
1

N
U
 W

E
E
T
 J

E
 H

E
T

NUMMER 1  |  JAARGANG 2020

Wie is wie: 
Elke Hermans en 
Elke Heremans

28

Bernard Vanheusden 
nieuwe rector

UHasselt

4

Hoe UHasselt 
omging met de 

coronacrisis

6



De

INCLUSIVITEITSPRIJS 

2020

WIE NOMINEER JIJ?

bekroont exellente acties om jongeren uit kansengroepen
te laten doorstromen naar universitair onderwijs.

Alle info op www.uhasselt.be/inclusiviteitsprijs



3

INHOUDSOPGAVE

COLOFON
Concept Koen Santermans, Thomas Vandenreyt, Sanne Op’teynde, Katelijne Ulenaers  
Redactie & eindredactie Katelijne Ulenaers, Thomas Vandenreyt, Sanne Op’teynde

Vormgeving Dave Bosmans, Mayte Gomez Sanchez   
Fotografie Liesbeth Driessen   

Druk Chapo
Verantwoordelijke uitgever Koen Santermans

Universiteit Hasselt, campus Hasselt (Martelarenlaan 42 BE-3500 Hasselt)

Rectorverkiezingen 4
Bernard Vanheusden, nieuwe rector 
van UHasselt

Gecoverd  6
UHasselt en de coronacrisis

Weet je dit nog?   10
Social distancing, ook in 2001

Kilometervreter  11
Kim Vandijck ruilde haar auto voor 
een elektrische bakfiets

Show and tell   12
Joris Van Houtven over zijn 
onderzoek en ambities

In beeld  14
Examens in coronatijden

Good to know  16
Phishing, laat je niet vangen!

Blind Date   18
Veronique Pousset &  
Raphaela Delahaye

Personeelsweetjes   23

In beeld 24
Het werk valt niet stil!

Voor u gevolgd  26
Katrien Gorinsek, preventieadviseur 
UHasselt

De collega's  28
Elke Hermans & Elke Heremans 
krijgen elkaars mails aan

#UHasselt  31
De leukste posts op onze sociale 
media

Love Works  32
Evangelina Olajumoke Owokotomo 
& Daniel Oluwafemi Olusoji

De hobby van  36
Emma Boelen is gek van grafiek

Nu eet je het!  40
De taarten van X-Lab

Column  42
Saul

Prijsvraag  43

Gespot vanuit de lucht 44

De editie maart van Nu weet je het was bijna klaar toen we in lockdown 
gingen. We hebben toen beslist om die editie niet uit te geven. Een 
aantal van die artikels lees je in deze uitgave. Je zal op sommige foto's 
dus zien dat er geen social distancing gerespecteerd werd. Zij zijn 

genomen vóór de coronamaatregelen van kracht waren.
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Bernard Vanheusden
is de nieuwe rector

van UHasselt

RECTORVERKIEZINGEN

Om de 4 jaar staat de universiteit tijdelijk onder hoogspanning, 
want dan wordt een nieuwe rector verkozen. Zo ook dit jaar, al 
kwamen de verkiezingen door het coronavirus nog bijna op de 
helling te staan. Na de bekendmaking van de kandidaturen van 
de proffen Ivo Lambrichts, Piet Pauwels en Bernard Vanheusden, 
besloot het kiescollege de campagne voor onbepaalde duur op te 
schorten, in afwachting van de evolutie van de maatregelen. Maar 
in samenspraak met de kandidaten werd uiteindelijk beslist om de 
procedure elektronisch voort te zetten en met een aangepaste timing. 
Het startschot van de campagne werd gegeven op maandag 18 
mei met de bekendmaking van de beleidsplannen. Een week later 
gingen de kandidaten met elkaar in debat op de Agora, die voor 
de gelegenheid omgebouwd was tot een heuse studio. Omdat er 
door de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mocht zijn, 
werd het debat onder leiding van VRT-nieuwsanker Wim Devilder, 
live gestreamd. 

Van 8 tot 10 juni mochten de stemgerechtigden hun voorkeur 
elektronisch bekendmaken. Dat leverde dit resultaat op: 86 stemmen 
voor Bernard Vanheusden, 83 voor Piet Pauwels en 43 voor Ivo  
Lambrichts. 

Het reglement bepaalt dat als geen van de kandidaten in de  
eerste ronde meer dan 50% van de stemmen behaalt, er een tweede 
stemronde komt tussen de twee kandidaten met de hoogst behaalde 
scores. Tussen 17 en 19 juni konden de 232 stemgerechtigden 
opnieuw hun keuze maken. 
Na een debat in de TVL-studio’s op woensdag 17 juni en na afsluiting 
van de elektronische stembusgang was het een weekend in spanning 
afwachten voor de twee kandidaten vooraleer de kiescommissie het 
resultaat bekendmaakte. Dat gebeurde maandag 22 juni om 10 uur. 
Met 126  stemmen haalde Bernard Vanheusden het van Piet Pauwels 
die op 90 stemmen kon rekenen.

Na de aanstelling door de Raad van Bestuur op 2 juli is Bernard 
Vanheusden vanaf 1 oktober vier jaar lang rector van UHasselt. 
Hij heeft Wanda Guedens en Ken Haenen voorgedragen als 
vicerectoren. Op hen kan gestemd worden van 6 tot en met 8 juli. 
Op 9 juli worden de resultaten vastgesteld. Hun mandaat wordt 
bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 10 september. 

Vanzelfsprekend mag je in de volgende Nu weet je het een interview 
met de nieuwe rector en zijn team verwachten.
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nze wetenschappers 
hebben er een inte-

ressante kluif aan, maar voor  
velen van ons heeft COVID-19 
hun leven, toch op zijn minst het 
professionele luik, tijdelijk over-
hoop gehaald. Zo ook voor de 
redactie van Nu weet je het. We 
gingen in rechte lijn naar de pu-
blicatie van de editie maart toen 
het land plots in lockdown ging 
en het coronavirus ons dagelijks 
onderwerp van communicatie 
werd. Schrappen dan maar, 
die editie, maar het academie-
jaar afsluiten zonder Nu weet je 
het, dat wilden we natuurlijk ook 
weer niet.  

Het openingsartikel dat we 
gepland hadden met de twee 
beheerders in hun nieuwe 
functie, An De Backer (acade-
misch beheerder) en Eric Pass 
(algemeen beheerder), kreeg  
noodgedwongen een heel  
andere invulling, want plots-
klaps moesten ze de rol van  

O

"Eerst dachten we nog dat 
het maar voor even was."

GECOVERD: UHasselt en de coronacrisis. 

GECOVERD

crisismanager op zich nemen. 
Van ‘inlopen’ en ‘de tijd nemen 
om de organisatie te leren ken-
nen’ was geen sprake meer. 
Toch vonden ze in alle druk-
te nog even de tijd om ons - 
weliswaar digitaal- te woord 
te staan over de impact van de 
coronacrisis op onze universiteit.

Door de coronacrisis moest 
onze universiteit zich in snel-

tempo herorganiseren. Een 
hele uitdaging in een nieuwe 
beleidsfunctie. Hoe hebben 
jullie dit beleefd? 

Eric Pass: Als een spannende rit 
op een achtbaan! Ik was nog 
maar een drietal maanden be-
zig aan UHasselt toen de eerste 
signalen van de coronacrisis zich 
aankondigden. Voor ik het goed 
en wel besefte holde ik -toen dat 

nog mocht- van de ene crisis- 
vergadering naar de andere  
terwijl ik nog maar amper  
begon te weten wie wat doet 
binnen de UHasselt-organisatie.
Dat maakte het voor mij in het 
begin niet gemakkelijk om een 
oordeel te vellen of een aan- 
beveling te maken. 

Anderzijds gaf deze uitzon-
derlijke situatie mij wel de kans 
om op een zeer snelle manier 
de organisatie door en door te  
leren kennen. Zo bekeken was 
 het voor mij als het deelnemen  
aan een snelcursus 'zo-werkt- 
UHasselt' en leerde ik op korte 
tijd de ins & outs kennen.

An De Backer: Ik kende natuurlijk 
de context van de organisatie wel, 
dus dat maakte het voor mij een 
stuk makkelijker. Maar niet meer 
fysiek samenkomen, maakt de 
werking wel heel anders. Na de 
eerste online meeting dacht ik, ‘dit 
gaat eigenlijk best goed voor   

De veerkracht en solidariteit heeft De veerkracht en solidariteit heeft 

ons heel aangenaam verrast ons heel aangenaam verrast 

- - AN DE BACKER & ERIC PASS AN DE BACKER & ERIC PASS - - 
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kleinere vergaderingen’. Ik stond 
daar eerst niet zo bij stil. Ik heb het 
al bij al, denk ik, beleefd zoals de 
meeste medewerkers. In het begin 
dachten we dat het maar voor 
even was, maar het duurt uitein-
delijk veel langer en heeft dus best 
veel van de mensen gevraagd. 

Wat zijn de grootste moeilijk-
heden/obstakels waar je op 
gebotst bent bij het aanpak-
ken van de crisis? 

Eric Pass: Communicatie. Zoals 
steeds in dit soort situaties bleek 
ook nu de grote uitdaging te lig-
gen in een goede doorstroming 
van informatie. Je zit in een soort 
‘ratrace’ waarbij je voortdurend 
achter de feiten aanholt. Als  
beleidsteam neem je bepaalde 
beslissingen op basis van gege-
vens die je op dat moment hebt. 
Maar tegen dat die beslissingen 
de organisatie (studenten, mede-
werkers) bereiken, zijn ze vaak 
al niet meer van belang wegens 
weer nieuwe gebeurtenissen.

An De Backer: Voor mij ook 
de communicatie. Het afstem-
men van alle beslissingen. Plots 
kwam heel veel bij het Dagelijks 
Bestuur te liggen, waardoor dit 
soms een flessenhals werd. We 
kregen bij momenten het gevoel 
dat we alles in het oog moesten 
houden, waardoor ik me soms 
afvroeg of ik wel genoeg op de 
hoogte was van alles. En voor-
al de onwetendheid, hoe lang 
dit zou duren maakte het er niet 

makkelijker op. Hoe ver moes-
ten we gaan in onze aanpas-
singen? Soms namen we een 
beslissing en voor we het wisten 
moesten we alweer een nieuwe 
stap zetten. 
Ook de vooruitblik naar het 
nieuwe academiejaar is niet 
gemakkelijk, want het zal heel 
anders zijn dan we gewoon zijn. 
Het was een ongekende situ-
atie en sommige dingen zullen 
niet ideaal verlopen zijn, maar 

we hebben natuurlijk ook veel  
geleerd.

Wat heeft jullie in positieve zin 
verrast de afgelopen weken? 

An De Backer: De veerkracht 
en solidariteit intern heeft mij 
echt verrast. Voor heel veel  
medewerkers liepen privé en 
werk plots volledig door elkaar 
en toch waren ze heel flexibel 
en plichtsbewust. In verband met 
thuiswerk hoorde je vroeger wel 
eens dat mensen hun werk dan 
misschien wat minder zouden 
doen, we hebben nu gezien dat 
op dat vlak toch wel heel veel 
mogelijk is. 
Ook het gevoel van ‘we moeten 
hier samen door en we gaan 
ervoor’, was heel sterk aan- 
wezig. En het viel mij ook op dat 
er heel constructief meegedacht 
werd.

Eric Pass: Ook de veerkracht en 
solidariteit in de samenleving. 
Telkens weer zie je dit naar  

De coronacrisis was voor mij De coronacrisis was voor mij 

als nieuwe beheerder ook een als nieuwe beheerder ook een 

snelcursus 'zo-werkt-UHasselt' snelcursus 'zo-werkt-UHasselt' 

- - ERIC PASS ERIC PASS - - 
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Corona heeft ons al enige tijd 
in zijn greep en het lijkt erop 
dat dat ook nog een tijdje 
gaat duren, hoe zien jullie de 
nabije toekomst aan UHasselt 
tegemoet?

An De Backer: Het volgende 
academiejaar zal ongetwijfeld 
nog veel aanpassingen vragen. 
We kunnen er niet vanuit gaan 
dat het campusleven zoals het 
was gewoon kan hervatten. 
Meer digitaal onderwijs vraagt 
natuurlijk ook dat we hiervoor 
goed uitgerust zijn. Het onder-
zoek is al grotendeels opnieuw 
opgestart en dat loopt goed, 
maar ook daar moeten we  
natuurlijk rekening houden met 
aanpassingen. Zeker ook als het 
gaat over onderzoek in relatie 
tot andere landen.

Eric Pass: Ik weet dat het een 
cliché is, maar ‘elke crisis biedt 
opportuniteiten’. We zijn op heel 
korte tijd vertrouwd geraakt met 
de mogelijkheden en beperkin-
gen van digitalisering. Het on-
derwijs kon alleen nog vanop af-
stand worden gegeven. En ook 
de onderzoeksactiviteiten moes-
ten voor sommige projecten 
drastisch herbekeken te worden. 
En de meeste medewerkers van 
de centrale diensten werden in 
geen tijd ‘ervaringsdeskundigen’ 
op het vlak van telewerken.

Heel wat zaken zullen naar 
‘business-as-usual’ evolueren, 
maar er zullen ongetwijfeld ook 
een aantal veranderingen in 
onze werkwijze doorsijpelen. 
Online vergaderen bijvoor-
beeld, zal meer en meer deel 
gaan uitmaken van onze da-
gelijkse samenwerking. Ook de  
digitalisering van het onderwijs 
en onderzoek zal verder uit- 
gebreid worden.

Heeft de coronacrisis jullie 

op persoonlijk vlak ook iets  
geleerd?

Eric Pass: Sorry, maar ook hier 
weer een cliché: ‘meten is we-
ten’. De coronacrisis heeft mij 
geleerd dat je met het juiste  
gebruik van cijfers heel veel kan 
bereiken. Cijfers gebaseerd 
op feiten en verwerkt in slimme  
algoritmes zijn bepalend ge-
weest voor ons sociaal gedrag 
in de afgelopen weken en  
zullen dat ongetwijfeld zijn in de 
komende maanden. Ik ben van 
mening dat je met een slimme 
aansturing op basis van cijfers 
heel veel kan realiseren, zoals 
bijvoorbeeld het optimaliseren 
van processen in een organisa-
tie.

Persoonlijk verwacht ik dan ook 
heel wat meer zichtbaarheid en 
uitwisseling van cijfers in onze 
post-corona samenleving. De 
virologen en epidemiologen 
hebben hun handen meer dan 
vol gehad tijdens de corona- 
crisis. Maar ook in het post- 
corona tijdperk gaan we hun  
statistieken met meer dan  
normale belangstelling blijven 
volgen.

An De Backer: Vlamingen 
hebben hun verantwoordelijk-
heid genomen in deze crisis en 
hebben dat goed gedaan. Het 
gevoel van ‘samen sterk’ en ‘we 
zullen doorgaan’ leefde heel 
erg. We mogen niet vergeten 
dat deze crisis voor veel men-
sen ook echt ernstige gevolgen 
heeft, op vlak van gezondheid, 
maar ook op het vlak van werk, 
denk maar aan al die mensen 
die hun werk verloren of tijdelijk 
niet meer konden uitoefenen. 
Wij hadden het dan wel heel 
druk, maar dat moeten we toch 
in perspectief plaatsen. Daarom 
probeer ik zoveel mogelijk te fo-
cussen op de positieve zaken.  ■

Ook het volgende academiejaar zal Ook het volgende academiejaar zal 

ongetwijfeld nog veel aanpassingen ongetwijfeld nog veel aanpassingen 

vragen vragen 

- - AN DE BACKER AN DE BACKER - - 

boven komen tijdens dit soort 
crisismomenten. Mensen die hun 
eigenbelang opzij zetten en zich 
opofferen om anderen te hel-
pen. Op zijn minst geldt dit voor 
alle zorgverstrekkers, in de meest 
brede zin van het woord.
Maar ik heb dit fenomeen ook 
mogen waarnemen binnen onze 

eigen organisatie. Medewerkers 
die een extra tandje bijstaken 
en het beste van zichzelf gaven, 
zonder morren, zonder enige 
verwachting van erkenning of 
tegemoetkoming. Mooi om deel 
te mogen uitmaken van zo een 
dynamische organisatie.
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van 
UHasselt. Deze editie: 
Jij dacht dat social distancing pas in 2020 werd ingevoerd? Think 
again! 
Deze archieffoto bewijst dat onze studenten zelfs in 2001 al 1,5 
meter afstand hielden tijdens het studeren. En daar was helemaal 
geen gezondheidscrisis voor nodig. Wie had kunnen denken dat de 
toen nog niet gerenoveerde campusbib zo future proof zou zijn? 

2 0 0 1

WEET JE DIT NOG
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"We gaan zelfs met de fiets naar de IKEA"
Kilometervreter: Kim Vandijck (PER)

Sinds augustus 2018 doet het gezin van Kim Vandijck alles met de elektrische bakfiets. Ze verkochten hun auto (aan iemand van UHasselt  
trouwens) en vervingen die door een tweede elektrische bakfiets. Weg verzekering, weg keuring, weg dure herstellingen. Hallo vrijheid! “Zowel 
mijn man als ik werken zó dicht bij huis dat die auto eigenlijk geen nut meer had. En je bent in de stad sowieso sneller met de fiets, op vijf minuutjes 
ben ik op het werk. Er zijn zelfs collega’s die verder parkeren dan ik woon”, vertelt Kim. “Nu, ik ben me er wel van bewust dat het een enorme 
luxe is, niet iedereen kan dit doen. Ik ben erg blij dat we destijds een bewuste keuze gemaakt hebben om een huis in de stad te kopen.”  
Maar ook voor langere afstanden is er een simpele oplossing: autodelen! “Dat is wel echt nodig, vind ik. Als we vrienden of familie willen  
bezoeken die verder weg wonen, is zo’n deelauto enorm handig. Maar vaak gebeurt dat eigenlijk niet want we kunnen onze bakfietsen voor 
bijna alles gebruiken. Grote inkopen doen is bijvoorbeeld geen enkel probleem. We gaan zelfs met de fiets naar de IKEA! Een tapijt van 3 
meter? Geen probleem op de bakfiets (lacht)!”

Tja, er ís niet zo veel op mijn korte traject, dus mijn 
favoriete plek is makkelijk te kiezen: de markt. Als ik 
op dinsdag of vrijdag naar het werk rijd, stop ik al 
eens om groenten en fruit te kopen. En voor mij geen 
gesleur met zakjes want ik heb mijn bak altijd bij om 
alles in te zwieren (lacht)!

Favoriete plek onderweg

Katarinawijk

Demerstraat

Dusartplein
(markt)

Oude Gevangenis

Naam: Kim Vandijck
Leeftijd: 35
Traject: Katarinawijk naar Demerstraat 94
Totale afstand: 1,1 km
Gemiddelde snelheid: 22 km/uur
Fiets: Cargobike van Bakfiets.nl en Bullit van Larry vs Harry
Kilometervergoeding (per dag): € 0,50

ID-Kit

Laat ook jij, net als Kim, de wagen aan de kant om naar UHasselt te komen? Loop, step, fiets je? Kom je met het openbaar vervoer of kies je voor 
nog een andere manier? Boot, iemand? Laat het ons weten en wie weet word jij onze volgende Kilometervreter! nieuws@uhasselt.be 

11PERSONEELSWEETJES



12 SHOW AND TELL

"Er zit ergens ook wel een 
showbeest in mij." 

Show and tell met Joris Van Houtven (DSI, I-BioStat en VITO) 
die onderzoek voert naar mass spectrometry-based proteomics. 

Joris Van Houtven (DSI) toont ons zijn favoriete plek op de campus en vertelt ons alles over 

zijn onderzoek, zijn dromen/ambitie/passies...
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SHOW AND TELL

Hoe zou je jouw onderzoek 
uitleggen aan een vijfjarige?
Het menselijk lichaam bestaat 
voor een groot deel uit eiwitten 
of ‘proteïnen’. Als je ziek bent of 
een geneesmiddel neemt, heeft 
dat een invloed op welke types 
proteïnen aanwezig zijn in je 
cellen en in welke verhoudingen. 
Dit wordt meestal onderzocht 
door de proteïnen in een stukje 
biologisch materiaal op te meten 
met een massaspectrometer. Dat 
toestel maakt honderdduizenden 
grafieken (‘spectra’) die 
‘vingerafdrukken’ voor die 
proteïnen zijn. Het is mijn taak 
om computersoftware te schrijven 
die al die data automatisch kan 
doorploegen en herkennen 
hoeveel en welke proteïnen 
aanwezig zijn, want dat is voor 
de software die nu al bestaat niet 
altijd even makkelijk.

Hoe ver sta je momenteel met je 
onderzoek?
We hebben een prototype 
ontwikkeld dat op een volledig 
ander principe gebaseerd is 
dan de bestaande methodes. 
Ondanks de eenvoud van onze 
methode vinden we in meer dan 
80% van de ‘makkelijke’ gevallen 
hetzelfde resultaat. Als we dan 
kijken naar de ‘moeilijke’ gevallen, 
waarin bestaande methodes het 
spectrum niet kunnen herkennen, 
vinden wij toch in meer dan 10% 
van de gevallen wel iets. De 
hamvraag is nu natuurlijk of die 
nieuwe vondsten ook kloppen, 
en of we die cijfers nog wat 
kunnen opkrikken. Ik heb nu nog 
8 maanden de tijd om dat uit 
te pluizen, en dan moet ik aan 
het schrijven van mijn doctoraat 
beginnen denken.
 
Waarom koos je dit onderzoek?
Het is een zot project. Onze 
methodologie gaat in tegen wat 
alle anderen doen en is daardoor 
nu nog heel traag, maar er zijn 
veel inherente voordelen en op 
termijn zullen die (hopelijk) de 
doorslag geven. Het is high risk, 
high reward, out-of-the-box, zeg 
maar. Iets dat alleen kan werken 
als je gek genoeg bent om het 
écht te proberen en dat trekt mij 

aan. Verder is ‘mass spectrometry-
based proteomics’ een heel 
interdisciplinair veld waarin 
mijn kennis over chemie, fysica, 
statistiek, IT en bio-informatica 
samenkomt. Toen ik aan mijn 
onderzoek begon wist ik dat er 
een stevige component software 
development bij zou zitten, een 
vaardigheid die ik sowieso verder 
wilde ontwikkelen.

Als je niet aan UHasselt zou 
doctoreren, waar zou je dan 
zijn?
Waarschijnlijk zou ik R&D doen 
bij een groot bedrijf of ‘System 
Administration en Software 
Development’ in de IT-sector. Ik 
heb altijd gezegd dat ik geen PhD 
wilde doen omdat ik geen zin had 
in iets als publicatiedruk, maar 
mijn promotor - die destijds de 
begeleider van mijn masterthesis 
bio-informatica was - begon nog 
maar net als prof aan UHasselt 
en het klikte best goed. Toen hij 
me vroeg om specifiek dit project 
bij hem te doen, heb ik nog 
even getwijfeld maar ik wilde 
uiteindelijk de kans toch niet laten 
liggen. Ondanks de ups en downs 
heb ik er geen spijt van!

Wat wilde je als kind worden?
Astronaut, uitvinder of eerste 
minister. Helaas kom ik voor dat 
eerste niet meteen in aanmerking, 
maar dat van die uitvinder is tot op 
zekere hoogte nog wel aan het 
lukken! Ik heb even aan politiek 
gedacht, maar uiteindelijk geloof 
ik dat mijn wetenschappelijke 
talenten en interesses groter zijn 
dan mijn politieke. Maar toch 
zit dat er ook wel een beetje 
in, want ik heb altijd graag 
studentenvertegenwoordiging 
gedaan en vorig jaar ook mee de 
PhD-raad aan UHasselt opgericht. 
Tot het einde van het academiejaar 
ben ik nog voorzitter (bij dezen: 
opvolgers gezocht!).

Wat zijn jouw professionele 
dromen?
Zolang het past in iets wat op 
een work-life balance lijkt (ook 
binnen een gezin), ben ik heel 
ambitieus. Door mijn gevoel voor 
verantwoordelijkheid en initiatief 

kwam ik tot nu toe spontaan in 
leidinggevende posities terecht, 
dus ik verwacht/hoop dat die 
trend zich verder zet. Maar ik zou 
niet meteen prof willen worden. 
Mijn promotor heeft iets wat lijkt 
op een work-life balance en daar 
heb ik veel respect voor, maar 
dat lukt me waarschijnlijk niet als 
ik ook 9 uur slaap per dag wil 
(lees: moet) halen. Nochtans 
vind ik de academische sfeer 
heel aangenaam. Alles draait om 
bijleren, ontdekken en exploreren. 
Ik leg ook heel graag dingen 
uit en kan werkelijk genieten 
als ik (interactief en enthousiast) 
een oefenzitting geef; er zit 
ergens ook wel een beetje een 
showbeest in mij. Als ik tijdens 
workshops of meetings Geert Jan 
Bex bezig zie, de liaison van het 
Vlaams Supercomputing Center 
voor UHasselt, dan denk ik vaak 
‘Ja, dát zou ik ook graag doen’. 
Zeg maar, een goede mix van 
consultancy, onderzoek, les en 
workshops geven in zowel een 
academische als commerciële 
sfeer. Geef me daar bovenop 
nog een team om mee te werken, 
en ik teken meteen! Maar ach, 
we zullen zien welke deuren zich 
openen aan het eind van mijn 
doctoraat.

Welk boek, film, concert zou je 
aanraden aan collega’s?
‘Thinking Fast and Slow’ van Daniel 
Kahneman, een psycholoog die 
de Nobelprijs economie heeft 
gewonnen voor het onderzoek 
dat hij in dat boek beschrijft. Het 
centrale idee is dat onze hersenen 
bijna alles beslissen vanuit 
automatische piloot of ‘intuïtie’ (the 
fast brain) en bijna niets rationeel 
(vanuit the slow brain), en dat 
zelfs wanneer we ‘rationele’ 
beslissingen nemen, er soms toch 
een grote component irrationaliteit 
bij komt kijken. Een gigantische 
eye-opener waardoor je mensen 
(inclusief jezelf) en hun beslissingen 
en interacties door een andere bril 
gaat zien.

Wie nomineer je voor de 
volgende Show & Tell?
Lisa Van Ryckeghem van REVAL. 

niet meer”, reageer ik dan soms 
beschuldigend, maar ook met een 
glimlach en knipoog erbij. Hier 
voel ik me thuis. 

aarom koos je deze 
locatie als je favoriete 

plek op de campus? 
Dit is blok E, de verdieping 
waarop ik werk. Als ik even de 
benen strek om water te halen of 
mijn appel te schillen, dan sla ik 
op de gang al eens graag een 
babbeltje met een collega die 
toevallig ook op pad is. Of als 
ik een moeilijk probleem moet 
overpeinzen, dan ijsbeer ik enkele 
rondjes doorheen de gangen. 
Ik staar dan wel zoveel mogelijk 
naar de vloer, want anders vragen 
mensen “aan het nadenken?” “Nu 
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Examens organiseren, het is altijd een uitdaging maar dit jaar des 
te meer. Ondanks de coronacrisis slagen onze collega’s erin om 
zowel de off- als on-campus examens optimaal te laten verlopen.

Enkele opvallende cijfers:

 » examens vinden plaats in 101 lokalen verspreid over 6 
locaties, tot de Fitlink toe

 » in de drukste week worden maar liefst 50 jobstudenten 
ingezet als steward, goed voor 116 shiften

 » de examens zijn gespreid over 3 shiften per dag, beginnen 
om 8 uur en duren tot soms wel 20 uur

 » 1000 stickers helpen de studenten wegwijs maken bij het 
vinden van hun lokaal en in het naleven van de maatregelen

 » 114 collega's helpen als extra toezichter op diverse locaties 
en staan paraat vanaf 7 uur 's ochtends

Aan iedereen die dit mee mogelijk maakte: bedankt!

In Beeld

Examens in 
coronatijden
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hishing. Wees extra alert in coronatijden! , laat je niet vangen!’ 
Met die slogan wees de Informatieveiligheidscommissie (IVC) 

van UHasselt je eerder al op de gevaren van het internet. Meer be-
paald het gevaar om je door cybercriminelen naar een valse web-
pagina te laten leiden en zo een virus op je pc binnen te halen, of 
erger nog: je bankgegevens afhandig te maken. 
Phishing, en alle varianten daarop, is een wereldwijd probleem dat 
tijdens de coronacrisis nog is toegenomen. Waar langs elektronische 
weg gecommuniceerd wordt, loert het gevaar om de hoek. Vorige 
zomer deed de IVC de test bij UHasselt-medewerkers en velen lie-
ten zich vangen. “Er is dus nog werk aan de winkel, maar dat is ook 
wat we verwachtten”, zegt prof. dr. Wim Lamotte, voorzitter van de 
IVC. “Je bewust zijn van de mogelijke gevaren, dat is de eerste en 
belangrijkste stap.” 

'P

GOOD TO KNOW

"Iedereen is een stukje  van de puzzel" 
Phishing. Wees extra alert in coronatijden! 

“En nu maar hopen dat we intussen niet gehackt worden met de 
vraag om losgeld te betalen,” lacht Wim Lamotte als we het inter-
view afsluiten, “dan zouden we dit gesprek een heel andere wen-
ding moeten geven. Want grote bedrijven en andere universiteiten 
is het al overkomen.”

Ook al hadden deze organisaties zonder twijfel veiligheidsmecha-
nismen ingebouwd, toch gebeurt het.  “En dus moeten we ons de 
vraag stellen of we sommige processen niet anders moeten laten 
verlopen,” zegt professor Lamotte, “dat kan bijvoorbeeld door bij 
sommige applicaties een controle met EiD toe te voegen. We moe-
ten ons ook afvragen of alle communicatie wel via e-mail moet  
verlopen. Cybercriminelen gaan ook steeds inventiever te werk 
en daarbij tekenen twee trends zich af. Ofwel sturen ze massaal  
berichten uit en rekenen ze erop dat een kleine groep ‘toehapt’. 
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"Iedereen is een stukje  van de puzzel" 

GOOD TO KNOW

Ofwel versturen ze hun boodschappen heel gericht en zijn die zo 
opgesteld dat je al héél alert moet zijn om je niet te laten vangen 
(zie kader). Dit herkennen is niet altijd gemakkelijk. Daarom zullen 
we binnen UHasselt nog meer infocampagnes opzetten zodat onze 
medewerkers weten hóe het gebeurt en wát ze kunnen doen om het 
te voorkomen.”

Is geweten wie achter de pogingen tot hacking zit?
“Het is ooit begonnen met kleine criminelen die probeerden indivi-
dueel of in kleine groep geld te verdienen, maar intussen gaat het 
duidelijk om georganiseerde misdaad. Waar ze zitten is heel varia-
bel, maar het zijn organisaties die heel gericht actief zijn en vaak ook 
zeer geavanceerd te werk gaan.”  

Is dit dan een verloren strijd waarbij je als organisatie altijd 
achter de feiten aanholt?
“Daar is discussie over, maar ik vind dat we niet fatalistisch moeten 
zijn. Je kan er zelf voor zorgen dat de kans dát het gebeurt zo klein 
mogelijk is en áls het gebeurt de impact beperken. Zo kan je bijvoor-
beeld de verschillende netwerken van elkaar scheiden. Als hackers 
weten dat ze maar een stukje van je organisatie kunnen treffen, ben 
je meteen een heel stuk minder aantrekkelijk voor hen.” 

Maar als unief met een opleiding Informatica mogen wij ons  
gelukkig prijzen dat we de juiste kennis in huis hebben?
“Uiteraard ja (lacht). Het is natuurlijk niet omdat je informatici in huis 
hebt dat je sowieso veilig bent. Iederéén moet meewerken, het is 
ieders verantwoordelijkheid om betrokken te zijn want iedereen is 
een stukje van de puzzel. Security awareness, dat is voor mij de kern-
boodschap.”

Medewerkers raadplegen ook privé-accounts op Google, 
vormt dat ook een gevaar?
“Wij raden aan om je werk- en privé-account apart van elkaar 
te beheren. Je kan dan ook niet de fout maken om - ongewild -  
UHasselt-gegevens elders vrij te geven.” 

En wat met de smartphone?
Ook daar bestaat het gevaar inderdaad en naar analogie met phis-
hing -oplichting via e-mail- spreken we in het geval van frauduleuze 
sms’en van smishing. Het gebeurt ook via Whatsapp of andere ver-
gelijkbare apps. De hackers verleggen natuurlijk hun terrein nu men-
sen steeds meer op de hoogte zijn van phishing via mail. Ze zullen 
via alle mogelijke kanalen hun ding proberen te doen. Het bevei-
ligen van gsm’s is dus alweer een volgende uitdaging, waarin we 
trouwens al een aantal stappen hebben gezet. ■

Wat is phishing? 
Phishing is online oplichting via valse e-mails, websites of berichten 
(bijv. via sms of Whatsapp). Cybercriminelen proberen je te 
verleiden om naar een website te gaan of een bestand te openen 
en zo inloggegevens te verkrijgen, een virus te verspreiden of zelfs 
geldverrichtingen te laten doen.  

Waar moet ik op letten?
• Controleer of de mail die je krijgt komt van iemand die je 

vertrouwt en van het juiste mailadres. Staan er schrijffouten in het 
adres van de afzender, dan moet je heel alert zijn.

• Is de inhoud van het bericht normaal? Hackers gebruiken in 
hun berichten vaak nogal dwingende taal, zoals ‘dringend’, 
‘reageer snel’, ‘ik heb een speciale vraag voor jou’, enz.  

• Bij twijfel, stuur dan de afzender een nieuwe mail (dus niet als 
antwoord op de vorige mail) of bel de persoon en ga zo na of 
het bericht veilig is.

• Als je gevraagd wordt op een link te klikken kan je best eerst 
het adres van de link controleren door er met je muis over te 
bewegen (zonder te klikken).

• Mails die in je spam folder beland zijn, moet je sowieso met de 
nodige aandacht behandelen. 

Wat als ik met een phishingmail te maken heb? 
Zeker melden! Klik rechts bovenaan in het bericht op de 3 verticale 
puntjes en kies ‘phishing melden’. De melding komt dan niet alleen 
bij onze ICT-diensten terecht maar ook bij Google. Dat heeft als 
voordeel dat alle meldingen wereldwijd bij Google gekend zijn en 
ze dus afzenders aan de bron kunnen blokkeren. 
Heb je toch op een link in een phishingmail geklikt, of ben je naar 
een valse webpagina ‘gelokt’, neem dan zo snel mogelijk contact op 
met de helpdesk om na te gaan of je een virus hebt binnengehaald. 
Weet dat je ook al in de val kan trappen door op een pagina met 
een (valse) advertentie te komen. Een goede virusscanner is dus 
zeker geen overbodige luxe. Deze is geïnstalleerd op elk toestel 
individueel,  hierdoor ben je ook thuis of in een ander netwerk 
beveiligd. 

Meer tips?

www.safeonweb.be
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"Ik zou best met
jou willen werken!"

Blind Date met Raphaela Delahaye & Veronique Pousset 

BLIND DATEBLIND DATE

Een tafel, twee stoelen. Meer is er vaak niet nodig voor een goed gesprek. Nu weet je het! 

brengt daarom twee UHasselt-medewerkers samen aan tafel om aan de hand van enkele 

inspirerende vragen te praten over hun onderzoek, werk, inzichten en passies.

e zijn nog geen minuut 
ver in deze Blind Date of het 
enthousiasme spat er al vanaf. 
“Oh heb jij ook honden?” vraagt 
Raphaela blij, “Dan hebben we 
al een match!” Zo snel vonden 
Raphaela Delahaye (DOC) en 
Veronique Pousset (GLW) dus 
een grote gezamenlijke passie 
én een ideaal gespreksonder-
werp tijdens deze Blind Date. 
Wat verder volgt is een leuk, 
spontaan gesprek over (uiter-
aard) honden, hobby’s, liefde 
voor taal en het plezier tijdens 
het werk. Het wordt zelfs zó een 
leuk gesprek dat er even een 
nieuw team lijkt te ontstaan wan-
neer Veronique opmerkt: “Weet 
je, ik zou best wel met jou willen 
werken”. Raphaela lacht: “Oh ja, 
dat zou super zijn. Dat moeten 
we proberen te regelen!” Een 
geslaagde Blind Date dus, die 
begon met de vraag:

Stel jezelf even voor

Veronique: Ik ben Veronique 
Pousset, ik werk als secretaresse 
op de faculteit Geneeskunde en 
levenswetenschappen. Ik ben 
getrouwd, heb drie kinderen en 
twee honden.

Raphaela: Aah, de eerste match 
is al binnen, hoor ik. Ik heb ook 
honden. (lacht)

Veronique: Ooh heel leuk!

Raphaela: Ik ben Raphaela 
Delahaye, we hebben dus alle-
bei een Franstalige achternaam 
(lacht). Ik werk voor de dienst 
Onderzoekscoördinatie, meer 
specifiek in de cel onderzoeks- 
financiering. Ik ben ook ge-
trouwd. Ik heb geen kinderen. Ik 
heb drie honden, allemaal uit het 
asiel.

Veronique: Oh, en valt dat 
mee?

Raphaela: Jazeker, honden uit 
het asiel hebben natuurlijk wel 
wat tijd nodig om te wennen aan 
hun nieuwe thuissituatie. Je moet 
daarom heel consequent zijn, 
maar je moet hen ook met veel 
situaties en zaken kennis laten 
maken. Vaak zijn honden uit het 
asiel ook getraumatiseerd. Dat 
maakt het niet eenvoudig, maar 
gelukkig is dat niet altijd het ge-
val. Onze laatste aanwinst voel-
de zich meteen thuis bij ons, dat 
is heerlijk om te zien.

W Leg je werk even uit

Raphaela: Samen met mijn drie 
collega’s binnen onderzoeks-
financiering begeleiden we  
onderzoekers in het vinden van 
financiering voor hun projecten. 
Wij helpen hen met het indienen 
en opstellen van hun beursaan-
vraag. Het is heel leuk werk, 
want je hebt veel contact met de 
onderzoekers en de vele dead-
lines zorgen ervoor dat je snel 
en efficiënt moet werken. Dat 
maakt het spannend.  

Veronique: En dat zijn dan 
beurzen zoals FWO en BOF?

Raphaela: Ja, dat zijn de  
bekendere beurzen. Verder zijn 
er ook fondsen zoals Kom op  
tegen Kanker, Koning Boude-
wijnstichting of Charcot Founda-
tion en nog vele anderen. 

Veronique: En die deadlines 
zorgen dus soms voor stress?

Raphaela: Zeker, maar dat is 
best leuk. Nu voor de duidelijk-
heid: als een dossier te laat op-
gestart wordt, kunnen wij natuur-
lijk ook geen mirakels verrichten.  

Dat maken we dan ook duidelijk 
aan de onderzoekers.

Veronique: Ik doe het secretari-
aat voor zo een tiental collega-
professoren en ben verantwoor-
delijk voor de agenda van onze 
decaan, Piet Stinissen. Dat bete-
kent dus dat ik veel moet bellen 
om meetings in te plannen. Heel 
leuk werk, want je krijgt via de 
telefoon een band met bijvoor-
beeld de secretariaatsmede-
werkers van allerlei ziekenhuizen 
en bedrijven. Verder begeleid 
ik doctoraatsstudenten met het 
organisatorische en administra-
tieve dat op hen af komt in de 
laatste maanden voor ze hun 
doctoraat afleggen. Ik zeg altijd 
dat ik hen met alles kan helpen, 
behalve met het nalezen van hun 
thesis (lacht).

Wat vind je het leukste aan je 
werk?

Raphaela: Aha, we liggen voor 
op de vragen. (lacht)

Veronique: Wel, ik zou uren 
kunnen spreken over wat ik  
allemaal leuk vind aan mijn 
werk (lacht). Het is heel   
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Ik werk in het mooiste lokaal Ik werk in het mooiste lokaal 

van BIOMED. Ik zie iedereen van BIOMED. Ik zie iedereen 

binnenkomen en alle mensen binnenkomen en alle mensen 

spreken mij aan. spreken mij aan. 

- - VERONIQUE VERONIQUE - - 

boeiend, ik vind het leuk om 
ergens aan te beginnen en dat 
zo snel mogelijk klaar te spelen. 
Ik doe ook graag de ondersteu-
ning en het onthaal bij grote eve-
nementen. En ik zit in het mooiste 
lokaal van BIOMED (lacht). We 
zien vanuit ons kantoor ieder-
een binnenkomen en iedereen 
spreekt ons aan, zowel gasten 
als collega’s. Bij eender wel-
ke problemen komt men bij ons 
langs en proberen wij hen verder 
te helpen. Als je dan het verschil 
kan maken, geeft dat een goed  
gevoel. En niet te vergeten, ik 
heb ook heel leuke collega’s!

Raphaela: Ik vind de vrijheid die 
je krijgt om zaken te ontwikkelen 
heel leuk. Met ons team werken 
we bijvoorbeeld aan een bege-
leidingstraject voor onderzoe-
kers bij het indienen van FWO- 
aanvragen. Een fijn proces 
om mee uit te werken, waarbij 
we nauw in contact staan met 
de faculteiten. Mijn werkveld 

Zie je linken tussen jouw werk 
en dat van je gesprekspartner?

Veronique: Ik herken veel in wat 
je vertelt. Ik zie ook de stress bij 
onze onderzoekers wanneer zij 
een project moeten indienen. En 
de vreugde of verdriet is soms 
enorm, natuurlijk vieren wij bij 
ieder succes mee.

Raphaela: Oh, maar wij ook 
hoor! Wij juichen binnen onze 
dienst even luid als de onder-
zoeker zelf wanneer een beurs 
wordt binnengehaald. We zijn 
even fier als hen wanneer er 
een succes behaald wordt. Ik 
zie trouwens nog een link tussen 
onze beide jobs. We volgen  
allebei veel zaken tegelijkertijd 
op en helpen veel mensen.

Veronique: Dat is één van de 
allerleukste aspecten, mensen 
helpen.

Raphaela: Zeker, en je krijgt 

is ook continu in verandering.  
Subsidiegevers/ (onderzoeks) 
organisaties schenken nu bijvoor-
beeld veel aandacht aan de  
impact van het onderzoek voor 
de maatschappij. Vroeger moest 
je dat als onderzoeker niet zo 
specifiek vermelden, nu is dat 
één van de belangrijkste vragen. 
En wij helpen onderzoekers dus 
om die boodschap duidelijk over 
te brengen.

Veronique: Jij gaat dus ook met 
veel mensen om, dat is leuk.

Raphaela: Ja, ik mag veel on-
derzoekers ontmoeten en dat 
vind ik zeer plezierig, zeker om-
dat ik nog redelijk nieuw ben aan 
UHasselt. Ik werk hier nu onge-
veer een jaar. Door af te spreken 
met onderzoekers, maak je kennis 
met de hele instelling. 
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Wij juichen even luid als de Wij juichen even luid als de 

onderzoeker wanneer een beurs onderzoeker wanneer een beurs 

wordt binnengehaald  wordt binnengehaald  

- - RAPHAELA RAPHAELA - - 

binnen UHasselt veel erkenning 
vind ik. Je wordt oprecht bedankt 
als je hebt kunnen helpen.

Wat wilde je vroeger 
worden?

Veronique: Toen ik 18 was, wil-
de ik heel graag naar Afrika gaan 
om er vrijwilligerswerk te doen. 
Maar dat was niet echt een op-
tie. Nu trekken 18-jarigen soms 
op sabbatjaar naar Australië 
of elders voor ze gaan studeren, 
maar dat was niet zo in mijn tijd. 
Ik heb dan maar voor laborante 
gestudeerd in een kleine hoge-
school in Velm.
Raphaela: Oei, waar ligt dat? 
(lacht)

Veronique: In Sint-Truiden, het 
was een kleine hogeschool met 
maar 120 studenten. De school 
bestaat nu niet meer. Ik heb daar 
dus gestudeerd voor laborante, 
maar eerlijk gezegd wou ik dat 
helemaal niet worden. Had ik 

geweten wat ik nu weet, dan 
had ik willen worden wat ik nu 
doe.

Raphaela: Oh, dat is mooi 
om te horen. Voor mij is dit 
best een moeilijke vraag. Als 
kind knutselde en tekende ik 
veel en mijn favoriete bezig-
heid was hutten bouwen. In de  
basisschool heb ik wel eens 
een tasje met pleisters en ver-
banden meegenomen naar 
school, omdat ik verpleeg-
kundige wilde worden. Mijn 
moeder is dat namelijk ook. 
Maar die verpleegsterfase is 
snel voorbijgegaan. Ik heb al-
tijd graag mensen geholpen en 
concrete zaken willen realise-
ren, dat is ook wat ik nu doe 
en het is een beetje de rode 
draad in mijn carrière denk ik.  
Kom, we stellen gewoon tus-
sendoor een eigen vraag! Wat 
zou jij nog willen doen in je 
leven?

Veronique: Goh, ik zou wat 
beter willen zijn in taal. Ik ben 
al een paar  keer aan een cur-
sus  Frans en Engels gestart, 
maar door drukte thuis moeten 
afhaken. Maar ik wil dit zeker 
opnieuw oppikken, want ik volg 
best graag avondschool. Ik leer 
heel graag zaken bij. Zo heb ik 
ook een aantal jaren geleden 
de opleiding proefdierkunde  

gevolgd en twee jaar les  
gevolgd bij Syntra. Ik vind het 
veel leuker om ‘s avonds iets bij 
te leren dan te gaan dansen of 
breien of noem maar wat. Mijn 
kinderen zijn ook groter, dus ik 
heb wat meer vrije tijd. Wat wil 
jij nog doen?

Raphaela: Wel ik woon in Wal-
lonië, dus mijn Frans is best ok.  
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En ik ben nu met een cursus Ita-
liaans bezig, maar dat valt wat 
tegen. Ik vind het moeilijk, vooral 
op vlak van grammatica. Ik link 
Italiaans te veel naar het Frans en 
ze zijn toch verschillend, ondanks 
dat de talen op elkaar lijken.

Zou je een dag van werk 
willen wisselen met je 
gesprekspartner?

Veronique: Ik denk dat ik dat 
niet zou kunnen, maar ik zou het 
wel heel graag doen.

Raphaela: Ik zou jouw werk 
zeker ook eens willen doen. Je 
bent een soort vertrouwensper-
soon, je bent het aanspreekpunt. 
Je bent de glimlach van BIO-
MED zeg maar.

Veronique: Dat is mooi gezegd 
(lacht). Wel, ik probeer dat toch 
te zijn tenminste. Weet je, ik zie 
me eigenlijk wel met jou samen-
werken. Ik zou niet meteen jouw 
job willen doen, maar wel jou 
ondersteunen bij al het praktische.

Raphaela: Dat zou pas handig 
zijn! Iemand die me eraan her-
innert wat wanneer naar buiten 
moet. Daar moeten we werk van 
maken. Kijk, een nieuw team is 
gemaakt (lacht).

Veronique: Waar woon je dan?

Raphaela: Ik woon net achter 
Luik. Een heel mooie streek, maar 
het nadeel is dat ik twee uur per 

Veronique: En wie van jullie 
twee doet de afwas?

Raphaela: De afwasmachine 
(lacht). Zie jij jezelf over twintig 
jaar nog hetzelfde werk doen?

Veronique: Wat een mooi com-
pliment. Je bedoelt zeker 16 
jaar! (lacht) Ja, ik zie mezelf dit 
nog wel doen. Ik doe mijn werk 
gewoon ontzettend graag.

Raphaela: Hoe lang werk je al 
voor UHasselt?

Veronique: Sinds 1994. En deze 
job doe ik sinds 2012, daarvoor 
werkte ik onder meer als laboran-
te. Zie jij jezelf nog aan UHasselt 
binnen twintig jaar?

Raphaela: Ik ben nog nieuw 
natuurlijk, dus ik zit nu nog in de 
heel leuke fase dat ik alles mag 
ontdekken. Maar ik zie moge-
lijkheden genoeg om hier een 
mooie carrière uit te bouwen. ■

Jij bent de glimlach van BIOMED Jij bent de glimlach van BIOMED 

- - RAPHAELA AAN VERONIQUE RAPHAELA AAN VERONIQUE - - 

Wat zou je nog willen weten 
over de andere?

Veronique: Leuke vraag. Ik zou 
willen weten wat je nog doet 
buiten het werk. Wandelen met 
de honden neem ik aan?

Raphaela: Heel zeker, vooral 
in het weekend gaan we vaak 
wandelen in de Ardennen. Dat is 
heel dichtbij voor ons. 

dag in de wagen zit om hier te 
werken. Gelukkig carpool ik 
vaak met een onderzoeker van 
CMK, dat maakt het wat aange-
namer. En verder lees ik veel in 
mijn vrije tijd en samen met mijn 
man kook ik vaak. Hij kookt heel 
goed, ik helemaal niet. Ik ben 
dan ook een Nederlandse, ik 
kan alleen maar wortelstamppot 
maken (lacht).
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Jonas, zoontje van NULENS Raf, School voor 
Mobiliteitswetenschappen
Maya Lynn, dochtertje van PITET Louis, 
faculteit WET
Nand, zoontje van WYNEN Jeroen, 
faculteit WET
Beliz Ada, dochtertje van YILDIRIM Neslihan, 
aankoopdienst
Noor, dochtertje van MOONS Lynn, 
faculteit RWS
Flor, zoontje van VERBOVEN Kenneth, 
faculteit RWS
Oona, dochtertje van SWINNEN Sofie, 
Departement Academisch Beheer
Onno, zoontje van SWERTS Marieke, 
faculteit ARK
Mattia, dochtertje van PODDA Cristina, 
faculteit IIW
Fien, dochtertje van VAN DER VEER Ingrid, 
faculteit RWS
Sam, zoontje van ROSS Veerle, School voor 
Mobiliteitswetenschappen en van BRIJS Kris, 
School voor Mobiliteitswetenschappen
Nathan, zoontje van BECKER Thijs,faculteit WET
Adelina, dochtertje van STANCU Ilie Cosmin, 
faculteit GLW
Paulien, dochtertje van HUYGH Tine, 
Departement Academisch Beheer
Lou, zoontje van VERCAMPT Hanne, School 
voor Educatieve Studies
Liaz, zoontje van VAES Diego, faculteit BEW
Erinmi, zoontje van OLAJUMOKE 
OWOKOTOME Evangelina, Faculteit WET & 
OLUWAFEMI OLUSOJI Daniel, faculteit WET 
Nora, dochtertje van VAN DEN HOUTE 
Maaike, faculteit RWS
Lucie, dochtertje van VANDENREYT Thomas, 
Departement Academisch Beheer
Simon, zoontje van LAMERS Ilse, faculteit RWS
Ibe, zoontje van HERMANS Lisa, faculteit WET

Het laatste nieuws rond geboortes, 
huwelijken en pensioneringen vind je op

www.uhasselt.be/intranet

Zijn wij iemand vergeten? 
Graag een seintje aan de 
Personeelsdienst!

21/12/2019

11/04/2020

09/05/2020

28/11/2019

19/12/2019

23/12/2019

09/01/2020

25/01/2020

26/01/2020

06/02/2020
17/02/2020

27/02/2020

28/02/2020

03/03/2020

09/03/2020

10/03/2020

12/03/2020

15/03/2020

22/03/2020

25/03/2020

26/03/2020

27/03/2020

03/04/2020

07/04/2020
10/04/2020

17/04/2020

25/04/2020

27/04/2020
03/05/2020

03/05/2020

16/05/2020

28/05/2020
28/05/2020

HUWELIJKEN GEBOORTES

PERSONEELSWEETJES

HOUBRECHTS Liliane, 
Laboratorium-Technicus
VANVUCHELEN Marleen,Docent
LENAERS Marina, 
Verantwoordelijk Onderhoud
MOTMANS Lisette, Assistent
DEVRIES Brigitte, Secretariaatsmedewerker
VAN WIJCK Alida, Hoofdlector
DAENEN Maria, Secretariaatsmedewerker
WIJNEN Hilda, 
Gespecialiseerd Secretariaatsmedewerker
GOVARTS Lydie, Medewerker Onthaal
HOUBRECHTS Liliane, 
Laboratorium-Technicus Anatomie

uit dienst sinds 
31/12/2019

31/12/2019
31/01/2020

31/01/2020
29/02/2020
29/02/2020
30/04/2020
30/04/2020

31/05/2020
31/05/2020

MET PENSIOEN
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Wannes Eylenbosch (MAT) merkte tijdens de 
lockdown deze fazant op met grote interesse in onze 
campus Diepenbeek.

To mask or not to mask? Eric Pass, algemeen 
beheerder, is een sterke believer in mondmaskers. "Dat 
heeft waarschijnlijk iets te maken met mijn ervaringen 
in Japan, waar ik 10 jaar heb gewoond en waar het 
dragen van mondmaskers een heel gewone zaak is. 
Je kan maar niet voorzichtig genoeg zijn. En dat geldt 
ook voor al mijn huisgenoten. Zorg goed voor jezelf 
en je geliefden!", besluit Eric.

Wim Ectors & An Neven (IMOB) werken in comfortabele kledij in 
hun living. Onder strikt toezicht van kat Pinot.

Saidja Heynickx (ARK) maakte deze schets van zijn thuis/bureau/
werkplek maar ook connectie-plaats met studenten en collega's

Fotografe Liesbeth Driessen blijft op pad gaan tijdens de coronacrisis. 
Dankzij haar telelens is social distancing alvast geen probleem!

IN BEELD
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Geen coronavirus houdt UHasselt-collega's 
tegen om keihard te blijven werken. Al ziet 
dat werk er even wat anders uit. Heel wat 
personeelsleden deelden foto's van hun 
nieuwe werkplek en de verhalen die zich 
daar afspelen. Op onze intranetpagina zijn 
er overigens nog veel meer foto's terug te 
vinden.  

Een ‘virtual coffee break’ bij DSI via Google Hangouts. 
"Zo bewaren we het sociaal contact maar delen we ook 
belangrijke informatie", zegt Geert Molenberghs. "En 
zo kunnen we ook opvolgen hoe de gezondheid van 
onze collega’s evolueert. Het zijn bijzondere tijden, en 
zowel leidinggevenden als medewerkers moeten een 
evenwicht zoeken in telkens andere omstandigheden. 
Veel overleg, geduld, en zorgzaamheid voor elkaar zijn 
essentieel."

Het werk 
valt niet stil!

The research group Environmental Economics (BEW) keeps their 
research going, thanks to their virtual team meetings.

Thessa Van Limbergen (X-LAB): #workingfromhome you said? Ook 
thuis kan onderzoek naar bacteriën die stroom geleiden doorgaan!

dr. Wouter Reyns (WET) verdedigde als eerste aan UHasselt 
zijn doctoraat in de Biologie online. Niet in een aula dus, maar 
wel via Google Meet. Prof. Tom Artois, juryvoorzitter van het 
doctoraat, hield de traditie in ere en trok ook achter zijn laptop 
zijn toga aan.

IN BEELD
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Voor u gevolgd 
Katrien Gorinsek

8u30

14u30

Je vindt me vaak in de labo’s, maar meestal begint mijn dag met een 
kort overlegmoment. Ik deel een kantoor met collega-preventieadvi-
seur Pieter Gregoor. Dat is handig want zo kunnen we elkaar goed 
op de hoogte houden.

Leuk dat we de fiets kunnen nemen om te pendelen tussen de verschil-
lende gebouwen op de campus. Een frisse neus halen doet goed, 
zeker omdat ik nog administratief werk voor de boeg heb.

8u00
Ik kom uit Maasmechelen en probeer goed op tijd op het werk te 
zijn. Om 8 uur is het gelukkig nog niet zoeken naar een parkeer-
plekje op campus Diepenbeek.

13u00
Opnieuw de labojas aan, nu voor de opleiding LabCup. Met dit 
softwareprogramma kunnen we alle chemische producten die we 
in de labo’s hebben, inventariseren. Zo weten we precies waar die 
producten zijn, wat hun potentieel risico is én ontwikkelen we een 
uniform systeem voor alle UHasselt-labo’s.

(Dienst Preventie) 

VOOR U GEVOLGD
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Met meer dan 1.400 zijn we ondertussen, het aantal personeelsleden van UHasselt. En elke dag 

zijn we allemaal druk in de weer met onze job. Maar wat houdt die job precies in? Dat tonen we 

graag in ‘voor u gevolgd’. 

Deze editie: Katrien Gorinsek, safetycoach en preventieadviseur laboratoria.

9u30

15u00

En dan nu de labojas aan en veiligheidsbril op! Tijdens de safety 
tour informeer ik de medewerkers in de labo’s over hoe ze hun werk 
zo veilig mogelijk kunnen doen en beantwoord ik hun vragen. Ik 
vind het echt fijn om mensen te kunnen helpen.

En nu dus achter de computer. Want als preventieadviseur moet ik 
ook zorgen voor goed uitgeschreven en up-to-date procedures, 
templates ontwikkelen voor risico-analyses, wetgeving opvolgen, 
adviezen formuleren, enz.

12u30

16u30

Van zoveel uitleg geven krijg je honger en dorst. Lunchen doe ik 
meestal met de collega’s in het restaurant. Veel leuker dan mijn 
boterhammen opeten in mijn kantoor. Ik werk nog niet zó lang voor 
UHasselt, het is dus ook een fijne manier om je collega’s beter te 
leren kennen.

Tijd om af te sluiten! Het was een gevarieerde dag en daar houd 
ik wel van. Morgen staan er weer bezoeken aan andere labo’s 
gepland. Benieuwd of de veiligheidsprocedures daar goed op- 
gevolgd worden (knipoog).

VOOR U GEVOLGD
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"Nu we elkaar 
ontmoet hebben, 
kunnen we eens 

samen gaan 
lunchen!"

De collega('s): 
Elke Hermans (IMOB) en Elke Heremans (RWS) krijgen 

wekelijks elkaars mails aan

Slechts één letter zorgt ervoor dat hun namen 
niet volledig identiek zijn. Niet verrassend dus 
dat er wekelijks wel enkele studenten of zelfs 
collega’s zich vergissen tussen Elke Here-
mans (RWS) en Elke Hermans (IMOB). “Ge-
lukkig leggen we de link naar elkaar, anders 
was er al heel wat communicatie verloren ge-
gaan over alle jaren heen!” NWJH zorgde 
voor een gezellige eerste ontmoeting tussen 
de twee Elke’s, die heel wat meer met elkaar 
gemeen hebben dan enkel hun namen.

DE COLLEGA'S

Elke Hermans (IMOB) begon 
haar UHasselt-carrière in 1999 
als student, en ging vijf jaar later 
aan de slag bij het Instituut voor 
Mobiliteit. Anderhalf jaar gele-
den startte ook Elke Heremans 
aan UHasselt, initieel als admi-
nistratief directeur bij de facul-
teit Revalidatiewetenschappen, 
nadien als onderzoeksexpert.  
Sinds die eerste werkdag begon 
de verwarring in de mailboxen 
van beide collega’s. 
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Met zo’n klein verschil is een 
vergissing snel gemaakt, 
lijkt ons. Hoe vaak gebeurt 
het dat jullie de foute mails 
ontvangen? 
Elke Heremans: Ik zou toch dur-
ven zeggen dat het gemiddeld 
één keer per week gebeurt dat 
ik een mail krijg die eigenlijk voor 
jou bedoeld is. Gelukkig vermel-
den velen het woord ‘stage’ al 
in hun onderwerp, zo weet ik 
meteen dat het waarschijnlijk niet 
voor mij zal zijn (lacht).
Elke Hermans: Ja, ik denk dat 

dat wel kan kloppen. Je begint 
natuurlijk ook heel bewust aan 
iedere mail met het idee dat die 
voor jou bedoeld is. Ik heb me 
al meer dan eens afgevraagd 
waarom ik voor een bepaalde 
vergadering werd uitgenodigd 
wanneer ik dan plots besef: ‘ah, 
dat zal voor de ándere Elke zijn! 
Elke Heremans: Inmiddels werk 
ik ook als onderzoeksexpert 
en niet meer als administratief  
directeur. In mijn vorige functie 
hadden we veel meer overlap 
qua werkdomeinen en was de 

verwarring dus nóg groter. 
Elke Hermans: Oh inderdaad! 
Ik herinner me zelfs één moment 
waarbij een mailtje wel dege-
lijk voor ons allebei bedoeld 
was. Dat was er eentje van de  
onderwijsraad, die gaat naar 
alle OMT-voorzitters en admi-
nistratief directeurs. Dát is dus 
ook al voorgevallen (lacht)!

Het is ook wel erg toevallig 
dat jullie net allebei voor  
dezelfde werkgever werken.
Elke Hermans: Het kan nóg  

beter! Ik heb het even opgezocht 
en blijkbaar gaat dit zelfs al ver-
der terug dan anderhalf jaar. Ik 
werk namelijk al enkele jaren 
ook bij KU Leuven als gastdo-
cent en… jij werkte vroeger ook 
aan KU Leuven!
Elke Heremans: (lacht) Dat 
klopt, ja. Ik heb daar dertien jaar 
gewerkt.
Elke Hermans: Wel, in 2016 
kreeg ik dus ook al foutie-
ve mails die eigenlijk aan jou 
gericht waren. Toen dat plots 
aan UHasselt opnieuw ►  
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gebeurde dacht ik echt:  
‘He, hoe raar is dat?!’ (lacht)”
Elke Heremans: Dat was ik al 
bijna vergeten dat we toen ook 
al contact hadden. We hebben 
dus niet alleen onze naam, maar 
ook meerdere werkgevers ge-
meen met elkaar. 

Jullie kennen elkaar dus 
al best lang, maar hebben 
elkaar nog nooit eerder 
ontmoet.
Elke Heremans: We staan al 
lang regelmatig met elkaar in 

contact maar inderdaad altijd 
per mail. Bedankt dus aan Nu 
weet je het! om deze ontmoeting 
eindelijk te laten plaatsvinden! 
Nu kunnen wij eens samen gaan 
lunchen, he.
Elke Hermans: Zo is dat! Nu 
kan ik tenminste eens goeiedag 
zeggen als ik je tegenkom in de 
wandelgangen. 
Elke Heremans: Nu, voor de 
duidelijkheid: een forward is 
snel gedaan en ik heb het nooit  
storend gevonden dat mensen 
zich zo vaak vergissen. Onze 

wetenschappen (lacht). Maar jij 
bent wel een tijdje in zwanger-
schapsverlof geweest en toen 
vreesde ik al voor de verhalen 
die gingen opduiken over mijn 
zogezegde geheime zwanger-
schap (lacht). Gelukkig is dat 
beperkt gebleven. 
Elke Heremans: Ik heb mijn 
mailbox toen ook wel speciaal 
in het oog gehouden om ver-
warring naar jouw studenten 
toe te vermijden. Dat zou anders 
nogal verhalen opleveren!
Elke Hermans: Ja, want colle-
ga’s kregen dan soms een mail 
van anderen waarin stond: ‘ik 
krijg van Elke een afwezigheids-
bericht, zij is in zwangerschaps-
verlof.’ Nee hoor, ik was er ge-
woon nog! 
Elke Heremans: Oei, dus som-
mige mensen denken nu dat je 
een verborgen kind hebt (lacht).
Elke Hermans: Dat zou zomaar 
eens kunnen. Laat me dan bij 
deze maar even benadrukken 
dat ik géén geheime kinderen 
heb. 

Tot slot: hebben jullie een 
ezelsbruggetje waarmee 
we voor eens en voor altijd 
kunnen onthouden wie welke 
Elke is? 
Elke Heremans: Ik heb een 
extra ‘e’ in de naam, dat 
kan je zien als de ‘e’ van 
‘kine’. Hoewel, onze facul-
teit heet natuurlijk Revalidatie- 
wetenschappen en focust op 
meer dan enkel kinesitherapie. 
Dat is misschien nog beter: de 
‘re’ van ‘revalidatiewetenschap-
pen’ én van ‘HeREmans’. 
Elke Hermans: Ohja! Dat is een 
goeie! En in IMOB zit geen ex-
tra ‘e’, net als in mijn naam. Op-
gelost! 
Collega’s, nu meer dan ooit 
geldt: Nu weet je het! 

Toen jij in zwangerschapsverlof Toen jij in zwangerschapsverlof 

was, vreesde ik dat er verhalen was, vreesde ik dat er verhalen 

gingen opduiken over mijn zogezegde gingen opduiken over mijn zogezegde 

geheime zwangerschap. (lacht) geheime zwangerschap. (lacht) 

- - ELKE HERMANSELKE HERMANS  - - 

uitwisseling is ook altijd even 
vriendelijk, dat helpt natuurlijk. 
Elke Hermans: Het stoort zeker 
niet, zoals je zegt. Integendeel, 
dat is ook weer een mail minder 
die je moet afhandelen (lacht). 

Zijn er zo nog geen vervelen-
de vergissingen gebeurd?
Elke Hermans: Voorlopig nog 
niet, de verwarring blijft ook 
beperkt tot het e-mailverkeer. Ik 
ben nog nooit aangesproken 
geweest over mijn activiteiten 
binnen de faculteit Revalidatie-
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Life according to 
plan, until something 
unexpected happens

Love works: 
Evangelina Olajumoke Owokotomo & Daniel Oluwafemi Olusoji (DSI)

“It all started six years ago”,  
Daniel starts off this interview. 
“Me and Evangelina were do-
ing our bachelor study in statis-
tics at the university of Ibadan, 
in the south west of Nigeria. I 
was this shy, kind of nerdy guy”, 
he laughs. “I was always in the 
corner of the classroom, sitting 
behind my laptop or talking with 
my friends. Evangelina was the 
opposite. She was this kind of 
person that you always notice 
in class. She was brilliant and 
beautiful, and she had a strong 
opinion. For a long time I was a 
secret admirer of her (laughs). 
And then, in our last year, she 
came up to me to ask for help 
with her thesis. I was so happy 
that I finally found a reason to  

Daniel is a man with a plan. “My whole life I had a blueprint in 
mind of which direction my life should go in”, he says. “And I’m 
so grateful to Evangelina that she went along with my vision”. 
But as always, life can be surprising, even when you have a 
plan. “No, we could never have imagined that we would be 

living in Belgium and raising our first child.” 

LOVE WORKS

really talk to her, without blush-
ing.” Evangelina smiles: “Dan-
iel was the most brilliant guy in 
our class. So I walked over to 
him and asked for his advice. 
And he is such a sweet guy, so 
I immediately felt that we could 
become friends. Of course 
I soon realized that he had feel-
ings for me”, she laughs. “In time, 
I saw that he was a serious guy 
and that he would be sweet and 
good to me. So I decided to 
give it a chance. And well, here 
we are now.” (both laugh)

‘Here’, is Hasselt. The city where 
they live now. “For sure I could 
never have imagined that I 
would be living in Belgium one 
day”, Evangelina says. “That 

part is all Daniels work.” Daniel 
nods: “I’ve always had a blue-
print in my mind of how my life 
should be. My biggest goal was 
always to get into the academ-
ic world and do research. So 
when Evangelina and I started 
dating, I immediately told her 
that I wanted to become a pro-
fessor, and that I wanted to do a 
PhD. And I’m really thankful that 
she listened to me and that she 
went along with my vision and 
agreed”, says Daniel. “Well, 
he can be very persuasive”,  
Evangelina smiles. “Going 
abroad was never a big dream 
for me. I don’t come from a 
rich family, so I never expected 
that I would be able to do that.  
Daniel’s family isn’t rich either, 

but when we met he was so 
motivated and he talked so pas-
sionately about his big plans. 
He wanted to apply for a schol-
arship and asked me to do the 
same. He even wrote both of 
our application forms. That really 
triggered me, because deep 
down he knew that the schol-
arship favours women, it was 
even written in the terms that 
when the candidates are equally 
good, a woman would get the 
grant. And guess what! At the 
end of the day I got accepted 
and he didn’t.” Daniel laughs: 
“Yes! Our grades were equally 
good and I wrote all the forms. 
But at the end, she got a scholar-
ship and I didn’t. Our friends still 
laugh about that!” ►
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That's the thing that I like most That's the thing that I like most 

about Daniel. When it comes to about Daniel. When it comes to 

moving forward in life, he hasmoving forward in life, he has

 the brightest ideas.  the brightest ideas. 

- - EVANGELINA EVANGELINA - - 

Beauty and brains 
For Evangelina this showed  
Daniels true nature. “That was a 
tipping point in our relationship. 
He showed me that even though 
it was his dream, he would give 
it up for me. Luckily with the help 
of his mother, a lot of student jobs 
and my scholarship we were 
both able to come and live in 
Belgium to study.” They both fol-
lowed the master programme in 
statistics at Hasselt University. “Of 
course as always Daniel had a 
plan after receiving our diploma, 
and he immediately motivat-
ed me to also apply for a PhD- 
position”, Evangelina says. “That’s 
the thing that I like most about  
Daniel. When it comes to moving 
forward in life, he has the bright-
est ideas. My ideas are more: 
okay, let’s buy those clothes, or 
those shoes don’t match with that 
pair of pants! (both laugh loudly)” 
And what about the good quali-

It takes some time to integrate in 
the community. Belgians need to 
get to know you in order to really 
open up. But we followed an 
integration course and followed 
Dutch classes and now we have 
some amazing friends. Of course 
I miss my family in Nigeria, but 
these people really make me 
feel at home.” 

The wedding
And that showed when two 
years ago, Daniel and Evan-
gelina got married. “Our mar-
riage in Hasselt was absolutely 
great”, Evangelina says. “We 
decided to wear traditional Ni-
gerian clothes to feel connected 
with our home country, since our 
family couldn’t come to Hasselt. 
And when we walked through 
the streets of Hasselt, people 
stopped to look at us and  
congratulate us. There were 
so many people telling us 

ties of Evangelina, we ask. “There 
is something that I can’t praise 
her enough for and that is the 
fact that she really listens to me. 
When I have a problem, at work 
or somewhere else, I truly know 
that she will listen intensively to 
me. Another thing that I admire is 
the fact that she is damn smart. In 
Nigeria there is a saying - and I 
apologize for that - that you can’t 
have beauty and brains. Well, 
Evangelina shows that this saying 
is complete nonsense (laughs)”.  

Next year, Daniel and Evangelina 
will both finish their PhD. “What a 
great journey it has already been 
for us”, Daniel says. “Belgium is 
a wonderful place to stay. The 
standard of living, the health 
insurance and the economy is 
amazing.” Evangelina agrees: 
“Of course the first time we 
came here, there was a culture 
shock. Back home everybody 
is really open and everywhere 
you go, you see smiling faces. 
Belgians aren’t really like that. 
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how beautiful we looked, 
that was really sweet. And al-
most every colleague came.  
That was so wonderful.” Daniel 
agrees: “Back in the university 
of Nigeria, we learned from 
books of professors like Geert 
Molenberghs, and then all of a 
sudden these professors were a 
guest at my wedding. My friends 
in Nigeria still can’t believe it! 
(laughs).”

New big step
And soon a new phase in their 
life will start. “Yes, and although 
Daniel is a man with a plan, 
even he didn’t imagine that we 
would raise a child in Belgium”,  
Evangelina smiles. “Sometimes 
life can surprise you”, says  
Daniel. “But this is a wonderful 

surprise. And to be honest, I have 
no idea what to expect. Except 
that everyone is telling me that 
I will have to be more respon-
sible, of course. But I’m looking 
forward to this new part in our 
life.” And will they ever return to 
Nigeria? “Who knows where 
we will end up”, Evangelina 
says. Daniel agrees: “For sure, 
I want to give something back 
to my home country. So when 
I have my PhD, I will definitely 
go and teach at AIMS, the Af-
rican Institute for Mathematical 
Sciences. I want the knowledge 
that I gained at Hasselt Univer-
sity to flow back into the African 
system. But I will never sacrifice 
my family or my career just to 
have an impact.” And so again, 
there is a plan. 

On May 3th Evangelina and 
Daniel became the proud parents 
of their son Erinmi Praise Olusoji. 
50 cm, 2985 grams of pure love. 
Erinmi means ‘my laughter’, the 
couple explains. Congratulations 
Evangelina and Daniel!

50
cm

2985
grams
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"Ik teken de 
wereld zoals 
ik hem zou 

willen zien."
”Ik kan me eigenlijk geen moment herinneren 

waarop ik niet aan het tekenen was”, zegt 

Emma. Ze schat dat ze vijf was toen ze een 

keertje mee mocht naar het werk van haar 

papa, die grafisch vormgever is (nee, de 

appel valt niet ver van de boom) en een 

collega voor haar met Pantonestiften een 

dino tekende. Het spel van kleuren en lijnen 

fascineerde haar zo hard, dat ze daarna 

nooit meer gestopt is met tekenen.

DE HOBBY VAN

De hobby van: 
Emma Boelen (RWS) is gek van grafiek

“Als ik vroeger in een vrienden-
boekje moest schrijven wat ik 
later wilde worden, dan schreef 
ik altijd kunstenares of schilder”, 
verklaart Emma haar artistiek  
talent. “En ook later werd altijd in 
mijn richting gekeken als bijvoor-
beeld op de middelbare school 
een affiche voor Chrysostomos 

of het schooltoneel ontwor-
pen moest worden. En toen 
een ex-lief hier aan de unief  
Informatica studeerde en prae-
ses wilde worden, heb ik de 
affiche voor de Jungle Love TD 
ontworpen, iets met giraffen en 
jungleblaadjes (lacht).” ►
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Een artistieke studie lag  dus voor 
de hand, maar omdat Emma 
niet kon kiezen tussen grafische 
vormgeving en video, werd het 
animatiefilm, op het snijvlak van 
de twee. De strenge jurering 
en misschien ook wel het vele 
‘moeten’ tekenen, leidden er-
toe dat Emma na haar studies 
even genoeg had van potlood 
en papier en professioneel een 
heel andere richting insloeg. Dat 
bracht haar eerst bij de faculteit 
Architectuur en Kunst en nu bij 
Revalidatiewetenschappen.

Starstruck
“Ik heb intussen ondervonden 
dat ik het net heel fijn vind om 
professioneel met heel andere 
dingen bezig te zijn, dat maakt 
dat ik in mijn tekenwerk heel 
vrij kan zijn.” Die vrijheid dat 
betekent ook zoeken naar een  
eigen stijl, iets wat volgens Emma  
helemaal niet zo gemakkelijk is 
om te bereiken. “Sommige illus-
tratoren slagen daar zó goed in, 
dat vind ik echt héél mooi.” Zo 
zat ze een keer toevallig naast 
de bekend illustrator Klaas Ver-
plancke op de trein terwijl hij 
aan het schetsen was. En hoewel 
ze starstruck was, durfde ze hem 
toch aanspreken. Ze mocht hem 
zelfs een schets opsturen waar-
na hij in een lange mail feed-
back gaf. “Die mail voelde in 
het begin als kritiek, maar wat hij 
zei was zo juist, ik heb daar echt 
veel uit geleerd. Ik vertel nu veel 
meer mijn verhaal in mijn illus-
traties en dat werkt”, vat Emma 
de ontmoeting samen. “Maar 
zo ver als Klaas Verplancke ben 
ik dus nog niet”, lacht ze (werk 
van Studio Klaas Verplancke 

siert momenteel het straatbeeld 
van New York in de preventie 
tegen Covid, nvdr). “Of neem 
Pascal Campion -intussen scrollt 
ze naarstig op haar gsm om een 
illustratie van hem te zoeken- 
hij tekent onder andere voor 
The New Yorker, wat hij doet is  
buitenaards mooi.” 

Net zoals Campion is voor 
Emma het dagelijks leven vaak 
ook een inspiratiebron voor een 
tekening. “Soms begin ik from 
scratch zonder vooraf te weten 
waar ik naartoe wil, soms zie ik 
iets in mijn omgeving dat mij in-
spireert. Zo zag ik laatst toen ik 
mijn zoontje haalde op school 

twee klasgenootjes op de speel-
plaats elkaars handjes vasthou-
den en honderduit babbelen, 
alsof ze elkaar jaren niet meer 
gezien hadden. Zo’n beeld blijft 
hangen bij mij. ‘s Avonds heb ik 
er een tekening van gemaakt en 
dat was zalig. Het is een beet-
je de wereld zoals ik hem zie, 
of beter nog, zoals ik hem zou 
willen zien. Als ik eindeloos veel 
tijd had, zou ik mijn leven docu-
menteren aan de hand van illus-
traties.”

Maar Emma heeft ook al 
veel voor anderen getekend.  
Geboortekaartjes bijvoorbeeld 
en onlangs een tekening voor 

een oma wiens twee klein- 
kinderen overleden zijn. Zij wil-
de graag een tastbare herinne-
ring om bij de foto’s van haar an-
dere kleinkinderen te plaatsen. 
“Door met haar te praten kon 
ik de kindjes weergeven op de 
manier waarop zij hen zag. De 
twee kindjes kregen een plek op 
een wolk hoog boven de aarde 
waar ze met een touwtje mee 
verbonden waren, maar tege-
lijk heb ik ze omringd met heel 
veel sterretjes. Voor mij geeft een 
illustratie op zo’n moment meer 
weer dan de werkelijkheid. En 
ik was ongelooflijk blij dat ik op 
deze manier iets kon betekenen 
voor de oma.” 

Creatief met textiel
Maar Emma’s creativiteit beperkt 
zich niet tot kleurstiften en papier. 
Ook met textiel kan ze aardig 
uit de voeten. “Mijn mama had 
een winkel waar ze ook stofjes 
verkocht. Het intrigeerde mij hoe 
die stofjes voelden, de kleuren, 
het design,...daar wilde ik echt 
meer over weten en daarom 
heb ik bij Syntra de opleiding 
textieldesign gevolgd. Ik was 
er zelfs zo enthousiast over dat 
ik met een vriendin nog een 
tijdje een bedrijfje heb gehad 
waarbij we gepersonaliseerde  
dassen en vlinderdassen maak-
ten. Dan ontwierp ik bijvoorbeeld 
een das met bijen voor iemand 
die doctoreerde als bioloog.  
Wegens tijdgebrek hebben we 
dat project helaas moeten stop-
zetten, maar dat was heel leuk 
om te doen.”

Tussen kunst en kitsch
Dat tijdgebrek was onder andere 

Als ik eindeloos veel tijd had, Als ik eindeloos veel tijd had, 

zou ik mijn leven documenteren zou ik mijn leven documenteren 

aan de hand van illustraties.aan de hand van illustraties.

DE HOBBY VAN
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te wijten aan een verhuizing. 
Druk, maar tegelijk een leuke 
aanleiding voor Emma om 
haar creativiteit te botvieren. 
Mainstream en strak, daar  
bedankt ze vriendelijk voor. Denk 
eerder een knalrode verflaag op 
de meubels in de jongenskamer, 
een kanariegele keukendeur in 
combinatie met marmerstickers, 
originele zelfgemaakte kussens 
en gordijnen. “Ik heb geleerd om 
te durven kiezen. Felle kleuren en 
patronen die niet matchen, daar 
word ik echt vrolijk van. Noem 
het gerust kitsch, maar dat is dus 
mijn stijl.” 

Waar Emma nog van droomt?  
“Hoe cool zou het zijn om je ei-
gen behang te ontwerpen of je 
eigen dekbed? En wat ik echt 
heel leuk vind, is om mijn crea-
tieve kriebels door te geven aan 
kinderen. Misschien organiseer 
ik nog wel workshops daarvoor. 
Met mijn oudste zoon heb ik  
onlangs een handtas gemaakt en 
soms maak ik ook handpoppen, 
een kleurrijke papegaai bijvoor-
beeld.” Creatieve en enthousi-
aste opvolging alvast verzekerd 
want Emma’s zoontje tekent ook 
al ongelooflijk mooi met veel oog 
voor detail. En hij heeft gevoel 
voor kleur en stijl! Of hoe zou je 
het noemen als een zesjarige, 
trots op zijn kleurige kousen met  
smileys, zijn broek in zijn sok-
ken stopt en zo de speelplaats  
opstapt? Sjiek! 

DE HOBBY VAN
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"Elke reden is goed voor taart"

Nu eet je het!  
Thessa Van Limbergen (FYS) maakt Slutty Brownies 

Eten. De hoeksteen van 
ons bestaan. Hoog tijd 
dus voor een rubriek die 
helemaal draait rond  
jullie favoriete gerechten. 
Telkens mét recept, zodat 
je thuis ook aan de slag 
kan. Smakelijk! 

Fysici en ‘pi’ -in al zijn vormen- zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar zijn 
we na een bezoekje aan onze UHasselt-fysici 
wel zeker van. Want zij nemen hun pie héél 
serieus. “Er zijn gemiddeld 250 werkdagen 
in een jaar. Op 101 ervan wordt er hier taart 
gegeten”, vertelt Thessa Van Limbergen (FYS) 
ons met de glimlach. De hoeveelheid taarten 
is zelfs zo groot, dat de coördinatie ervan wel 
wat organisatie vraagt. Daarom werd er in 
2019 een officieel Pie Committee opgericht. 
Regelgeving, awarduitreiking (er is zelfs een 
speciale Jean Manca-award), kalenders en 
taart-to-do-lijsten: ze vallen allemaal onder 
de verantwoordelijkheid van de leden van 
het Pie Committee. We zijn net alle taarten 
op de to-do-lijst aan het overlopen (Hakuna 
Matataart, iemand?) wanneer ons oog valt 
op de wonderlijke taart die Thessa voor ons 
meebracht vandaag. “Dit zijn slutty brownies 

(lacht). Dat slaat op het feit dat ze net iets meer 
erover zijn dan gewone brownies”, legt Thessa uit. 
“Je start met een koekjeslaag, vervolgens een laag 
oreokoekjes gevolgd door de brownie en als kers 
op de taart: verkruimelde oreo’s er bovenop. Extra 
leuk aan deze taart: hij is helemaal vegan! Er zitten 
dus geen eieren of ingrediënten met lactose in.” 
En Thessa bewijst dat zo’n vegan taart helemaal 
niet moeilijk hoeft te zijn: “Je kan dit perfect maken 
met zaken die je in elke supermarkt vindt. Als 
eivervanger gebruik ik aquafaba. Dat is het sap 
uit een blik of bokaal kikkererwten. Gewoon 
opvangen en klaar! Je kan er trouwens ook heel 
wat andere desserts mee maken.” 
Voor je dat blik kikkererwten uit de kast haalt, 
geeft Thessa nog een laatste tip mee: ‘Als het 
op chocolade aankomt, kan je eigenlijk nooit 
overdrijven. Voel je dus vrij om meer toe te voegen 
dan het recept aangeeft.” Een tip naar ons hart. En 
nu, aan de slag!
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BEREIDING
1. Verwarm de oven op 180°C en bekleed een bakblik met bakpapier of of vet in met boter
2. Meng in een kom de boter, witte suiker, bruine suiker en zout. Voeg dan melk en vanille-extract toe. 

Voeg vervolgens ook bloem en baking soda toe. Als je een homogeen mengsel hebt, voeg dan rustig 
de chocolate chips toe. Giet dit geheel als eerste laag in het bakblik en druk aan.

3. Bedek de koekjeslaag met oreo’s. De hoeveelheid hangt af van de grootte van je bakblik. 
4. Mix bloem, zout, cacao en suiker samen voor het browniebeslag. Meng in een andere kom de 

aquafaba, gesmolten chocolade, gesmolten boter, melk en vanille extract. Meng dit met het droge 
mengsel tot een smeuïg geheel. Het browniebeslag mag lopend zijn. Als je beslag te dik is, kan je 
altijd meer melk toevoegen.

5. Giet het browniebeslag over de oreo’s. Zorg dat je deeg ook tussen de oreokoekjes in komt. 
Verkruimel nog wat oreo’s bovenop en bak in de oven tot er geen deeg meer blijft hangen als je er 
in prikt met een prikker. Laat afkoelen en snijd in stukken. Smakelijk!

SLUTTY BROWNIES

NU EET JE HET!

INGREDIËNTEN 

KOEKJESLAAG
½ cup (120g) plantaardige boter
½ cup (100g) witte suiker
½ cup (100g) bruine suiker
½ theelepel zout
¼ cup (60ml) plantaardige melk
1 theelepel vanille-extract
1 ½ cup (195g) bloem
1 theelepel baking soda
1 cup (160g) chocolate chips

OREOLAAG
20 oreo’s voor de laag, enkele 
extra als topping

BROWNIELAAG
1 ¾ cup (226g) bloem
¼ theelepel zout
6 soeplepels (36g) cacao
1 cup (200g) suiker
¾ cup (180ml) gesmolten pure chocolade
6 soeplepels (90ml) gesmolten plantaardige boter
¾ cup (180ml) plantaardige melk
¼ cup (60ml) aquafaba
1 theelepel vanille-extract
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COLUMN

Dat het vreemde tijden zijn, hoeft niet langer benadrukt te worden. Leven in deze coronatijden 
is een unieke, en niet altijd positieve ervaring. Het is een tijd waarin sociale afstand bewaren 
een nieuwe, trending maatregel blijkt en waarin de menselijke, sociale verlangens in asociale 
eigenschappen veranderden. Het is een tijd waarin studentenfeestjes in goed gevulde tenten een 
vreemde vogel in de bijt worden, en waarin de hippe vogels op digitale wijze hun feestbestaan 
nieuw leven inblazen.
 
Daar waar ons leven een sociale deuk lijkt te krijgen en bijgebabbel op de gang plaatsmaakt voor 
oorverdovende stilte, zorgt vreemd genoeg de fysieke afstand net voor een persoonlijke inkijk in 
het leven van collega's en medestudenten. Kleerkasten, zolderkamers, bureaus in slaapkamers, 
op aandacht beluste katten en "photobommende" kinderen passeren de revue. Ochtendmeetings 
bij de koffie, samen de lunch verorberen in een minder officiële meeting, en occasioneel een 
welterusten-appje sturen bij het afsluiten van een uitzonderlijk lange werkdag.
 
Toegegeven, een gebalanceerde yin en yang vinden in dit dagdagelijkse leven vormt een 
uitdagende oefening. Werken, studeren, aandacht hebben voor je naasten, tijd vrijmaken voor 
jezelf, in je bubbel blijven, het leven laten draaien terwijl je de maatregelen goed naleeft... het vergt 
heel wat van een mens om steevast de juiste balans te vinden. Af en toe voelt het of je 20 meter 
boven de grond op een koord balanceert terwijl je vertrekt van de net behaalde deadline voor 
je werk naar de deadline voor het huiswerk van de kinderen. Of je bevindt je al vliegend van de 
ene trapeze naar de andere wanneer je na een hele dag volgen van online lessen nog met het 
studeren moet starten.
 
Maar weet je: wij mensen, wij zijn veerkrachtig en flexibel. Dat is onze sterkte. Waar we nu merken 
dat sommigen onder ons het lastig hebben en afstevenen op een burnout, is dit het moment om ons 
vermogen tot mildheid te tonen. Wanneer sommigen onverwacht afscheid moesten nemen zonder 
afscheid te kunnen nemen, kunnen wij hen opvangen met empathie en een luisterend oor. Wanneer 
sommigen omwille van quarantaine hun huis niet kunnen verlaten, hebben wij de goedheid om 
boodschappen af te zetten aan de deur. En wanneer eenzaamheid en verveling een kier vinden 
om toe te slaan, kunnen we elkander afleiden met spotify-lijsten, quiz-momenten en café-avondjes. 
Die verbondenheid creëren we zelf.
 
Het vergt die knop omdraaien in je bovenkamer om positief in het leven te blijven staan. Het 
vergt moed om je kwetsbaarheid te tonen aan anderen. Het vergt grootsheid om iemand op 
te vangen die jou zijn kwetsbaarheid toont. Het vergt creativiteit om in voortdurend wijzigende 
omstandigheden te blijven zoeken naar oplossingen. Het vergt je doelen blijven koesteren, en 
nieuwe doelen toevoegen in nieuwe omstandigheden. En het vergt vooral de hand blijven uitreiken 
naar elkaar, om onze verbondenheid vast te blijven houden.

 
Saul
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De prijsvraag
Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuke prijs! Winnen 
was nog nooit zo gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je ergens in 
deze editie… Succes.

Mail je antwoord vóór 21 augustus naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke winnaar! Die 
krijgt een Hasseltbon ter waarde van 30 euro. Zo steun je meteen ook de lokale handelaar of horeca na de coronacrisis. 

We weten het niet zeker, maar we vermoeden dat Nancy Styven tijdens de lockdown nog heel vaak haar tuintafel heeft buitengezet 
om wafels te bakken. Sara Schaeken (DOC) wist alvast dat die locatie het juiste antwoord was op onze vorige prijsvraag. Zij ging 
naar huis met de enige echte UHasselt hoodie. 

"Sinds wanneer besloot Kim 
Vandijck haar wagen in te ruilen 
voor een elektrische bakfiets?"

DE PRIJSVRAAG



Samen geraken we erdoor. De drone van VTM-

nieuws vloog midden tijdens de lockdown over 

Diepenbeek en spotte ook deze steunactie van alle 

studentenverenigingen van UHasselt. Of hoe de 

trappen van UHasselt, ondanks social distance, toch 

verbindend kunnen zijn. G
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