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Een nieuwe start, 
een grotere wereld

Wat hebben we uitgekeken naar de start van dit academiejaar! Eindelijk 
mogen we onze studenten en onderzoekers weer verwelkomen op onze 
campussen. Eindelijk kunnen we onze internationale collega´s weer écht 
ontmoeten. Eindelijk wordt onze wereld opnieuw wat groter. 

Zijn we die blik op de wereld – toen we met zijn allen in ons kot 
moesten blijven - dan kwijtgeraakt? Natuurlijk niet. Onze internationale 
partnerschappen bleven intact, onze onderzoekers werkten in 
internationale consortia enthousiast door. Zelfs nieuwe partnerschappen 
zagen het levenslicht. In het academisch onderzoek is die internationale 
blik – zelfs in tijden van een pandemie - een vanzelfsprekendheid. De 
grote uitdagingen van vandaag zijn immers globaal. En enkel wanneer 
academici over landsgrenzen en disciplines de krachten bundelen, kunnen 
we stappen vooruitzetten. 

In het academisch onderzoek zijn niet alleen de uitdagingen globaal, 
maar ook het speelveld en de competitie. De kwaliteit en de impact van 
ons onderzoek wordt internationaal afgemeten. En in die globale rankings 
scoort UHasselt bijzonder goed. We mogen ons trots tot de top vijftig 
van de beste jonge universiteiten wereldwijd rekenen. En tot de top twee 
procent van beste hoger-onderwijsinstellingen ter wereld. Daar mogen 
we terecht fier op zijn. 

Die internationale blik – die eigen is aan elke universiteit - willen we ook  
aan onze studenten meegeven. We willen hun wereld, al tijdens hun  
studies, groter maken en zoeken voortdurend naar laagdrempelige 
manieren en formules om hen warm te maken voor een buitenlands avon-
tuur. Makkelijk is dat geenszins, maar nu reizen straks weer wat evidenter 
wordt, zetten we daar graag extra op in. En we leveren ook inspanningen 
om meer buitenlandse studenten de weg naar onze campussen te tonen.

UHasselt wil immers geen eiland zijn, maar een open huis met bruggen 
naar de hele wereld. Bruggen waarmee we niet alleen academici 
wereldwijd met elkaar verbinden, maar die ook voor lokale bedrijven en 
organisaties de weg vrij maken naar nieuwe, interessante partnerschap-
pen en opportuniteiten. Bruggen waarmee we ook Vlaamse expertise  
naar regio´s in het Zuiden brengen om ook dáár – met o.a. onze nieuwe 
IUS-projecten in Congo en Tanzania - het menselijk kapitaal te versterken 
en het leven van de lokale bevolking gezonder, veiliger en beter te maken. 

Een universiteit is van nature internationaal. De wereld is ons speelveld. 
We kijken dan ook ontzettend uit naar een nieuw academiejaar waarin 
die wereld weer wat groter wordt.

Bernard Vanheusden
rector UHasselt 
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BIOCHAR ALS BODEMVERBETERAAR VOOR AARDBEITEELT

Biochar, duurzaam alter  natief voor potgrond
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Biochar, duurzaam alter  natief voor potgrond

Reststromen zoals mest, 

hout- en groenafval uit 

landbouw en industrie  

kunnen perfect dienen als 

nieuwe grondstof. Dat tonen 

UHasselt-onderzoekers van 

het Centrum voor Milieu-

kunde. In samenwerking met 

ILVO verwerkten zij organi-

sche reststromen tot een bio-

char, die als bodemverbete-

raar kan ingezet worden voor 

de aardbeiteelt. Een duur-

zaam, kwaliteitsvol én eco-

nomisch rendabel alternatief 

voor traditionele potgrond.

 DE ENE BIOCHAR IS  
 DE ANDERE NIET 

Dit onderzoeksproject draait rond  
biochar, maar wat is dat eigenlijk?
ANN CUYPERS: “Biochar lijkt een beetje 
op houtskool. Het is een zwarte, vaste ma-
terie die gemaakt wordt van organisch rest-
materiaal, zoals maaisel, gewasresten of 
hakselhout. Om biochar te maken gebrui-
ken we de techniek van pyrolyse, waarbij 
we alles op hoge temperaturen van 400 tot 
800 graden gaan verhitten in een zuurstof-
arme omgeving.” ▶
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”Traditionele 
potgrond voor 

substraatteelt is 
vaak niet duurzaam. 

Onze biochar is 
een ecologisch 

alternatief

DRIES VANDAMME: “Omdat er geen 
zuurstof bij komt kijken, is pyrolyse geen 
verbrandingsproces. Je gaat de verbindin-
gen van je materiaal chemisch kraken door 
de reststroom te verhitten. Die decompositie 
van je materiaal veroorzaakt een cascade 
van chemische reacties waardoor er een 
koolstofrijke matrix overblijft op het einde 
van het pyrolyseproces: biochar.”
ANN CUYPERS: “Maar de ene bio-
char is de andere niet. Elke biochar is 
namelijk uniek. Afhankelijk van het ma-
teriaal waarvan je vertrekt en hoe je het  
pyrolyseproces gaat afstemmen en mani-
puleren, krijg je een biochar met andere 
eigenschappen. Het komt er dus op aan 
om voor elke toepassing de juiste match 
te vinden.”

 EEN DUURZAME  
 BODEMVERBETERAAR 

Wat hebben jullie precies onderzocht in 
dit project?
MARIJKE JOZEFCZAK: “In dit project 

hebben we samen met ILVO (Instituut voor 
Landbouw-, Visserij-  en Voedingsonder-
zoek) gewerkt aan drie toepassingen 
voor biochar in duurzame landbouw. 
Welk type biochar kunnen we inzetten 
in processen zoals compostering, ver-
gisting of mestopslag om het proces ef-
ficiënter te maken en de broeikasgas- 
uitstoot te doen dalen? Welk type is het 
meest geschikt als veenvervanger in de sub-
straatteelt bij aardbeien? En welke biochar 
kan gebruikt worden als bodemverbeteraar 
in openveldteelt op marginale gronden? In 
België zijn er immers veel metaalvervuilde 
en droogtegevoelige landbouwgronden. 
Kan biochar ook daar een duurzame  
manier zijn om de bodemkwaliteit te verbe-
teren en de gewasopbrengst te verhogen? 
Dat onderzochten we samen met onze  
projectpartners.”
DRIES VANDAMME: “In dit project zijn we 
heel gericht gaan onderzoeken welk type 
biochar je het best kan inzetten voor elk van 
deze toepassingen. We proberen daarbij 
te voorspellen welk type restmateriaal de 

beste uitkomst kon geven voor deze con-
crete toepassingen.” 
ANN CUYPERS: “Toen we ILVO ons  
onderzoeksidee voorstelden, waren  
zij meteen enthousiast. Zij hadden zelf ook 
al geëxperimenteerd met biochar, maar tot 
nu toe nog zonder succesvolle resultaten. 
Al hadden ze in de aardbeiteelt wel al 
een kleine doorbraak gemaakt, waar ze 
graag verder op wilden bouwen. Binnen 
het project werden screeningstesten ontwik-
keld waarmee de verschillende biochars al 
getest konden worden voor we ze gebruik-
ten. En met Proefcentrum Fruitteelt brachten 
we een fantastische projectpartner mee 
aan boord. Zij hebben heel wat ervaring 
in onderzoek met aardbeien en voeren in 
dit project de grote proeven uit met aan-
dacht voor gewasopbrengst en bewaartijd 
van de aardbeien die met biochar bewerkt 
werden. Samen met ILVO analyseren wij 
vervolgens de vruchten tot op cellulair en 
moleculair niveau.”

Waar liggen de uitdagingen vandaag in 
de substraatteelt bij aardbeien?

Dries Vandamme
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DRIES VANDAMME: “Aardbeiteelt is in 
Vlaanderen ontzettend belangrijk, maar 
die teelten zijn vaak niet duurzaam. De tra-
ditionele potgrond die in substraatteelt ge-
bruikt wordt, bestaat voor een groot deel uit 
witveen of turf. De continue exploitatie van 
die grondstof is sowieso al niet duurzaam.  
Bovendien moet je om turf te gaan ont-
ginnen, gebieden gaan droogtrekken. En 
daarbij komt heel wat CO2 vrij en dat wil-
len we natuurlijk vermijden. Zeker wanneer 
je weet dat turf eigenlijk als een soort spons 
voor CO2 werkt. Als je die wegneemt, haal 
je dat extra voordeel ook weg. Biochar zou 
een veel duurzamer alternatief zijn.”
MARIJKE JOZEFCZAK: “Een andere uitda-
ging in de aardbeiteelt is de ziekteweer-

die eigenschappen hadden die we nodig 
hadden om de kwaliteit van de aardbeien 
te verbeteren en de ziekteweerbaarheid te 
verhogen.”
DRIES VANDAMME: “Om die selectie te 
kunnen maken, keken we trouwens niet al-
leen naar de koolstofstabiliteit en andere 
chemische eigenschappen van de bio-
chars. De CMK-milieu-economen brachten 
ook meteen de techno-economische aspec-
ten mee in rekening. Het heeft immers geen 
zin om een ideale biochar op maat te pro-
duceren met reststromen die maar in kleine 
volumes aanwezig zijn of die te duur zijn 
om te verwerken. Met dit project willen we 
echt impact creëren op het terrein en met 
oplossingen komen die ook economisch 
rendabel zijn voor de telers. Als onze alter-
natieve bodemverbeteraar – hoe duurzaam 
hij ook is - economisch niet interessant is, 
zal hij in de praktijk ook nooit succesvol 
zijn.”

En is biochar een duurzaam alternatief 
voor veen?
MARIJKE JOZEFCZAK: “Absoluut. Biochar 
heeft heel wat unieke voordelen. Door zijn 
bijzondere samenstelling kan onze bodem-
verbeteraar beter water en voedingsstoffen 
opnemen dan de traditionele alternatieven. 
Wanneer je de planten bemest en het  
regent, zorgt biochar dat de nutriënten niet 
zomaar wegspoelen en in het grondwater 
terechtkomen. En doordat het zo`n sterke 
absorberende eigenschappen heeft, kan 
biochar ook metalen binden. In metaalver-
ontreinigde bodems zullen de planten dus 
minder metalen gaan opnemen, omdat de 
biochar dat al doet. Testen in het labo van 
ILVO toonden ook aan dat onze biochars 
het verdedigingssysteem van de aardbei-
plant kan versterken. Die biochars fungeren 
eigenlijk als vaccins voor de plant. Daar-
door zullen er minder chemische gewas-
beschermingsmiddelen moeten gebruikt 
worden dan bij de teelt met traditionele 
potgrond.”
DRIES VAN DAMME: “En je gebruikt  
organische reststromen – die vandaag nog 
als afval beschouwd worden – om die 
biochar te produceren op een circulaire 
en duurzame manier. In deze fase van het 
onderzoek hebben we ons nog gefocust op 
mono-stromen waarbij we ons baseren ▶ 

baarheid van de vruchten. Aardbeien zijn 
ontzettend gevoelig voor ziektes en daarom 
worden er vandaag nog veel chemische 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om 
ziektes te voorkomen. We gaan na of  
bepaalde types biochar de ziekteweer-
baarheid van gewassen kan verhogen.”

 ECONOMISCH EN  
 ECOLOGISCH BETER 

Hoeveel types biochar hebben jullie  
uitgetest?
MARIJKE JOZEFCZAK: “We zijn gestart 
met een dertigtal biochars om er uiteindelijk 
vijf te selecteren voor deze aardbeiproef, 
waarvan we vermoedden dat ze precies 

Ann Cuypers



In dit onderzoeks- 
project werken UHasselt- 
onderzoekers van het  
Centrum voor Milieukunde 
(CMK) samen met het  
Instituut voor Landbouw-,  
Visserij- en Voedingsonder-
zoek (ILVO) en het Proef- 
centrum Fruitteelt in Sint- 
Truiden. Dit onderzoek ka-
dert binnen het SBO-project  
BASTA dat kan rekenen 
op financiële steun van het 
Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO). 
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op slechts één reststroom, binnenkort gaan 
we onderzoeken of we die succesvolle  
inputmaterialen ook kunnen combineren 
met andere reststromen, die op dit moment 
veelvuldig aanwezig zijn en geen en-
kele functie meer vervullen. Als we daarin  
slagen, creëren we meerwaarde in het 
kwadraat.” 

 JURIDISCHE HINDERNISSEN  

Betekent dit succesverhaal dat biochar 
morgen meteen als bodemverbeteraar 
kan ingezet worden in de fruittteelt?
ANN CUYPERS: “Helaas niet. Eerst zal er 
nog heel wat bijkomend onderzoek moeten 
gebeuren. Hoe meer antwoorden je vindt, 
hoe meer nieuwe vragen er ook ontstaan. 

”Onze 
bodemverbeteraar 
kan beter water en 

voedingsstoffen 
opnemen dan 

traditionele 
alternatieven

We staan hier echt nog aan het begin van 
dit type onderzoek, maar met dit project 
leggen we wel een heel stevige basis.  
Bovendien merken we dat de interesse voor 
biochar gestaag groeit. We worden best 
vaak gecontacteerd door bedrijven die 
jaarlijks tonnen van eenzelfde reststroom 
hebben en daar -  vanuit het idee van de 
circulaire economie - graag wat mee willen 
doen. Vandaag is dat voor die bedrijven 
gewoon afval waarvoor ze moeten betalen 
om het te laten wegvoeren. Zij tonen veel 
interesse in pyrolysegebaseerde processen 
om nieuwe grondstoffen te maken met een 
toegevoegde waarde.” 
MARIJKE JOZEFCZAK: “Het zal erop aan-
komen om onze biochars écht zo fijnmazig 
mogelijk te gaan samenstellen zodat ze 

Marijke Jozefczak



9

heel gericht voor een bepaalde toepassing 
met een aangetoonde meerwaarde kunnen 
ingezet worden. Dat is maatwerk, maar 
als we in verder onderzoek zwart-op-wit 
kunnen aantonen dat bepaalde types bio-
chars bijvoorbeeld een hoog percentage 
infecties bij aardbeien kan voorkomen, of 
de gewasopbrengst in droge of marginale 
gronden kan verhogen, dan zal de eco-
nomische meerwaarde van het product de 
telers nog sneller kunnen overtuigen. En 
in tijden waar duurzaamheid een steeds  
groter issue is, zal de meerwaarde van 
ecosysteemdiensten die biochar oplevert – 
want die wordt door onze milieu-economen 
ook becijferd – ook makkelijker overheden 
kunnen overtuigen.”
DRIES VANDAMME: “Maar intussen moe-
ten er nog heel wat legislatieve beperkin-
gen weggewerkt worden. Daarom zijn er 
bij dit project ook milieujuristen betrokken. 
Vandaag is er helaas nog geen juridisch 
kader in België of Europa waardoor je de 
pyrolysetechniek om biochar te produceren 
niet zomaar meteen kan implementeren. Er 
moet nog een heel traject afgelegd wor-
den om alle instanties te overtuigen van de  

veiligheid en de economische en ecologi-
sche meerwaarde van biochar; al worden 
er op Europees vlak wel mooie initiatie-
ven genomen die ons hoopvol stemmen. 
Ik geloof sterk dat de globale klimaatuit- 
dagingen en de waterproblematiek in 
Vlaanderen een trigger kunnen zijn om  
onderzoeksinitiatieven te accelereren en 
op basis daarvan een juridisch kader te  
creëren om biochar versneld op de markt 
te brengen. En dat kunnen we alleen maar 
toejuichen. Als we straks restromen uit de 
industrie en landbouw innovatief kunnen 
omzetten naar duurzame grondstoffen,  
winnen we uiteindelijk allemaal.” ▪

COVERSTORY



UNIVERSITEITSFONDS UHASSELT

“Laat je idealen verder leven, zet iets in  beweging!”

Als je aan iemand vraagt wat men belangrijk vindt in de maatschappij, dan scoren onderwijs en onderzoek 

vaak hoog. Maar als je vraagt waar ze geld aan doneren, dan is het zelden aan een universiteit.  “Veel 

mensen beseffen nog niet dat een universiteit óók een goed doel is dat ze kunnen steunen”, zeggen 

Frédérique de Keyser en Johan Schoofs, coördinator van het Universiteitsfonds & Alumni Office UHasselt.
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“Laat je idealen verder leven, zet iets in  beweging!”
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Bestaan universiteitsfondsen al lang?
JOHAN SCHOOFS: “Ja hoor, Angelsaksi-
sche topuniversiteiten hebben een jarenlange 
traditie in privéfondsenwerving. In Vlaande-
ren moet wat dat betreft nog pionierswerk ver-
richt worden. Al hebben universiteiten altijd 
wel mecenassen gehad die hun alma mater 
een warm hart en gulle giften toedroegen.”
FREDERIQUE DE KEYSER: “De laatste jaren 
zitten de Universiteitsfondsen in Vlaande-
ren wel in de lift. Je merkt stilaan toch een 
mindshift. Daarmee volgt Vlaanderen een 
internationale trend. Al kunnen we de bedra-
gen aan Vlaamse universiteiten niet vergelij-
ken met de schenkingen in de Angelsaksische 
wereld. Hier gaat het nog niet om super- 
beleggers zoals Harvard-alumnus John  
Paulson die 400 miljoen dollar neertelde  
voor de verdere uitbouw van de ingenieurs-
faculteit.” (lacht)

 NOOIT GENOEG GELD  
 VOOR WETENSCHAP 

Krijgen universiteiten nog niet genoeg 
geld? Ze worden toch al gefinancierd met 
overheidsgeld.
FREDERIQUE DE KEYSER: “Hoogstaand 
wetenschappelijk onderzoek kost handenvol 
geld en de reguliere financiering volstaat 
gewoonweg niet. Als je kijkt naar de grote 
globale uitdagingen zoals de klimaatveran-
dering, de vergrijzing of toenemende sociale 
ongelijkheid, dan is meteen duidelijk dat er 
veel wetenschappelijk onderzoek zal nodig 
zijn om daar oplossingen voor te bedenken. 
De fundings die universiteiten vandaag ont-
vangen zijn vaak heel nadrukkelijk gelabeld. 
De middelen moeten specifiek ingezet wor-
den voor een duidelijk omlijnd onderzoeks-
project waar heel wat voorwaarden aan 
gekoppeld worden. De laatste jaren wordt 
daarbij veel nadruk gelegd op toegepast 
onderzoek met een directe, zichtbare maat-
schappelijke of economische impact. Maar 
er is veel méér nodig. En als je als universi-
teit méér wil doen, moet je naar alternatieve  
inkomstenbronnen zoeken.”
JOHAN SCHOOFS: “Met de middelen die 
we via het Universiteitsfonds genereren, kun-
nen onze proffen onderzoeksvragen explore-
ren waar ze anders de tijd en de middelen 

niet voor zouden krijgen. Het is onderzoek 
met een onvoorwaardelijk karakter en een 
hoge relevantie. Er zijn nog zoveel interes-
sante onderzoeksdomeinen binnen de speer-
punten van UHasselt, die vandaag nog  
onaangeboord blijven terwijl ze – op termijn 
– een immense maatschappelijke impact  
kunnen creëren. Die extra inkomstenbron kan 
echt het verschil maken.”

 PIONIERSWERK 

Zijn de geesten intern al gerijpt? Hoe  
kijken UHasselt-onderzoekers zelf naar 
deze nieuwe bron van inkomsten?
FREDERIQUE DE KEYSER: “Johan en ik zijn, 
als nieuwe team achter het Universiteitsfonds 
UHasselt, met alle onderzoeksinstituten en 
faculteiten gaan kennismaken. Tijdens die 
gesprekken werd het Universiteitsfonds bij-
zonder positief onthaald. Onze onderzoekers 
zien de meerwaarde van die alternatieve  
inkomstenbron wel in, en ze begrijpen ook 
dat wij hen nodig hebben om opportunitei-
ten te spotten. Al gaan ze zelf niet graag  
bedelen. (lacht) Maar dat hoeft ook niet. 
Werken ze goed samen met een bedrijf dat 
heel erg gelooft in die nieuwe onderzoeks-
lijn? Dan kunnen ze ons met hen in contact 
brengen. Gaan ze een lezing geven over 
hun onderzoek? Dan zou het mooi zijn dat 
ze in hun laatste slide naar het Universiteits-
fonds linken. Heel veel mensen beseffen nog 
niet dat de universiteit óók een goed doel is 
dat ze kunnen steunen. Onze onderzoekers 
moeten ons helpen om het Universiteitsfonds 
top-of-mind te brengen.”

Want onbekend is onbemind.
FREDERIQUE DE KEYSER: “Dat klopt. Er zijn 
genoeg mensen die graag willen teruggeven 
aan de samenleving, maar vaak weten ze niet 
waar ze moeten beginnen. Heel wat andere 
goede doelen zijn veel zichtbaarder en be-
kender. Ze focussen vaak op thema´s die heel 
dicht bij ons staan en op onze emoties inspe-
len. Dat maakt het makkelijker om over te com-
municeren. Dat merken we zelfs binnen het 
Universiteitsfonds: niet toevallig is in alle uni-
versiteiten de faculteit Geneeskunde de grote 
fondsenwerver. Gezondheid en ziekte zijn 
immers thema´s die iedereen aanbelangen. ▶ 
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 PERSOONLIJKE, WARME  
 AANPAK 

Waarom zouden mensen willen doneren 
aan het Universiteitsfonds UHasselt? Wat 
onderscheidt jullie van de klassieke goede 
doelen?
FREDERIQUE DE KEYSER: “Aan UHasselt 
wordt er echt toponderzoek gevoerd dat 
op wereldschaal de internationale competi-
tie doorstaat. Wetenschappelijk onderzoek 
met een immens potentieel om de meest 

Maar ook in andere faculteiten en onder-
zoeksinstituten voert men maatschappelijk 
relevant toponderzoek dat écht impact kan 
hebben op onze levenskwaliteit. Onderzoek 
rond verkeersveiligheid en mobiliteit, duur-
zaam bouwen, circulaire economie,… Ook 
dat onderzoek verdient extra kansen en willen 
we meer in de schijnwerpers plaatsen. Maar 
we hebben nog een hele weg te gaan. Het 
blijft nog wat pionierswerk.”

uiteenlopende maatschappelijke topics aan 
te pakken. De enorme diversiteit aan on-
derzoeksdomeinen is een grote troef. In dat 
gigantische aanbod vindt iedereen wel een 
onderzoeksproject waar ze in geloven en 
aan willen bijdragen. Bovendien zijn we een 
kleine universiteit waar de lijnen kort zijn en 
we heel makkelijk nieuwe synergieën tussen 
verschillende disciplines kunnen opzoeken. 
Hier is het heel eenvoudig om dataweten-
schappers met revalidatiewetenschappers 
rond de tafel te brengen als een onderzoeks-

”” Iedere schenking is 
maatwerk. We zoeken 

op welke manier de 
schenker de grootste 
impact kan hebben

Het geeft veel 
voldoening om 

schenkers blij te maken 
door te tonen dat hun 
geld goed besteed is
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project om multidisciplinariteit vraagt.”
JOHAN SCHOOFS: “Die kleinschaligheid 
en familiale sfeer is ook voelbaar in de 
warme, persoonlijke manier waarop we 
onze schenkers benaderen. Donateurs vertel-
len ons steeds dat ze zich bij ons in goede 
handen voelen. Wij nemen ook echt de tijd 
om onze schenkers te leren kennen en met 
hen in gesprek te gaan. Wat is het verhaal 
achter de schenking? Wat zijn hun idealen? 
Waar liggen ze ´s nachts van wakker? Op 
welk domein willen ze het verschil maken? En 
dan zoeken we naar een manier waarop we 
met hun schenking de grootste impact kunnen  
creëren. Samen doorlopen we een heel tra-
ject om de juiste keuze te maken. Dat is elke 
keer weer maatwerk.”
FREDERIQUE DE KEYSER: “Zo´n traject is 
best intensief en vraagt veel tijd en flexibili-
teit, maar het geeft ook veel voldoening om 
de schenker iets te kunnen bieden waar hij 
écht blij van wordt, en waar hij van vindt dat 
zijn geld goed besteed is. Die persoonlijke, 
warme aanpak is echt wat ons onderscheidt 
van anderen.”
JOHAN SCHOOFS: “Tegelijkertijd zijn we 
een professionele organisatie, die stevig in-
gebed zit in de werking van de universiteit. 
Wij werken – anders dan vele goede doelen 
– niet op basis van vrijwilligers. Dit is onze 
job. En het Universiteitsfonds is niet zomaar 
iets wat UHasselt erbovenop moet doen. Het 
is een bewuste keuze die onze universiteit wil 
maken, waar ze in gelooft en waar ze graag 
in investeert. Op schenkingen heffen we geen 
euro overheadkosten. Elke euro die geschon-
ken wordt, gaat voor honderd procent naar 
het onderzoeks- of onderwijsproject waar jij 
wil aan bijdragen.”

 DENKEN EN SCHENKEN 

Heeft de coronacrisis de meerwaarde van 
wetenschappelijk onderzoek zichtbaarder 

UNIVERSITEITSFONDS

gemaakt? En vertaalt zich dat in meer  
inkomsten voor het Universiteitsfonds?
FREDERIQUE DE KEYSER: “Deze crisis heeft 
ons allemaal wel bewuster gemaakt van de 
maatschappelijke meerwaarde van weten-
schappelijk onderzoek. Plots zien we weten-
schappers op het journaal en daardoor staan 
we ook bewuster stil bij die andere grote uit-
dagingen die op ons pad komen, maar dat 
heeft zich niet rechtstreeks vertaald in meer 
inkomsten voor het Universiteitsfonds.”
JOHAN SCHOOFS: “Al vormde het wel de 
aanleiding voor tenminste één grote donatie 
van 125.000 euro waarmee we het Huber-
tusfonds oprichten voor studenten in moeilijk-
heden. Het eerste wat die man zei, was: 
“Die studenten hebben het nu wel echt heel 
moeilijk gehad. Voor hen wil ik iets doen.” 
FREDERIQUE DE KEYSER: “Ook het Fonds 
Studenten Welzijn is een rechtstreeks gevolg 
van de coronacrisis. Studentenwelzijn is zo´n 
issue dat dankzij deze crisis echt leeft. In die 
zin heeft corona mensen wel aan het denken 
en schenken gezet.“

Als ik aan het Universiteitsfonds wil schen-
ken, welke mogelijkheden zijn er dan?
JOHAN SCHOOFS: “In de media gaat er 
natuurlijk altijd veel aandacht naar de grote 
schenkingen zoals de erfenis van 2 miljoen 
euro die we onlangs kregen en waarmee we 
het Caroline Bonte Fonds opgericht hebben, 
dat focust op onderzoek naar reumatische 
aandoeningen. Maar ook de kleine giften 
maken het verschil. Iedereen kan altijd een 
gift doen, ook eenmalig. Je kan een specifiek 
onderzoek steunen, een fonds kiezen of ge-
woon geld storten aan het Universiteitsfonds 
om ons te laten beslissen waar jouw schen-
king het meest van pas komt. Vanaf veertig 
euro is die gift ook fiscaal aftrekbaar. Wat 
we de laatste tijd ook zien, is het schenken 
bij levensmomenten. Bij geboortes, een jubi-
leum of pensionering vragen mensen een gift 

voor het Universiteitsfonds in plaats van een 
cadeau. Dat is mooi.”
FREDERIQUE DE KEYSER: “Wil je met je  
bedrijf, vereniging of als particulier een grote 
gift doneren, en heb je duidelijke ideeën 
en overtuigingen die je wil vertaald zien in  
wetenschappelijk onderzoek? Dan gaan we 
met jou in gesprek om te achterhalen via welk 
kanaal jouw donatie de meeste impact kan 
creëren. Soms kunnen we jouw schenking 
het best inzetten in een bestaand fonds, want 
zo hebben we er intussen al een aantal die 
allemaal inzetten op specifieke onderzoeks-
topics. Andere keren richten we een nieuw 
fonds op. En heel af en toe kiezen we voor 
een leerstoel. Die zijn vooral populair bij be-
drijven omdat ze vrij ingevuld kunnen wor-
den. Met zo´n leerstoel engageer je je drie 
jaar lang om 60.000 euro per jaar te schen-
ken. Daarmee kunnen we dan doctorandi 
aanwerven, gerenommeerde wetenschap-
pers naar UHasselt halen of lezingen en sym-
posia rond een specifiek topic organiseren.” 
JOHAN SCHOOFS: “Maar het kan ook veel 
bescheidener door via het Universiteitsfonds 
een onderwijsproject of een studentenbeurs 
te sponsoren. Ook daarmee maak je het ver-
schil. Want we moedigen onze studenten wel 
aan om buitenlandse ervaring op te doen, 
maar niet iedereen heeft daar de middelen 
voor.”

 IMPACT CREËREN. EEN  
 STEMPEL DRUKKEN. 

Welke schenkingen zijn het meest popu-
lair?
JOHAN SCHOOFS: “De schenkingen bij le-
ven en de legaten. We zien toch dat steeds 
meer mensen UHasselt opnemen in hun  
testament.”
FREDERIQUE DE KEYSER: “Al vind ik de 
schenkingen bij leven het allerleukst. Het geeft 
immens veel voldoening als de donateur ▶ 

MEER WETEN?
Surf naar: www.uhasselt.be/universiteitsfonds
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zelf nog deel kan hebben aan het verhaal dat 
we met zijn schenking mogen schrijven. Het 
is fijn als ze echt de impact van hun schen-
king mee mogen beleven. Bij een legaat is 
het soms echt jammer dat je de vreugde en 
de dank van de onderzoekers niet meer kan 
delen met de persoon die dat allemaal heeft 
mogelijk gemaakt. Je hebt dan samen dat 
hele traject doorlopen, en op het moment dat 
het project dan echt van start gaat en je met 
de onderzoekers het glas heft, zijn ze er niet 
meer. Dat kan mij echt raken.”

Wat beweegt mensen om te schenken?
FREDERIQUE DE KEYSER: “Bedrijven die 
leerstoelen oprichten, willen daarmee een 
statement maken en hun bedrijf linken aan het 
onderzoekstopic waaraan ze zich verbinden. 
Ze nemen daarmee een sociaal engagement 
op door – onvoorwaardelijk – mee te investe-
ren in kennisopbouw. Voor particuliere schen-
kers is dat anders. Zij zijn veel emotioneler 
betrokken bij hun schenking en willen vooral 

iets in beweging zetten. Iets achterlaten.  
Impact creëren. Ze zoeken naar een manier 
om hun idealen verder te laten leven. Velen 
lopen al een hele tijd rond met de idee om 
geld te doneren, maar ze zien vaak door het 
bos de bomen niet in de vele mogelijkheden 
die er zijn. Je ziet echt de opluchting in hun 
ogen wanneer ze de knoop hebben doorge-
hakt, en het gevoel hebben dat hun geld in 
goede handen is.”
JOHAN SCHOOFS: “Dat gevoel willen we 
ook vasthouden. Daarom betrekken we hen 
ook zo nauw mogelijk bij wat er precies met 
hun schenking gebeurt. We brengen hen in 
contact met de wetenschappers, nemen hen 
op in de UHasselt community en proberen 
de impact van hun investering zo zichtbaar 
mogelijk te maken.” 

 LEARN. EARN. RETURN. 

Welke rol spelen alumni in dit verhaal?
FREDERIQUE DE KEYSER: “Onze alumni 

zijn erg belangrijk voor UHasselt, en voor 
het Universiteitsfonds. Zij zijn onze ambassa-
deurs, die overal ter wereld – in de bedrijven 
waar ze werken en verenigingen waarin ze 
participeren – mee uitdragen waar UHasselt 
voor staat. Met hen willen we de banden veel 
sterker aanhalen.”
JOHAN SCHOOFS: “In Angelsaksische 
universiteiten zijn alumniwerking en universi-
teitsfondsen heel sterk met elkaar verbonden. 
Daar heerst een cultuur waarin succesvolle 
alumni – onder het motto learn, earn and re-
turn – heel graag teruggeven aan hun univer-
siteit. Dat willen we hier ook graag creëren.”
FREDERIQUE DE KEYSER: “De komende  
jaren willen we dan ook sterker inzetten op 
een stevige centrale Alumni Office. Maar 
alumni die dit artikel lezen en nu al ideeën 
hebben om met hun bedrijf of vereniging iets 
te doen voor de maatschappij, hoeven daar 
niet op te wachten. Onze deur staat open. 
We gaan heel graag het gesprek met hen 
aan. Samen kunnen we impact creëren.” ▪

UNIVERSITEITSFONDS
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Gebeten door wetenschap?
Experimenteer erop los!

• demo’s en workshops in gloednieuwe Science Tower
• Ontdek ons Applicatiecentrum Beton en Bouw
• Virtual & Augmented Reality

• Escape room

• Infectieradar

• Speakers’ corner

• En veel(!) meer 

• Bezoek ons ook  

op Ecotron

Voor het volledige programma en locaties:

w w w. d a g v a n d e w e t e n s c h a p. b e / U H a s s e l t - P X L
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BUITENSPEL: WITWASPRAKTIJKEN IN HET VOETBAL

België geeft de voorzet 
(maar wordt er ook gescoord?)

Twee jaar geleden deed Operatie Propere Handen het Belgisch voet-bal op zijn 

grondvesten daveren. De vele wanpraktijken zorgden voor een schokveld en de 

Belgische wetgever schuwde de tackle niet. Waar het voetbal tot dan toe kon 

genieten van heel wat gunstregimes, werd de druk vanaf 2020 ernstig opgevoerd. 

Bij de implementatie van de vijfde EU anti-witwasdirectieve besliste België – als 

enige land – om het topvoetbal te viseren. Hoe heeft die nieuwe antiwitwaswet 

het speelveld veranderd? Is het een schot voor open doel? Of moet er toch nog 

wat gewisseld worden? Prof. dr. Niels Appermont onderzoekt het, samen met 

prof. dr. William Bull (UMaastricht), in opdracht van UEFA. 

 DE BAL IS ROND 

Hoe ben jij in dit onderzoeksdomein  
terechtgekomen?
NIELS APPERMONT: "Ik denk dat ik een 
heel normale, gezonde interesse in de sport 
heb. (lacht) Ik heb als kind altijd gevoet-
bald, speel mee in het zaalvoetbalploegje 
van de faculteit, en supporter elke keer 
wanneer de Rode Duivels spelen. En als 
professor Economisch recht heb ik het in de 
les natuurlijk al wel eens over de voetbal-
makelaars. Die hele thematiek fascineerde 
mij. Toen ik hoorde dat ze bij de Konink-

lijke Belgische VoetbalBond (KVBV) juristen 
zochten, heb ik mij kandidaat gesteld. In 
de nasleep van Operatie Propere Handen 
maakte de KBVB werk van een clearing-
systeem voor vergoedingen van voetbal- 
makelaars. Zo ben ik, na het doorlopen 
van een procedure, bij de zogeheten ‘clea-
ring kamer’ terechtgekomen. Hier zetel ik al 
meer dan een jaar als onafhankelijk jurist. 
Wanneer er vraagstukken opduiken rond 
makelaarscontracten afgesloten bij trans-
fers door Belgische ploegen, gaan wij aan 
de slag. Bijzonder boeiend allemaal. Zó 
boeiend dat ik heel graag nadrukkelijker de 

link wou leggen met mijn onderzoek. Ik wist 
dat UEFA jaarlijks een call uitschreef voor 
onderzoeksprojecten, en heb dan samen 
met een collega van Universiteit Maastricht 
een projectvoorstel ingediend.”

Een complexe procedure?
NIELS APPERMONT: “Eigenlijk wel, want 
UEFA legt ook op dat je de steun krijgt van 
de nationale voetbalassociatie. De KBVB 
steunde dit jaar vijf Belgische projecten. De 
UEFA ontving in totaal 73 projectaanvra-
gen uit 26 landen, waarvan er slechts vijf 
werden geselecteerd. Het is trouwens de ▶ 

VOETBAL EN RECHTEN
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eerste keer dat een KBVB-project met Bel-
gische onderzoekers gefinancierd wordt.”

 EEN RODE KAART 

Het uitgangspunt zijn de vele financiële 
schandalen in het Belgische topvoetbal.
NIELS APPERMONT: “Niet alleen in het 

Belgische topvoetbal, maar overal ter 
wereld. Voetbal is nu eenmaal een sport 
waar immens veel – en steeds meer - geld 
in omgaat. Geld dat ook vaak van buiten 
Europa komt en waarvan de oorsprong niet 
altijd even makkelijk te achterhalen is. Dat 
maakt het topvoetbal heel kwetsbaar voor 
crimineel geld en witwaspraktijken. In een 
rapport van 2009 identificeert de FATF  
(Financial Action Task Force) het topvoetbal 
al als een sector die bijzonder kwetsbaar 
is voor witwaspraktijken. En ook in de 
beleidsdocumenten van het Europees Par-
lement en de Europese Commissie wordt 
er regelmatig aandacht gevestigd op de 

politiek heel wat losgemaakt, zeker wan-
neer je weet dat de sportsector van heel 
wat gunstregimes kan genieten. Denk maar 
aan het fiscale regime waarbij de clubs 
tachtig procent van hun bedrijfsvoorheffing 
niet moeten doorstorten naar de staat maar 
mogen herinvesteren in hun jeugdwerking. 
Of het befaamde verhaal van de plafon-

nering van de sociale zekerheidsbijdragen 
van topvoetballers.”

En dus breidde de Belgische staat de anti-
witwaswetgeving uit tot het topvoetbal.
NIELS APPERMONT: “Die wetgeving is op 
zich niet nieuw. In zijn huidige vorm dateert 
ze al van 2017. Het is omzetting van de 
Europese antiwitwasrichtlijnen, waarin het 
preventieve luik – het opsporen, detecteren 
en melden van vermoedens van witwas-
praktijken – Europees gereglementeerd 
wordt. Die Europese richtlijnen richten zich 
oorspronkelijk op financiële instellingen, 
accountants en belastingadviseurs, maar 

problematiek. Hier in België heeft Operatie 
Propere Handen veel stof doen opwaaien. 
De omvang van de mogelijke witwasprak-
tijken, fiscale fraude en matchfixing in het 
Belgische voetbal die dit onderzoek aan 
het licht bracht, en de rol die verschillende 
voetmakelaars hierin zouden spelen, cho-
queerde het brede publiek. Dat heeft bij de 

”In topvoetbal gaat 
heel veel geld om. Dat 
maakt het kwetsbaar 

voor crimineel geld en 
witwaspraktijken
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recenter zijn daar ook diamantairs, vast-
goedmakelaars en kunsthandelaars bij ge-
komen. Het topvoetbal blijft tot op Europees 
vlak voorlopig buiten schot. En toch besliste 
de Belgische wetgever om naar aanleiding 
van de omzetting van de vijfde richtlijn in 
de Belgische wetgeving, die gelegenheid 
te gebruiken om het toepassingsgebied 
van de preventieve witwaswet uit te brei-
den naar de profclubs die aangesloten 
zijn bij de Pro League, voetbalmakelaars 
en de KBVB. Daarmee gaat België veel 
verder dan wat Europa voorschrijft. En we 
zijn het enige land ter wereld dat dit doet. 
Dat is wellicht ook waarom de UEFA zo 
geïnteresseerd is in dit onderzoek. Ook in 
andere landen veroorzaken de vele financi-
ele schandalen heel wat commotie en men 
is heel benieuwd om te zien wat het effect 
van die Belgische antitwitwaswet zal zijn in 
de praktijk. Werkt het? Wat loopt er goed? 
En waar zitten de pijnpunten nog? België 
is echt pionier op dit vlak. Wij geven een 
voorzet.”

 HET SCOREBORD  
 (EN DE COMMENTAREN) 

Wat ga jij precies onderzoeken?
NIELS APPERMONT: “Je kan als land de in-
tentie wel hebben om de witwaspraktijken 
uit het voetbal te bannen, maar de concrete 
werking en implementatie van zo´n antiwit-
waswet is nog wat anders. Met dit explo-
rerend onderzoek willen we nagaan hoe 
die wet gaat werken en hoe we ze het best 
kunnen implementeren. Eigenlijk is die anti-
witwaswetgeving ontwikkeld op maat van 
banken en financiële instellingen. Het is niet 
zo eenvoudig om dat toe te passen op het 
professioneel voetbal. Denk bijvoorbeeld 
aan het Know Your Customer-principe. 
Voor banken is het heel duidelijk wie hun 
klanten zijn, maar voor professionele voet-
balclubs en de KBVB is dit bijvoorbeeld al 
heel wat minder evident. Wij gaan na hoe 
de wet vandaag toegepast wordt in de 
praktijk. Werkt het systeem in zijn huidige 
vorm? Zijn er nog pijnpunten? Wat kan er 
nog beter? En voor welke mogelijke valkui-
len moeten we aandacht hebben? Al die 
inzichten bundelen we in een rapport om 
ook anderen te laten leren van die eerste 
Belgische ervaring.”

Hoe begin je daaraan? Er is nog weinig 
literatuur voorhanden.
NIELS APPERMONT: “Dit is echt een explo-
rerend onderzoek. In het eerste luik maak 
ik een juridische analyse van de Belgische 
wetgeving, in combinatie met een kosten-
batenanalyse van de te verwachten effec-
ten. In het tweede luik neemt dr. William 
Bull (Universitieit Maastricht) de literatuur 
rond antiwitwaswetgeving onder de loep. 
Hij gaat in detail na wat in andere sectoren 
de implicaties geweest zijn. En in het derde 
luik voeren we interviews met stakeholders 
uit het veld die met de nieuwe wetgeving 

in aanraking komen. Hoe ervaren zij die 
nieuwe verplichtingen? Loopt dat vlot? Is het 
duidelijk wat er precies van hen verwacht 
wordt? Met welke uitdagingen worden 
ze geconfronteerd? En hoe verloopt de 
communicatie met de overheid? Ook die 
inzichten en ervaringen nemen we mee in 
ons rapport. We hopen dat binnen negen 
maanden dit eindrapport met best practi-
ces en aanbevelingen niet alleen België 
kan helpen om de wet verder fijn te stellen, 
maar ook andere landen kan inspireren die 
een gelijkaardige wet willen invoeren.” ▪
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JOHAN ACKAERT GEEFT 
DE FAKKEL DOOR 

AAN PETRA FOUBERT

“UHasselt 
is een stuk 
van mijn 
identiteit. 
De club 

waar ik al 
zo lang lid 
van ben.”

Op 1 oktober 2021 nam de 

faculteit Rechten afscheid 

van een icoon. Decaan prof. 

dr. Johan Ackaert ging op 

emeritaat en gaf de fakkel 

door aan prof. dr. Petra 

Foubert. Maar voor we hem 

laten gaan, blikken we nog 

één keer met hem – met 

de kleinzoon op schoot 

en zijn opvolgster aan 

zijn zij – terug en vooruit.

Gemeenteraadsverkiezingen, gemeente- 
fusies of de afschaffing van de lokale op-
komstplicht: journalisten die op zoek waren 
naar een expert ter zake wisten bij wie ze 
moesten aankloppen. Want als er één po-
liticoloog in dit land gespecialiseerd is in  
lokaal bestuur, dan is het wel professor Johan 
Ackaert. Zelfs in de meest complexe dossiers 

slaagde hij erin om op een gemoedelijke en 
laagdrempelige manier zijn academische ex-
pertise tot buiten de universiteitsmuren te bren-
gen. “Johan belichaamt als geen ander waar 
UHasselt voor wil staan”, zegt prof. dr. Petra 
Foubert. “Zijn onderzoek in lokale besturen is 
civic pur sang.”



21

TERUGBLIK – VOORUITBLIK

 DE RODE DRAAD 

Jij kan terugblikken op een lange, boei-
ende academische carrière. Maar naar de 
rode draad in jouw loopbaan hoeven we 
niet ver te zoeken.
JOHAN ACKAERT: “Nee, die fascinatie voor 
lokale besturen dateert al van mijn studenten-

tijd. Met dank aan Louis Tobback. (lacht) Als 
student werkte ik als correspondent voor De 
Morgen en bracht ik maandelijks verslag uit 
van de Leuvense gemeenteraad. De jonge 
Tobback voerde daar soms hele opera´s op 
en zijn bevlogenheid maakte enorm veel in-
druk. Al snel geraakte ik helemaal in de ban 
van dat lokale bestuur. Wat later vroeg een 

tijdschrift me om een stuk te schrijven over de 
verwevenheid tussen de nationale en lokale 
politiek. Daar ging ik veel te enthousiast op 
in, om niet veel later vast te stellen dat ik me 
daarmee toch in de voet had geschoten. Er 
waren immers maar weinig data voorhan-
den. Dat was trouwens niet alleen in België 
zo. Ook in andere landen ging er maar 
weinig onderzoeksbelangstelling uit naar dat 
lokale bestuur. Daar lag nog een heel onder-
zoeksdomein open om ontgonnen te worden. 
Heerlijk vond ik dat. In die beginjaren was 
vooral de dataverzameling hard labeur. Voor 
de fusie telde België nog meer dan 2.000 
gemeenten en al die data moesten manueel 
verzameld worden. Digitale bestanden… dat 
kwam pas veel later.”

Eigenlijk hebben jullie dat wel met elkaar 
gemeen: één groot onderzoekstopic dat 
jullie carrière tekent.
PETRA FOUBERT: “Daar had ik zelf nog niet 
bij stilgestaan, maar het klopt wel. Ik ben als 
juriste gespecialiseerd in het recht van de Eu-
ropese Unie en het sociaal recht, maar heb al-
tijd gefocust op non-discriminatieonderzoek, 
vooral op vlak van gender. Genderongelijk-
heid en de loonkloof: dat zijn de topics die 
mijn onderzoekscarrière kleuren. En ook in 
mijn geval is die interesse al tijdens mijn stu-
dies ontstaan. Net als Johan raakte ik totaal 
gefascineerd door die niche op de breuklijn 
van Europees recht en sociaal recht. En ook ik 
ben die passie nooit nog verloren.”

 OOG VOOR SOCIALE  
 ONGELIJKHEID 

En er is nog meer dat jullie bindt: passie 
voor sociale ongelijkheid. Hoort dat zo 
voor een decaan Rechten?
PETRA FOUBERT: “Binnen een rechtenfacul-
teit zijn onderzoekers die focussen op sociaal 
recht nochtans niet in de meerderheid. In te-
gendeel. (lacht) Maar als ik naar de andere 
Vlaamse rechtsfaculteiten kijk, valt het inder-
daad op dat het wel vaker juristen uit de soci-
aalrechtelijke hoek zijn die in een beleidsfunc-
tie terechtkomen. Ik denk dat het in mijn geval 
ook komt omdat mijn vader socioloog was.”
JOHAN ACKAERT: “Hij is ook burgemeester 
geweest.”
PETRA FOUBERT: “Ja, en ook mijn grootvader 
was schepen, dus dat politieke zit wel wat in 
de familie. Net als de aandacht voor de ▶ 
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zwakkeren in de samenleving en het onwrik-
bare geloof in de kracht van onderwijs. Mijn 
vader mocht als oudste van twaalf kinderen 
naar de universiteit gaan. Dat was destijds 
allesbehalve vanzelfsprekend. Hij is daar 
altijd heel dankbaar om geweest en heeft 
dat belang van onderwijs ook doorgegeven 
aan zijn kinderen. Dat leefde echt in onze 
familie.”
JOHAN ACKAERT: “Ook voor mij was ver-
der studeren nog verre van evident. Ik kwam 
niet uit het meest welgestelde gezin van West-
Vlaanderen en die afkomst speelde toch een 
rol. Toen ik als beste van mijn klas afzwaaide 
in het humaniora zei men: “Laat die jongen 
maar examen afleggen bij de staat. Dan kan 
hij misschien een kantoorbaan gaan doen.” 
Studeren was blijkbaar geen optie voor mij. 
Dat is mij altijd bijgebleven. Gelukkig steun-
den mijn ouders mij altijd. Maar het blijft een 
vreemd besef: wat voor de ene heel evident 
is, is het voor de andere absoluut niet. Toen 
mijn dochter jaren later klaar was met het se-
cundair onderwijs, vond ik het zelf óók heel 
vanzelfsprekend dat ze naar de universiteit 
zou gaan. Als decaan, maar ook als aca-
demicus, moet je jezelf bewust zijn van die 
sociale ongelijkheid. Een universiteit mag im-
mers nooit een ivoren toren zijn die gevuld 
is met hoogopgeleiden die allemaal uit een 
milieu komen waar studeren heel vanzelfspre-
kend is. De samenleving is ook niet zó. Voor 
die verschillen moet je blijvend aandacht heb-
ben. UHasselt heeft daarin al een mooie weg 
afgelegd, maar… we zijn er nog lang niet.”

 HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT 

Hoe belangrijk is dat maatschappelijk  
engagement voor onderzoekers?
JOHAN ACKAERT: “Heel belangrijk. Ik vind 
ook dat wij als academici onze stem moeten 
laten horen in het publieke debat en vanuit 
onze expertise moeten wegen op het beleid. 
In die zin ben ik stiekem wat jaloers op de 
rol die mijn collega´s Geert Molenberghs 
en Niel Hens opnamen in de coronacrisis. 
Met hun adviezen creërden ze echt impact 
en hebben ze een instorting van het gezond-
heidssysteem kunnen afwenden. Ik vind het 
bijzonder jammer dat er in andere domeinen 
veel minder naar onze expertise geluisterd 
wordt. Over ongelijkheid, de integratie van 

etnisch-culturele minderheden en armoede is 
óók pakken onderzoek verricht, maar aan die 
onderzoeksresultaten blijft men vrolijk voorbij-
gaan. En toch komt ook vroeg of laat daar 
de rekening.”

Hoe belangrijk vond je het als decaan dat 
je onderzoekers deelnamen aan het maat-
schappelijk debat?
JOHAN ACKAERT: “In een aantal tenure 
tracks hebben we dat zelfs expliciet opge-
nomen. Academici moeten de expertise 
die ze opbouwen uitdragen naar de brede  
samenleving. Ze moeten tekst en uitleg geven 
bij maatschappelijk relevante topics en hun 
meningen onderbouwd naar buiten bren-
gen. Maar – en dat is toch een belangrijke 

”We mogen fier zijn 
op wat we als jonge 
faculteit al bereikt 

hebben
-Petra-



23

kanttekening - we moeten dat alleen doen in 
disciplines waarin we ook expertise hebben 
opgebouwd. Je kan – ook als academicus - 
niet zomaar over eender welk topic je mening 
gaan ventileren en omkleden met een toga 
als ultiem argument. Sommige meningen  
horen enkel aan de cafétoog thuis. Daar 
moeten academici echt voorzichtig mee zijn. 
Anders zagen we de stoelen onder onze  
eigen poten uit, en dreigen we weggeveegd 
te worden in de golven van populisme die op 
ons afkomen.”

Vind jij die deelname aan het maatschap-
pelijke debat als nieuwe decaan even  
belangrijk?
PETRA FOUBERT: “Ik vind het – net zoals 
Johan – belangrijk dat je als academicus je 
onderzoek breed uitdraagt, mee weegt op 
het publieke debat en dat je het beleid mee 
probeert te sturen in domeinen waar je expert 
in bent. Heel wat van onze jonge onderzoe-
kers doen dat vandaag ook. En ze doen dat 
goed. Maar tegelijkertijd moeten we besef-
fen dat niet elke onderzoeker daar even goed 
in is. Dat hoeft ook niet. Als academicus zijn 
er zoveel verschillende taken waar je moet 
mee bezig zijn: je kan niet in alles excelle-
ren. Als decaan wil ik vooral mee zoeken 
naar manieren om jonge onderzoekers zich 
te laten ontplooien in een richting waarin ze 
zichzelf comfortabel voelen. Voor de ene zal 
dat vooral onderzoek zijn, voor de andere 
misschien wat meer onderwijs, internationa-
lisering of maatschappelijke dienstverlening. 
Het is vooral belangrijk dat we als team  
samen de puzzel leggen en elkaar comple-
mentair versterken.”

Zelf heb je jouw academische loopbaan 
altijd met een job in de advocatuur gecom-
bineerd. Vind je dat belangrijk?
PETRA FOUBERT: “Ik koester die praktijk- 

ervaring wel, maar verwacht niet dat elke 
academicus in onze faculteit die combinatie 
maakt. Het helpt natuurlijk wel dat je ooit in 
de juridische praktijk gewerkt hebt. Daardoor 
kijk je toch anders naar bepaalde academi-
sche vraagstukken. En ik vind het ook nog al-
tijd fijn om af en toe de vinger aan de pols te 
houden en mee op te volgen welke dossiers 
er op kantoor passeren, al is dat de laatste 
jaren toch eerder vanop de zijlijn. Eigenlijk 
heb ik al lang niet meer de tijd om mijn aca-
demische loopbaan met die juridische prak-
tijk te combineren. Als decaan zal dat straks 
helemaal niet meer haalbaar zijn.”

 EINDELOZE TO-DO-LIJSTJES 

Wat mag Petra Foubert verwachten van 
haar nieuwe job? 
JOHAN ACKAERT: “Verwacht het onver-
wachte. (lacht) Het is een job die inderdaad 
maar weinig ruimte laat voor andere dingen. 
Ik ben heel vaak naar de campus gekomen 
met het idee: “Vandaag ga ik deze vijf din-
gen doen” om dan uiteindelijk slechts twee 
to-do´s van mijn lijstje te kunnen schrappen 
omdat er vier andere dingen plots dringend 
moesten uitgeklaard worden. Die andere 
drie items op het lijstje? Daar begon ik dan 
´s avonds aan. Decaan zijn is vermoeiend. ▶ 

”Als academicus moet 
je je stem laten horen 
in het publieke debat 
en vanuit je expertise 
wegen op het beleid

 
-Johan-

TERUGBLIK – VOORUITBLIK
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Het is een job die je volledig opslorpt. Te-
gelijkertijd is het ook ongemeen boeiend. Je 
probeert je faculteit een beetje te sturen, zoekt 
naar consensus, probeert vooruit te kijken en 
linken te leggen met het algemeen beleid van 
de universiteit en de wereld daarbuiten. Je 
hebt toegang tot ontzettend veel informatie en 
leert elke dag weer iets nieuws. En onderweg 
ontmoet je de meest inspirerende mensen. 
Het zijn werkdagen waarop je meer praat 
dan je schrijft. Eigenlijk draait het vooral om 
dat contact met mensen. Dat is wat het zo 
boeiend maakt”

En wat vond je het moeilijkste?
JOHAN ACKAERT: “Ook dat menselijke. 
Omgaan met spanningen, conflicten en moei-
lijke dossiers. Slecht nieuws moeten brengen. 
Daar kon ik echt van wakker liggen. Dat is 
toch wat anders dan een complex databe-
stand doorgronden of een nieuw reglement 
begrijpen. Dat maakte de job soms zwaar.”
PETRA FOUBERT: “Die empathie was jouw 
grote sterkte. Je was een enorm begripvolle, 
empathische decaan. Iemand die écht luis-
tert.”
JOHAN ACKAERT: “En toch was net die  
empathie ook mijn grootste zwakte.”

Heb je de job ervaren als een hoogtepunt 
in je carrière?
JOHAN ACKAERT: “Louter formeel qua status 
zal dit ongetwijfeld een hoogtepunt zijn, maar 
het echte hoogtepunt in mijn academische 
carrière situeerde zich in 1993. Toen voer-
den we onderzoek naar de te verwachten 
effecten van het opheffen van de stemplicht. 
En wat bleek? In een regime van stemplicht 
participeren vrouwen meer dan mannen. Dat 
druiste helemaal in tegen alle theorieën uit de 
literatuur. Dagenlang hebben we zitten draai-
en en keren aan dat databestand omdat we 
dachten dat we een fout gemaakt hadden, 
maar… het bleek gewoon te kloppen. De 
intellectuele bevrediging die dat opleverde: 
daar kan niets tegenop.”

 SAMEN STAPPEN  
 VOORUIT ZETTEN  

Wat verwacht jij van je nieuwe rol als  
decaan?
PETRA FOUBERT: “Ik besef heel goed dat ik 
eigenlijk een nieuwe job krijg, en weet zeker 
dat ook ik ga wakker liggen van moeilijke 
personeels- en studentendossiers. Tegelijker-

tijd kijk ik er enorm naar uit om – samen met 
dit team – dingen in beweging te zetten. Ik 
start niet aan deze uitdaging met een heel 
lijstje van dingen die ik wil realiseren, maar 
zie het decaanschap vooral als een job die 
ten dienste staat van de faculteit, haar per-
soneelsleden en studenten. Samen met hen 
wil ik de rechtenfaculteit verder uitbouwen en 
verder op de kaart zetten. Binnenkort gaan 
we als team meteen een aantal werkpunten 
selecteren waarop we de komende jaren 
extra willen inzetten op vlak van onderwijs, 
onderzoek en internationalisering. Samen 
kiezen we prioriteiten, en als decaan ga ik er 
alles aan doen om die te helpen realiseren.” 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de 
rechtenfaculteit de komende jaren?
JOHAN ACKAERT: “De rechtenfaculteit is 
enorm gegroeid, vooral op vlak van onder-
zoek, maar het aantal proffen groeide niet 
mee. We zijn een kleine faculteit. Er zijn wei-
nig schouders om het vele werk te dragen. 
Die schaalgrootte is een blijvende uitdaging.”
PETRA FOUBERT: “Dat is gedeeltelijk een ge-
volg van het specifieke model van onze op-
leiding. Door de samenwerking met UMaas-
tricht en KU Leuven hebben we in Hasselt 
slechts een derde van het onderwijsteam van 
een normale faculteit. Tegelijkertijd genereert 
dat partnerschap ook ongelooflijke kansen. 
Het komt erop aan om die opportuniteiten 
optimaal te benutten. Ik denk dat we best fier 
mogen zijn op het traject dat we als – nog 
steeds bijzonder jonge – faculteit hebben af-
gelegd. Op amper tien jaar tijd zijn we erin 
geslaagd om een mooie positie te verwerven 
in het Vlaamse landschap. Maar er is nog 
veel groeipotentieel. Dat wil ik ook verder met 
onze partners aanboren.”

Is de nieuwe bacheloropleiding sociale 
wetenschappen zo´n kans voor de rechten-
faculteit?
PETRA FOUBERT: “Op vlak van onderzoek 
biedt die nieuwe opleiding zeker heel wat 
interessante kruisbestuivingen. Ik zie mooie 
kansen om samen te werken rond bestuurs-
rechtelijke uitdagingen.”
JOHAN ACKAERT: “Het is een ongelooflijke 
meerwaarde voor de hele universiteit dat die 
opleiding er komt. Als UHasselt haar rol als 
civic universiteit echt wil waarmaken, dan 
hebben we die opleiding nodig. Al vind ik 
het persoonlijk – als politicoloog - wel ontzet-
tend jammer dat die opleiding er pas komt 

nadat ik op pensioen ben. (lacht) Ik vond het 
fantastisch om de voorbije jaren mee aan de 
voorbereidingen te mogen werken. En ik ga 
de opleiding ook blijven opvolgen en helpen 
ondersteunen waar het kan. Zonder te veel 
schoonmoeder te spelen.”

 EINDE VAN EEN HOOFDSTUK 

Wat ga je het meest missen?
JOHAN ACKAERT: “Ik ga vooral het contact 
met de collega´s missen. UHasselt is zoveel 
jaren een belangrijk stuk van mijn leven ge-
weest. Het is echt een deel van mijn identiteit. 
Dit is de club waar ik al zo lang lid van ben 
en waar ik me thuis voel. En dat zal nu gelei-
delijk aan afbrokkelen. Dat wordt toch even 
afkicken. En ik zal dat ook niet meteen he-
lemaal kunnen loslaten. Om generaal Mac-
Arthur te citeren: “Old soldiers never die; they 
just fade away”. (Intussen komt de kleinzoon 
op de schoot gekropen) Eerlijk gezegd heb ik 
nog niet zo veel nagedacht over hoe ik al die 
tijd die vrijkomt, ga opvullen. Op korte termijn 
heb ik dingen genoeg te doen. Binnenkort 
word ik voor de tweede keer opa en mijn 
tuin moet dringend gesnoeid worden, maar 
op langere termijn…. Daar moet ik nog goed 
over beginnen nadenken.”

Heb je nog goede raad voor de nieuwe 
decaan?
JOHAN ACKAERT: “Zorg dat je toch wat 
tijd vrijhoudt voor jezelf. Daar was ik slecht 
in. Mijn voorgangster Anne Mie Draye reser-
veerde elke ochtend, denk ik, een uurtje voor 
zichzelf om te gaan paardrijden. Dat had ik 
me ook voorgenomen, maar dan met de fiets. 
In mijn agenda had ik zelfs VLV – Vive Le Vélo 
– geschreven, maar dat is me uiteindelijk toch 
niet gelukt. Ik zou zeggen: zorg dat je dat wél 
doet! En een tweede goede raad: verlies het 
langetermijnperspectief niet uit het oog. Als 
decaan moet je zoveel kleine brandjes blus-
sen, dat je soms dat grote plaatje wel eens 
dreigt kwijt te raken.”
PETRA FOUBERT: “Ik ga het noteren. (lacht) 
Ik denk dat ik er klaar voor ben, maar ik ben 
mij ervan bewust dat er heel wat op mij gaat 
afkomen.” ▪

TERUGBLIK – VOORUITBLIK
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INCLUSIEF TOERISME

Het toerisme in Vlaanderen groeit. De bezoekersaantallen zitten in de lift. Maar de 

bezettingsgraden van Vlaamse logies kunnen nog beter. Kan inclusief toerisme 

de sector verder helpen groeien? En hoe begin je eraan? UHasselt-onderzoekers 

van de faculteit Architectuur en kunst bundelden de krachten met collega´s 

van Hogeschool PXL (Zorginnovatie en Innovatief Ondernemen) om Vlaamse 

logiesverstrekkers hierbij te ondersteunen.

Hoe is dit project tot stand gekomen? 
Wat was de aanleiding?
JAN VANRIE: “Universal Design (UD) is 
al jarenlang één van de onderzoekstopics 
van de faculteit Architectuur en Kunst. Daar 
hebben we heel wat expertise in opge-
bouwd. In het UD Woonlabo werkten we 
in die context al samen met de zorginnova-
tie-onderzoekers van Hogeschool PXL rond 
wonen en verblijven. En de PXL-collega´s 
van Innovatief Ondernemen hadden al 
specifieke ervaring in de toeristische sector.  
Omdat uit Europees onderzoek bleek dat 
inclusief toerisme een goede manier was 
om de bezettingsgraden te helpen opkrik-
ken en we vanuit het werkveld ook signalen 
kregen dat daar interesse rond was, beslis-
ten we de krachten te bundelen. De puzzel 
viel mooi in elkaar.” 
ELKE IELEGEMS: “Dat er naar inclusief toe-
risme gekeken wordt om bezettingsgraden 
op te krikken, is niet verwonderlijk. Naar 
schatting één op zes Vlamingen heeft een 
beperking of zorgnood. En demografische 

trends zoals de vergrijzing doen die zorg-
noden nog stijgen. Maar ook los van die 
bezettingsgraden vinden wij het zinvol om 
Vlaamse logies zo inclusief mogelijk te  
maken. Iedereen gaat graag met vakan-
tie. En iedereen ondervindt wel eens een 
nood als je met zware koffers rondwandelt 
of hoofdpijn hebt. Met UD maak je zo´n 
verblijf voor iedereen comfortabeler.”

 NIET ALLEEN VOOR MENSEN  
 MET EEN ZORGNOOD 

Inclusief toerisme is niet hetzelfde als 
zorgtoerisme.
ELKE IELEGEMS: “Nee, inclusief toerisme 
streeft naar een bruikbaar en begrijpbaar 
toeristisch aanbod voor alle gasten, met of 
zonder extra noden. Het gaat erom pro-
ducten, diensten en omgevingen op zo´n 
manier te ontwikkelen dat iedereen het vol-
ledige reistraject op dezelfde gelijkwaar-
dige wijze kan ervaren, zonder nood aan 
extra ondersteuning of aanpassing. En dat 

allemaal op een positieve, elegante en 
comfortabele manier.”
JAN VANRIE: “Inclusief toerisme wil nie-
mand het gevoel geven dat het een aan-
gepast verblijf is. De kunst bestaat erin om 
opvallend onopvallend te zijn. Wij willen 
heel eenvoudige ingrepen doorvoeren die 
niet in het oog springen, maar waar men-
sen die het nodig hebben wel gebruik van 
kunnen maken.”

Maar wie is “iedereen”? 
ELKE IELEGEMS: “We definieerden binnen 
dit onderzoeksproject twaalf verschillende 
doelgroepen. Van kinderen, ouderen en 
mensen met een voedselallergie en astma 
tot gasten die moeilijk te been zijn en an-
derstaligen. Toch is het nooit de bedoeling 
om alleen maar voor die specifieke doel-
groepen inclusief te zijn, We willen een 
veel breder publiek aanspreken. Als jij een 
koptelefoon draagt, ben je ook meer aan-
gewezen op je visuele stimuli. Wanneer 
je hoofdpijn hebt, heb je ook baat bij ▶ 
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Iedereen wint bij inclusief 
toerisme!



een betere akoestiek. En als de links die 
je moet aanklikken op de boekingswebsite 
wat groter zijn, is dat niet alleen handig 
voor mensen die minder goed zien of een 
minder stabiele hand hebben.”

 MEER DAN INCLUSIEVE  
 INFRASTRUCTUUR 

In dit project kijken jullie veel verder dan 
architectuur?
ELKE IELEGEMS: “Dat klopt. We richten 
ons echt op de hele customer journey. Die 
begint al bij de website. Welke informatie 
kan ik daar terugvinden? Is die informatie 
wel helder voor iedereen? Kan iemand met 
een stofallergie bijvoorbeeld op de website 
al terugvinden of er een tapijt in de kamer 

is? En zijn er ook andere manieren om een 
kamer te boeken? Want niet iedereen kan 
goed met een website overweg. We keken 
ook naar de bevestigingsmails: Welk soort 
informatie staat daarin? En bij aankomst: 
is het meteen duidelijk waar ik kan parke-
ren? Kan ik makkelijk de ingang vinden? 
Bij de screening van het verblijf zelf keken 
we trouwens ook verder dan het gebouw. 
Vaak ging het ook om managementzaken. 
Hoe communiceer je met iemand die blind 
is? Is het personeel daarvoor opgeleid? En 
wanneer de gasten terug naar huis keren: 
hoe ga ik om met de feedback die zij mij 
geven? Neem ik die structureel mee om 
mijn werking te verbeteren?”
JAN VANRIE: “Die brede benadering was 
natuurlijk maar mogelijk door de samenwer-

king met de collega´s van Hogeschool PXL. 
Door onze expertise in inclusief ontwerpen 
samen te voegen met hun kennis van busi-
nessplannen konden we echt meerwaarde 
creëren. Voor de logiesverstrekkers, toeleve-
ranciers én voor de gasten.”

Wie nam er deel aan dit project?
JAN VANRIE: “Zeventien uitbaters van – 
vooral kleinschalige – logies, verspreid over 
Vlaanderen. Het ging om logiesverstrekkers 
van B&B´s, kleinschalige hotels, hotels met 
veertig kamers, hostels en campings met 
vakantiehuisjes. Daarnaast stapten nog  
negen toeleveranciers mee in het traject. En 
iedereen wou ook echt graag deelnemen. 
Omdat dit een Vlaio-Tetra-project is, betaal-
den ze daar zelfs een bijdrage voor.”
ELKE IELEGEMS: “Het waren stuk voor stuk 
enthousiaste, gemotiveerde deelnemers die 
echt voluit in dit intensief cocreatietraject 
gestapt zijn. Met hun kennis en ervaring 
van de sector droegen ze immers even veel 
bij als wij.”

 TANDEMS EN QR-CODES 

Wat hebben jullie concreet gedaan?
ELKE IELEGEMS: “Onze onderzoekers stel-
den een uitgebreide vragenlijst op waarin 
we peilden naar de graad van inclusie op 
vlak van management, mindset en infra-
structuur. Die gingen we ter plaatse bij elke 
logiesuitbater afnemen. Vervolgens maak-
ten we de analyse: Hoe goed scoorden ze 
op elke fase van de customer journey? En 
hoe inclusief is hun verblijf op dit moment 
al voor de verschillende doelgroepen? In 
gesprek met de logiesuitbaters werden dan 
drie businessopportuniteiten uit het rapport 
geselecteerd waarop ze wilden inzetten. 
Dat vormde de basis voor een groeiplan, 
waarmee ze intussen al een half jaar aan 
de slag zijn.”
JAN VANRIE: “De scores waren zeer di-
vers. En iedereen maakte ook andere keu-
zes. Sommige deelnemers wilden graag 
hun zwaktes aanpakken terwijl anderen er 
bewust voor kozen om van hun sterktes troe-
ven te maken. Eén van de deelnemers baatte 
een B&B uit op een boot in Gent. Dat 
verblijf integraal toegankelijk maken voor 
rolstoelgebruikers is natuurlijk onbegonnen 
werk, maar uit onze screening bleek wel 
dat zijn B&B immense voordelen had voor 
personen die doof en slechthorend zijn. 
We nodigden een ervaringsdeskundige 
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uit die slechthorend was voor een verblijf 
op de boot en gaven de logiesuitbater nog 
extra tips om die voordelen nog verder uit 
te bouwen, en zo nog beter in te spelen 
op de specifieke noden van die bepaalde 
doelgroep.”

Welk soort veranderingen hebben jullie 
gerealiseerd?
JAN VANRIE: “Vaak gaat het om kleine din-
gen die een groot verschil maken. De fiet-
senverhuurder met wie je samenwerkt ook 
vragen om tandem-verhuur aan te bieden. 
Dat is een leuke activiteit voor iedereen 
die met vakantie is, maar voor iemand die 
blind is, is zo´n tandem meestal de enige 
manier om tijdens een fietstocht van de om-
geving te genieten. Je maakt het verblijf van 
iemand die blind is ook een stuk aangena-
mer door een QR-code naast de koelkast 
te leggen waarmee het lijstje voedingspro-
ducten gewoon kan afgespeeld worden. 
En die QR-code is dan meteen ook weer 
handig voor anderstaligen, die dat lijstje 
in de app makkelijk kunnen laten vertalen.” 

ELKE IELEGEMS: “We merken echt dat 
alle deelnemers vandaag hoger scoren 
op vlak van inclusief toerisme. Iedereen is  
gegroeid. Hun awareness is enorm ver-
groot en ze kijken echt met andere ogen 
naar hun logies. Dat vind ik een ontzettend 
mooie verwezenlijking. Daarnaast brach-
ten we alle logiesverstrekkers regelmatig sa-
men, ook met de toeleveranciers, zodat ze 
ook van elkaar konden leren en ervaringen 
konden uitwisselen. Ook dat inspireerde. 
Eén van onze deelnemende logiesuitbater 
vertelde ons dat ze naar aanleiding van dit 
onderzoek zelf met een drietal fabrikanten 
is gaan samenwerken om hun standaard-
producten nog inclusiever te maken.”
JAN VANRIE: “Helaas konden we de finan-
ciële meerwaarde die deze inspanningen 
opleverde, nog niet zo goed becijferen. 
Covid-19 heeft de toeristische sector bijzon-
der hard getroffen. We hopen dat inclusie-
vere logies hen heel snel zullen helpen om 
daar weer bovenop te komen.” ▪

INCLUSIEF TOERISME
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Wil je jouw 
logies ook 
inclusiever 
maken?
laat je inspireren door de 
boeiende case studies en 
inspirerende tips: 
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Prof. dr. Werend Boesmans (BIOMED) krijgt van de Francqui-stichting een 
Collen-Francqui Start-Up Grant ter waarde van 200.000 euro. In zijn onderzoek 
bestudeert professor Boesmans het zenuwstelsel in de darmen.

200.000 euro voor onderzoek 
naar het “buikbrein”Klimaatcrisis is ook 

een gezondheidscrisis

FRANCQUI-BEURSINTERNATIONALE OPROEP 
MEDISCHE VAKBLADEN

Hoe werkt het zenuwstelsel dat de functie 
van onze darmen controleert en reguleert? 
En welke rol speelt dat “buikbrein” bij de ont-
wikkeling van aandoeningen? Daar focust 
professor Boesmans in zijn onderzoek op. 
“Men kon al aantonen dat dit zenuwstelsel 
niet alleen een rol speelt bij de ontwikkeling 
van gastro-intestinale ziektes, maar ook aan-
getast is bij neurologische aandoeningen zo-
als alzheimer, parkinson, autisme en schizo- 
frenie. Sommige theorieën stellen zelfs dat 
de ziekte van Parkinson zich eerst ontwikkelt 

We moeten zo snel mogelijk drastische 
veranderingen doorvoeren in onze hui-
dige levensstijl. Anders zal de impact op 
onze gezondheid immens zijn. Een groot 
aantal medische vakbladen lanceerde die 
internationale oproep aan politici. Ook het 
Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezond-
heidszorg, met prof. dr. Wilfried Gyselaers 
(UHasselt/ZOL) als hoofdredacteur onder-
steunt de boodschap. “De klimaatopwar-
ming is de spiegel die de natuur de mens-
heid voorhoudt, om te tonen hoezeer deze 
van zichzelf is vervreemd.”

in ons darmstelsel, nog vooraleer de eerste 
symptomen bij de patiënt opduiken.”
Prof. dr. Werend Boesmans, die ook een 
aanstelling heeft aan Universiteit Maastricht, 
werd voor deze beurs voorgedragen door 
de faculteit Geneeskunde en Levensweten-
schappen van UHasselt. De Francqui-stichting 
schenkt 200.000 euro om de volgende drie 
jaar te gebruiken voor het uitbreiden van zijn 
onderzoek. De helft van dat bedrag wordt 
gefinancierd vanuit UHasselt.

Vandaag studeren er 6.774 studenten aan UHasselt. Een absoluut record voor onze universiteit. En een stijging van 
vier procent ten opzichte van vorig academiejaar. “Dit zijn heel mooie cijfers, waar we met zijn allen terecht trots 
op mogen zijn”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Recordaantal UHasselt-studenten

Vooral het aantal schakelstudenten en internationale studenten 
voor de Engelstalige masters stijgt dit academiejaar. 
Bij de generatiestudenten zijn vooral de opleidingen 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, biomedische 

wetenschappen en architectuur populair. Ook schreven er dit 
jaar opvallend meer studenten fysica en chemie zich in aan 
UHasselt.
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The Sky is NOT the limit voor de studenten van OSCAR-QUBE

MAGNETOMETER IN RUIMTESTATION ISS

Op 3 september installeerde de ESA-astronaut Thomas Pesquet de diamant-gebaseerde kwantummagnetometer van de UHasselt-stu-
denten van OSCAR-QUBE in het ruimtestation ISS. Enkele uren later kregen de studenten, die de installatie live konden meevolgen 
in het Space Applications Services Zaventem, de eerste data over het magnetische veld rond de aarde binnen. “Een fantastisch 
moment waar we als team ontzettend trots op zijn. We tonen hiermee dat onze technologie ook in de ruimte kan ingezet worden”, 
zegt teamleider Jaroslav Hruby.

Welke impact heeft veroudering op ons immuunsysteem? Kunnen we dit proces vertragen? En hoe kunnen we chronische 
aandoeningen die vaak ouderdomsgerelateerd zijn het beste tegenaan? Op deze vragen zochten euregionale onderzoekers 
en bedrijven vier jaar lang een antwoord binnen het Interregproject Healthy Aging. Ze konden aantonen dat probiotica 
een gunstig effect hebben op twee ziektebeelden.

De kracht van nieuwe generatie probiotica
HEALTHY AGING

Zo heeft probiotica op basis van sporevormende bacteriën een gunstig effect bij patiënten met functionele dyspepsie (een aandoening waarbij 
patiënten met onverklaarbare maagklachten kampen) en chronische astma-aandoeningen. Daarnaast identificeerden de onderzoekers een 
 aantal  specifieke biomerkers die op veroudering van ons immuunsysteem wijzen. “Dat zijn bijzonder mooie resultaten voor verder onderzoek”,  
zegt prof. dr. Niels Hellings, directeur van BIOMED UHasselt, leadpartner van dit project.
 
Dankzij Healthy Aging konden academische partners, bedrijven en instellingen uit België, Nederland en Duitsland klinische studies opzetten, 
patiëntenstalen uitwisselen en tal van onderzoeken starten. Hiervoor kregen ze 2,4 miljoen euro EFRO-ondersteuning en 235.000 euro van 
de provincie Limburg. “Zorg is voor Limburg een belangrijke groeisector. De geplande Healthcampus vormt het toekomstig knooppunt tussen 
opleiding, academisch en klinisch onderzoek en het bedrijfsleven. Het project Healthy Aging past perfect in deze strategie”, aldus gedeputeerde 
van Economie en Innovatie Tom Vandeput.

UHASSELT IN ACTION
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NIEUWE EINDTERM: FINANCIËLE GELETTERDHEID

“Het is vandaag belangrijker dan 
ooit om financieel geletterd te zijn”

De laatste jaren maken beleidsmakers zich steeds meer zorgen over de financiële geletterdheid van 

jongeren. Ook in het onderwijs gaat daar almaar meer aandacht naar uit. Sinds 2019 is financiële 

geletterdheid in Vlaanderen al een eindterm in de eerste graad van het secundair onderwijs. Nu volgt 

die kerncompetentie ook in de hogere jaren. “Een hele goede zaak”, stelt dr. Kenneth De Beckker, die 

aan UHasselt onderzoek verricht naar dit topic. “Leerlingen financieel geletterd maken, is vandaag 

belangrijker dan ooit.”
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Wat verstaan we precies onder financiële 
geletterdheid?
KENNETH DE BECKKER: “De meeste men-
sen associëren “financiële geletterdheid” 
nog te vaak met louter financiële kennis, 
maar het is veel méér dan dat. Het is de 
competentie om financiële informatie te ver-
werven, verwerken en gericht in te zetten. 
Een combinatie van kennis, vaardigheden 
en attitudes. Als het bijvoorbeeld gaat om 
pensioensparen, is het niet voldoende dat 
leerlingen weten dat de Belgische over-
heid er financieel niet zo best voor staat en 

dat ze beseffen dat je maar beter zelf wat 
sparen voor die oude dag. Wie financieel 
geletterd is, zet ook concreet stappen om 
zichzelf te informeren en heeft genoeg ver-
trouwen om in dat grote aanbod van pen- 
sioenspaarproducten een doordachte keu-
ze te maken. Aan informatie over financiële 
kennis is er vandaag geen gesprek. Online 
worden we ermee platgeslagen, maar we 
moeten er wel voor zorgen dat onze jon-
geren ook weten hoe ze met die financiële 
kennis moeten omgaan.”

 GOEDE SPAARDERS. SLECHTE 
 BELEGGERS. 

Scoren Belgische jongeren op dat 
vlak slechter dan leeftijdsgenoten uit  
andere landen?
KENNETH DE BECKKER: “Op sommige 
vlakken scoren we best goed. De Belg 
krijgt van thuis uit duidelijk de geneugten 
van het sparen mee en dat heeft een posi-
tief effect op ons budgetbeheer. Maar op 
andere domeinen doen we het slechter. 
Dat we het in onze financiële opvoeding 
bijvoorbeeld amper hebben over aandelen 
vertaalt zich duidelijk in onze aarzeling om 
te beleggen. Ook al brengt ons spaargeld 
al jarenlang niets meer op, toch ontbreekt 
het velen aan vertrouwen om de stap te 
zetten naar de beurs. Ze hebben het gevoel 
dat ze daar niet genoeg vanaf weten. De 
extra vrije tijd en de beurscrash tijdens de 
coronacrisis heeft veel Belgen wel duide-
lijk aan het nadenken gezet, maar om een 
echte duurzame beleggerscultuur te doen 
ontstaan, zullen we beleggen ook moeten 
integreren in onze financiële opvoeding.”

Waarom is het zo belangrijk om jonge-
ren financieel geletterd te maken?
KENNETH DE BECKKER: “Uit onderzoek 
blijkt duidelijk dat wie financieel geletterd 
is, beter omgaat met zijn budget en minder 
kwetsbaar is voor dure consumptiekredieten 
en financiële fraude. En in een snel verande-
rende, individualiserende en digitale maat-
schappij wordt het alleen maar belangrijker 
dat leerlingen essentiële financiële vaardig-
heden ontwikkelen. Waar consumenten tien 
jaar geleden hun lokale bankkantoor nog 
binnenstapten om een verzekering af te 
sluiten, kan dat nu heel eenvoudig en snel 
online. Dat is fantastisch natuurlijk, maar het 
betekent wel dat consumenten die niet de 
basiskennis hebben om de juiste vragen te 
stellen of afwegingen te maken, vandaag 
een veel groter gevaar lopen om de foute 
keuze te maken. Tegelijkertijd is krediet ook 
veel gemakkelijker online beschikbaar. Zon-
der de juiste kennis en skills is het makkelijk 
om in financiële problemen te geraken.” 

 ONGELIJKHEID CORRIGEREN 

Maar is het de taak van het onderwijs om 
jongeren daarvoor te hoeden?
KENNETH DE BECKKER: “Dat vind ik wel. 
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met 
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financiële issues: we sluiten allemaal ver-
zekeringen, arbeidscontracten en hypothe-
ken af. Als dat allemaal op je afkomt als 
jongvolwassene kan dat best overweldi-
gend zijn. Dan hangt het te veel af van 
het gezin waarin je opgroeit, hoe goed 
je daarmee kan omgaan. Socio-econo-
mische achtergronden spelen nu eenmaal 
een grote rol bij het verwerven van financi-
ele geletterdheid. Die ongelijkheid moeten 
we in ons onderwijs proberen te corrige-
ren. Bovendien weten we dat mensen die  
lager financieel geletterd zijn ook minder 
op zoek gaan naar advies – terwijl ze daar 
het meest nood aan hebben – omdat ze 
bang zijn om zich dom te voelen. Als je  
iedereen een zekere basis meegeeft, ver-
trek je toch vanuit een sterkere positie.”

Hoe wordt die financiële geletterd-
heid concreet ingevuld in het secundair  
onderwijs?
KENNETH DE BECKKER: “Het gaat echt 
om financiële topics waar elke volwassene 
in zijn leven mee geconfronteerd wordt. 
In de eerste graad maken we leerlingen 
bewust van factoren die hun consumptie- 
beslissingen beïnvloeden zoals reclame, 
peer pressure en sociale media. Ook 
budgetbeheer en veilige betaalmiddelen  
komen daar aan bod. Een logische keuze, 

want op dat moment krijgen leerlingen 
vaak hun eerste bankkaart en moeten ze 
met hun zakgeld leren omgaan. Ook in de 
tweede graad sluit het programma mooi 
aan bij de leefwereld van jongeren. Een 
eerste vakantiejob vormt de aanleiding om 
arbeidsovereenkomsten onder de loep te 
nemen, en de aankoop van een bromfiets 
wordt aangegrepen om leerlingen kennis 
te laten maken met verzekeringen. In de 
derde graad komen topics als huurrecht, 
hypotheken en sociale zekerheid aan bod. 
Thema´s waar iedereen in zijn leven mee 
in aanmerking komt.”

Welke rol neem jij als onderzoeker op in 
dit verhaal? 
KENNETH DE BECKKER: “Ik verricht al 
jarenlang onderzoek naar financiële gelet-

terdheid in al zijn aspecten. Ik onderzocht 
welke aspecten – zoals socio-economische 
factoren en nationale cultuur - een impact 
hebben, en bracht in kaart wat het effect 
van onze financiële geletterdheid is op onze 
consumentenkeuzes. Op dit moment focus 
ik op beleggingen. Ik ga na of het nieuwe 
beleid dat ingevoerd werd om consumenten 
te beschermen en beter te informeren in de 
praktijk ook effectief het gewenste resultaat 
heeft. Ongemeen boeiend allemaal. En de 
inzichten uit mijn academisch onderzoek, 
vertaal ik ook graag naar het brede pu-
bliek. Opinieartikels schrijven, presentaties 
houden of studiedagen organiseren voor 
ouders en leerlingen: dat vind ik belang-
rijk. Ik zetelde ook in het wetenschappelijk  
comité van het WikiFin Lab, een interactief 
centrum voor financiële educatie in Brussel 
waarbij leerlingen op een laagdrempelige, 
entertainende manier experimenteren met 
verschillende financiële situaties uit het da-
gelijks leven. Hoe houden ze hun budget in 
evenwicht? Wat beïnvloedt hun consumptie-
keuzes? Hoe werkt de financiële markt? En 
wat met sociale zekerheid? In een boeiend 
traject van 2,5 uur worden leerlingen daarin 
ondergedompeld. Een prachtig initiatief dat 
jongeren financieel geletterder probeert te 
maken. Daar zet ik graag mee mijn schou-
ders onder.” ▪ 
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”Verzekeringen, 
arbeidscontracten en 
hypotheken. Als jong-

volwassene kan dat 
overweldigend zijn



BUSINESS DEVELOPERS OVER VALORISATIE

“Maatschappelijke impact 
creëren: dat is onze drijfveer”
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“Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn maatschappelijke issues die 

iedereen aanbelangen. Met onze onderzoeksresultaten willen 

we dan ook graag impact creëren voor zoveel mogelijk mensen. 

We willen mee vorm geven aan de mobiliteit van de toekomst 

en mee timmeren aan een betere verkeersveiligheid”, zegt IMOB-

IOF-manager dr. Wim Ectors. Als business developer slaat hij 

bruggen tussen de IMOB-onderzoekers, het TechTransferOffice, 

bedrijven en overheden.

 MOBILITEIT EN  
 VERKEERSVEILIGHEID 

Hoe zou je in vijf zinnen uitleggen waar 
IMOB voor staat?
WIM ECTORS: “Het Instituut voor Mobili-
teit is een onderzoekscentrum van UHas-
selt dat wetenschappelijk onderzoek ver-
richt naar mobiliteit in de breedte. Met de  
inzichten die we vergaren, willen we graag 
– maatschappelijke en economische – meer-
waarde creëren. Om dat te realiseren slaan 
we graag de handen in elkaar met bedrij-
ven, overheden en andere partners. Onze 
onderzoeksexpertise vertalen we bovendien 
in ons onderwijs. We hebben een volledige 
bachelor- en masteropleiding mobiliteitswe-
tenschappen, en dat is uniek in Vlaanderen.” 

Waar focussen jullie in je onderzoek op?
WIM ECTORS: “Ons onderzoek beslaat twee 
domeinen: mobiliteit en verkeersveiligheid. In 
beide gebieden richten we ons op verplaat-
singsgedrag. Hoe verplaatsen mensen zich? 
Waarom maken ze die verplaatsingen? En 
hoe kun je garanderen dat de route van A 
naar B zo veilig mogelijk is? Dat lijkt heel 
eenvoudig, maar mobiliteit en verkeersveilig-
heid ontstaan in een zeer complexe interactie 
tussen gedrag, weginfrastructuur en technolo-
gie. Door naar de wisselwerking tussen die 
drie componenten te kijken, proberen we  
mobiliteitsstromen te voorspellen en het ver-
keer veiliger te maken.”

 EEN MULTIDISCIPLINAIRE  
 BENADERING 

Wat onderscheidt IMOB van andere  

(internationale) mobiliteitsonderzoeks-
centra?
WIM ECTORS: “Onze multidisciplinari-
teit. Bij het IMOB werken psychologen, 
IT-deskundigen, economen, wiskundigen,  
ingenieurs en communicatiewetenschap-
pers samen aan hetzelfde onderzoeks- 
thema. Die multidisciplinaire bril is ook 
nodig in een complex domein als mobili-
teit. IMOB koppelt technologie uitdrukkelijk 
aan gedrag. Ons onderzoek focust nooit 
uitsluitend op technologie, maar kijkt vooral 
hoe mensen omgaan met die technologie 
en hoe dat hun verplaatsingsgedrag beïn-
vloedt. Doordat we mobiliteit zowel vanuit 
een sociaal als een technisch perspectief 
benaderen, kunnen we ons onderzoek ook 
richten op specifieke doelgroepen, zoals 
mensen met een beperking.” 

Hoe belangrijk is valorisatie in dat  
verhaal?
WIM ECTORS: “Heel belangrijk. Daar draait 
het voor ons uiteindelijk om. Als we in ons 
onderzoek naar de mobiliteits-armoede die 
mensen met een verstandelijke beperking 
ervaren een aantal concrete struikelblokken 
kunnen definiëren, dan willen we natuurlijk 
ook dat daarmee iets gebeurt in de praktijk. 
Dan willen we heel graag een partner 
vinden met wie we daar samen een mooi 
project rond kunnen opzetten om onze 
inzichten in maatschappelijke winst te 
vertalen. En als we door onze expertise 
te delen met een bedrijf als Cegeka, 
dat bedrijf kunnen helpen groeien – met 
een product dat dan ook nog eens een 
maatschappelijke meerwaarde heeft 
– dan schenkt ons dat immens veel ▶  

ONDERZOEKSCENTRUM IN DE KIJKER: IMOB
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voldoening. En dan is het bovendien 
fijn dat we met die samenwerking een 
economische return krijgen voor de zware 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling 
die we als instituut gemaakt hebben in het 
Feathers-onderzoek waarbij een activiteiten- 
gebaseerd transportmodel ontwikkeld 
werd.”

 MAATWERK 

Regionaal of internationaal: waar ligt  
jullie focus?
WIM ECTORS: “Waar we een paar jaar 
geleden echt focusten op de grote Euro-
pese projecten, boekten we de laatste tijd 
ook mooie succesjes met regionale finan-
cieringskanalen als VLAIO. We hebben 
intussen een mooi ecosysteem opgebouwd 
rond onze spin-offs Abeona Consult, Drive-
SimSolutions, SafeT en heel recent nog 
TakeASeat. Daar kunnen we de komen-
de jaren regionaal nog veel impact mee  
creëren. Maar dat betekent niet dat we die 
internationale blik loslaten. Prof. dr. Ansar 
Yasar richt zich als business developer 
uitdrukkelijk op internationale valorisatie- 
opportuniteiten. Ook dat blijft belangrijk. 
Op deze manier kunnen producten die 
eerst regionaal geïmplementeerd werden  
ook internationaal toegepast worden.” 

manieren iets voor de samenleving te bete-
kenen. Het burgerparticipatieplatform is een 
heel concrete tool die de burger meteen kan 
gebruiken, maar ook het drone-onderzoek 
dat we daar voeren, kan in de toekomst een 
belangrijke meerwaarde betekenen voor de 
verkeersveiligheid. Daar wordt vanuit ver-
schillende hoeken met veel enthousiasme 
naar gekeken. Maar als ik echt kijk naar 
de maatschappelijke impact van ons onder-
zoek dan hebben we met Route2School on-
getwijfeld het allermeest bereikt. Momenteel 
gebruiken meer dan 750 Vlaamse scholen 
de applicatie. Dat betekent dat enkele dui-
zenden jonge kinderen zich via onze ap-
plicatie – en straks ook met het educatieve 
pakket-op-maat dat we aan het ontwikkelen 
zijn - meer bewust worden van verkeersvei-
ligheid. In termen van impact is dat een in-
drukwekkende prestatie.”

Wat is jouw rol als IOF-manager in dit 
verhaal?
WIM ECTORS: “Ik ben de verbinder, de 
bruggenbouwer tussen onderzoekers, 
TTO en de externe partners met wie we 
samenwerken. Intern hoef ik bij het IMOB 
niemand meer warm te maken voor dat va-
lorisatieverhaal. Iedere IMOB-prof ademt 
valorisatie en gaat zelf spontaan op zoek 
naar nieuwe opportuniteiten. Ik probeer 
hen vooral zo goed mogelijk te ondersteu-
nen in dat traject. Ik help projectvoorstel-
len schrijven, leg nieuwe contacten waar 
nodig en probeer het IMOB-netwerk verder 
uit te breiden. Daarnaast ben ik ook veel 
bezig met het ondersteunen van heikele 
GDPR-issues. Dat is voor ons soms een im-
mens kluwen.  Camerabeelden, data rond 
verplaatsingsgedrag en de medische data 
van sommige doelgroepen zijn nu eenmaal 
de belangrijkste grondstoffen voor ons on-
derzoek. Die privacygevoeligheid structu-
reel bewaken, is geen sinecure.” ▪

Met wie werken jullie het liefst samen?
WIM ECTORS: “Mobiliteit en verkeersveilig-
heid worden sterk bepaald door het beleid, 
dus aanvankelijk investeerden we vooral in 
partnerschappen met regeringen en over-
heidsorganisaties. Dat ging heel natuurlijk 
en dat doen we nog altijd heel graag. Di-
gitalisering heeft ons onderzoeksveld echter 
veranderd en dat heeft veel zakelijke kansen 
gecreëerd. Daarom werken we steeds vaker 
samen met bedrijven: zowel door advies en 
consultancy aan te bieden, als door in een 
hecht partnership mobiliteitstools te ontwik-
kelen. Zowel met kleinere bedrijven zoals 
DroneMatrix als met  grote  bedrijven zoals 
Cegeka hebben we al ontzettend mooie sa-
menwerkingen uitgebouwd.”

 SUCCESVERHALEN 

Op welke valorisatieprojecten zijn jullie 
het meest trots?
WIM ECTORS: “We zijn ontzettend trots op 
het Europese Horizon2020-iDreams-project 
dat wij coördineren. Dat blijft toch een hele 
eer voor een kleine onderzoeksgroep als 
IMOB. Daar bouwen we nu de next-level-
rijsimulatoren voor vrachtwagens en de pro-
fessionele transportsector. Immens boeiend 
én relevant. Ook op het MIA-project dat 
geïnitieerd werd door Vlaams minister Lydia 
Peeters zijn we fier. Uiteindelijk krijgen we 
daarmee de kans om op drie innovatieve 
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”750 Vlaamse scholen gebruiken onze 
applicatie Route2School en helpen zo de 
verkeersveiligheid in schoolomgevingen 

te verbeteren
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“Bij partnerschappen kijken wij verder dan Vlaanderen en België”

Uitdagingen op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid 

stoppen niet aan onze landsgrenzen. Het zijn globale 

issues waar ieder land oplossingen voor zoekt. “Zeker 

op het vlak van verkeersveiligheid zijn de uitdagingen in 

groeilanden zoals Vietnam, Indonesië en Ethiopië een stuk 

groter. De impact van ons onderzoek kan in deze landen 

aanzienlijk zijn”, zegt prof. dr. Ansar Yasar. Als business 

developer focust hij op de internationale contacten van 

IMOB.

FOCUS OP DE WERELD

 MENSELIJK KAPITAAL 

“De meeste mobiliteitsvraagstukken zijn globale uitdagingen. 
Onderzoekers kijken al spontaan met een internationale bril, 
zeker binnen het IMOB”, vertelt prof. dr. Ansar Yasar. “Met onze 
Engelstalige master in de mobiliteitswetenschappen leiden we  
mobiliteitsdeskundigen op die overal ter wereld – van Afrika 
en Azië tot Australië en de Verenigde Staten – mee het verschil 
maken. En samen met universiteiten in Vietnam en Oman zet-
ten we succesvolle gezamenlijke masteropleidingen op. In die 
landen nemen de mobiliteitsissues waarmee zij worstelen, nog 
heel andere proporties aan dan hier in Europa. Daar creëren 
we met onze expertise nog méér impact dan in Vlaanderen. 
Dat is echt kennis die dingen in beweging zet."

 GROTERE BEDRIJVEN. GROTERE IMPACT. 

“Ook in het zoeken naar bedrijfspartners kijkt het IMOB graag 
over de grenzen. Vlaanderen is klein en de competitie is groot. 
Het loont om dan elders naar opportuniteiten te spotten”, onder-
streept professor Ansar Yasar. “Zo werkten we in twee projecten 
samen met het tweede grootste verkeerscamera-bedrijf ter wereld, 
Vitronic. En hoewel dat een Duits bedrijf is, hebben we die oppor-
tuniteit in het Midden-Oosten opgespoord. Daar doken er immers 
een aantal problemen op met hun camera´s die zich in Europa niet 
voordeden. En omdat het Midden-Oosten de grootste afzetmarkt 
is voor Vitronic wilden ze dat natuurlijk graag oplossen. Met zo´n 
grote speler samenwerken is ontzettend fijn, want door de schaal-
grootte van dat bedrijf kunnen we met ons onderzoek in één klap 
ook veel meer impact in de praktijk genereren.”

 LUCHTVERVUILING EN REDDINGSACTIES 
 
“Mobiliteit ligt op het snijvlak van veel disciplines, en dat maakt het 
zo boeiend. Begrijp je goed hoe mobiliteit werkt, dan kan je daaruit 
ook veel leren over issues als gezondheid, verkeersveiligheid en 
klimaat. In het Europese project SCAPE brachten wij onze mobili-
teitsexpertise aan boord in een onderzoek naar luchtkwaliteit. Daar 
werkten we mee aan gedragsveranderingsinitiatieven en detectie-
technologieën voor het beheer en de controle van de luchtkwaliteit. 
Dat resulteerde onmiddellijk ook in nieuwe productontwikkelingen. 
En in het Search Rescue-onderzoek zetten we momenteel onze dro-
nekennis in om globale reddingsacties bij natuurrampen nog vlotter 
te laten verlopen. In dat soort projecten lijkt mobiliteit misschien niet 
centraal te staan, maar tijdens acute reddingsoperaties blijkt dat net 
vaak een bottleneck te zijn. Met onze expertise kunnen we in dat 
domein letterlijk levens helpen redden.” ▪



MOBILITEIT INNOVATIEF AANPAKKEN (MIA)

Gevaarlijke 
verkeerspunten 

sneller en 
eenvoudiger 
aanpakken

Nul verkeersdoden tegen 2050: dat is de ambitie van de Vlaamse 

regering. Maar om dat te realiseren, moeten er nog heel wat stappen 

gezet worden. “Veel gevaarlijke verkeerspunten zijn wel bekend, 

maar het duurt vaak te lang voor er op het terrein iets verandert. Het 

moet allemaal sneller, eenvoudiger en proactiever. En we moeten 

ook de burger nauwer betrekken in dat proces. Dat is de filosofie 

van Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA)”, legt prof. dr. Tom Brijs uit. 

IMOB heeft heel wat onderzoeksexpertise in huis om daar mee het 

verschil te maken.

Aandacht voor verkeersveiligheid is op 
zich niet nieuw.
TOM BRIJS: “Dat klopt. En sinds de jaren 
`70 zijn we in Vlaanderen op goede weg. 
Er is ontzettend veel vooruitgang gemaakt, 
maar de laatste jaren stagneren de cijfers 
opnieuw. Daarom lanceerde Vlaams minis-
ter voor Mobiliteit Lydia Peeters een nieuw 
Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen, waar 
ik ook zelf vanuit de Task Force aan heb 
meegewerkt. MIA kadert in dat grote plan. 
Het is een bestuurlijke aanpak die focust 
op eenvoud, versnelde output, inspraak 
en bottom-upbenadering bij kleine infra-
structuurwerken om gevaarlijke punten op 
gewestwegen aan te pakken en het ge-
bruik van de fiets te bevorderen. Zowel 

in Limburg als in West-Vlaanderen komen 
er MiA-proeftuinen; testomgevingen waar 
verkeersonveilige punten en fietsinfrastruc-
tuur in samenspraak met burgers worden 
geïdentificeerd en aangepakt.”

 SNELLER, PROACTIEVER EN MEER  
 INSPRAAK VOOR DE BURGER 

Wat was het grote probleem?
TOM BRIJS: “Veel verkeersgevaarlijke pun-
ten zijn vandaag al bekend, maar het duurt 
vaak veel te lang voor er ook effectief iets 
verandert op het terrein. Dat is enerzijds toe 
te schrijven aan de verschillende beleids-
niveaus in ons land, maar anderzijds remt 
ook de strakke regelgeving een snelle aan-

passing op de weg. De huidige procedures 
zijn gewoonweg te complex. Elke stap van 
het proces is gebetonneerd in een wirwar 
van regels. En dat zorgt voor heel wat bu-
reaucratische vertraging op de melding van 
verkeersonveilige situaties en de opvolging 
ervan. De minister wil met MIA een regel-
luw kader creëren waardoor er van die pro-
cedures moet kunnen afgeweken worden 
indien de verkeersveiligheid dat vereist. 
Daarnaast wil ze ook een proactiever ver-
keersveiligheidsbeleid voeren waarmee we 
gevaarlijke situaties al oplossen vóór er zich 
ongevallen voordoen. En ze wil ook de lo-
kale burger en gemeentes meer betrekken 
in dat proces, want uiteindelijk zijn zij de 
ervaringsdeskundigen. Welke plek vinden 
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ze verkeersonveilig? En hoe zouden zij dat 
willen oplossen? De burger moet veel meer 
zijn stem kunnen laten horen in dat verhaal 
en moet mee aan het stuur komen te zitten 
van dat proces.”

 DE BURGER ALS  
 ERVARINGSDESKUNDIGE 

Daar komt de onderzoeksexpertise van 
IMOB handig van pas.
TOM BRIJS: “Bij IMOB hebben we veel 
ervaring met burgerparticipatieplatformen. 
Met Route2School brachten we al de sub-
jectieve verkeersonveiligheid op school-
routes in heel wat Vlaamse gemeenten in 
kaart. Ook daar creëerden we een digitaal 

platform waarop burgers melding kunnen 
maken van verkeerssituaties waarin zij zich 
onveilig voelen, en oplossingen kunnen 
voorstellen. Op die expertise kunnen we in 
dit project verderbouwen want MIA gaat 
over verkeersveiligheid op het grondgebied 
van de gemeente in de brede zin. Dat is 
nog een beetje complexer.”

Hoe betrek je de burger bij infrastructu-
rele aanpassingen op de weg?
TOM BRIJS: “Hen gewoon melding laten 
maken van het probleem, volstaat natuurlijk 
niet. We willen hen tegelijkertijd stimule-
ren om zelf creatieve oplossingen voor te 
stellen – zij kennen de situaties immers als 
geen ander -  én willen ook nadrukkelijk ▶ 

ONDERZOEKSCENTRUM IN DE KIJKER: IMOB
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MIA-PROEFTUINEN
Zowel in Limburg als in West-Vlaanderen komen er MIA-proeftuinen. Dit 

zijn gestructureerde testomgevingen waar verkeersonveilige punten en 

fietsinfrastructuur realisatiegericht worden aangepakt. 

De Limburgse proeftuin omvat vier projectwerven. In het eerste project 
focust IMOB op de proactieve detectie van verkeersonveilige punten. 
In de tweede en derde werf bundelen Hogeschool PXL en het Agent-
schap voor Wegen en Verkeer (AWV) de krachten. Zij richten zich op 
de gekende verkeeronveilige punten en zoeken naar manieren om die 
sneller en beter aan te pakken. In de derde werf staat juridische en  

administratieve vereenvoudiging centraal. De Confederatie Bouw neemt 
de vierde projectwerf in handen door een professionaliseringstraject te 
ontwikkelen voor kleinere aannemers in de wegenbouw. 
 
Voor de MIA-proeftuin Limburg voorziet Vlaams Minister Lydia Peeters 6 
miljoen euro, waarvan 750.000 euro voor het IMOB-luik. 
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terugkoppelen over wat er met de melding 
gebeurt. Een burgerparticipatieplatform 
mag nooit eenrichtingsverkeer zijn. Van 
zodra er iets met hun melding gebeurt en 
er een beslissing genomen wordt, moet 
de burger daar via dit platform van op de 
hoogte gehouden worden.  En ook burgers 
die zelf geen melding maken, maar een 
bepaalde melding als “favoriet” aandui-
den, moeten informatie ontvangen over de 
stand-van-zaken zodat ze betrokken blijven 
bij het lokale verkeersveiligheidsbeleid.”

 VOORKOMEN IS BETER  
 DAN GENEZEN 

Dat burgerparticipatieplatform is niet het 
enige MIA-luik waarop jullie focussen.
TOM BRIJS: “IMOB zet ook zijn expertise 
in rond de proactieve detectie van knel-
punten. Dat is best innovatief. Traditioneel 
benadert men – zowel in het academische 
onderzoek als in het beleid –verkeersveilig-
heid vooral vanuit ongevallenstatistieken.  
Dat is bijzonder jammer, want dat betekent 
dat er eerst ongevallen moeten gebeuren 
voor er stappen kunnen gezet worden, ter-
wijl we natuurlijk veel liever die ongevallen 
willen voorkomen. Maar hoe doe je dat? 
Welke gegevensbronnen heb je daarvoor 
nodig? Daar heeft IMOB de voorbije jaren 
heel wat ervaring in opgedaan. In het Euro-
pese InDeV-project keken we op basis van 
camera-observaties naar de bewegingen 
van alle weggebruikers. We berekenden 
hoe dicht weggebruikers in tijd en ruimte 
bij elkaar zijn geweest en hoe vaak er 
bijna een ongeval gebeurd is. Die net-ver-
meden ongevallen komen veel vaker voor 
dan echte ongevallen. En de analyse van 
die situaties, die vandaag nog onder het  
waterniveau blijven, geven ons immens 
veel inzichten in waar het misloopt. In dit 
project gaan we die bijna-ongevallen zo-
wel via drones als via camerabewaking 
screenen en analyseren.”

Ook die expertise hadden jullie dus al in 
huis.
TOM BRIJS: “We hebben in dat Europese 
project heel wat ervaring opgedaan met 
camera- en analysetechnieken, maar stoot-
ten ook op een aantal praktische beperkin-
gen. Zo bleek die hele methodiek ontzet-
tend arbeidsintensief. Onze onderzoekers 
moesten handmatig alle bewegingspaden 
tekenen en analyseren. De techniek mag 
op papier dan wel interessant zijn; in de 
praktijk is hij niet schaalbaar en betaalbaar. 
Binnen MIA gaan we nu innovatieve soft-
ware ontwikkelen die automatisch het soort 
voertuigen kan herkennen, de paden kan 
tekenen en de berekeningen kan uitvoeren. 
We gaan de ervaring en de knowhow die 
we hebben opgedaan in het academische 
onderzoek volledig automatiseren. Welk 
types conflicten deden zich precies voor? 
Hoe vaak stelde zich eenzelfde gevaarlijke 
situatie? En hoe ernstig zou dat conflict 
geweest zijn als het echt tot een ongeval 
was gekomen? Onze software zal uit de 
camerabeelden automatisch heel wat con-
flictparameters – zoals de afstand tussen 
voertuigen, tijd tot potentieel conflict, het 
verschil in snelheid, massa en hoek van de 
aanrijding – meten en berekenen. En op 
het einde van het proces moet er een kant-
en-klaar rapport uit de computer rollen. Met 
die automatisatie willen we onze expertise 
schaalbaar en betaalbaar in de praktijk im-
plementeren zodat deze technieken ook bij 
kleine, lokale verkeersveiligheidsproblemen 
structureel kunnen toegepast worden.” 

 IMPACT CREËREN 

Hoe blij zijn jullie met dit MIA-project?
TOM BRIJS: “Ontzettend blij. Het is een 
mooie erkenning van onze expertise én 
een fantastische opportuniteit om vanuit 
die expertise impact te creëren op het ter-
rein. Uiteindelijk word je geen verkeersvei-
ligheidsexpert om academische papers te 
schrijven. Je wil vooral met je inzichten iets 
veranderen in de praktijk. Met MIA krijgen 
we nu de kans om onze onderzoeksexper-
tise te valoriseren en Vlaanderen mee ver-
keersveiliger te maken.” ▪
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MOBILIZE: DATAGEDREVEN MOBILITEITSINZICHTEN VOOR SLIMME STEDEN

Hoe kunnen steden en gemeenten 
een slimmer en proactiever 
mobiliteitsbeleid voeren?

Duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, mobiliteit en economie: steeds meer 

globale problemen moeten op stedelijk en gemeentelijk niveau worden 

aangepakt. “Innovatieve technologie kan lokale beleidsmakers helpen om slimme 

keuzes te maken”, stelt Smart Cities Mobilize-productmanager Tim Jacobs van 

Cegeka. “In het Mobilize-platform brengt Cegeka haar IT- en AI-kennis samen met 

de academische transportmodellen van IMOB. Daarmee creëren ze datagedreven 

mobiliteitsinzichten waar lokale beleidsmakers meteen mee aan de slag kunnen”, 

aldus prof. dr. Davy Janssens.

 BLOEIENDE, DUURZAME EN 
 LEEFBARE STEDEN 

Wat zijn de grote uitdagingen van steden 
en gemeenten vandaag?
TIM JACOBS: “Hoe ontwikkel je een bloei-
ende, duurzame lokale economie? Hoe 
zorg je ervoor dat jouw stad of gemeente 
een aangename plek is om te wonen en te 
werken? Een leefbare stad, waarin mensen 
zich ook vlot en veilig kunnen verplaatsen? 
Die vragen houden lokale besturen van-
daag bezig. En het is best een moeilijke 
evenwichtsoefening om die uitdagingen 
met elkaar in balans te brengen. Mobili-
teit is de grootst gemene deler in dat ver-
haal. Lokale besturen worstelen met de vele  

ONDERZOEKSCENTRUM IN DE KIJKER: IMOB

mobiliteitsvraagstukken en zoeken naar 
sleutels om dat spanningsveld te ontmijnen. 
Telkens wanneer er kleine of grote infrastruc-
tuurwerken worden uitgevoerd, moeten de-
zelfde afwegingen weer gemaakt worden: 
Wat is de impact van die aanpassing op 
de verkeersveiligheid? Laat die ingreep vol-
doende ruimte voor de fiets? Blijft de stad 
vlot bereikbaar voor handelaars en indus-
trie? Of waar plaatsen we laadpalen voor 
elektrische auto´s het best? Elke beslissing 
heeft consequenties op vlak van economie, 
ecologie, leefbaarheid en gezondheid. En 
intuïtie volstaat niet om met goede oplossin-
gen te komen. Datagedreven, innovatieve 
technologie kan gemeenten en steden hel-
pen om doordachte mobiliteitskeuzes te 

maken. Dat is onze overtuiging. Daarom 
ontwikkelen we bij Cegeka technologische 
tools die beleidsmakers daarin kunnen on-
dersteunen.”

 TWEE PARTNERS. EEN MISSIE. 

Dat maakt IMOB en Cegeka partners met 
eenzelfde missie.
DAVY JANSSENS: “Waar Cegeka het be-
leid wil ondersteunen door het ontwikkelen 
van technologische tools, doet IMOB dat 
al jarenlang via academisch onderzoek en 
transportmodellen waarbij naast technolo-
gie ook gedrag een grote rol speelt. Het 
is in die gedeelde missie dat we elkaar 
vinden.” ▶
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TIM JACOBS: “En het blijkt de perfecte 
match, want wij hebben als technologie-
ontwikkelaars dan wel de skills om enorm 
veel verkeersdata in een schaalbaar model 
samen te brengen en via Artificiële Intelli-
gentie (AI) datagedreven simulaties moge-
lijk te maken, maar als je echt met slimme 
oplossingen wil komen, moet je ook begrij-
pen waarom mensen zich verplaatsen. Die 
mobiliteitsexpertise van IMOB maakt het 
verschil.” 

DAVY JANSSENS: “Verplaatsingsgedrag 
is een belangrijke pijler van het IMOB-
onderzoek. Mensen maken dagelijks tal 
van beslissingen over hun verplaatsingen: 
Wanneer vertrek ik? Ga ik met de auto, de 
bus of de fiets? Welke route neem ik? En 
voor welke andere activiteiten verplaats ik 
mij vandaag nog? Bij IMOB trachten we 
te begrijpen waarom mensen die keuzes 
maken, want alleen dan kan je overheden 
en beleidsmakers ondersteunen in het ne-
men van beslissingen. In onze modellen 
proberen we de activiteiten van mensen 
te simuleren op dagbasis. Transport is ei-
genlijk slechts de afgeleide vraag en dat 
maakt ons transportmodel FEATHERS toch 
echt uniek. Als je – zoals de meeste andere 
modellen – alleen in kaart brengt hoeveel 

en welke mobiliteit er is, kan je immers 
nog steeds niet verklaren waarom mensen  
bepaalde verplaatsingen doen of waarom 
ze een bepaald vervoermiddel prefereren.”

Waar hebben jullie FEATHERS tot nu toe 
voor ingezet?
DAVY JANSSENS: “FEATHERS is al vol-
ledig operationeel in Vlaanderen, en via 
doctoraatsonderzoek hebben we het ook 
al ingezet in Rotterdam, Slovenië en Seoul. 
We gebruikten het model al voor de meest 
diverse toepassingen. Mobiliteit is immers 
een fantastische lens om te kijken naar is-
sues als verkeersveiligheid, de blootstelling 
aan emissies of de implementatie van elek-
trische voertuigen. We focusten op vragen 
als: Wie loopt het grootste risico op een 
verkeersongeval? Wat is de impact van 
luchtvervuiling op fietsers? Welke mobili-
teitsveranderingen kunnen – in welke mate 
- de luchtkwaliteit helpen verbeteren? Maar 
ook: Hoeveel laadpalen heb je nodig als 
iedereen straks elektrisch gaat rijden? En 
kan ons elektriciteitsnetwerk het wel aan als 
iedereen op dezelfde manier zijn auto gaat 
opladen? Via FEATHERS probeerden we 
beleidsmakers al bij dat soort uitdagingen 
te ondersteunen.” 

 EEN EXTRA DATALAAG EN  
 ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE 

Maar lokale beleidsmakers hebben  
andere noden?
DAVY JANSSENS: “FEATHERS is een stra-
tegisch model dat gebaseerd is op het 
Onderzoek Verplaatsgedrag en dat wordt 
Vlaams niveau gevoerd. Om ook op lokaal 
niveau de juiste simulaties te kunnen ma-
ken, heb je veel meer data nodig. Die extra  
datastroom verzamelen, is nog niet de 
grootste uitdaging. Via navigatie- en par-
keersystemen, verkeerscamera´s, mobiele 
toestellen en massa´s sensoren zijn er im-
mers terrabytes aan data met verkeersgege-
vens voorhanden. Maar die big data ook 
effectief filteren, analyseren en vertalen in 
kant-en-klare inzichten is veel minder evi-
dent. Daar heb je topexpertise in IT en AI 
voor nodig, die we bij IMOB niet in huis 
hebben. Door de krachten te bundelen met 
een partner als Cegeka kunnen we écht 
met een schaalbare innovatieve oplossing 
komen.”

TIM JACOBS: “Dat schaalbare is in dit ver-
haal belangrijk. Het is immers onbegonnen 
werk – en onbetaalbaar bovendien – om voor 
elke wijk of stadsdeel een apart mobiliteits-
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model te bouwen en te onderhouden. Maar 
schaalbare oplossingen veronderstellen in-
derdaad een immense stroom aan data. In 
Mobilize brengen we data van verkeersdata-
providers als TomTom of HERE samen met lo-
kale citizen-science-initiatieven zoals Telraam. 
Al die input combineren we vervolgens nog 
eens met aanvullende data die je nodig hebt 
om het verkeer te begrijpen zoals informatie 
over de weginfrastructuur, geplande en on-
geplande wegenwerken, evenementen en 
het weer. Door al die puzzelstukjes samen te 
leggen en via AI algoritmes te bouwen die 
de onderlinge verbanden automatisch detec-
teren, kunnen we begrijpen hoe de mobiliteit 
in een gemeente of stad werkt. En op basis 
van die inzichten kan ons platform vervolgens 
voorspellingen doen over nieuwe, nog onbe-
kende verkeerssituaties.”

DAVY JANSSENS: “Met Mobilize brengt 
Cegeka de big data over mobiliteit op 
helikopterniveau samen met onze individu- 
activiteitengebaseerde data van het ver-
plaatsingsgedrag in één krachtige AI-
gedreven tool. Daarin schuilt de grootste 
innovatie.”

 TOEGANKELIJKE  
 MOBILITEITSINZICHTEN 

Wat is de grootste meerwaarde van  
Mobilize voor steden en gemeenten?
DAVY JANSSENS: “Met Mobilize krijgen 
gemeenten en steden straks een enorme 
bron van data en academische inzichten 
binnen handbereik. In het platform kunnen 
ze in elke denkbare omstandigheid gaan 
simuleren wat de impact daarvan is op de 
mobiliteit op dat lokale niveau. Tot nu toe 

zijn daar complexe verkeersstudies voor  
nodig, en die kosten enorm veel tijd en 
geld. Die kan je niet voor elke mobiliteits-
kwestie zomaar ad-hoc gaan inzetten.” 

TIM JACOBS: “Daardoor is het voor steden 
en gemeenten vandaag ook niet altijd haal-
baar om voor elk klein mobiliteitsvraagstuk 
alle data & expertise aan te boren en uit te 
testen. Met Mobilize kan dat straks wel. En 
dat opent oneindig veel nieuwe opportuni-
teiten. Steden en gemeenten aan wie we  
Mobilize presenteren, reageren stuk voor 
stuk enthousiast. Het technologieplatform 
kan hen niet alleen helpen bij grote uitdagin-
gen zoals de invoering van een nieuw circu-
latieplan. Ze kunnen veel méér doen en even 
goed de impact op de verkeersleefbaarheid 
van bijvoorbeeld kleinere wegenwerken op 
het sluipverkeer van tevoren al eens simu-
leren.  De veelheid aan inzichten die dat 
oplevert, zullen lokale besturen in staat stel-
len om veel proactiever te werken aan een 
toekomstgericht, slim mobiliteitsbeleid.”

 MAATSCHAPPELIJKE, 
 ECONOMISCHE EN  
 ACADEMISCHE WINST 

Waarin ligt de meerwaarde van deze  
samenwerking voor UHasselt en Cegeka?
DAVY JANSSENS: “Wij vinden het in de 
eerste plaats ontzettend fijn dat onze on-
derzoeksexpertise via deze samenwerking 
in de praktijk mee het verschil kan maken. 
Daar draait het uiteindelijk voor IMOB 
om:  samen met partners producten ont-
wikkelen die zowel sociale als economi-
sche meerwaarde creëren. Maar ook op 
academisch vlak zal deze samenwerking 

ons geen windeieren leggen. Onze meest 
geciteerde publicaties spruiten niet toeval-
lig vaak voort uit dit soort multidisciplinaire 
samenwerkingen met externe partners.” 

TIM JACOBS: “Ook wij winnen bij dit part-
nerschap. De technologiesector is enorm 
competitief. Als je mee in de front seat wil blij-
ven zitten, moet je met echt innovatieve oplos-
singen blijven komen. Door samen te werken 
met een universiteit start je alvast vanuit de 
allernieuwste academische inzichten, en dat 
levert een belangrijk competitief voordeel 
op. Die samenwerkingen met kennisinstel-
lingen zijn cruciaal om te blijven innoveren.  
Bovendien inspireren ze ook. We hebben de 
voorbije drie jaar heel fijn met IMOB samen-
gewerkt en expertises gedeeld.”

DAVY JANSSENS: “Ik kan het engagement 
dat Cegeka met dit project opneemt, alleen 
maar toejuichen. Met Mobilize brengen 
zij het academische en de praktijk mooi 
bij elkaar. Dat is niet zo evident, want het 
vraagt een intense samenwerking en grote 
investeringen. Toch ben ik ervan overtuigd 
dat Vlaanderen dit soort inspanningen no-
dig heeft. Zo lang iedereen op zijn eigen 
eilandje binnen zijn eigen comfortzone blijft, 
kan je nooit grote kennissprongen realiseren. 
Innoveren is echt teamsport. Dat lukt nu een-
maal het best wanneer bedrijven, kennisin-
stellingen, overheden en burgers de krachten 
bundelen. Vanuit IMOB doen we ons uiterste 
best om ons academisch onderzoek zoveel 
mogelijk in de praktijk te brengen, maar we 
hebben ook partners nodig om die inzichten 
tot buiten de universiteitsmuren te brengen. 
Daar, waar ze economisch én maatschap-
pelijk het verschil kunnen maken.” ▪

OVER CEGEKA
Cegeka is een ambitieuze en toonaangevende Europese aanbieder 
van IT-oplossingen. Onder het motto ‘in close cooperation’ ondersteu-
nen zij hun ruim 2.500 klanten in de volle breedte in hun digitali-
seringsreis. Het Europese familiebedrijf biedt end-to-end-oplossingen 
in de domeinen Data, Applications en Infrastructure, met een sterke 
onderlinge connectie. Cegeka telt meer dan 5.000 medewerker met 

vestigingen in 10 landen en heeft een geconsolideerde omzet van 
640 miljoen euro in 2020. Het hoofdkantoor ligt in Hasselt. Sinds 
2020 staat UHasselt-eredoctor Stijn Bijnens als CEO aan de leiding 
van het bedrijf.
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SWIDG VINDT DE JUISTE CARPOOL-MATCH

“Er zijn nog veel  
autozetels vrij in de file”

48



Een mobiliteitsexpert is Guy Raeymaekers niet, maar met 25 jaar pendelervaring mag je de 

TakeASeat-directeur gerust file-ervaringsdeskundige noemen. “Vijfentwintig jaar lang heb ik tussen 

de Kempen, Eindhoven en Antwerpen gependeld. Dagelijks stond ik in de file. Net zoals duizenden 

anderen. En toch waren er in die files nog veel zetels vrij, want de meeste automobilisten rijden 

alleen.” Hoe komt het dat de Vlaming – ondanks alle verkeersopstoppingen en frustraties – nog 

steeds liever alleen de auto neemt dan te carpoolen? En kunnen we dat gedrag veranderen? Met 

SWIDG probeert de UHasselt-spin-off TakeASeat het tij te keren.

ONDERZOEKSCENTRUM IN DE KIJKER: IMOB

Hoe is het idee voor SWIDG ontstaan?
GUY RAEYMAEKERS: “We staan dagelijks 
met zijn allen urenlang in de file en dat heeft 
een dramatische economische en ecologi-
sche kost. Ook mentaal heeft het impact op 
ons welbevinden. En toch zitten de meeste 
pendelaars alleen in de auto. Er is dus nog 
veel plaats in de file. (lacht) Hoe komt het 
toch dat slechts 3 procent van de Vlamin-
gen vandaag carpoolt, terwijl dat een voor-
dehandliggende oplossing kan zijn? Die 
vraag hield me al een tijdje bezig. Toen 
ik een Master Consultancy Project moest 
maken tijdens mijn Executive MBA aan 
de Antwerp Management School moest ik 
niet lang over het onderwerp nadenken.  
Waarom kiest de Vlaming zo weinig voor 
carpooling? Kunnen we dat gedrag veran-
deren? En kunnen we daar ook een ver-
dienmodel rond bouwen? Daar wou ik me 
graag in vastbijten. Medecursisten Thomas 
Nuyts en Cecilia Citterio stapten enthousi-
ast mee in dit verhaal.” 

 REALISTISCHE OPTIES VOOR  
 NIET-STADSBEWONERS 

De auto blijft nog steeds koning in Vlaan-
deren. Moeten we daar niet vooral iets 
aan proberen te veranderen?
GUY RAEYMAEKERS: “Zeven op tien 
Vlaamse pendelaars rijdt vandaag inder-
daad met de auto naar het werk. Ondanks 
alle inspanningen van de overheid blijft 
het bijzonder moeilijk om dat percentage 
structureel te doen dalen. In onze steden 
beweegt er al heel wat. Daar winnen alter-
natieve transportmiddelen als steps, e-bikes 
zichtbaar terrein. Maar slechts een op vier 
Vlamingen woont in de stad. En meer dan 

zestig procent pendelt naar een bedrijf in 
voorstedelijk of landelijk gebied. Voor hen 
zijn er vandaag nog niet veel realistische 
alternatieven beschikbaar. Bovendien is de 
Vlaming een gewoontedier. We zijn het zo 
gewoon geraakt om de auto voor elke ver-
plaatsing te gebruiken dat we dat gedrag 
nog amper in vraag stellen. En niemand 
levert graag comfort in. Elke keer dat we 
tijdens ons woon-werktraject moeten over-
stappen, is een barrière om de auto in te 
ruilen voor een ander vervoersmiddel. En 
als we moeten omrijden om iemand op te 
pikken, vinden we tien minuten wel echt het 
maximum. Ironisch natuurlijk als je bedenkt 
hoeveel tijd we elke dag in die file verliezen 
omdat niet elke zetel benut wordt.”

Hoeveel Vlamingen carpoolen er op dit 
moment naar het werk?
GUY RAEYMAEKERS: “Gemiddeld car-
poolt slecht drie procent van de Vlamingen 
als hij pendelt. Bedrijven die echt voluit op 
carpoolen inzetten, kunnen dat percentage 
soms tot tien procent opkrikken, maar daar-
mee lijkt het plafond toch bijna bereikt. Er 
zijn natuurlijk heel wat redenen waarom 
de Vlaming liever niet carpoolt: vrijheid, 
veiligheid, comfort, hygiëne,… Mijn auto, 
mijn vrijheid blijft toch het credo van de 
autosolist.”

 STRUIKELBLOKKEN  
 WEGNEMEN 

Waarom denken jullie dat jullie met 
SWIDG het tij kunnen teren?
GUY RAEYMAEKERS: “Omdat we met 
SWIDG heel wat struikelblokken weg 
nemen. Allereerst richten we ons met dit ▶ 
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platform op werknemers van eenzelfde 
bedrijf. Daarmee nemen we al heel wat 
bezorgdheden op vlak van veiligheid weg. 
We maken het ook bijzonder gemakkelijk 
om een goede carpool-match te vinden. 
IMOB schreef een algoritme dat niet 
alleen rekening houdt met geografische 
thuislocaties, maar ook met de specifieke 
werkschema´s van de carpoolers. De 
match die het algoritme genereert, is bijna 
altijd een goede match. Bovendien biedt 
het systeem enorm veel flexibiliteit. Het is 
niet zo omdat SWIDG jou vandaag een 
bepaalde carpool-match presenteert, 
dat je daar ook de rest van het jaar mee 
opgescheept zit. Wil jij het carpoolen 
gewoon eens een keer uitproberen, dan kan 
dat. Je kan er zelfs voor opteren om alleen te 
carpoolen in de heenrit als je liever op een  

andere manier weer naar huis gaat. 
Daardoor hopen we dat meer mensen het 
tenminste een keertje willen proberen. En 
eenmaal ze over die eerste drempel heen 
zijn, zullen ze de stap in de toekomst wat 
sneller zetten. Daar zijn we van overtuigd.”

Jullie spelen met SWIDG ook expliciet in 
op peer-influencing.
GUY RAEYMAEKERS: “Als je carpool-
initiatieven lanceert, bereik je meteen een 
kerngroep van gemotiveerden. Die mensen 
hoeven we niet meer te overtuigen, maar 
we willen hun enthousiasme wel gebruiken 
om ook andere collega´s mee aan boord 
te krijgen. Als een bedrijf met SWIDG 
aan de slag gaat, integreert het platform 
automatisch alle werknemers als potentiële 
carpool-match. Ook werknemers die de 
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”Met SWIDG nemen we 
heel wat struikelblokken 
voor het carpoolen weg



ONDERZOEKSCENTRUM IN DE KIJKER: IMOB

je ontmoet er elkaar maar heel even, slaat 
gezellige babbels over familie, hobby´s 
of je werk en wanneer je koffiebeker leeg 
is, ga je gewoon weer – zonder verdere  
sociale verplichtingen – aan het werk. Dat 
gevoel wil SWIDG ook creëren. En waar je 
in je eigen koffiekamer vooral mensen uit je 
eigen afdeling tegen het lijf loopt, ontmoet 
je in je auto ook collega´s die in verschil-
lende functies en in andere afdelingen wer-
ken. Dat levert gegarandeerd gesprekken 
op die inspireren en ook zinvol kunnen zijn 
voor het participerende bedrijf.”

Welke bedrijven hebben hierbij te  
winnen? 
GUY RAEYMAEKERS: “Elk bedrijf dat moei-
lijkheden heeft om die grote groep autosolis-
ten te bereiken terwijl die wel een hoge kost 
betekenen op vlak van bijvoorbeeld extra 
parkeergelegenheid. Ook het collectieve 
bedrijfsvervoer, waar bedrijven handenvol 
geld in investeren, kan winnen bij SWIDG. 
Omdat ook daar vandaag nog te veel zetels 
leeg blijven, nemen we ook dat vervoer mee 
op in de carpool-opties die SWIDG voor-
stelt. We willen immers het liefst elke mobiele 
zitplaats optimaal benut zien.”

 EEN STEVIG PARTNERSCHAP 

Wat is precies de rol van IMOB in dit 
verhaal?
GUY RAEYMAEKERS: “Als oprichters van 
TakeASeat kunnen we alle drie terugval-
len op een stevige business-achtergrond, 
maar geen van ons komt uit de mobiliteits-
sector. Om dit verhaal alle succeskansen 
te geven, hebben we dus wel nood aan 
een sterke partner met wetenschappelijk 
onderbouwde expertise. Zo zijn we al snel 

bij IMOB terechtgekomen. In een docto-
raatsonderzoek ontwikkelden ze immers al 
eerder een algoritme om een goede car-
pool-match te genereren. Van bij het eerste 
gesprek was er een goede klik. Het was het 
startschot van een fijne samenwerking. We 
sloten een licentieovereenkomst af voor het 
IP van dat matchingsalgoritme en werden 
een spin-off van UHasselt. In deze fase is 
IMOB dat algoritme nog verder aan het fijn 
stellen op maat van SWIDG. In het VLAIO-
onderzoeksproject dat we op dit moment 
uitrollen, is UHasselt onze academische 
partner. Ook Abeona Consult, een andere 
IMOB-spin-off, is heel nauw betrokken bij 
dit valorisatietraject. Een aantal professoren 
van IMOB zijn via AbeonaConsult boven-
dien medeoprichter en aandeelhouder van 
TakeASeat. Op die manier wordt hun mo-
biliteitsexpertise ook structureel verankerd 
in de spin-off.  Die mobiliteitsexpertise van 
IMOB is voor ons immers een cruciale suc-
cesfactor. Het is een partnerschap dat in-
spireert en deuren opent. Intussen hebben 
we bovendien een eerste betalende klant in 
huis, met wie we de komende zes maanden 
een pilootproject zullen uitvoeren.”

Wanneer zijn jullie tevreden?
GUY RAEYMAEKERS: “Als de bedrijven uit 
het pilootproject meteen willen bijtekenen 
omdat ze de impact van SWIDG zien in 
de praktijk. Uiteraard zullen we nooit 100 
procent van de autosolisten bereiken, maar 
als we het aandeel carpoolers van drie 
naar vijftien procent kunnen opkrikken, dan 
creëren we al heel veel impact. Daarmee 
ga je effectief al een verschil in de verkeers-
stroom merken. Die vijftien procent is dus 
onze ambitie. Al hopen we stiekem dat het 
nog wat meer zal zijn.” (lacht) ▪

app nog niet installeerden kunnen door hun 
overtuigde collega´s op die manier uitge-
nodigd worden om op een bepaalde dag 
samen te carpoolen. We denken dat die 
rechtstreekse uitnodiging van een collega 
ook heel wat twijfelaars over de streep kan 
helpen.”

 HET KOFFIEKAMER-GEVOEL 

Jullie slogan is “Connect and get inspired 
on your way to work”.
GUY RAEYMAEKERS: “Met SWIDG doen 
we meer dan mensen connecteren en de 
juiste match genereren om hun woon--werk-
verplaatsing te facilieren. We willen hen 
tijdens die rit ook inspireren door het kof-
fiekamer-gevoel naar de auto te brengen. 
Koffiekamers zijn immers heerlijke plekken: 
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EEN NIEUWE SPIN-OFF
Met TakeASeat lanceerde UHasselt haar 17de spin-off. De start-up wil via verschillende 
producten de mobiliteit in ons land verduurzamen. SWIDG is het eerste product dat de 
spin-off op de markt brengt. Dankzij het carpool-algoritme dat binnen IMOB ontwikkeld 
werd, kan het digitale platform personeelsleden van grote bedrijven automatisch matchen.

TakaASeat kreeg een VLAIO-mandaat om SWIDG marktklaar te maken. De komende 18 
maanden zal TakeASeat het platform lanceren en verder ontwikkelen in samenwerking 
met bedrijven.



Nooit eerder keken we met zijn allen zó uit naar de start 

van het nieuwe academiejaar dan dit jaar. We zagen 

alleen maar blije en heel blije gezichten. De terugkeer 

naar de campus was een feest! 

Onze campussen herleven!

De eerstejaarsstudenten beten de spits af. Een paar dagen voor de eigenlijke start van 
het academiejaar kwamen ze de campus al een keer verkennen. Ze maakten op ludieke 
wijze kennis met hun klasgroep en met de UHasselt-studentenverenigingen. En dat smaakte! 

Vanaf 20 september vulden onze campussen zich voluit met leven. Eindelijk! We verwel-
komden enthousiast nieuwe studenten uit alle hoeken van de wereld, en genoten immens 
van het weerzien van de vele vertrouwde gezichten. En of onze studenten zin hebben om 
dit nieuwe academiejaar te starten in CODE GROEN? Reken maar! 

Academiejaar 2021-2022 is geopend! En wij zijn er klaar voor.
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UHASSELT WAS ERBIJ

DE (LANGVERWACHTE) TERUGKEER NAAR DE CAMPUS. 
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ALUMNUS IN DE KIJKER

PAULINE BORREMANS. WINNARES WANNATOE-PRIJS.

Hoe breng je landschap en 
landbouw met elkaar in harmonie? 

Omdat het op veengrond bijzonder lastig is om gewassen te kweken, worden veengebieden wereldwijd aan 

hoge kosten droog gepompt. Maar dat heeft dramatische gevolgen voor het klimaat. Paludicultuur kan een 

oplossing zijn. Ook hier in Vlaanderen. Dat maakt het eindwerk van Pauline Borremans heel zichtbaar. Met haar 

inspirerende ontwerp waarin ze de Wijers transformeert tot een natte biotoop, sleepte UHasselt-architectuur-

alumna de Wannatoeprijs in de wacht. 

In de zestienjarige geschiedenis van de 
Limburgse cultuurprijs was het de allereer-
ste keer dat een afstuderend architect de 
hoofdprijs won. De jury loofde Paulines 
ontwerp als een “uiterst maatschappelijk re-
levant statement-project waarin ze de gren-
zen van haar discipline verkent”. Als toetje 
kreeg ze ook nog de Publieksprijs mee.

 PASSIE VOOR   
 KLIMAATUITDAGINGEN 

Had je zo´n klinkende overwinning  
verwacht?
PAULINE BORREMANS: “Absoluut niet. 
Uiteraard geloofde ik zelf wel heel sterk 
in mijn project, maar tot nu toe was de 
wedstrijd nog nooit door een architecte 
gewonnen. Het is voor onze discipline niet 
zo eenvoudig om op te boksen tegen de 
creaties van andere kunststudenten. Boven-
dien besefte ik dat ik met mijn ontwerp toch 
wel een moeilijk en ook gevoelig thema 
aansnijd. Dat was een risico. Ofwel was 
de jury open-minded genoeg om mee te 
gaan in mijn verhaal, ofwel vonden ze het 
helemaal niets. Gelukkig stonden ze echt 
open voor dit nieuwe verhaal.”

Met jouw ontwerp kies je voor een com-
plex – en voor een architectuurstudente 
– minder voordehandliggend thema. Hoe 
ben je bij die waterproblematiek terecht 
gekomen?
PAULINE BORREMANS: “De klimaatuitda-
gingen hebben mij altijd al gefascineerd. 
Ook als architectuurstudente hield mij dat 
vaak bezig. Wanneer je beseft dat veel 
van de grondstoffen die we vandaag ge-
bruiken binnen vijf tot vijftig jaar volledig 
ontgonnen zijn, dan vraag je je toch af hoe 
het komt dat we ons daar niet meer zorgen 
om maken. Ik was altijd al op zoek naar 
een manier om daar als architecte-in-spe 
mijn steentje toe bij te dragen. Toen ons 
tijdens de ontwerpstudio van eerste master 
gevraagd werd om een probleemregio te 
zoeken in de Maasregio, stootte ik al snel 
op titels met een krantenkop “Limburg lekt, 
Vlaanderen verdroogd”. Ik las over de mijn-
verzakkingsgebieden in Eisden waar jaar-
lijks zo´n 200 miljard liter water zou wor-
den weggepompt, en raakte helemaal in de 
ban. Superinteressant allemaal, maar niet 
zo evident omdat je toch een basiskennis 
hydrografie nodig hebt vooraleer je kan be-
ginnen te ontwerpen. Tijdens de tweede ▶  

”Veel grondstoffen die 
we vandaag gebruiken 
zijn binnen 5 tot 50 jaar 

volledig ontgonnen.  
Hoe komt het dat we 

ons daar niet meer 
zorgen om maken? 
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”Ons huidige 
watersysteem faalt, een 
radicale transitie is echt 

nodig

master besloot ik opnieuw rond de water-
problematiek te werken. Dit keer focuste ik 
op de Wijers, maar het uitgangspunt bleef 
hetzelfde: ons huidige watersysteem faalt. 
En er is een radicale transitie nodig om 
Vlaanderen in de toekomst van voldoende 
drinkwater te voorzien. Zo ontstond het idee 
voor het Kempens Plateau als waterbatterij 
voor Vlaanderen en een eerste pilootproject 
in de Wijers rond paludicultuur.”

 KANSEN VOOR NATUUR EN 
  LANDBOUW 

Paludicultuur is het antwoord.
PAULINE BORREMANS: “Het kan een 
antwoord zijn. Daar ben ik van overtuigd. 
Paludicultuur is een vrij nieuw begrip in 
de landbouw. Het is een vorm van land-
bouw die goed toegepast kan worden in 
gebieden met een sterk variërende grond-
waterstand, zoals veengebieden. Die natte 

ALUMNUS IN DE KIJKER
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gronden zijn bijzonder geschikt voor het 
kweken van lisdodde, veenmos, kroos-
varen, riet en wilgen. En lisdodde en riet 
kunnen gebruikt worden als grondstoffen 
voor de bouwmaterialen van morgen. Het 
concept is bijzonder veelbelovend en cre-
eert ook nieuwe kansen voor natuurontwik-
keling, maar er moet nog veel onderzoek 
naar gedaan worden. Ik vond het fijn om 
met mijn ontwerp paludicultuur wat meer in 
de schijnwerpers te plaatsen. Dat is nodig, 
want onbekend is onbemind.”

Hoe zou je jouw ontwerp zelf omschrij-
ven?
PAULINE BORREMANS: “Eigenlijk bestaat 
het uit twee delen: een landschappelijke 

visie en een architecturale interventie. 
Eerst ben ik het landschap van de Wijers 
grondig gaan analyseren. Welke lagen 
zitten er al in dat landschap vervat? En 
hoe kunnen we daar via paludicultuur nog 
een laag aan toevoegen? Dat was de al-
lergrootste uitdaging, want eigenlijk wil je 
een landschap creëren dat tegelijkertijd 
een waardevol natuurgebied is. Een pro-
ductief landschap waarin landbouw en na-
tuur elkaar versterken in plaats van elkaar 
onderuithalen. Eenmaal die puzzel gelegd 
was, had ik nog een architecturale interven-
tie nodig om in dat landschap te veranke-
ren: een bezoekers- en onderzoekscentrum 
rond paludicultuur. Door een gebouw in het 
midden van dat landschap neer te zetten, 
roep je immers meteen ook maatschappe-
lijke interesse en debat op. Tegelijkertijd 
vond ik het belangrijk dat het gebouw 
na twintig jaar – wanneer het zijn functie 
vervuld heeft en paludicultuur voldoende 
bekendheid heeft - weggehaald kon wor-
den zonder dat het een voetdruk achterliet. 
Bovendien ontwierp ik het bezoekers- en 
onderzoekscentrum op zo´n manier dat de 
(bouw)materialen die uit de paludicultuur 

gewonnen worden al zichtbaar werden in 
het gebouw zelf. Ik wou de bezoekers echt 
tonen hoe die bouwmaterialen van morgen 
er concreet kunnen uitzien.”

 ARCHITECTEN MOETEN HET  
 PAD EFFENEN 

Is dat de rol van architectuur?
PAULINE BORREMANS: “De jury schreef 
in haar rapport dat mijn ontwerp toont dat 
architecten kunnen bijdragen aan oplos-
singen voor actuele problemen. Dat vond 
ik een bijzonder mooie erkenning. Ik vind 
dat wij als architecten mee moeten zoeken 
naar manieren om onze landschappen, 
steden en ruimtelijke omgeving zo aange-
naam, leefbaar en duurzaam mogelijk te 
maken. Dat is ook precies wat mij zo zeer 
intrigeert aan lanschapsarchitectuur. Dit is 
écht een domein waarin je als architect een 
grote impact kan creëren. En dat is ook de 
weg die ik graag verder professioneel wil 
uitgaan. Wij moeten het pad mee effenen 
en zichtbaar maken hoe de wereld er kan 
uitzien.” 

Foto: schetsen van het bezoekers- en onderzoekscentrum rond paludicultuur in De Wijers



58

Na de middelbare school ging ik architectuur studeren, 
omdat…

ik er al sinds de lagere school van droomde om architecte te worden. 
Maar het was toch – veel later – een citytrip naar Kopenhagen die 
de doorslag gaf. Wanneer je daar rondwandelt, voel je meteen 
waarom de Deense hoofdstad al meermaals uitgeroepen werd tot 
de meest leefbare stad ter wereld. Vanaf toen was het voor mij heel 
duidelijk: als architectuur zo´n impact kan hebben op ons geluk, 
dan wou ik daar graag een bijdrage aan leveren.

Wat studeren in Diepenbeek zo bijzonder maakte, 
was…

de warme contacten en de familiale sfeer. Als je les kan volgen 
in groepjes van twintig studenten, dan bouw je heel snel hechte 
vriendschapsbanden op. En dan ben je ook voor je prof nooit een 
nummer. Zeker in een opleiding als architectuur is zo´n persoonlijke 
aanpak een enorme meerwaarde.

1 2

7 VRAGEN VOOR PAULINE BORREMANS
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ALUMNUS IN DE KIJKER

Mijn favoriete plekje op de campus, is …
het beeldingslokaal van de opleiding architectuur. Daar 

binnenstappen, voelde elke keer weer als thuiskomen. 

De docent die mij het meest inspireerde, was ….
in onze opleiding waren er echt heel veel docenten 

die eruit sprongen, die ons inspireerden en continu uitdaagden 
om er voluit voor te gaan. Maar als ik nu bekijk welke richting 
ik uiteindelijk verder wil uitgaan, dan zijn het toch mijn twee 
Landschapsarchitectuur-docenten die mij het meest getriggerd 
hebben: Jorryt Braaksma en Nick Ceulemans. Zij openden voor 
mij een heel nieuwe wereld van architectuur. 

Als student was ik…
ontzettend geëngageerd en hard werkend. Net zoals 

de meeste architectuurstudenten, denk ik. Architectuur is eerder een 
levenswijze dan een studiekeuze. Je wordt overstelpt met taken en 
opdrachten, en moet echt hard werken om elke deadline getackeld 
te krijgen. Wie er niet honderd procent voor wil gaan, houdt dat niet 
vol. Tegelijkertijd krijg je voor al die inspanningen ook ongelooflijk 
veel terug: inspiratie, motivatie en vrienden voor het leven. Doordat 
je als groep samen die uitdagingen aangaat, is het groepsgevoel in 
geen enkele andere opleiding groter.

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

dat iedereen zijn eigen weg kan vinden in die grote, inspirerende 
wereld van architectuur. Wij werden voortdurend uitgedaagd om 
onze eigen passies te volgen en onze eigen accenten te leggen. 
Dat vond ik heel inspirerend. Bovendien heeft de opleiding mij ook 
een enorm respect bijgebracht voor de vakmensen die uiteindelijk 
de dingen maken die wij ontwerpen. In onze opleiding moesten 
we zelf vaak de handen uit de mouwen steken en met materialen 
aan de slag gaan. Ik maakte zelf een houten kruk, goot beton en 
weefde met leder. Voor iemand zoals ik die uit een ASO-opleiding 
kwam, was dat aanvankelijk best even wennen, maar het heeft 
wel gerendeerd.

De sleutel voor succes ligt volgens mij bij…
wat is succes? Een wedstrijd winnen? Een ambitieus 

project binnenhalen? Voor mij betekent succes vooral een manier 
vinden waarop je als individu vanuit je talent een steentje kan 
bijdragen aan de grote uitdagingen waarvoor we als samenleving 
staan. Die rol koesteren en daaruit blijvend de motivatie halen om 
jezelf verder te ontwikkelen: dat is voor mij succes. 
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SCHETS ATLAS

“Schetsen kan je leren!”
“Computertekeningen kan je niet meer wegdenken uit de moderne architectuur, 

maar daarnaast blijft ook handmatig schetsen een cruciale vaardigheid. Daar 

gaat in onze opleiding dan ook veel aandacht naar uit”, zegt prof. Saidja Heynickx. 

Hoe zorg je ervoor dat deze generatie digital natives het schetsen in de vingers 

krijgt? En hoe til je de kwaliteit van je schetslessen naar een hoger niveau? 

De faculteit Architectuur en kunst ontwikkelde de Schets Atlas. Meer dan 8,5u 

gespecialiseerde videotutorials in full HD in een didactisch doordacht traject.

Foto's artikel: Iwert BERNAKIEWICZ en Aarnoud DE RYCKER
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Hoe belangrijk is handmatig schetsen 
vandaag nog voor architecten-in-spe?
SAIDJA HEYNICKX: “Heel belangrijk. Voor 
een architect is schetsen vaak een manier 
van communiceren. Een manier om snel een 
probleem uit te leggen op een bouwwerf, 
of zijn eerste ideeën letterlijk te verbeelden 
aan zijn of haar collega´s op kantoor. 
Daarnaast is schetsen ook een onderdeel 
van het ontwerp-denkproces. Als architect 
analyseer je vaak al schetsend situaties en 
omgevingen om er vervolgens iets aan toe 
te voegen. Wie leert schetsen, leert ook be-
ter kijken: met meer aandacht voor detail en 
voor de structuur van de ruimte. In onze op-
leiding blijven we handmatig schetsen echt 
een essentiële vaardigheid vinden. Naast 
het leren maken van computermodellen blij-
ven we daarop inzetten.”

 DIGITAL NATIVES 

Zijn studenten daar vandaag minder  
vertrouwd mee dan vroeger? 
SAIDJA HEYNICKX: “Onze studenten zijn 
digital natives. Ze voelen zich als een vis in 
het water in een digitale ontwerpomgeving, 
maar ze hebben soms wat minder ervaring 
met handmatig schetsen. Maar iedereen 
kan het leren. Daar zijn we van overtuigd. 

Tenminste, als je die skills stapsgewijs en 
doordacht opbouwt.”

Wat was het idee achter de Schets Atlas?
SAIDJA HEYNICKX: “In eerste instantie 
wilden we voor onszelf een soort van digi-
tale tekenbibiotheek ontwikkelen. Een online 
archief waarin we leerinhouden die we al 
vaak verteld hebben, vasthouden. We wil-
den filmpjes ontwikkelen die we makkelijk 
kunnen inzetten in een blended learning- 
omgeving. Instructievideo´s die onze studen-
ten thuis kunnen bekijken en herbekijken ter-
wijl ze een opdracht maakten. Videotutorials 
die we ook in de klas continu kunnen afspe-
len zodat elke student op een groot scherm 
alle handbewegingen veel meer in detail 
kan volgen. Een grote meerwaarde, want 
in een leslokaal met twintig studenten kan je 
niet elke student op hetzelfde moment exact 
hetzelfde tonen. Daarnaast wilden we een 
leerplatform creëren waarin het ook mak-
kelijker was om te gaan differentiëren. Een 
omgeving waarin elke student op zijn eigen 
tempo zelfstandig oefeningen op zijn maat 
kon maken. De Schets Atlas moest het moge-
lijk maken dat de ene student een moeilijke 
oefening nog eens kon hernemen, terwijl de 
high achievers al eens wat verder in de cur-
sus konden gaan grasduinen. We wilden 

een instrument creëren dat de zelfstandig-
heid van onze studenten stimuleerde en hen 
inspireerde. En daar heb je goed doordacht 
en kwaliteitsvol materiaal voor nodig.” 

 GEEN PICASSO´S MAAR  
 ARCHITECTEN 

Hoe zijn jullie eraan begonnen?
SAIDJA HEYNICKX: “Bij het begin. (lacht) 
Online word je platgeslagen met de meest 
diverse schets-tutorials, maar die zijn vaak 
van lage kwaliteit en didactisch zit er geen 
leerlijn in. Met dat soort instructievideo´s zet 
je studenten alleen maar aan tot kopiëren en 
ga je hen niet stimuleren om zelf hun eigen 
stijl te ontwikkelen. Dat wilden we absoluut 
vermijden. Bovendien is het materiaal dat je 
online vindt ook zelden gemaakt op maat 
van architecten-in-spe. Het is nooit onze am-
bitie om van onze studenten Picasso´s te ma-
ken. Wij willen architecten opleiden die zich 
via hun handmatige schetsen leren uitdruk-
ken. Om dat te bereiken, was het ontzettend 
belangrijk om goed na te denken over de 
pedagogische opbouw van ons opleidings-
traject. Hoe laten we hen evalueren van een 
kubus naar een volledige ruimte? Hoe bou-
wen we dat traject stapsgewijs op? Welke 
video´s hebben we daarvoor nodig? ▶ 

SCHETS ATLAS
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We bouwden de Schets Atlas op in drie 
hoofdmodules: imaginatief tekenen, waar-
nemend tekenen en schetsboekverhalen.”

De Schets Atlas is méér dan een verzame-
ling instructievideo´s. Waarom besteden 
jullie ook aandacht aan “schetsboek-
verhalen”?
SAIDJA HEYNICKX: “Als je schetsboeken 
van architecten en docenten bekijkt, valt 
meteen de grote diversiteit aan schetsstijlen 
op. Hoewel achter al die tekeningen de-
zelfde techniek schuilgaat, kan je dus wél 
je eigen schetsstijl ontwikkelen. Dat wilden 
we met die Schetsboekverhalen heel zicht-
baar maken. Bovendien tonen die video´s 
ook mooi aan hoe belangrijk handmatig 
schetsen voor architecten is. Schetsboeken 
zijn heel persoonlijke documenten waarin 
onze docenten als het ware hun indrukken 
proberen te vangen. Schetsen is voor hen 
een manier om naar de wereld te kijken, 
een omgeving écht helemaal in zich op 
te nemen en dingen vast te leggen die ze 
nooit meer willen kwijtraken.”

 HOGE VIDEOKWALITEIT  

Wanneer zijn jullie bij het Expertisecen-
trum voor Digitale Media (EDM) gaan 
aankloppen?
SAIDJA HEYNICKX: “Van bij de start. We 
wilden echt een digitale atlas maken van 
professionele videokwaliteit, en dan kom 
je nu eenmaal niet ver met een eenvoudig 
cameraatje en een bureaulamp. Zij hebben 
daar heel wat expertise in. Dankzij de hulp 
van EDM hebben we nu filmpjes in zo´n 
hoge resolutie dat je bijna de vezels van 
het potlood kan zien. Die samenwerking 
is ontzettend prettig verlopen. Zij planden 
systematisch draaidagen in waarop we – 
met twee camera´s met hoge resoutie (4k 
en >8k) – enorme hoeveelheden content 
opnamen. Eén van onze onderzoekers,  
Aarnoud de Rycker, werd door hen op-
geleid om het postproductieproces af te 
werken. En stootte hij bij het finetunen en 
monteren op technische probleempjes, dan 
stonden ze ons altijd bij met raad en daad. 
Zonder EDM hadden we nooit een tool van 
deze kwaliteit kunnen afleveren.”

Zal de Schets Atlas alleen aan UHasselt 
gebruikt worden?
SAIDJA HEYNICKX: “Oorspronkelijk wilden 
we de Schets Atlas vooral in ons eigen 
onderwijs gaan inzetten, maar intussen  

tonen ook andere internationale 
architectuur-faculteiten en uitgeverijen 
van architectuurboeken interesse. Ook zij 
zijn oprecht op zoek naar leerplatformen 
met hoogwaardige content én een sterk 
didactisch concept. Samen met onze 
business developer, TechTransferOffice en 
een extern marketingbureau verkennen we 
de mogelijkheden.”

SCHETS ATLAS

digitale omgeving, omdat Blackboard niet 
zo ideaal bleek om dit soort zware bestan-
den te ontsluiten. En we versterkten versie 
2.0 bovendien met een feedbackmodule 
waarmee onze studenten ingescande te-
keningen kunnen uploaden. Dat levert ook 
voor onze docenten een toegevoegde 
waarde, want zij krijgen nu data driven 
feedback over het leerproces van hun stu-
denten. Wanneer blijkt dat tachtig procent 
van hun klasgroep nog worstelt met per-
spectief, dan kunnen ze daar de volgende 
les makkelijk op inpikken. Gaat het slechts 
om een paar studenten, dan kunnen zij hen 
samenbrengen in een aparte leergroep met 
remediërend materiaal.”

 EXTRA WAARDE. GEEN  
 VERVANGING. 

Hoe reageren jullie studenten op de 
Schets Atlas?
SAIDJA HEYNICKX: “Heel positief. Ze 
zijn erg enthousiast en omarmen de op-
portuniteiten van dat digitale kanaal voluit. 
Tijdens de coronacrisis bewees de Schets 
Atlas meer dan ooit zijn meerwaarde. Het 
systeem werkte zó goed dat studenten zelfs 

Op dit moment werken jullie aan versie 
2.0. Op welke manier verschilt die van 
de eerste versie? 
SAIDJA HEYNICKX: “Alle filmpjes werden 
in het Engels ingesproken om op die inter-
nationale interesse te kunnen inspelen. We 
zijn ook op zoek gegaan naar een andere 

”Wie leert schetsen,
 leert beter kijken
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DE SCHETS ATLAS
De Schets Atlas werd ontwikkeld door onderzoekers van de 
faculteit Architectuur en Kunst (prof. Saidja Heynickx, arch. Iwert 
Bernakiewicz en Aarnoud de Rycker), prof. dr. Philippe Bekaert 
(EDM), dr. Lieve Weytjens (business developer van de facul-
teit Architectuur en Kunst) en Bea Cleeren (Tech Transfer Office,  
Inovatie & Spin-offs).

Benieuwd naar het resultaat? 
Ontdek de Sketsatlas hier:

wat bezorgd waren dat het de klassikale 
schetssessies helemaal zou vervangen, 
maar dat is nóóit onze bedoeling. Een do-
cent die even jouw potlood uit je handen 
neemt en je op jouw blad iets toont. Die me-
destudent die even hard aan het zwoegen 
is dan jij aan het werk zien, of die andere 
collega die jou inspireert en uitdaagt om de 
lat nog wat hoger te leggen. Die interactie 
kan zelfs het allerbeste digitale leerplatform 
nooit vervangen.“ ▶
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SCHETS ATLAS

DE INNOVATIEVE VIDEOTECHNOLOGIE ACHTER DE SCHETS ATLAS

“ Deze technologie  
 zet het hele  
 videoproductieproces  
 op zijn kop”

De faculteit Architectuur en Kunst vond in prof. dr. Philippe 

Bekaert (Expertisecentrum voor Digitale Media) de perfecte 

partner. Met het Studio.One-systeem dat hij met de UHasselt-

spin-off Azilpix ontwikkelde, had hij de ideale technologie in huis 

om het productieproces naar een hoger niveau te tillen. “Ik vond 

het ontzettend fijn om vanuit onze expertise een bijdrage te 

kunnen leveren voor een andere UHasselt-opleiding”, zegt prof. 

dr. Philippe Bekaert.

Laat je niet misleiden door het hoge aantal schets-videotutorials 
dat je online vindt: het is niet zo eenvoudig om een tekenproces 
op een professionele manier in beeld te brengen. “Zo hebben 
tekenaars bijvoorbeeld nogal eens de neiging om hun blad mee 
te draaien terwijl ze aan het schetsen zijn. Dat levert al snel ner-
veuze videobeelden op”, zegt prof. dr. Philippe Bekaert. Met de 
technologie die hij ontwikkelde, is het heel eenvoudig om – met 
de software - de camera met een tegenbeweging te laten maken 
zodat de schets altijd op zijn plaats blijft. En dat is maar één van 
de vele voordelen van het Studio.One-systeem.
 
 SCHOOLMUSICALS  
 EN BASKETBALWEDSTRIJDEN 

Prof. dr. Bekaert ontwikkelde de technologie met heel andere toe-
passingen voor ogen: voor de videocaptatie van muziekfestivals, 
klassieke concerten, sportwedstrijden, conferenties of medische 
trainingen. “Professionele multi-cameravideocaptatie is arbeids-
intensief. Daardoor was de technologie tot voor kort alleen 

maar financieel haalbaar voor grootschalige topevents zoals het  
Premier League-voetbal of Tomorrowland. Alleen zij hebben im-
mers de financiële middelen om een uiterst gespecialiseerd team 
van cameramensen, regisseurs en technici op het juiste moment 
het juiste beeld te laten vastleggen. Maar de jaarlijkse school- 
musical of die wedstrijd van het lokale basketbalteam kon alleen 
maar dromen van zo´n professionele kwaliteitsvolle videocap-
tatie. Met AZilPix wilden we daar verandering in brengen.”
 
 REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE 

Het Studio.One-systeem van AZilPix bestaat uit een combinatie 
van hogeresolutiecamera´s, servers voor videoverwerking en intel-
ligente software die het mogelijk maakt om complexe evenemen-
ten vast te leggen en te bewerken met slechts één operator. “Met 
Studio.One brengen we niet gewoon een betere camera of een 
server met een hogere capaciteit op de markt. We zetten echt 
het hele proces van videoproductie op zijn kop. Waar traditio-
nele multi-cameravideocaptatie elke actie op elk moment vanuit 
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verschillende hoeken perfect moet volgen – omdat het beeldkader 
dat de cameraman produceert ook meteen het finale beeldkader 
is – registreren in ons systeem ultra-hoge-resolutievideocamera´s 
met groothoeklenzen een evenement meteen uit verschillende hoe-
ken. Door die hoge resolutie – tientallen keren hoger dan full HD 
– kan het volgen of kaderen van de actie gewoon achteraf in de 
postproductie gebeuren. Daardoor wordt het proces niet alleen 
een stuk minder arbeidsintensief en goedkoper. Het creëert ook 
heel wat nieuwe mogelijkheden.”

 GEBRUIKSVRIENDELIJK 

“Deze technologie wordt de toekomst van de videocaptatie: daar 
ben ik van overtuigd”, stelt prof. dr. Philippe Bekaert. “Maar ze 
veronderstelt wel een totaal andere manier van werken, en dat 
is soms nog een drempel. Daarom investeerden we ook zo veel 
tijd en energie in het gebruiksgemak van de software en de inter-
face. Als ik nu in deze samenwerking vaststel hoe vlot Aarnoud 
die werkwijze in de vingers kreeg, dan is dat voor mij een mooi 

bewijs dat die inspanningen ook renderen. Het systeem werkt 
effectief in de praktijk.”
 
 FIJNE SAMENWERKING 

“Onderzoeksmatig was de vraag van de faculteit Architectuur 
en Kunst niet zo complex. Op vlak van technologieontwikkeling 
hadden we zo goed als alles in huis, maar de context maakte 
deze samenwerking wel interessant. Ik vond het heel plezierig 
om met onze expertise iets te kunnen betekenen voor een andere 
opleiding van onze universiteit. Bovendien is het altijd fijn als je 
de kans krijgt om onze technologie nog verder uit te testen en 
verder fijn te stellen”, vertelt professor Bekaert. “Persoonlijk heb 
ik ook ontzettend genoten van de samenwerking met zo´n groep 
enthousiaste creatievelingen. En de video´s waarin de docenten 
de kijkers een inblik gaven in hun persoonlijk schetsboek en het 
verhaal achter de tekening vertelden, maakten echt indruk. Wat 
een heerlijke verhalen!” ▪
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TRENDWATCHING

TRENDS IN KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG

“WE HEBBEN EEN NIEUW  
PROFIEL ZORGVERLENER NODIG”

Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de 
drie boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Jochen Bergs ons mee naar de wondere wereld 
van de kwaliteitsvolle en veilige zorg. “Ons zorgsysteem is volop in evolutie. We streven naar een 
waardegedreven, mensgericht en geïntegreerd zorgsysteem. Maar om dat te helpen realiseren, hebben 
we een heel nieuw profiel zorgverleners nodig.”

“Waar we vroeger vertrokken vanuit het 
perspectief van de zorgverlener om zorg 
te organiseren, evolueren we naar een 
value based zorgsysteem. Het gaat niet 
langer enkel om de vraag: Hoe kunnen 
wij het meest efficiënt werken? Maar om: 
Hoe kunnen we de grootst mogelijke 
toegevoegde waarde voor de patiënt  
realiseren, met een parallelle focus op de 
samenleving? Die toegevoegde waarde 
proberen we steeds beter te kwantificeren 
en we wegen die ook nadrukkelijk af ten 
opzichte van het kostenplaatje. Vergis je 
niet: dit is geen droge besparingsoefe-
ning. We willen de zorg immers niet zo 
goedkoop mogelijk maken, maar wel 
doordachter nagaan waar de patiënt echt 
bij wint. Heeft wat we doen wel een ef-
fect op het niveau van de patiënt? Voegt 
het waarde toe? En hoe realiseren we zo 
groot mogelijke waarde met de middelen 
die we hebben?”

“Uiteraard probeert elke individuele 
zorgverlener vandaag al mensgericht te 
werken, maar ons gezondheidszorgsys-
teem is daar niet altijd op afgestemd. 
Een systeem dat zo ontworpen is dat je 
als arts zes of meer patiënten per uur 
moet zien, maakt dat niet eenvoudig. 
Hoe zorg je ervoor dat de patiënt ook 
mens geweest is in zijn zorgtraject? Die 
vraag moet het uitgangspunt vormen om 
de juiste zorgstructuren op te zetten. En 
dat is best complex. Voor bedrijven als 
McDonalds en Apple is het heel evident 
om klantgericht te werken, maar hoe doe 
je dat in een zorgcontext? Hoe geef je 
de patiënt – zonder hem te verkleuteren 
– het stuur van zijn zorgproces in handen 
als hij dat proces niet (goed) kent? Eén 
van onze doctorandi kijkt vanuit een ser-
vicemanagementperspectief naar mens-
gerichte zorg. Haar onderzoek levert 
heel wat nieuwe inzichten op.”

“Wil je een zorgsysteem bouwen dat 
waardegedreven en mensgericht is? 
Dan moeten we zorg ook meer geïnte-
greerd maken. We moeten een zorgsys-
teem bouwen waarin zorgverstrekkers 
heel vlot de krachten bundelen rond die 
patiënt. Vandaag gebeurt dat in Vlaan-
deren al bijzonder goed in domeinen 
zoals de eerstelijnszorg en oncologische 
trajecten. Maar wanneer we transities 
maken tussen de verschillende lijnen, 
duiken er nog heel wat problemen op. 
Zo stoten patiënten met een beperking 
die van de VAPH naar de ouderenzorg 
stappen nog op heel wat hindernissen 
omdat beide systemen heel anders 
georganiseerd zijn met andere kwali-
teitscriteria en andere financieringsme-
chanismen. Om ons zorgsysteem geïn-
tegreerder te maken, heb je een nieuw 
profiel nodig. Bruggenbouwers die van-
uit een helikopterperspectief zorgverle-
ners met elkaar kunnen verbinden. Die 
willen we in onze nieuwe masteroplei-
ding systeem- en procesinnovatie in de 
gezondheidszorg opleiden.”

WAARDEGEDREVEN MENSGERICHT GEÏNTEGREERD

Professor Jochen Bergs is urgentieverpleegkundige van opleiding. Na twintig jaar praktijkervaring in de zorg startte hij zijn 
academische onderzoekscarrière aan UHasselt. Vandaag is hij professor Health Service Research en Patient Safety aan de faculteit 
Geneeskunde en Levenswetenschappen. Als onderzoeker is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg en Ethiek. Professor Bergs is 
bovendien programmacoördinator van de nieuwe masteropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde, en Systeem- en Procesinnovatie 
in de Gezondheidszorg.
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