelijke 
dienstverlening in materiaalkunde

Bij imo-imomec werken al 30 jaar chemici, fysici en ingenieurs samen aan vernieuwend multidisciplinair 

materiaalonderzoek. Ze bestrijken daarbij het hele onderzoeksspectrum van fundamenteel en toegepast 

tot valorisatiegedreven onderzoek. Om samenwerkingen met de industrie nog vlotter en toegankelijk te 

maken, stroomlijnden ze de expertises van de vier onderzoeksgroepen in een vernieuwd servicecentrum. 

NIEUW

Materials and 
Packaging Research 

& Services

(MPR&S; het vroegere 
Verpakkingscentrum)

Engineering Materials 
& Applications

(EMAP)

Analytical & 
Circular Chemistry

(ACC; het vroegere TANC)

Analytical & 
Microscopical Services

(AMS): in het nieuwe 
servicecentrum kunnen 

industriële partners voortaan 
terecht met al hun 

wetenschappelijke vragen 
over materiaalonderzoek.

Meer info? Surf naar www.uhasselt.be/imo-services
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Dienstverlening imo-imomec  in cijfers
“Als we met onze expertise en state-of-the-art-onderzoeksinfrastructuur bedrijven kunnen helpen met kleine 

of grote problemen, dan doen we dat graag”, onderstreept dr. Jorne Carolus, business developer voor de 

dienstverleningsactiviteiten van imo-imomec. “Dienstverlening heeft een belangrijke structurele plek in onze werking.”

25% 
van alle inkomsten komt uit 
dienstverleningsactiviteiten

meer dan

700 
diensten per jaar

voor

200 
klanten



Op 28 mei vierde UHasselt haar Dies Natalis, 

samen met haar personeelsleden en studenten. In 

dit ongewone academiejaar werd de traditionele 

togastoet en de academische zitting ingeruild 

voor een swingende radiouitzending, live vanop 

de Agora in Diepenbeek. Met Radio Blokpaté 

trakteerde UHasselt haar studenten in blok-tijden 

op een flinke dosis ontspanning en good vibes. 

En dat smaakte!
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VAN CANADA TOT ZUID-AFRIKA

“Durf springen in 
het onbekende”

Roeland Ulenaers en Isabelle Backx leerden elkaar aan UHasselt kennen in de opleiding handelsingenieur. 
Hun diploma gebruikten ze al heel snel als ticket naar een carrière in het buitenland. “Dat internationale zat er 
eigenlijk altijd al wel in”, vertelt Roeland. Drie jaar geleden verhuisde het koppel van Canada naar Zuid-Afrika, 
waar Roeland als countrymanager bij Katoen Natie de Zuid-Afrikaanse poot van het bedrijf leidt. “En daar 
hebben we nog geen seconde spijt van gehad”, lacht Isabelle.

 BUITENLANDMICROBE 

Die zin om naar het buitenland te gaan, 
is dus aangeboren?
ROELAND ULENAERS: “Bij mij toch wel. 
In het middelbaar ging ik in Wallonië naar 
school en na het zesde jaar trok ik een 
jaar op uitwisseling naar Ecuador. Daar 
voelde ik meteen: dit is echt iets voor mij. 
Zelfstandig je plek zoeken in een nieuwe 
setting: dat vond ik heerlijk. Ook in mijn 
jobzoektocht prikkelde dat internationale. 
Bij Katoen Natie lag de mogelijkheid om 
een tijdlang in het buitenland te werken van 
bij het begin op tafel.”
ISABELLE BACKX: “Bij mij ging het wat 
langzamer. Ik ben nooit op kot gegaan, 
en zelfs toen ik aan UHasselt op uit-
wisseling ging naar Canada – en die  
ervaring ontzettend leuk was – dacht ik er 
nog niet aan om ooit effectief in het buiten-
land te gaan wonen. Roeland heeft mij echt 
meegenomen in dat verhaal, en daar ben 
ik alleen maar blij om. Toen hij het aanbod 
kreeg om assistant-manager te worden in  
Edmonton (Canada) hebben we daar niet 
lang over getwijfeld.  Het was een super-
mooi jobaanbod, en het avontuur lonkte.”

 EERSTE HALTE: CANADA 

Liep alles meteen van een leien dakje?
ISABELLE BACKX: “De eerste weken waren 
toch behoorlijk pittig.” (lacht)
ROELAND ULENAERS: “Toen we in Ed-
monton aankwamen, was het putje winter. 
Buiten was het min 20 graden. En de dag 
nadat we geland zijn, kwamen ze mij ´s 
ochtends om zes uur al halen om naar mijn 
werk te gaan.” 
ISABELLE BACKX: “Daar sta je dan. In een 
nieuwe omgeving, waar je niemand kent. 
We moesten een huis zoeken, een auto, 
veel administratie in orde brengen, en ik 
moest op zoek naar een nieuwe baan. Op 
zo´n momenten leer je jezelf wel bijzonder 
goed kennen. En uiteindelijk vonden we 
heel snel onze draai in dat nieuwe land.”

Jullie hadden een fijn leven in Canada? 
ROELAND ULENAERS: “Absoluut, we  
waren heel gelukkig daar. Ik had een fijne 
job als terminal manager en kon daar 
gerust nog langer blijven. En ook Isabelle 
was gelukkig in haar nieuwe baan. We 
maakten snel nieuwe vrienden, brachten 
onze vrije tijd heel actief door en ontdekten 

nieuwe hobby´s zoals skiën en schaatsen.”
ISABELLE BACKX: “In Edmonton ligt er altijd 
sneeuw van november tot maart. Die harde 
winters: daar had ik het soms wel moeilijk 
mee.”

 VAN CANADA NAAR  
 ZUID-AFRIKA 

En toen kwam het aanbod om country-
manager te worden in Zuid-Afrika
ROELAND ULENAERS: “Ook daar hebben 
we niet lang over getwijfeld. De jobinhoud 
was superboeiend. Een mooie promotie én 
het vooruitzicht van een zonnige bestem-
ming – in eenzelfde tijdszone als België: 
dat sprak ons ontzettend aan.” 
ISABELLE BACKX: “Al wisten we eigen-
lijk helemaal niets over Zuid-Afrika. (lacht) 
Maar dat schrikte ons niet af. En toen we 
een weekje op prospectie kwamen, waren 
we helemaal gerustgesteld. Meteen was 
duidelijk: hier kunnen we samen een ont-
zettend mooi leven leiden. Een aangenaam 
klimaat, betaalbare huishoudhulp, veel  
mogelijkheden voor een actief buiten-
leven,… We voelden ons hier heel snel 
thuis.” ▶
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Op professioneel gebied betekende die 
verhuizing wel een grote ommezwaai.
ROELAND ULENAERS: “Voor mij viel dat 
best nog wel mee. Van facility manager 
groeide ik door naar countrymanager. Het 
land was nieuw en ik moest wel ontdekken 
hoe de dingen hier in Zuid-Afrika aange-
pakt werden, maar ik kende Katoen Natie 
al goed en wist inhoudelijk wat me te doen 
stond. Als countrymanager ben ik zowel op 
operationeel, financieel als technisch ge-
bied de contactpersoon voor onze internati-
onale klanten. Wij doen voor hen de import,  
regelen de douane, stockeren de goede-
ren en leveren die dan over het hele land. 
Het eerste jaar op een nieuwe locatie is 
altijd ontzettend zwaar. Het kost heel wat 
lange werkdagen om je goed in te werken, 
maar dat werd heel mooi gecompenseerd 
doordat elke minuut dat ik vrij was hier echt 
quality time is. Zuid-Afrika is een ontzettend 
mooi land. Er zijn zoveel leuke dingen te 
ontdekken en te doen. En de zon schijnt 
elke dag.”

ISABELLE BACKX: “Voor mij was de impact 
op mijn professioneel leven wel dramatisch. 
Terwijl ik in Canada de dag van aankomst 
al een werkvergunning kreeg, lag dat in 
Zuid-Afrika een stuk complexer. Ik moest 
een heel lang en tergend proces door- 
lopen waarin ik moest bewijzen dat ik over 
critical skills beschik. Anders mag je hier als 
buitenlander gewoonweg niet aan de slag.  
Na bijna drie jaar ben ik daar eindelijk in 
geslaagd. Daar ben ik ontzettend blij om 
want ik ben zelf ook nog jong en ambitieus, 
en ik wil de komende jaren graag zelf nog 
aan mijn eigen carrière bouwen.”
ROELAND ULENAERS: “Toch is Isabelle de 
voorbije jaren nooit bij de pakken blijven 
zitten. Ze is een optimist pur sang. En ze 
ziet overal kansen waar anderen hindernis-
sen zien. Ze volgde heel wat opleidingen, 
genoot met volle teugen van de tijd die 
ze kon spenderen met ons zoontje Noah, 
en gooide zich voluit op het golfen. Zelfs 
daarin beet ze zich helemaal vast. Vorig 
jaar won ze in Portugal het Wereldkam-
pioenschap bij de amateurs.”

 EEN COMPLEX LAND VOL  
 EXTREMEN 

Is Zuid-Afrika een complex land om te 
wonen?
ROELAND ULENAERS: “Je moet de ge-
schiedenis van het land goed kennen om 
een beetje te kunnen begrijpen wat er rond-
om jou gebeurt. De Apartheid mag dan al 

WIE IS ISABELLE BACKX?
Isabelle Backx behaalde in 2012 haar diploma 
handelsingenieur aan UHasselt. Ze startte haar 
carrière in België als auditor / risk consultant bij 
Ernst & Young. In Canada werkte ze als Project 
& Operations Coordinator bij Kernway Builders 

Inc. Terwijl ze in Zuid-Afrika moest wachten 
op een werkvergunning volgde ze bijkomende 
opleidingen in o.a. grafisch ontwerp. Binnenkort 
zal ze in Durban als zelfstandig consultant verder 

timmeren aan haar internationale carrière.

”Je moet de geschiedenis 
van Zuid-Afrika goed 

kennen om een beetje 
te begrijpen wat er 
rondom je gebeurt
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lang voorbij zijn, ze laat hier nog steeds 
diepe sporen na. De maatschappij is nog 
steeds bijzonder gesegregeerd.”
ISABELLE BACKX: “Het verschil tussen arm 
en rijk is hier een stuk extremer. Dat raak 
je nooit helemaal gewoon, maar voor een 
stuk leer je het wel aanvaarden. Huishoud-
hulp is hier bijvoorbeeld ontzettend goed-
koop. Wij huren zelf ook een meisje in dat 
bij ons poetst, wast, kookt en op ons zoon-
tje past. Als Europeaan kijk je in het begin 
met een bijzonder gewrongen gevoel naar 
die verhoudingen, maar uiteindelijk wen je 
daar toch aan en schat je het vooral enorm 
naar waarde. In Zuid-Afrika wordt het in- 
huren van zo´n huishoudhulp heel anders 
gepercipieerd: zij zien dit echt als een  
manier om werkgelegenheid te creëren 
voor mensen die het minder goed hebben. 

WIE IS ROELAND 
ULENAERS?
Nadat Roeland 

Ulenaers in 2012 
afstudeerde als 

handelsingenieur 
aan UHasselt, ging 
hij meteen aan de 

slag bij Katoen Natie. 
In 2015 werd hij 

voor de logistieke 
dienstverlener 

facility manager in 
Edmonton (Canada). 
Sinds 2017 leidt hij 

als countrymanager 
de Zuid-Afrikaanse 
poot van Katoen 

Natie vanuit Durban.

Maar het blijft vreemd. Arm en rijk leven 
echt in twee verschillende werelden. Met 
verschillende culturen en andere manieren 
om naar het leven te kijken. En die werel-
den liggen totaal uit elkaar. Wij hebben 
daar ook geen toegang toe en weten niet 
precies hoe het er bij hen aan toe gaat.”
ROELAND ULENAERS: “De werkelijkheid 
is vaak wel een stuk genuanceerder dan 
je op het eerste gezicht denkt. Zo wonen 
veel van mijn werknemers bijvoorbeeld in 
townships. Toen we hier pas arriveerden, 
was dat voor mij een synoniem voor een 
sloppenwijk. Intussen weet ik dat je in zo´n 
township ook heel normale buurten hebt, 
met kleine huisjes, soms zelf een voortuintje 
of een bescheiden autootje voor de deur. 
Dat township-leven is dus toch wat genu-
anceerder dan wat we soms denken. ▶ 
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Maar laat het duidelijk zijn: heel veel 
Zuid-Afrikanen leven in bijzonder moeilijke  
omstandigheden:”

Zuid-Afrika wordt nog vaak gelinkt aan 
criminaliteit?
ROELAND ULENAERS: “In Durban is dat 
zeker een issue. Er is veel criminaliteit, 
en ook zware criminaliteit. Maar ook op 
dat vlak zie je die segregatie. Wij komen 
daar niet mee in aanraking omdat we op 
een beveiligde estate rond een golfter-
rein wonen. Hier is het superveilig. We 
laten de voordeur gewoon open. Maar 
mochten we in een vrijstaand huis in een 
van de voorsteden wonen zou dat een  
ander verhaal zijn.”
ISABELLE BACKX: “Toch heb ik mij hier nog 
nooit onveilig gevoeld. Je moet gewoon je 
gezond verstand gebruiken en sommige 
plekken vermijden. En als het donker is, 
dan blijf je beter thuis.”
ROELAND ULENAERS: “Maar dat is hier 
sowieso geen probleem. Iedereen staat 
hier belachelijk vroeg op en gaat ook be-
lachelijk vroeg slapen. (lacht) De mensen 
leven hier meer op het ritme van de zon. Als 
je ´s ochtends om zes uur naar het strand 
gaat, is iedereen al aan het surfen en bruist 
de stad van het leven.”
ISABELLE BACKX: “En om negen uur ´s 
avonds ligt iedereen in zijn bed. Wij  
intussen ook.”

 CORONA 

Hoe hebben jullie de coronacrisis hier 
ervaren?
ROELAND ULENAERS: “Zuid-Afrika kwam 
in deze crisis vaak negatief in de pers. To-
taal onterecht vind ik, want het aantal do-
den per inwoners ligt hier een stuk lager 
dan in België en de overheid heeft het best 

goed aangepakt. Sinds de tweede golf is 
de impact van corona op ons dagelijks 
leven ook minimaal. De mondmaskerplicht 
blijft nog even gelden en we hebben nog 
steeds een avondklok om middernacht, 
maar restaurants, kappers en winkels zijn 
allemaal open. Ons sociaal leven leidt  
eigenlijk niet meer onder de crisis.”
ISABELLE BACKX: “De eerste lockdown 
was wel bijzonder streng. Toen mochten 
we vijf weken lang ons huis niet verlaten. 
En in de vierde week werd er ook een  
alcoholban afgekondigd. Voor een Europe-
aan is zoiets maar moeilijk te begrijpen.”
ROELAND ULENAERS: “En toch was 
dat een zeer verstandige beslissing van 

de overheid. Alcohol is hier immers een 
grote factor in verkeersongevallen en hui-
selijk geweld. Die ban werd afgekondigd 
om voldoende ziekenhuisbedden vrij te  
maken voor covid-19-patiënten. En dat 
heeft gewerkt. Een paar dagen later zag 
je de ziekenhuisopnames meteen dalen.”

Is Durban jullie eindbestemming?
ROELAND ULENAERS: “We willen hier 
zeker nog een hele tijd blijven. Zuid-Afrika 
is een fantastisch mooi land en we zijn hier 
ontzettend gelukkig. Isabelle zal in juli be-
vallen van ons tweede kindje en dit is een 

ideale setting met kleine kinderen. Het 
klimaat is superaangenaam. Het buiten-
leven is fantastisch. En huishoudhulp is 
betaalbaar. We moeten hier geen twee 
jaar van tevoren een plekje reserveren 
op de crèche. Onze kinderen gaan hier 
een fantastische kindertijd tegemoet. 
Als ze eenmaal naar de middelbare 
school gaan, komen we misschien wel  
liever terug naar België. Want dat merk 
ik toch wel als ik sollicitanten zie hier in 
Durban: de kwaliteit van ons Belgisch 
onderwijs ligt een stuk hoger. Hun op-
leidingsniveau kan je totaal niet verge-
lijken met onze maatstaven.”
ISABELLE BACKX: “Eigenlijk weten we 

helemaal nog niet waar we binnen vijf 
jaar zullen zijn en hoe ons leven er dan 
zal uit zien. En eigenlijk vinden we dat 
ook helemaal prima. Het ideaal lijkt 
me een land met het klimaat van Zuid-
Afrika en het actieve leven dat daarmee 
gepaard gaat, in combinatie met de 
goede organisatie en veiligheid van 
Canada. We zien wel. We zijn niet 
bang om ons nog eens in een nieuw en 
onbekend avontuur te storten.” ▪

”We weten nog helemaal niet waar we binnen vijf 
jaar zullen zijn en hoe ons leven er dan zal uitzien. 

En dat vinden we helemaal prima
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Na de middelbare school ging ik handelsingenieur 
studeren, omdat…

“Mijn wiskundelerares mij dat aangeraden had”, vertelt Isabelle. 
“Handelsingenieur is een brede opleiding, en het is ook hoog 
genoeg gegrepen. Je kan er nog alle kanten mee uit. Omdat ik als 
18-jarige nog niet precies wist welke richting ik professioneel uit 
wou, was dit de perfecte keuze. Ik heb het mij nog geen seconde 
beklaagd.”

“Mijn beweegredenen waren zeer gelijkaardig”, zegt Roeland. 
“Ik had nog geen uitgetekend carrièrepad voor ogen, en wou dus 
zo breed mogelijk kiezen. Voor economie had ik veel interesse. 
Wiskunde moest ik er dan wel bijnemen.”

Wat studeren in Diepenbeek zo bijzonder maakte, 
was…

“Het kleinschalige, gezellige karakter van de campus en het 
studentenleven”, onderstreept Roeland. “Iedereen kende er 
iedereen. Mijn kot was vlak bij de campus en elke dag was er 
wel een fuif. Ik heb een fantastisch fijn studentenleven gehad in 
Diepenbeek.”

“Dat was voor mij wel wat anders, want ik zat niet op kot en 
pendelde dus elke dag”, zegt Isabelle. “Wat mij vooral is 
bijgebleven is de warme, persoonlijke aanpak. Dat je als student 
zo dicht bij je proffen staat, is toch heel bijzonder. En ook de kleine 
klasgroepen zorgden voor een heel aparte, fijne leeromgeving.”

Mijn favoriete plekje op de campus, is …
Isabelle: “De cafetaria. Samen met klasgenoten in de pauze of 
tijdens een springuur wat babbelen bij een koffietje of een lunch. 
Daar heb ik veel plezier aan beleefd.”

Roeland: “De campuslokalen van de studentenverenigingen Hermes 
en AES (de vereniging voor internationale studenten, nvdr.). Na de 
verbouwing in 2009 waren die helemaal vernieuwd. Een heerlijke 
plek om rond te hangen. Maar ook de Villicus is een plek die 
voorgoed met de herinneringen van mijn studententijd verweven is.  
Wat hebben we daar legendarische feestjes gevierd.”

Als student was ik …
“Een wat saaiere student dan Roeland”, lacht Isabelle. “Ik kwam 
echt naar de universiteit om een diploma te halen. Goede cijfers 
halen: daar was het mij vooral om te doen. Pas toen ik in het derde 
jaar naar Canada op uitwisseling ging, is dat veranderd. Daar is 
mijn wereld letterlijk opengegaan en heb ik beseft dat het leven 
meer is dan hoge punten halen. Een gamechanger.”

“Ik ging ontzettend graag op stap en heb een heel plezant 
studentenleven gehad, maar mijn studies kwamen altijd op de 
eerste plaats”, stelt Roeland. “Ik was ook heel geëngageerd en 
wou graag dingen organiseren voor de andere studenten. Met 
Hermes organiseerden we niet alleen fuiven en skireizen, maar ook 
de Jobbeurs. En nadat ik zelf op Erasmus ging in Murcia (Spanje), 
heb ik mij via AES ingezet voor de buitenlandse studenten die aan 
UHasselt op uitwisseling kwamen.” 

Als er één ding is dat ik aan UHasselt geleerd heb, is 
het …

Roeland: “Als je echt iets wil ondernemen, is alles mogelijk. Toen we 
in het vierde jaar zaten, speelde ik – samen met drie medestudenten 
– met het idee om Junior Consulting op te richten, een vereniging die 
studenten handelsingenieur de kans gaf om wat praktijkervaring op 
te doen. Toen we met onze plannen gingen aankloppen bij Ghislaine 
Houben en decaan Piet Pauwels, kregen we daar meteen steun voor. 
Vandaag bestaat Junior Consulting nog altijd. Die succeservaring is 
me altijd bijgebleven.”

Isabelle: “Ik heb aan UHasselt vooral geleerd om zelfstandig aan de 
slag te gaan met de theorie en de kaders die we aangereikt kregen. 
We werden echt goed klaargestoomd voor een boeiende carrière 
in de bedrijfspraktijk. Daarnaast heeft mijn Erasmus-uitwisseling mij 
ook veel zelfstandigheid, zelfkennis en levenswijsheid bijgebracht. 
Ik kan het iedereen alleen maar aanbevelen.”
 

De sleutel voor succes ligt volgens mij bij …
“Dat hangt er natuurlijk van af hoe je succes wil definiëren”, stelt 
Roeland. “Ik denk dat je alleen maar successen kan boeken in je 
professionele carrière als je ook gelukkig bent in je persoonlijk 
leven. Als dat het geval is, en je wil hard werken, dan volgt de 
rest vanzelf wel.”

“Ik geloof heel sterk dat een mens zijn eigen geluk of succes kan 
afdwingen. Als je iets echt graag wil, dan moet je er voluit voor gaan. 
Op welke manier ook, ongeacht van waar je woont en wie je wil 
zijn. Je mag gewoon niet bang zijn om in het onbekende te springen. 
Sta open voor nieuwe kansen en uitdagingen, en ga ervoor”, besluit 
Isabelle.
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5 JAAR HUURADVIES HASSELT VZW

“Niets zo fijn als met onze 
kennis mensen helpen”

Wat als mijn kotbaas mijn huurwaarborg niet terugstort? Wat kan ik doen 

als mijn huurders het te bont maken? En voldoet mijn huurcontract wel aan 

alle juridische eisen? Huurders en verhuurders kunnen met al hun vragen 

aankloppen bij Huuradvies Hasselt vzw. Daar krijgen ze al vijf jaar lang gratis 

advies van geëngageerde UHasselt-rechtenstudenten.

Wie komt het meest bij jullie aankloppen: 
huurders of verhuurders?
VIKTOR VANELDEREN: “Op de vijftig con-
sultaties die we dit academiejaar hielden, 
is de verhouding huurders-verhuurders bijna 
gelijk. Ook de voorbije jaren was dat het 
geval. Al zien we de groep studenten in 
de huurdersgroep wel elk jaar groeien. Zij 
komen steeds vaker bij ons aankloppen met 
vragen over de huur van hun kot.”
JOOST GOOSSENS: “In een normaal jaar 
houden we elke woensdagavond perma-
nenties in het oude stadhuis van Hasselt en 
op vrijdagavond op de eerste verdieping 
van de stadsbibliotheek. Dan bieden we 
gratis huuradvies aan iedereen die komt 
binnenwandelen. Dit jaar waren we door 
de coronacrisis genoodzaakt om alleen  
online advies te verlenen. Maar eigenlijk 
was dat best een succes.”
VIKTOR VANELDEREN: “Blijkbaar ervaren 
mensen online dienstverlening als nóg laag-
drempeliger, want we zagen het aantal 
vragen alleen maar toenemen. En ook de 
rechtenstudenten waren enthousiast, want 
zij konden zich op voorhand al wat inlezen 
in het concrete dossier. Die online dienst-

verlening willen we in de toekomst zeker 
behouden.”

 VAN HUURWAARBORG TOT  
 MOEILIJKE HUURDERS 

Met wat soort vragen komen cliënten 
aankloppen?
VIKTOR VANELDEREN: “De meeste vragen 
gaan over de huurwaarborg. Dat is altijd 
zo, maar tijdens de coronacrisis bleek dit 
toch nog een extra knelpunt. Toen kregen 
we ook veel vragen van internationale stu-
denten die al teruggekeerd waren naar hun 
thuisland, en maar moeilijk konden bewij-
zen dat zij na hun thuiskomst geen schade 
meer konden toegebracht hebben. Of ze 
kregen van hun kotbaas geen antwoord 
meer op de vraag naar hun waarborg.”
MELISSA BROUWERS: “Tijdens de corona-
crisis waren er ook meer betwistingen over 
de afrekening voor de kosten van water en 
elektriciteit bij studentenkoten. Slechts in 
bepaalde omstandigheden konden deze 
kosten worden teruggevorderd. Jammer 
genoeg moesten we dus ook een aantal 
studenten teleurstellen. Wij geven dan wel 

altijd aan dat ze – hoewel ze niet aan 
de voorwaarden voldoen – toch kunnen 
proberen een regeling te treffen met hun 
kotbaas.” 
JOOST GOOSSENS: “Verhuurders komen 
soms aankloppen voor advies wanneer ze 
te maken krijgen met huurders die het wel 
heel bont maken. Soms horen we de wild-
ste verhalen van huurders die zich serieus 
misdragen. Wat kunnen ze als verhuurder 
ondernemen? Kunnen ze hun huurders echt 
uitzetten? Of zijn er andere opties?”
ESTELLE BRIERS: “Of ze willen op voor-
hand nagaan of hun huurcontract wel aan 
alle juridische eisen beantwoordt om zo 
problemen te voorkomen. Dan bekijken 
we hun contract samen in detail, en geven 
we hen concrete aandachtspunten of een  
modelcontract.”
VIKTOR VANELDEREN: “Sommige huur-
contracten zijn vandaag juridisch echt 
nog niet in orde. Dat zie je helaas ook bij 
de studentenkoten. Huurwaarborgen die 
te hoog zijn of die op een privérekening 
gestort moeten worden: dat kan natuurlijk 
helemaal niet.” ▶

HUURADVIES VZW BESTAAT 5 JAAR
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 ADVIES OP MAAT 

Kunnen jullie huurders en verhuurders altijd helpen?
VIKTOR VANELDEREN: “Meestal kunnen we onze cliënten toch 
naar huis sturen met concrete antwoorden op hun vragen, een 
gericht advies of modelcontracten.”
JOOST GOOSSENS: “Het gebeurt maar zelden dat we hen  
moeten doorverwijzen naar een advocaat. Na vijf jaar Huur- 
advies vzw hebben we intussen een hele handleiding voor de 
meest voorkomende vragen.”
ESTELLE BRIERS: “Helaas moeten we onze advieszoekers soms 
wel ontgoochelen. Soms komen ze bij ons aankloppen vanuit 
een groot gevoel van onrechtvaardigheid. De situatie waar ze in  
terechtgekomen zijn, voelt voor hen ontzettend oneerlijk en toch… 
hebben ze soms juridisch gezien geen grond om verdere stappen 
te ondernemen. Dan is het belangrijk dat ze bij ons even hun ver-
haal kunnen doen. Dat wij écht naar hen luisteren, en begrip tonen 
voor hun situatie.”

 EEN STERKERE COMMUNITY 

Huuradvies vzw bestaat intussen vijf jaar. Varen jullie intussen 
een andere koers?
MELISSA BROUWERS: “Onze dienstverlening is an sich niet ver-
anderd, maar onder Joosts voorzitterschap hebben we er wel een 
tweede locatie bijgekregen in de stadsbibliotheek. Hij heeft ons 
team ook mooi door de coronacrisis geloodst. De vlotte omschake-
ling naar een online dienstverlening heeft ervoor gezorgd dat we 
even veel huurders en verhuurders konden bijstaan dan voordien.”
VIKTOR VANELDEREN: “Met het nieuwe bestuur bouwen we ver-
der op de basis die Joost en het oude bestuur hebben gelegd, al 
zullen we ook wat dingen aanpassen en uitbreiden. De online 
dienstverlening zetten we zeker voort. En we gaan ons voortaan 
nog meer toespitsen op sociale media en gaan intensiever investe-
ren in externe relaties.”
JOOST GOOSSENS: “Via Studenthotspot (de samenwerking tus-
sen Studentenraad van UHasselt en de Limburgse hogescholen, 
nvdr.) gaan we de komende jaren ook sterker de banden aan-
halen met andere studenteninitiatieven als Junior Consulting en 
Headr Websitedesign. Door al die initiatieven op één plek samen 
te brengen – zowel online als fysiek in de stad – willen we dat 
studentenengagement zichtbaarder maken: voor studenten én voor 
de lokale gemeenschap.”
ESTELLE BRIERS: “In de toekomst willen we die community van 
gelijkgezinde, geëngageerde studenten ook verder versterken 
door samen events of studentikoze activiteiten te organiseren. Met  
gebundelde krachten kunnen we elkaar alleen maar versterken.”

Joost Goossens

Estelle Briers



65

 MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT  

Hoeveel engagement vraagt Huuradvies Hasselt vzw van 
haar studenten?
VIKTOR VANELDEREN: “In onze vereniging zijn zo´n dertigtal 
rechtenstudenten actief. Zij moeten een bijkomende cursus huur-
recht studeren en een extra examen afleggen voor ze advies 
mogen verlenen. Maar hoeveel tijd ze concreet in de dienst-
verlening willen investeren, beslissen ze uiteindelijk zelf. Als 
bestuurslid is die tijdsinvestering en dat engagement natuurlijk 
wel een stuk uitgebreider.”
JOOST GOOSSENS: “De cursus Huurrecht die onze medestu-
denten moeten blokken, hebben wij zelf opgesteld en vullen 
we ook elk jaar verder aan. Ook het examen dat ze moeten 
afleggen, wordt door ons opgesteld en beoordeeld. En dan is 
er nog de hele praktische organisatie en het overleg.”

Maar die inspanningen zijn wel de moeite waard?
ESTELLE BRIERS: “Absoluut. Het is ontzettend fijn om mee te 
werken aan een project met zo een maatschappelijke meer-
waarde. Als je advieszoekers kan helpen, dan geeft dat ontzet-
tend veel voldoening. Bovendien leren we zelf enorm veel van 
deze ervaring. En het staat ook goed op je cv.”
JOOST GOOSSENS: “In een rechtenopleiding moet je best 
veel theorie studeren en verwerken. Als je dan die kennis ook 
écht in de praktijk kan brengen en daar mensen kan mee  
helpen, dan is dat bijzonder fijn. Mij motiveert Huuradvies  
Hasselt vzw enorm om door te studeren. Je ziet echt wat je met 
je kennis kan.”
MELISSA BROUWERS: “Je leert met heel andere ogen naar 
de theorie kijken, en je leert bovendien ook echt omgaan met 
cliënten. Er bestaat geen betere leerschool om juridische exper-
tise om te zetten in mensentaal. Deze ervaring gaat mij in mijn 
toekomstige carrière ongetwijfeld nog goed van pas komen.” ▪

HUUR- OF 
VERHUURADVIES NODIG?
UHasselt-rechtenstudenten helpen 

jou gratis verder. Maak een afspraak 

via info@huuradvieshasselt.be

HUURADVIES VZW BESTAAT 5 JAAR

Melissa Brouwers

Viktor Vanelderen



Terwijl in Vlaanderen 12.1% van de jongeren de school 

vroegtijdig – zonder diploma – verlaat, ligt dat gemiddelde in 

Genk op 20,8%. Tegelijkertijd volgen hier minder jongeren een 

ASO-opleiding in de derde graad. In de andere mijngemeenten 

en in Leopoldsburg zijn de cijfers even dramatisch. “In Limburg 

gaat nog steeds te veel talent verloren”, zeggen Luc De 

Schepper en Herman Reynders . “Met TALim lanceren we nu 

een structureel initiatief om dit probleem aan te pakken. Een 

wetenschappelijk onderbouwd programma dat in Brussel en 

Nederland zijn waarde al bewezen heeft.” 

 EEN PROBLEMATIEK MET   
 DIEPE WORTELS 

De problematiek van vroegtijdige school-
verlaters is helaas niet nieuw in Limburg.
HERMAN REYNDERS: “Dat klopt. Zelfs in 
toespraken uit de jaren ‘60 en ‘70 wees 
gouverneur Roppe al op de problemati-
sche schoolachterstand van jongeren met 
een migratieachterstand. Bij de sluiting van 
Ford Genk kwam de problematiek opnieuw 
ten volle aan de oppervlakte. Het rapport 
van de SALK-experten plaatste het verhaal 
terug hoger op de agenda. De universiteit 
en de provincie gingen intensief op zoek 
naar manieren om het tij te keren. Niet 
omdat er in Limburg tot dan toe nog geen 
actie werd ondernomen. In tegendeel. Er 
zijn tal van goedbedoelde initiatieven, 
maar helaas zijn ze vaak te versnipperd en 

te weinig wetenschappelijk onderbouwd. 
Grote effecten bleven uit. En dat gebrek 
aan succeservaringen zorgde de voorbije 
jaren voor moedeloosheid bij leerkrachten, 
schooldirecties, lokale besturen, vzw´s en 
organisaties. Als al die zware inspannin-
gen hun effect blijven missen, heeft het dan 
allemaal nog wel zin?”
LUC DE SCHEPPER: “Bij de oprichting van 
de universiteit was de onderparticipatie 
van Limburgse jongeren aan het hoger 
onderwijs onze voornaamste bestaans- 
reden. En met elke nieuwe opleiding die we 
inrichtten, hebben we geprobeerd die on-
derparticipatie aan te pakken. Die uitbrei-
ding van ons onderwijsaanbod heeft zeker  
gerendeerd, maar om het tij echt te keren, 
moeten we nog een stap verder gaan. Van-
daag heeft een derde van de Limburgse 
18-jarigen een migratieachtergrond. Die 

groep bereiken we aan onze universiteit 
nog steeds veel te weinig. Hetzelfde geldt 
voor autochtone jongeren van wie de  
ouders laaggeschoold zijn. Als we daar 
echt verandering in willen brengen, moeten 
we vroeger in de schoolcarrière van kwets-
bare jongeren actie ondernemen ”

 BEWEZEN SUCCESVERHALEN 

Hoe zijn jullie bij het idee van TALim 
gekomen?
HERMAN REYNDERS: “In onze zoektocht 
naar goede projecten, zijn we een paar 
jaar geleden op het spoor gekomen van 
TADA in Brussel. Een weekendschool waar 
jonge kinderen van 11 tot 13 elke zater-
dagvoormiddag in contact werden ge-
bracht met een breed netwerk van gepas-
sioneerde professionals uit de meest diverse 
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SCHOOLUITVAL AANPAKKEN

TALENTENACADEMIE LIMBURG (TALIM)

“Schooluitval structureel 
en wetenschappelijk 

onderbouwd aanpakken”



beroepenvelden. TADA is een plek waar 
kinderen zelfvertrouwen krijgen, waar ze 
hun talenten ontdekken en ontwikkelen, 
hun toekomstperspectieven verbreden en 
werken aan hun sociale vaardigheden. Die 
aanpak werkt. Dat blijkt ook duidelijk uit de 
cijfers. In de groep van kwetsbare tieners 
die TADA begeleidt, werd de schooluitval 
teruggebracht tot 7 procent terwijl die el-
ders in Brussel rond de 24 procent ligt.”
LUC DE SCHEPPER: “Dat willen we met  
TALim ook in Limburg realiseren. En ook wij 
willen dat programma graag wetenschap-
pelijk onderbouwen en de impact ervan 
nauwgezet in kaart brengen. TALim is het 
eerste project van het UHasselt Expertise-
centrum Inclusief & Excellent. Een centrum 
dat speciaal werd opgericht om de pro-
blematiek van de onderwijsachterstand 
in deze provincie systematisch en weten-

schappelijk onderbouwd aan te pakken. 
In de toekomst willen we ook graag de 
impact van andere, bestaande initiatieven 
in kaart brengen.”

 “LATER” CONCREET MAKEN 

Wat is TALim concreet?
KATRIEN STRUYVEN: “Wat wil je later 
gaan studeren? Welk beroep past goed 
bij jou? Dat zijn moeilijke vragen voor veel 
kinderen, in het bijzonder voor kinderen 
uit kwetsbare gezinnen. Zij hebben vaak 
geen of maar een beperkt idee van wat 
de mogelijkheden zijn. Ze hebben minder 
toegang tot cultureel kapitaal en te weinig 
rolmodellen om zich aan te spiegelen. Voor 
die kinderen is het niet zo evident om op 
school hun best te blijven doen voor “later”, 
als ze niet weten wat “later” allemaal kan 

inhouden. Met TALim willen we hun horizon 
verbreden, en hen een netwerk van enthou-
siaste peers, gastdocenten en begeleiders 
bieden.”
STEFFANIE LEEN: “We starten volgend 
schooljaar in Genk met een pilootproject. 
In de Talentenschool Limburg (TALim) zullen 
35 jonge enthousiaste tieners elke zater-
dagvoormiddag samenkomen op KRC 
Genk. Daar brengen we hen in verbinding 
met gastdocenten. Bevlogen professionals 
uit de meest diverse sectoren. Zij nemen 
de jongeren mee op weg en tonen hen 
met passie hun dagelijkse arbeidsreali-
teit. Onderweg laten ze ook zien welke  
capaciteiten er nodig zijn om in dat beroe-
penveld succesvol te zijn. TALim is zeker 
geen school in de klassieke betekenis. Het 
is een combinatie van ervaringsgerichte, 
krachtige doe-sessies, bedrijfsbezoeken ▶ 
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In het laatste jaar van TALim groeit dat zelfs 
uit naar projecten zoals een mini-onder- 
neming waar hun ondernemerskills getraind 
worden.”

 LEERLINGEN EN ALUMNI 

Waarom starten jullie met kinderen 
van 11 jaar?
KATRIEN STRUYVEN: “Bij de overgang 
naar de secundaire school wordt al een 
eerste selectie gevoerd. Veel jongeren 
kiezen dan al – vaak nog lang voor ze 
echt ontdekken wat hen intereseert - voor 
een school en studierichting waarmee ze 
voorbestemd zijn om een beroepsgerichte 
opleiding terecht te komen. Het is dus  
belangrijk dat we hen bereiken vóór ze die 
keuze moeten maken. Ook vanuit ontwik-
kelingspsychologisch standpunt is 11 jaar 
een goede keuze. De identiteitsontwikke-
ling van jongeren gebeurt immers volop in 
de overgang naar en tijdens de puberteit. 
Het is dáár dat we hen moeten tonen wat 
de mogelijkheden zijn.”
LUC DE SCHEPPER: “Met TALim begeleiden 
we die jongeren drie jaar lang heel inten-
sief, maar nadien laten we hen niet zomaar 
los. Eén van de sterktes van initiatieven als 

TADA en de IMC Weekendscholen is hun 
alumniwerking. Ook nadat de jongeren het 
programma afgewerkt hebben, brengen ze 
hen regelmatig opnieuw samen op events, 
gastcolleges, workshops en bedrijfs- 
bezoeken. Ze blijven nog vijf jaar lang deel 
uitmaken van het stimulerende en motive-
rende TADA-netwerk. Bovendien zie je dat 
er in de marge van die alumniwerking nog  
andere initiatieven ontstaan zoals huiswerk-
begeleiding. Dat willen we zeker ook in de 
werking van TALim inbouwen.”

In het pilootproject in Genk zijn er slechts 
35 plaatsen. Hoe worden de jongeren 
geselecteerd?
KATRIEN STRUYVEN: “Via de scholen of 
organisaties die al met kwetsbare jonge-
ren werken, willen we de meest kwetsbare 
jongeren selecteren. We richten ons op 
jongeren in minder welstellende socio- 
economische contexten die amper toegang 
hebben tot hobby´s en cultureel kapitaal. 
We vragen van hen – en van hun ouders 
– wél een serieus engagement, want het is 
de bedoeling dat wie start in TALim ook drie 
jaar lang deelneemt.”
LUC DE SCHEPPER: “Vijfendertig plaatsen: 
dat is natuurlijk niet veel, maar dit is slechts 

en toonmomenten. Het hoofddoel is niet om 
kennis bij te brengen, maar om een sterke, 
inspirerende community te vormen. We wil-
len hen vooral laten ontdekken wat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn om hen hun 
talenten te helpen versterken.”

Focussen jullie daarbij op 
kennisgedreven beroepen?
KATRIEN STRUYVEN: “De universiteit 
wordt absoluut niet als ultieme of enige 
doelstelling vooropgesteld. We streven 
vooral naar een juiste weerspiegeling van 
de maatschappij. Net door hen de ver-
scheidenheid van beroepsmogelijkheden 
te tonen en te werken rond talenten, willen 
we hen het vertrouwen geven dat iedereen 
daarin zijn weg kan vinden.”
HERMAN REYNDERS: “Het maakt niet uit 
of ze in TALim ontdekken dat ze later graag 
journalist, leraar, metser, piloot of lood- 
gieter willen worden. Als die toekomst-
mogelijkheden hen ook goesting geven om 
hun best te doen op school, zijn we in ons 
opzet geslaagd.”
STEFFANIE LEEN: “In de eerste modules 
willen we hen vooral inspireren en doen 
reflecteren. Naargelang het programma 
vordert, krijgen ze een steeds actievere rol. 

68

LUC DE SCHEPPER – prorector UHasseltKATRIEN STRUYVEN – opleidingscoördinator Educatieve Masters



het begin. Binnen vijf jaar willen we dit  
initiatief ook in de andere mijngemeenten 
en in Leopoldsburg opstarten. Als je op 
vijf locaties start met een groep van veer-
tig, dan bereik je elk jaar al tweehonderd  
nieuwe leerlingen. Op kruissnelheid zal  
TALim al snel voor 1.000 jongeren het 
verschil kunnen maken. Als je weet dat de 
groep van vroegtijdige schoolverlaters in 
Limburg zich rond de 1.200 situeert, be-
reiken we daarmee best een grote groep.”

 ENTHOUSIASTE PARTNERS 

De lijst van partners is impressionant. 
Hoe verklaar je die brede steun?
HERMAN REYNDERS: “Onze naaste 
partners zijn Sint-Vincentius en een Hart 
voor Limburg, maar de aanwezigheid van 
UHasselt was zeker belangrijk om andere 
partners mee over de streep te trekken. Ze 
zien meteen in dat TALim niet zomaar het 
zoveelste project is dat binnen een paar 
jaar misschien weer doodbloedt. Er is een 
stevige basis, wetenschappelijke onderbou-
wing en er zijn succesvolle voorbeelden in 
Brussel en Nederland. UHasselt brengt  
bovendien objectief het effect van de in-
spanningen in kaart. Dat geeft vertrouwen.” 

LUC DE SCHEPPER: “Alle partners zijn blij 
dat er eindelijk een structureel initiatief wordt 
opgezet waar ze op lange termijn mee hun 
schouders kunnen onder zetten. Aan goede 
wil is er zeker geen gebrek in deze pro-
vincie. De hogescholen waren onmiddellijk 
bereid om hun praktijkgerichte expertise uit 
hun lerarenopleidingen mee aan boord te 
brengen. Ook werkgevers en werkgevers-
organisaties reageerden enthousiast. Zij 
beseffen goed dat er in onze provincie 
nog veel potentieel ligt dat ontwikkeld kan 
worden, en dat ze al die talenten – in deze 
war for talent op de arbeidsmarkt – nodig 
zullen hebben.” 

Wanneer zijn jullie tevreden?
HERMAN REYNDERS: “Als TALim binnen 
20 jaar stopgezet wordt, omdat het zijn 
doel bereikt heeft.”
LUC DE SCHEPPER: “De grote doelstel-
lingen situeren zich inderdaad op lange 
termijn. Maar ik hoop toch dat we – net 
zoals TADA en IMC Weekendscholen in 
Nederland – binnen een paar jaar al zien 
dat de schooluitval bij de TALim-jongeren 
lager ligt dan bij de controlegroep en dat 
zij minder terechtkomen in een negatief 
waterval-verhaal.” ▪

WIL JIJ ONS STEUNEN? 
De kracht van TALim is maar zo groot als de kracht 
van onze vrijwilligers en gastdocenten. Wil jij jouw 
professionele ervaring en passie voor je vak delen 
met kwetsbare jongeren? Wil jij hen met jouw 
succesverhalen inspireren en vleugels geven? Of 
wil je als vrijwilliger een handje toesteken bij de 
logistieke en praktische ondersteuning van TALim?

Meld je dan als vrijwilliger aan via 
steffanie.leen@TALim.be
 
TALim structureel in onze provincie uitbouwen, kost 
handenvol geld. Wil jij graag financieel een bijdrage 
leveren? Dan kan dat via het UHasselt Universiteits-
fonds TALim.
www.uhasselt.be/universiteits-
fonds
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TRENDWATCHING

3 TRENDS IN WATERSTOF

“WATERSTOF IS MEER DAN EEN HYPE“
Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van hun vakgebied op zoek naar de drie 
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. An Hardy ons mee naar de wondere wereld van (groene) 
waterstof. 

“Het overgrote deel van de waterstof 
wordt vandaag nog steeds uit aardgas 
aangemaakt. Die grijze waterstof is nu 
nog economisch interessant, maar niet 
duurzaam. Fossiele brandstoffen raken 
uitgeput en als bij het elektrolyseproces 
stroom wordt gegenereerd uit steenkool of 
aardgas komt daarbij veel CO2 vrij. Hoe 
kunnen we dat elektrolyseproces verduur-
zamen en groene waterstof maken? Daar 
zijn drie verschillende methodes voor: je 
kan aardgas vervangen door water en dat 
splitsen met overschotten hernieuwbare 
energie, licht of een combinatie van licht 
en hernieuwbare energie. Hoewel op dit 
moment de grootste industriële interesse 
uitgaat naar de eerste methode (elektro-
lyse) zet imo-imomec ook in op de nieu-
were twee technieken (fotokatalyse en foto- 
elektrochemie). Als materiaalontwikkelaars 
bouwen wij niet de installatie om dat elek-
trolyseproces te optimaliseren, maar gaan 
wij op zoek naar het ideale materiaal om 
de snelheid via katalyse op te krikken of 
naar het ideale foto-elektrodemateriaal 
om zo veel mogelijk energie uit zonlicht te  
halen om het water te splitsen.”

“Tien jaar geleden startten we bij imo-
imomec met een onderzoekslijn naar 
lithium-ionbatterijen omdat we inzagen 
dat energieopslag in de transitie naar 
hernieuwbare energie een belangrijke 
uitdaging vormde. De energie die je 
uit zonne-energie kan halen fluctueert 
immers erg in de tijd. De dagelijkse 
piekperiodes kan je perfect met lithium-
ionbatterijen opvangen, maar als je de 
zomerse overschotten zonne-energie 
een hele winter lang wil opslaan, stoot 
je toch op hindernissen. Ik verwacht dat 
waterstof op dat terrein een belangrijke 
rol gaat spelen. Ook op vlak van mobi-
liteit liggen er volgens mij nog kansen. 
De race tussen de elektrische auto en 
waterstofgedreven voertuigen lijkt dan 
misschien al lang gereden, maar of elek-
trisch rijden ook de toekomst wordt voor 
het zwaardere transport - zoals vracht-
wagens, bussen, schepen en vliegtuigen 
- is nog lang niet zeker. Voor die toepas-
singen heeft waterstof veel te bieden.”

“Chemie is tovenarij. Als je waterstof laat 
reageren met CO2, kan je problema-
tisch hoge CO2-uitstoten gebruiken om 
waardevolle chemicaliën te produceren 
zoals methaan of methanol. Dat zijn niet 
alleen belangrijke brandstoffen, maar 
ook belangrijke startproducten waar-
mee je nog verdere chemicaliën kan 
gaan synthetiseren zoals koolmonoxide. 
En die kan je vervolgens weer omzet-
ten in koolwaterstoffen, een interessante, 
nieuwe bron om o.a. organisch plastic 
en farmaceutische producten te maken. 
Vandaag wordt nog voornamelijk olie 
als grondstof gebruikt voor deze pro-
ducten, maar als de olievoorraad uitge-
put raakt, zullen we nood hebben aan  
alternatieve bronnen. Door waterstof om 
te zetten in waardevolle chemicaliën sla 
je eigenlijk twee vliegen in één klap: je 
creëert een nieuwe bron om organische 
stoffen te synthetiseren en pakt tegelijker-
tijd het probleem van de CO2-uitstoot 
aan. Ook onze onderzoekers verkennen 
nieuwe mogelijkheden in dit domein.”

NIEUWE 
PRODUCTIE-
METHODES 

SEIZOENSOPSLAG 
EN ZWAAR 
VERVOER

CO2 OMZETTEN 
IN WAARDEVOLLE 
CHEMICALIËN

An Hardy is als professor Materiaalchemie gespecialiseerd in anorganische materialen voor energietoepassingen zoals lithium-
ionbatterijen en groene waterstof. Als onderzoekster is ze verbonden aan imo-imomec (UHasselt) en EnergyVille. Ze is een van de 
drijvende krachten achter de nieuwe UHasselt-masteropleiding Materiomics en neemt een belangrijke rol op in het UHasselt-Grand 
Challenge-onderzoeksproject rond waterstof. Hierbij bundelen imo-imomec-onderzoekers uit verschillende disciplines hun expertise 
rond zonne-energie en elektrochemie om waterstof via elektrolyse aan te maken met hernieuwbare energie.
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Aan UHasselt ben je voor
Levenslang Leren aan het juiste adres

Programma’s (start in september)

Postgraduaat Bedrijfskunde 
Versterk je professionele expertise met essentiële managementkennis 
en vaardigheden.

Postgraduaat relatie- en 
communicatiewetenschappen
Haal meer uit jezelf en je persoonlijke en zakelijke relaties.

CIGO ‘Word gids in verandering’ 
Uniek ontwikkeltraject voor change professionals die willen groeien.

Beleggen voor professionals en experts
Leer een betere beleggingsstrategie uitstippelen.

Circle speed 
Neem de snelweg naar circulair ondernemen.

Open Borders MBA 
Deze tweejarige managementopleiding i.s.m. HEC Liège en FH 
Aachen, combineerbaar met werk en gezin, brengt jou als high 
potential naar topniveau en vergroot je carrièrekansen. Met een 
masterdiploma als kers op de taart.

“Open Borders MBA opende de deur 
om CEO te worden van Arjemo”

Dirk Jenaer, CEO Arjemo Luik.

“CIGO maakte van mij een 
betere leider”

Tinne Lommelen, provinciale directeur VDAB Limburg.

Tijdens mijn postgraduaat 
bedrijfskunde, bouwde ik een heel 

nieuw netwerk op!
Rob Reculé, mede-oprichter supervers.be


