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Mis`m niet: de éérste State of the Union
Het is opnieuw een drukke start van het academiejaar. Zo trapten we donderdag 23 september het werkjaar 
officieel af met de uitreiking van de Inclusiviteitsprijs, een togastoet door de stad en de academische 
openingszitting in Cultuurcentrum Hasselt. 

Ook te noteren in jullie agenda is de State of the Union, vrijdag 1 oktober op campus Diepenbeek (vanaf 
15 uur). Het is de éérste keer dat we zo’n State of the Union met alle UHasselt-personeelsleden organiseren. 
De rector, vicerectoren en beheerders vertellen jullie dan graag meer over hun plannen voor de universiteit. 
Welke prioriteiten schuiven we naar voren in ons onderwijs en onderzoek? Hoe geven we onze civic missie 
en visie vorm? Hoe ziet het nieuwe werken er postcorona uit aan UHasselt? Wat ligt er nog allemaal op de 
plank? Jullie horen het uit eerste hand! Natúúrlijk krijgen jullie ook de kans om vragen te stellen. En als jullie er 
dan tóch zijn, klinken we daarna ook uitgebreid op een nieuw werkjaar (en op het feit dat we weer samen 
mogen zijn).  

VOORWOORD
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Eindelijk

VOORWOORD

Een nieuw academiejaar, een nieuw begin. Dat is elk jaar zo. Maar dit jaar méér dan 
anders. Na dik anderhalf jaar kunnen we het ergste van de coronacrisis achter ons 
laten. Eindelijk. We hebben er allemaal naar uitgekeken. Sommigen onder jullie hebben 
misschien een kaars of twee gebrand… 

Het coronavirus is natuurlijk nog niet helemaal wég. Voorzichtigheid blijft geboden. Maar 
op z’n minst kunnen we, met die twee prikken in onze arm, de wereld betreden die 
we vóór de start van de eerste lockdown – 18 maart 2020 – kenden. Het leven op en 
rond onze campussen trekt zich langzaam maar zeker weer op gang, zoals jullie in 
deze editie ook kunnen lezen. En gelukkig maar. Want in het afgelopen anderhalf jaar 
hebben we thuis ondervonden hoe moeilijk het is om het contact met naaste collega’s te 
moeten beperken tot Google Meets, whatsappberichten, telefoontjes en e-mails. We 
hebben een steeds sterkere nood gevoeld om elkaar écht te zien en fysiek met elkaar 
van gedachten te wisselen of dingen af te toetsen. We hebben de gesprekken aan het 
koffieapparaat gemist, over onze weekends, vakanties, kinderen, hobby’s… 

UHasselt is de coronacrisis zonder al te grote kleerscheuren doorgekomen. Daar mogen 
we erg trots op zijn, want zoiets gebeurt niet vanzelf. Het goede parcours dat we als 
universiteit hebben afgelegd in deze uitzonderlijk moeilijke tijden, is te danken aan jullie 
toewijding, veerkracht, flexibiliteit, vindingrijkheid, harde (harde!) werk en geduld. Niks 
was evident in deze crisis –en tóch deden jullie het. Jullie zorgden goed voor onze 
studenten en voor elkaar.  Jullie hielden de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek hoog. 
Jullie hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt. Bovenop de stapel werk die elke dag 
op jullie lag te wachten. Dat verdient tonnen respect en – vooral – grote dankbaarheid. 

Dit academiejaar staat ons een nieuwe uitdaging te wachten: de instellingsreview. Die 
is uiteraard van een andere orde dan de coronacrisis. Maar het is net zo goed een 
uitdaging die ons allemáál aangaat – ook als je géén docent, studentondersteuner of 
stafmedewerker onderwijs bent. De komende maanden gaan jullie er meer over horen. 
Klik dat mailtje niet zomaar weg en sla dat artikel niet zomaar over, want voor een positief 
eindoordeel rekenen we op de medewerking van élk van jullie. Tijdens de coronacrisis 
hebben we de sterktes van het UHasselt-onderwijs – en van onze organisatie – in volle 
actie gezien. Dankzij jullie betrokkenheid. Die geëngageerde, toegewijde spirit zal ons 
bij de instellingsreview een heel eind brengen.

Welkom terug, collega’s! Maak er vooral een fantastisch academiejaar van.

Bernard Vanheusden
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GLW (Kathleen, Kris, Hanne)

GLW (Kathleen, Kris, Hanne)
Hanne: “Al een hele dag noemen we onze collega’s ‘dingske’, want we 

zijn elkaars namen vergeten (lacht)”

DSI (Niel)DSI (Niel)
“Altijd fijn om eens vier andere muren om je heen te hebben. En met 

het raam open, kan alles zeker veilig”

STUDENTENADMINISTRATIE (CLAIRE, SEBASTIEN, LEEN EN VICKY)

STUDENTENADMINISTRATIE (CLAIRE, SEBASTIEN, LEEN EN VICKY)

SEBASTIEN: "IK BEN NOG NIET ZO LANG AAN DE SLAG BIJ UHASSELT, DUS 

EINDELIJK ZIE I
K MIJN NIEUWE COLLEGA'S EENS IN HET ECHT!"

Onderwijs (Heleen, Sofie, Natalie)

Onderwijs (Heleen, Sofie, Natalie)
Sofie: “Yes, eindelijk terug werken op twee computerschermen”
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STUDENTENADMINISTRATIE (CLAIRE, SEBASTIEN, LEEN EN VICKY)

STUDENTENADMINISTRATIE (CLAIRE, SEBASTIEN, LEEN EN VICKY)

SEBASTIEN: "IK BEN NOG NIET ZO LANG AAN DE SLAG BIJ UHASSELT, DUS 

EINDELIJK ZIE I
K MIJN NIEUWE COLLEGA'S EENS IN HET ECHT!"

ARK (Ann, Katelijn en Charlotte)
ARK (Ann, Katelijn en Charlotte)

Charlotte: “Ik ben ontzettend blij om eens uit mijn living te zijn! Helaas 

vergat ik vanmorgen meteen al mijn personeelskaart én mijn sleutel”

back@work!

Onderwijs (Heleen, Sofie, Natalie)

Onderwijs (Heleen, Sofie, Natalie)
Sofie: “Yes, eindelijk terug werken op twee computerschermen”

IT (Brun, Kevin en SAbine)
IT (Brun, Kevin en SAbine)
“Samen lunchen hebben we gemist, want daar wordt het meest  

gelachen” Kevin: “Ja, thuis word ik inderdaad minder uitgelachen”
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“Een tweeling erbij? 
Dat hadden we echt niet 

verwacht!”

Love works: 
Pieter Meyns (RWS) en Yvette Kerkum (IOF)

“Shit”, het eerste woord dat 
Yvette Kerkum uitsprak nadat 
ze haar hoofd vastnam om de 
boodschap van haar gynae-
coloog goed te laten door-
dringen. "Gefeliciteerd, jullie 
krijgen een tweeling", klonk het. 
“Natuurlijk hebben we meteen 
daarna gezegd tegen de arts 
dat we ontzettend gelukkig zijn. 
Maar toegegeven, met al twee 
kinderen in huis, is een twee-
ling erbij wel even schrikken”, 
lacht Pieter Meyns, prof. Biome-
chanica aan de faculteit Revali-
datiewetenschappen.

“Pieter heeft al een zoon van tien 
jaar, en samen hebben we een 
zoontje van 2,5 jaar. We wilden 
heel graag nog een kindje, maar 
een tweeling: dat hadden we 
echt niet zien aankomen”, lacht 

Zoals de grote filosofen van Wet Wet 
Wet ooit zeiden: ‘love is all around’. Ze 
voelden het in hun vingers, en ja, zelfs in 
hun tenen. En wie zijn wij om hen ongelijk 
te geven? Ook aan onze universiteit is er 
liefde te vinden. Elke editie gaan wij in 
gesprek met een UHasselt-koppel over 
hoe zij samen leven én werken.

Yvette, Business Developer voor 
de faculteit Revalidateitsweten-
schappen. Twee meisjes ook 
overigens. Cato en Febe, ge-
boren op 9 augustus en twee 
wolkjes van baby’s. Midden juni, 
toen wij afspraken met Pieter en 
Yvette voor dit interview, zaten 
de twee evenwel nog veilig in 
de buik van hun mama, en keken 
de twee UHasselt-collega’s én 
geliefden ontzettend uit naar hun 
komst. “Natuurlijk brengt een 
tweeling wel heel wat praktische 
moeilijkheden met zich mee”, 
zegt Yvette. “Plots is onze auto 
niet meer groot genoeg, want 
in plaats van drie kinderen zijn 
het er vier. En omdat we al een 
zoontje samen hadden, dachten 
we deze keer niet meer al te veel 
babyspulletjes te moeten kopen. 
Maar plots heb je alles dub-

bel nodig. Dus hop, toch terug 
naar de winkel voor een extra 
babybed, eetstoel en een koets 
voor een tweeling. Nee, daar 
hadden we op voorhand geen 
rekening mee gehouden.”

Beter dan een tienling
En ondertussen is het de laatste 
maanden voor de geboorte 
nog alle hens aan dek voor  
Pieter en Yvette met de renovatie 
van hun huis.  “Naast wat an-
dere renovatiewerken, zijn we 

in ieder geval heel heftig en in-
tens zijn, die eerste maanden na 
de geboorte, maar het gaat ons 
lukken. Daar zijn we zeker van.” 
Yvette: “Ik las onlangs dat een 
vrouw uit Zuid-Afrika bevallen is 
van een tienling. En ze had al 
een tweeling. Dan weet je ‘het 
kan altijd erger’ (lacht)”. Pieter 
valt meteen in: “Maak daar nu 
niet de quote van het hele artikel 
van, hé. ‘Het had erger gekund’ 
(lachen beiden luid).” (nvdr, 
enkele dagen later berichten 

""Met een pasgeboren tweeling en Met een pasgeboren tweeling en 

een kleuter in huis, zal onze thuis net een kleuter in huis, zal onze thuis net 

iets meer een crèche zijniets meer een crèche zijn""

nu ook de kinderkamers aan het 
herorganiseren. Normaal zou 
ons kleinste zoontje de grootste 
kamer krijgen, maar die gaat 
nu naar de tweeling. Dus alle 
Star Wars elementen kunnen 
we opnieuw verhuizen en de 
kamer moeten we nog wat aan-
passen”, lacht Pieter. “Met een 
tweeling en een kleuter in huis, 
zal onze thuis toch net iets meer 
een crèche zijn (lacht). Het gaat 

media dat de moeder van de 
tienling haar zwangerschap ver-
zonnen had)

Liefde op een congres
Al 8 jaar zijn Pieter en Yvette een 
koppel. “We hebben elkaar leren 
kennen op een congres in Stock-
holm. Een jaar later, op datzelf-
de congres maar dan in Glas-
gow werden we een koppel”, 
vertelt Pieter. “Ik was toen  
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 postdoctoraal onderzoeker aan 
de KU Leuven. Yvette was bezig 
met haar doctoraat aan het VU 
Medisch Centrum in Amsterdam. 
We komen dus ook uit dezelfde 
onderzoekswereld.” Een post-
doc mandaat aan UGent en een 
MarieCuriebeurs die hem naar 
Amsterdam bracht later, kwam 
Pieter bij UHasselt terecht. “Bij 
de faculteit Revalidatieweten-
schappen was er een vacature 
voor een tenure track docent, zo 
ben ik bij de opleiding terecht- 
gekomen.” Yvette volgde en-
kele jaren later. “Ik werkte nog 
in Nederland bij een bedrijf dat 
over het hele land filialen had, 
en voor Pieter zijn aanstelling 
aan UHasselt zijn we naar Has-
selt verhuisd. Een tijdlang pen-
delde ik dan naar Nederlands- 

Limburg, maar als je af en toe 
ook naar het Noorden van 
Nederland moet, dan ben je met 
een enkele rit soms 4 uur kwijt in 
de wagen. Die combinatie met 
ons gezin en het feit dat we nog 
een kindje erbij wilden, zorgde 
ervoor dat ik begon te zoeken 
naar andere opportuniteiten 
dichter bij huis.”

En die vond Yvette aan UHasselt, 
en nog wel aan dezelfde facul-
teit als Pieter. “De vacature voor 
business developer aan de facul- 
teit Revalidatiewetenschappen 
kwam open te staan en het leek 
mij echt iets voor Yvette”, zegt 
Pieter. “We zijn altijd heel open 
geweest over onze relatie naar 
de faculteit en collega’s, niemand 
heeft er ook een probleem van 

gemaakt. En uiteindelijk bleek 
Yvette de beste kandidaat en 
mocht ze ook aan UHasselt be-
ginnen.” Dat is ondertussen een 
half jaar geleden. “Helaas, door 
corona is het toch wat vreemd om 
op een nieuwe plek te beginnen 
werken. Veel collega’s heb ik al-
leen nog maar achter een scherm 
gezien, en ik denk dat ik in totaal 
nog maar enkele dagen fysiek op 
het werk ben geweest. Maar ok, 
ik weet wat er van mij verwacht 
wordt en ondertussen puilt ook 
mijn mailbox helemaal uit net als 
bij zovele andere collega’s. Dus 
het komt wel helemaal goed 
(lacht).”

Luisteren naar de baas
Hadden ze twijfels om samen 
aan dezelfde faculteit en instel-

ling te gaan werken? “Ik had 
wel wat twijfels”, geeft Pieter 
toe. “Nooit eerder hadden we 
op dezelfde plek gewerkt. Maar 
het gaat prima. Yvette werkt ook 
niet voor mij, en ik niet voor haar. 
We hebben enkele gezamen-
lijke projecten, maar ons werk 
staat ook grotendeels los van 
elkaar. En Yvette heeft ook een 
andere baas dan mij. Behalve 
natuurlijk dat we allebei braaf 
naar de decaan en de rector 
luisteren (lacht).”

“We zijn ook niet het type kop-
pel dat continu bij elkaar moet 
zijn, we blijven gewoon onszelf”, 
zegt Yvette. “We gaan niet ieder 
vrij moment naar elkaar toe of 
eten niet iedere middag samen. 
We laten elkaar zeker nog een 
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eigen leven aan UHasselt hoor. 
Maar bij onze gezamenlijke 
projecten is de combinatie met 
ons gezin soms wel wat lastiger. 
We hebben nu bijvoorbeeld een 
grote projectaanvraag lopen en 
dan zie je dat onze deadlines 
hetzelfde zijn. Maar iemand 
moet onze zoon wel van de 
crèche halen natuurlijk.”

Die grote projectaanvraag is 
bestemd voor de uitbreiding van 
de GRAIL. Het hoogtechnolo-
gische bewegingslab dat de 
faculteit Revalidatiewetenschap-
pen heeft aangekocht en nog 

wil uitbreiden. “We dienen nu 
aanvragen in voor financiering 
bij onder meer EFRO en FWO 
zware infrastructuur. Dus ja, we 
zitten met een heel drukke agen-
da momenteel”, zegt Pieter, die 
coördinator is van de GRAIL.  
“Maar als we deze financier-
ing binnenhalen, dan hebben 
we echt wereldtop in huis. De 
loopband die we dan hebben 
kan in alle richtingen bewegen, 
en kan nog zoveel meer meten 
dan wat we nu al kunnen in onze 
onderzoeken naar revalidatie-
technieken. En waar we nu nog 
een halve cilinder als scherm 

Op 9 augustus kwamen Cato (47 cm en 2770 gram) en Febe 
(48 cm en 2992 gram) ter wereld. Van harte gefeliciteerd,  
Pieter en Yvette!

""We dachten niet veel babyspullen We dachten niet veel babyspullen 

te moeten bijkopen. Maar voor een te moeten bijkopen. Maar voor een 

tweeling heb je natuurlijk alles tweeling heb je natuurlijk alles 

dubbel nodigdubbel nodig""

hebben, stap je dan echt in een 
koepel waarbij de virtual reality 
je helemaal omringt.” Mooie 
grootse plannen dus. “Maar ja, 
ook die aanvraag maakt het nu 
natuurlijk extra druk. We prob-
eren alles af te ronden voor de 

zomer eindigt, zodat we enkel 
nog maar op ‘submit’ moeten 
drukken wanneer de deadline 
eraan komt. Want als de tweeling 
er is, dan zullen we toch even  
andere prioriteiten hebben”, 
lacht het koppel. 
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Daarnaast willen we ook uit-
drukkelijk aandacht hebben 
voor duurzaamheid. Telewerken 
betekent minder verplaatsingen 
naar de campussen en dat heeft 
alvast een positief effect op het 
parkeerverhaal en het vergroe-
nen van de campussen. 

Voor sommige jobs is telewer-
ken minder aangewezen dan 
voor andere. Hoe wordt dat 
opgevangen?
Dat is natuurlijk wel zo, sommi-
ge jobs lenen zich gewoon niet 
tot telewerk en daar kunnen we 
uiteraard niet veel aan veran-
deren. Maar er zijn ook een 
aantal jobs waarbij mensen in 
overleg met hun leidinggeven-

Op 1 juli keurde de Raad van 
Bestuur het charter structureel 
telewerk goed, op 1 september 
trad het in werking. Toch wel een 
ingrijpende stap in de manier 
van werken voor het administra-
tief en technisch personeel (ATP) 
en dus vroegen wij een woordje 
uitleg aan Karel Bosmans, direc-
teur HR. 

Waarom start UHasselt met 
structureel telewerk? 
We willen een innovatieve, mo-
derne werkgever zijn want we 
hebben geleerd dat het een 
opportuniteit is als mensen thuis 
of op een andere locatie kun-
nen werken. Zelf kunnen kiezen 
op welke dagen je thuis, elders, 

of op kantoor werkt, biedt heel 
wat voordelen op het vlak van 
work-life balance. Die keuze 
maakt van UHasselt natuurlijk 
ook een aantrekkelijke werk- 
gever. 

Bovendien is het ook zo dat tele- 
werken de productiviteit van  
medewerkers ten goede komt. 
Tijdens de pandemie, met vaak 
het hele gezin thuis, was gecon-
centreerd werken wellicht niet 
altijd mogelijk. Maar in meer 
normale omstandigheden -en 
daar gaan we weer naartoe- is 
op een rustige plek werken net 
goed voor de concentratie mits 
duidelijke afspraken met de col-
lega’s en leidinggevende. 

(Verplicht) thuiswerken, het was voor velen onder ons even 
wennen. Maar dat de coronacrisis ook op het vlak van 
arbeidsorganisatie blijvende gevolgen zou hebben, is geen 
verrassing. ‘Het nieuwe normaal’, zeg maar, waarbij ook 
UHasselt als werkgever mee de toon wil zetten.

de kunnen kijken of bepaalde  
taken bijvoorbeeld gegroe-
peerd kunnen worden zodat 
misschien toch één dag per 
week telewerk mogelijk is. Dat 
hangt ook een beetje samen 
met hoe creatief er kan en mag 
omgegaan worden met het 
schuiven in takenpakketten en 
het groeperen van taken. Tijdens 
de coronacrisis hebben we van 
de ruim 1500 medewerkers vast-
gesteld dat er slechts een 100-
tal niet kunnen telewerken. Dat 
is natuurlijk niet weinig, maar te-
gelijkertijd toont dit ook wel aan 
dat telewerken in veel gevallen 
wel mogelijk is. 

Telewerken:
het nieuwe 
normaal

GOOD TO KNOW
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De coronacrisis dwong ons  
ertoe, nu wordt het een 
 vrijwillige stap, hoe zie jij tele-
werken evolueren op termijn? 
Het charter dat we nu hebben is 
een richtinggevend kader met heel 
wat vrijheidsgraden. De enige be-
perking momenteel is de toelating 
om in principe maximaal twee 
dagen per week te telewerken. 
Dit hebben we gedaan op basis 
van huidig onderzoek dat stelt dat 
meer dan twee dagen per week 
telewerken mogelijk negatief kan 
zijn voor de teamspirit, de groeps-
dynamiek en bijgevolg ook de 
binding met de werkgever. Twee 
dagen telewerk is momenteel ‘de 
golden rule’. Slechts één dag te-
lewerk aanbieden zou anderzijds 

ook weer te beperkend zijn. In 
de komende periode moeten we 
vooral via teamafspraken nagaan 
hoe teams optimaal hybride kun-
nen werken.  Als daar na uit blijkt 
dat dat goed draait, kunnen we 
daar op voortbouwen, ‘building 
the bridge by walking’, zoals dat 
in de psychologie heet. Maar we 
zullen dit ook moeten evalueren 
natuurlijk, we zijn nu eenmaal een 
lerende organisatie, dit charter 
zal dus zeker niet het definitieve 
eindkader zijn. Het is er ook pas 
gekomen na besprekingen en 
onderhandelingen met het POC 
(Personeelsonderhandelingscomi-
té), het heeft dus ook de goedkeu-
ring van de personeelsafgevaar-
digden. 

""Tijdens de pandemie, met vaak het Tijdens de pandemie, met vaak het 

hele gezin thuis, was geconcentreerd hele gezin thuis, was geconcentreerd 

werken wellicht niet altijd mogelijk.werken wellicht niet altijd mogelijk.""
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Het structureel telewerk volgt 
meteen op het verplichte thuis-
werken, hoe moeten teams 
het hybride werken concreet 
invullen?
Goede teamafspraken zijn 
natuurlijk wel heel belangrijk. 
Dit is niet iets om ‘zomaar in te 
vliegen’. Daarom hebben we 
een leidraad bezorgd aan alle 
leidinggevenden om toch een 
aantal afspraken te maken met 
de collega’s van de dienst rond 
zaken als permanentie, bereik-
baarheid, de manier van verga-
deren, enz.

Binnen diensten heb je vaak nog 
meerdere teams, het is dus wel 
een uitdaging om dat op elkaar 
afgestemd te krijgen. Daarnaast 
hebben we als universiteit ook 

GOOD TO KNOW

meerdere diensten, er moeten 
dus ook overkoepelende werk-
afspraken gemaakt worden om 
een goede afstemming te blijven 
garanderen. 

Ik beschouw het als een leer- 
experiment dat we -met de  
nodige begeleiding- moeten 
ondersteunen.  En natuurlijk zul-
len we het ook evalueren en in-
dien nodig bijsturen.
Wat als een team er niet in slaagt 
het telewerken te organiseren?
Het zou mij verwonderen als 
alles vanaf het begin vlekkeloos 
verloopt (lacht), maar ik reken 
sterk op de autonomie en het 
zelfregulerend vermogen van 
teams. Er is natuurlijk ook een 
belangrijke voorwaarde verbon-
den aan het telewerken, namelijk 

dat de kwaliteit en kwantiteit van 
de dienstverlening nooit in het 
gedrang mogen komen. Over-
leg tussen teamleden en hun 
leidinggevenden is dus cruciaal.
Maar ik geloof er sterk in dat 
het telewerken ook de motiva-
tie van medewerkers ten goede 
komt. Als mensen een stukje ei-
gen baas kunnen zijn, het gevoel 
hebben dat hun inspanningen 
ertoe doen en zich verbonden 
voelen met hun collega’s, zullen 
ze zich gewaardeerd voelen en 
dus ook gemotiveerd om hun job 
goed te doen.  

Evolueren we nu naar een heel 
andere arbeidscultuur?
Ik denk het wel omdat ook het 
aspect duurzaamheid steeds be-
langrijker zal worden. Ik ben er-

van overtuigd dat mensen gaan 
inzien dat uren in de file staan 
eigenlijk absurd is. Daarnaast 
zullen ook autonomie, zelfregu-
lering en resultaatsgerichtheid 
steeds belangrijker worden. In 
een kennisorganisatie als de 
onze is het niet altijd heel ge-
makkelijk om taken heel pre-
cies af te bakenen.  De stijl van 
leidinggeven zal steeds meer 
verschuiven van aansturen naar 
coachen van medewerkers om 
hen te laten groeien, meer auto-
nomie te geven en samen meer 
te focussen op de resultaten 
en doelstellingen. Deze leider-
schapsstijl (servant leadership) 
hangt onlosmakelijk samen met 
het ‘nieuwe normaal’ van tijds- 
en plaatsonafhankelijk werken.
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Good to know
• Telewerken is geen verplichting. Je mag dus ook elke dag 

op de campus werken.
• Telewerk ≠ thuiswerk, m.a.w. je hoeft niet van thuis uit te 

werken, dat mag ook een andere plek zijn. 
• Als je kiest voor telewerk, moet je aangeven hoeveel  

dagen per week je telewerkt (één of twee).
• Samen met je leidinggevende vul je een telewerkover-

eenkomst in waarin de concrete afspraken en je rechten 
en plichten staan.  

• Naast het vrijwillig structureel telewerken blijft ook het  
occasioneel telewerken bestaan. Het verschil? Occa-
sioneel telewerken doe je bij uitzondering, bijv. als een 
gezinslid onverwacht ziek is, als je niet op het werk ge-
raakt door een lekke band of staking van het openbaar 
vervoer,...

Alle details over het structureel telewerken en de meestgestelde 
vragen hierover vind je op intranet 

Toch nog vragen? Dienst P&O staat paraat om je met raad en 
daad bij te staan. 

""Telewerken tijdens de coronacrisis Telewerken tijdens de coronacrisis 

was ongetwijfeld een revolutiewas ongetwijfeld een revolutie""

Ook het aspect ‘mentale ge-
zondheid’ zal steeds belangrijker 
worden. Ook voor de corona-
crisis waren er al signalen dat de 
werkgevers hier meer aandacht 
moeten aan besteden, maar de 
pandemie heeft ons des te meer 
duidelijk gemaakt hoe belangrijk 
het is om de mentale en fysieke 
gezondheid voorop te stellen 
voor alle medewerkers. Dit zal 
zeker een heel belangrijk aspect 
blijven van onze arbeidscultuur 
en personeelsbeleid.

Telewerken: een evolutie of 
een revolutie?
Telewerken tijdens de corona 
crisis was ongetwijfeld een 

revolutie. Heel veel bedrijven 
waren hier gewoonweg niet 
klaar voor. Maar velen hebben 
het afgelopen jaar ook een ste-
vige inhaalbeweging gemaakt. 
En ook werknemers hebben ge-
toond dat ze enorm veerkrachtig 
zijn en klaar voor telewerk. In 
dat opzicht kunnen we nu spre-
ken van een evolutie.

En nu maar hopen dat er geen 
nieuwe coronavarianten meer 
opduiken zodat we niet meer 
verplicht moeten thuiswerken. 
Want dat was toch van een an-
dere orde. ▪ 

GOOD TO KNOW



Leer bij waar en wanneer 
het jou past
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Levenslang leren is geen holle slogan bij UHasselt. Uiteraard niet, zou je denken, 
want als universiteit zijn we dat aan onszelf verplicht. Toch is het voor de dienst 
Personeel & Organisatie een uitdaging om steeds een geschikt opleidingsaanbod 
te vinden voor álle medewerkers. Maar sinds deze zomer is dat anders. Voortaan 
kunnen we met z'n allen onze hersenen trainen waar en wanneer we dat willen 
via het online leerplatform GoodHabitz. Hongerig naar zoveel brainfood? We 
bladeren samen met Ilse Broekx en Katrien Tips van P&O door het menu.

GOOD TO KNOW

GOOD TO KNOW
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Wat is GoodHabitz precies?
Katrien: Door het hele corona-
gebeuren moesten we natuurlijk 
op zoek naar online opleidingen. 
Bovendien waren we al een tijd-
je zoekende naar trainingen die 
onze medewerkers kunnen vol-
gen wanneer het hen past. Want 
wij boden al heel wat vormingen 
aan, maar op vastgelegde mo-
menten. Toen GoodHabitz op ons 
pad kwam, bleek ook nog dat de 
opleidingen in verschillende talen 
aangeboden worden, iets waar 
we ook naar op zoek waren. En 
dat allemaal nog eens op een 
frisse, aantrekkelijke manier en 
in heel verschillende leervormen  
gepresenteerd.

Ilse: Een meerwaarde is ook dat 
GoodHabitz een heel brede 
waaier aan opleidingen biedt. In 
ons vaste aanbod spelen we ook 

in op wat medewerkers vragen, 
maar we kunnen geen training 
organiseren als maar twee men-
sen geïnteresseerd zijn. Bij Good- 
Habitz is de keuze zo ruim, dat er 
altijd voor elk wat wils is. 

Komt GoodHabitz dan in de 
plaats van het bestaande oplei-
dingsaanbod?
Katrien: Nee, het is echt wel een 
aanvullend aanbod want uit som-
mige opleidingen haal je meer 
als je ze in groep volgt en erva-
ringen kan uitwisselen. We gaan 
dus ook weer klassikale trainingen 
aanbieden. Tijdens het coronajaar 
hebben we trouwens een deel 
van ons klassieke programma ook 
online aangeboden en daar kre-
gen we positieve reacties op. Dus 
we denken dat het online aanbod 
van GoodHabitz als aanvulling 
daarop zeker ook gaat aanslaan. 

Ilse: Vooral ook omdat we willen 
inspelen op levenslang leren, op 
individuele groeikansen en interes-
ses van medewerkers. Maar an-
derzijds willen we de vormingen 
ook koppelen aan de HR-cyclus, 
waaronder de evaluatiecyclus. In-
teresses of noden voor opleiding 
kunnen opgenomen worden in 
het persoonlijk ontwikkelingsplan 

Hongertje?Have a snack!

dat de leidinggevende in overleg 
met het personeelslid opmaakt.  
Trainingen uit het aanbod van 
GoodHabitz kunnen daar perfect 
in passen. Zo is het dus zeker niet 
alleen een individueel verhaal. 

Bovendien is GoodHabitz ook 
een ‘levend’ gegeven omdat het 
aanbod inspeelt op de noden  
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van het moment. Zo zijn er bijvoor-
beeld heel wat opleidingen rond 
online samenwerken of om com-
petenties te ontwikkelen die je van 
pas komen bij hybride werken, of 
rond coachend leiderschap voor 
leidinggevenden. 

Katrien: Inderdaad, maandelijks 
komen er nieuwe opleidingen bij 
en  GoodHabitz zet ook altijd 
een aantal trainingen in the picture 
of beter gezegd 'in the spotlight', 
want zo staat het op het platform. 

Het is dus een heel dynamisch en 
actueel iets.

Waarom zou je je als perso-
neelslid aanmelden en eraan 
beginnen?
Katrien: Omdat het leren is op 
de manier die jij het meest interes-
sant vindt of zoals GoodHabitz 
het stelt: volg in de plaats van op 
je gsm te scrollen terwijl je op de 
bus of trein staat te wachten eens 
enkele minuten van een opleiding 
of bekijk een teaser. Je hoeft ook 
nooit te wachten want het aanbod 

is permanent beschikbaar en dat 
op elk type toestel. Dus ook terwijl 
je in je strandstoel ligt (lacht).

We zijn overtuigd, dus we  
melden ons aan. Wat nu?
Ilse: Er zijn meer dan 100 oplei-
dingen binnen 10 categorieën en 
het aanbod wordt maandelijks 
vernieuwd, het loont dus zeker de 
moeite om gewoon eens rond te 
snuisteren. Maar wat je écht op 
weg helpt, is de GoodScan. Via 
deze korte, dynamische vragenlijst 
kom je in amper 12 minuten te we-
ten waar jouw groeikansen liggen 
en krijg je een persoonlijk voor-
stel van opleidingen die voor jou 
interessant zijn. Maar niets belet 
natuurlijk dat je ook andere op-
leidingen volgt. Of in een andere 
taal, want het volledige aanbod is 
beschikbaar in maar liefst 10 talen, 
inclusief aangepaste woordspe-
lingen. 

Heel wat trainingen zijn gericht 
op de ontwikkeling van soft skills 
als persoonlijke kracht, inspirerend 
leiderschap, communicatie, team-
work, enz. Maar daarnaast zijn er 

ook kennisgerichte vormingen.

Katrien: Trainingen Excel en 
Word bijvoorbeeld, boden we in 
het klassieke vormingspakket niet 
meer aan maar zijn nu via Good-
Habitz permanent beschikbaar, 
wat toch wel heel fijn is. 

Zien leidinggevenden welke 
trainingen hun medewerkers 
volgen?
Ilse: Ze zouden dit via P&O kun-
nen opvragen, maar het is niet de 
bedoeling dat leidinggevenden 
bepalen welke opleiding jij zou 
moeten volgen. We willen net 
het omgekeerde bereiken, dat 
medewerkers, onder andere via 
hun leidinggevende, gestimuleerd 
worden om zichzelf verder te ont-
wikkelen. 

Kunnen medewerkers ook sug-
gesties doen voor trainingen?
Ilse: Dat kan zeker, want onder 
meer dankzij de input van klan-
ten kunnen ze het aanbod blijven 
uitbreiden. Het doel van Good-
Habitz is om een universele leer-
cultuur te ontwikkelen over de  

Maak ook een
goede gewoonte van

je hersenen trainen

GOOD TO KNOW
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Heb je vragen, tips of suggesties in verband met opleidingen, laat 
het weten via training@uhasselt.be

Privacy,

Ook daar heeft GoodHabitz

een opleiding over!
verschillende sectoren en bedrij-
ven heen. Je zal dus zien dat het 
aanbod niet specifiek afgestemd 
is op het onderwijs of de academi-
sche wereld. En dat is goed want 
zo kan je ook opleidingen volgen 
waar je anders misschien niet me-
teen aan denkt of die we niet zou-
den opnemen in het gebruikelijke 
aanbod maar waarmee je toch 
competenties kan ontwikkelen die 
je in je job van pas komen.

Wat zijn jullie ultieme tips om 
met GoodHabitz aan de slag te 
gaan?
Ilse: Doe de GoodScan, kies je 
favoriete taal en maak gebruik 
van de vele mogelijkheden om 
jezelf te ontwikkelen!

Katrien: Was de coronacrisis er 

niet geweest, waren we wellicht 
niet zo snel overgeschakeld op 
zo’n ruim online aanbod aan 
trainingen, dus wat dat betreft is 
GoodHabitz op het juiste moment 
gekomen. We zijn heel blij dat we 
deze nieuwe, frisse manier van 
opleiding volgen aan ons perso-
neel kunnen aanbieden. We zou-
den het dan ook heel fijn vinden 
als GoodHabitz onder collega’s 
gaat leven. We zijn alvast heel erg 
benieuwd naar de reacties! 

GOOD TO KNOW
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Wat een metamorfose! Wie nog niet eerder de kans had om een kijkje te nemen 

in de nieuwe wetenschapstoren op campus Diepenbeek, zal ogen opentrekken. 

De oude F-blok, gekend door de stutten, vele deuren en donkere, kleine kamers 

is nu één grote toren omringd door natuur, boordevol daglicht en ruimte. Véél 

ruimte.

"Het nieuwe 
parade-
paardje 

voor 
weten-

schappen"

Voor u bezocht: 
Ontdek de nieuwe Science Tower



21VOOR U BEZOCHT

“Ja, onze Science Tower is 
echt een pareltje” zegt Marlies 
Van Bael, vakgroepvoorzitter  
Chemie, terwijl ze ons samen 
met Marjan Vanhamel, coördi-
nator nieuwbouw, door de toren 
gidst. “25 jaar geleden begon 
ik als student in die befaamde 
F-blok. Enkele jaren later werkte 
ik er als onderzoeker. De tijden 
waren natuurlijk anders, en er 
waren minder veiligheidsregels 

dan nu, maar we grapten soms 
dat mocht er iemand iets aan de 
hand hebben achter één van de 
vele deuren, die persoon pas 
dagen later zou ontdekt worden. 
Zo erg was het gelukkig niet, 
maar het was voor iedereen 
duidelijk dat de infrastructuur  
helemaal niet meer voldeed aan 
wat er nodig was om toponder-
zoek te doen. Jaren later zijn we 
dan ook ontzettend trots dat we 

deze nieuwe toren hebben. Een 
echt paradepaardje voor onze 
vakgroepen chemie en fysica en 
binnenkort de opleiding mate- 
riomics.”

Ecologische voetafdruk
“Toen er beslist werd om over 
te gaan tot een renovatie van 
gebouw D, was het al heel snel 
duidelijk dat er na een gedeel-
telijke verhuis van de labo’s uit 

de G-blok, ook nood was aan 
een volledige nieuwbouw voor 
de F-blok. Zo kregen de nodige 
onderzoeksruimtes een plek in 
deze nieuwe toren”, zegt Mar-
jan Vanhamel. “In de toren zijn 
alle nieuwste technieken geïn-
tegreerd, en hebben we ook  
onze ecologische voetafdruk 
kunnen verkleinen. Zo hebben  
we belangrijke stappen geno-
men om de Science Tower zo  
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energetisch mogelijk te maken. 
Los van zonnepanelen en goe-
de isolatie en ventilatie, her- 
gebruiken we de warmte die het 
gebouw uitstoot om de ruimtes 
te verwarmen. En wanneer je 
een raam openzet, dan schake-
len de ventilatie en verwarming 
zichzelf uit.” 

In oktober 2017 werden de wer-
ken voor de Science Tower aan-
gevat. 4 jaar later mag het resul-
taat er zijn. Bij binnenwandelen 
betreed je hoge ruimtes met veel 
betonelementen en sober maar 
kleurrijk meubilair. De vele glas-
partijen zorgen voor heel veel 
overzicht. “De toren bestaat uit 
vijf verdiepingen en we werken 
met zogenaamde split-levels, 
halve niveaus waarbij je vanuit 
de kantoorruimtes en brainstorm-
ruimtes, de labo’s kan over-
schouwen", zegt Marjan Vanha-
mel. Op de benedenverdieping 
vind je de didactische labo’s, 
erboven de onderzoekslabo’s.  
Alles is gebouwd met het idee 

om kruisbestuiving aan te wak-
keren en groepsgevoel te creë-
ren.”

Groepsdynamiek
“Als prof zitten wij in de Science 
Tower heel dicht bij de labo’s 
en bij onze onderzoekers. Dat 
was vroeger absoluut niet het 
geval, toen moest je bijna het 
hele gebouw D doorkruisen om 
even naar het lab te gaan. Op 
een drukke dag met veel ver-
gaderingen kon het daardoor 
gebeuren dat je niemand van 
je onderzoeksgroep zag. Soms 
wel frustrerend”, zegt Mar-
lies Van Bael. “Nu komen we  
alleen al door naar ons kan-
toor te wandelen vele collega’s 
tegen en zien we wat er in de  
labo’s gebeurt. Het gebouw 
zorgt zo voor meer interactie 
binnen ons team en tussen de 
onderzoeksgroepen onderling.”

Dat laatste kan Greg Quintens, 
doctoraatsonderzoeker van de 

""Dankzij de nieuwste technieken op Dankzij de nieuwste technieken op 

vlak van energievlak van energie,, verkleinen we met  verkleinen we met 

de Science Tower echt onze de Science Tower echt onze 

ecologische voetafdrukecologische voetafdruk""      

- - MARJAN MARJAN - - 

VOOR U BEZOCHT

Marjan Vanhamel
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""Dit gebouw zorgt voor meer Dit gebouw zorgt voor meer 

interactie binnen ons team en tussen interactie binnen ons team en tussen 

de onderzoeksgroepen onderlingde onderzoeksgroepen onderling""  
- - MARLIES MARLIES - - 

onderzoeksgroep Materiaal-
chemie zeker beamen. “Als on-
derzoeker zag je elkaar vroeger 
niet zo vaak. Nu delen we alle-
maal dezelfde kantoorruimtes. 
En zo maken we bijvoorbeeld 
kennis met de onderzoekers van 
de anorganische labo’s en zien 
we waar zij mee bezig zijn en 
vooral welke toestellen zij heb-
ben. Al snel leg je dan contacten 
en zie je linken met je eigen on-
derzoek. Vaak moeten we het-
zelfde basisproduct maken om 
een experiment te starten,  door 
elkaar tegen te komen in de 
gangen of in het lab, wordt het 
veel makkelijker om af te spre-
ken dat één iemand een grote 
hoeveelheid van een product 
kan bereiden en verdelen. Veel 
efficiënter. Nog een groot voor-
deel: in onze vorige lokalen was 
er geen daglicht. Je ging ‘s mor-
gens aan het werk en ‘s avonds 
kwam je buiten en had je geen 
idee of de zon had geschenen 
of niet. Dat is hier veel beter.”

die van X-LAB, hebben we een 
terras, een bibliotheek en ver-
gaderzalen. Het is echt een ge-
bouw dat stimuleert, je begrijpt 
meteen waarom multinationals 
zoals Google en Apple zoveel 
tijd spenderen aan het optima-
liseren van de werkomgevingen 
voor hun werknemers.”

En dat moet ook uitstralen naar 
de studenten hoopt Bart Cleu-
ren. “Tijdens de eerste fysieke 
infodag in mei heb ik toekomsti-
ge studenten rondgeleid in  

VOOR U BEZOCHT

In de Science Tower, campus D, zetelen 
de Fysica onderzoeksgroepen X-LAB en  
Theory Lab en alle chemie onderzoeks-
teams van het Instituut voor Materiaal- 
onderzoek die samen de onderzoeks- 
groep Materiaalchemie vormen. De  
Science Tower kwam tot stand met finan-
ciële steun van Limburg Sterk Merk (LSM). 

In het groen
Wie al heel zeker kan genie-
ten van de mooie natuur, is de 
vakgroep Fysica. Hun labo’s 
en kantoorruimtes liggen op de 
vijfde verdieping van de toren. 
“Ja, volledig in het groen, om-
ringd door bomen. Ik heb vanuit 
mijn kantoor zelfs zicht op de  
Demer”, lacht Bart Cleuren, 
hoofd van het Theory Lab (TLAB) 
Fysica aan UHasselt. “Naast de 
didactische labo’s en de labo’s 
voor onze onderzoeksgroep en 

Marlies Van Bael
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de Science Tower. De reacties 
waren heel lovend." Studen-
te chemie Emma Peeters kan 
er over meespreken. “Toen  
ik me inschreef was er sprake 
van dit gebouw, maar dat het 
dit zou worden, had ik niet ver-
wacht. De didactische labo’s zijn 
zeer ruim, en tijdens de labo- 
dagen heb ik kunnen zien hoe 
onderzoekers hier werkten. Je 
ziet iedereen bezig en kan hen 
makkelijk aanspreken. In de 
oude labo’s zag of hoorde je 
niemand. Een ongelooflijk ver-
schil.”

Materiomics
Die kruisbestuiving moet ook 
de opleiding Materiomics hel-
pen. “Chemie en fysica zit hier 
deels samen in één gebouw. 
We hebben hier ruimtes om  
samen te brainstormen, te verga-
deren, symposia te organiseren 
en vooral onze studenten goed 
te ontvangen. De masterstuden-
ten materiomics gaan in deze 

nieuwe labo’s actief zijn tijdens 
hun stages en in de kantoor-
schil rondom zijn er ruimtes voor 
groepswerk of lessen in kleine-
re groepen”, zegt Marlies Van 
Bael. 

Op 17 september huldigt 
Vlaams Minister Wouter Beke  
de Science Tower officieel in.  
“Een mooi officieel moment, na 
vele jaren van hard werk”, zegt 
Marjan Vanhamel. “En daarbij 
moeten we heel veel collega’s 
en in het bijzonder de vakgroe-
pen Chemie en Fysica, bedan-
ken. Net als het studiebureau 
ESSA die alles heel nauw heb-
ben opgevolgd, de aannemers 
die de vaak zeer complexe 
technieken op elkaar hebben 
afgestemd en LSM, op wie we 
konden rekenen voor een deel 
van de financiën voor deze to-
ren. UHasselt heeft er een nieu-
we eyecatcher bij. Dat er nog 
vele nieuwe, en even mooie ge-
bouwen mogen volgen!”. ■

VOOR U BEZOCHT

Bart Cleuren

Emma Peeters

Greg Quintens
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Science Tower 
in cijfers

7500 m2

vloeroppervlakte

Architectenbureau: ESSA

44 laboratoria

36 onderzoeks-
labo’s

5 didactische 
labo’s chemie

3 didactische 
labo’s fysica

Flexibele kantoorruimtes 
op iedere verdieping 

rondom de labo’s

PV-panelen en warmte-
krachtkoppeling voor 
hernieuwbare energie

Plaats voor 
150 personeelsleden 

& 220 studenten

18 miljoen
totale kostprijs

€

5 geavanceerde 
meetlokalen fysica

260 zuurkasten en 
opslagkasten met afzuigkap
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GOOVAERTS Marc, DAB, met GARVIA 
ABAD Dayana 
HOSSEINKHANI Baharak, GLW, met 
HASSANI Amin 
CASSIERS Aurelie, REC, met TAELS Pieter 
YARI Saeed, IIW, met VAKILI Saba 
LEEN Toon, ARK, met PEK Ying Sze 
LUYTEN Janis, BEW, met GUISSON Ellen 
TOPS Wim, RWS, met HILTON Nanna 
KOHL Thierry, IIW, met BULDU Dilara 
DANCIU Diana-Maria, BEW, met 
BUCIUMAN Andrei-Victor 
LEUNEN Stefanie, GLW, met BACKX Dieter 
 

Alina, dochtertje van BERCKMANS Jolien, DAB 
Sam, dochtertje van SAENEN Stefanie, faculteit 
BEW 
Saviour, zoontje van JANI Christine, faculteit WET 
Wannes, zoontje van VERRAEDT Peter, faculteit WET 
Leon, zoontje van LANSSENS Dorien, faculteit GLW 
Emely, dochtertje van HENRARD Ruben, faculteit 
WET 
Jakob, zoontje van SCHUETZ Jochen, faculteit WET 
William, zoontje van FRERE Stephanie, DAB 
Muhammad Mahad, zoontje van TAHIR 
Muhammad Faran, faculteit WET 
Ann-Sophie, dochtertje van DUCHATEAU Wouter, 
faculteit WET 
Floris, zoontje van VAN KERCKHOVE Evelyne, 
faculteit GLW 
Elodie, dochtertje van OEYEN Liesbeth, DAB 
Marie-Lou, dochtertje van DEBROUX Karolien, 
faculteit REC 
Okan, zoontje van DENIZ Fatma, DPB 
Fabian, zoontje van CROONEN Seppe, faculteit 
BEW 
Hope, dochtertje van SERVAIS Elisa, faculteit ARK 
Oliver, zoontje van GOOSSENS Nina en QUETIN 
Philippe, faculteit RWS 
Nelles, zoontje van DUWE Sam, faculteit GLW 
Renee, dochtertje van KUYLEN Elise, faculteit WET 
Emile, zoontje van CAROLUS Jorne, faculteit WET 
Romi, dochtertje van WUYTENS Nils, faculteit BEW 
Elea, dochtertje van LEIJNEN Katrien, faculteit REC 
Sam, zoontje van SCHOUTTETEN Melanie, faculteit 
GLW 
Ada, dochtertje van LIBIN Pieter, faculteit WET 
Billie, dochtertje van ULENAERS Kim, faculteit GLW 
Anastasia, dochtertje van PETROF Oana, faculteit 
WET 
Kobe, zoontje van DRYBOOMS Anja, faculteit REC 
Mattias Andreas, zoontje van ELSHOUT Sarah, 
faculteit BEW 
Mare, dochtertje van DESMEDT Melissa, faculteit 
GLW 
Ahmed, zoontje van ULVAN Arif, DPB 
Cato en Febe, dochtertjes van MEYNS Pieter, 
faculteit RWS en Yvette Kerkum IOF
Lianne, dochtertje van MARINUS Nastasia, faculteit 
RWS 
Marta, dochtertje van VANDENBEMPT Michiel, 
DAB

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!

08/01/2021

 22/02/2021

27/03/2021
29/03/2021
17/04/2021
08/05/2021
11/05/2021
14/05/2021
12/06/2021

15/07/2021

07/11/2020
26/11/2020

14/12/2020
26/12/2020
27/12/2020
04/01/2021

21/01/2021
 24/01/2021

13/02/2021

25/02/2021

04/03/2021

13/03/2021
13/03/2021

21/03/2021
22/03/2021

24/03/2021
25/03/2021

15/04/2021
21/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
29/04/2021
29/04/2021

03/05/2021
17/05/2021

 19/05/2021

08/06/2021
 21/06/2021

 06/08/2021

09/08/2021
09/08/2021

 17/08/2021

 25/08/2021

HUWELIJKEN GEBOORTES

DEBAY Anne, Gespecialiseerd 
Secretariaatsmedewerker 
VILLE Emmanuel, Secretariaatsmedewerker 
MAESSEN Christiane, 
Secretariaatsmedewerker 
DELBROEK Jos, OP Docent 
VANHEUSDEN Annie, Gespecialiseerd 
Secretariaatsmedewerker 
THOELEN Marc, Stafmedewerker 
Internationalisering 
BOUSSE Marina, Gespecialiseerd 
Secretariaatsmedewerker 
MATHIJS Lydia, Gespecialiseerd 
Secretariaatsmedewerker 
HABEX Hilda, Gespecialiseerd 
Secretariaatsmedewerker 
GOOVAERTS Marc, Directeur Bibliotheek 
BRAEKEN Maria, Medewerker Bibliotheek 
VAES Marina, Assistent

uit dienst sinds 
31/12/2020

31/12/2020
31/01/2021

31/01/2021
30/04/2021

 31/05/2021

 31/05/2021

 30/06/2021

 30/06/2021

 30/06/2021
 30/06/2021

31/08/2021

MET PENSIOEN
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van 
UHasselt. Deze editie: 
2005. Het jaar waarin het Limburgs Universitair Centrum omgedoopt 
werd tot Universiteit Hasselt. Op deze foto zie je toenmalig rector 
Luc De Schepper de verzamelde pers en wilde menigte toespreken 
onder het alziend oog van enkele security agenten én -jawel- een 
mini-orkest. Als we iets doen, doen we het goed. 

2 0 0 5

WEET JE DIT NOG
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29 augustus, 9uur14. Wat een moment voor UHasselt. Aan boord van de SpaceX-

CRS23 vloog onze OSCAR-QUBE kwantummagnetometer naar het ruimtestation 

ISS. Het UHasselt-studentenproject won het ESA Orbit Your Thesis project en zal het 

magnetische veld rond de aarde in kaart brengen. 

Van UHasselt naar Elon Musk, het is plots een kleine stap.  Studenten en alumni van 
OSCAR-QUBE, vierden dit historische moment samen met proffen, bedrijfsleden en 
sympathisanten tijdens een lanceringsevent op de agora. 

Enkele dagen later ontvingen we een echte ruimte-selfie van ESA-astronaut Thomas 
Pesquet en onze OSCAR-QUBE. En sindsdien ontvangen we in Diepenbeek signalen 
uit de ruimte! 

UHasselt in space!
In beeld
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Lamsosaties in kerrie-tamatiebredie en roti
Nu eet je het! 

In onze kookrubriek nemen we je deze keer 
mee naar de andere kant van de wereld. 
Collega Tanya Van Esser (crm-coördinator, 
DCM) heeft Zuid-Afrikaanse roots én is 
gezegend met fantastische cooking skills. 
Het zomerweer liet ons dit jaar in de steek, 
dus geen recept voor de vermaarde Zuid-
Afrikaanse ‘braai’ (bbq), maar wél een 
geweldig lekker en spicy alternatief met 
invloeden uit vele windstreken. “Want Zuid-
Afrika is nu eenmaal de regenboognatie en  

dat vertaalt zich duidelijk in de keuken”, 
legt Tanya uit. “Er zijn invloeden van de 
oorspronkelijke jager-verzamelaars en 
verschillende Afrikaanse stammen tot de 
kolonisten en immigranten uit Portugal, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland 
en van slaven uit India en Maleisië. Soms 
vind je die culturele invloed in heel specifieke 
gerechten als melktaart, (maïs)pap en curry’s, 
maar heel vaak komen diverse roots dus 
samen in één gerecht.” 

Zoals in het kruidig stoofpotje met spiesjes van 
lamsvlees, pittige saus en overheerlijke roti, 
dat Tanya voor ons kookt. “Roti is een soort 
platbrood waarmee je de rest van het gerecht 
eet. Met de handen dus, een beetje knoeien 
is niet erg”, lacht Tanya. Zo hebben we het 
graag! 
Dit gerecht past zowel bij een Indian summer 
vibe als op een regenachtige herfstdag. 
Probeer het zeker eens uit, want het is om 
duimen en vingers af te likken, letterlijk! 

Nieuwsgierig naar wat de Zuid-Afrikaanse keuken nog meer te bieden heeft? Tanya inspireert je via:
www.vula.be   www.instagram.com/vula_kookworkshops/
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Lamsosaties in kerrie-tamatiebredie en roti

ROTI LAMSOSATIES IN KERRIE-TAMATIEBREDIE

NU EET JE HET!

BESTANDDELE | INGREDIËNTEN 
Stap 1
380g koekmeelblom | tarwebloem
53g bruismeel | zelfrijzende bloem
1 tl sout | zout
42g sagte gesoute botter | zachte gezouten botter
250ml (1 kop) koue water | koud water

Stap 2
100ml gesmelte gesoute botter | gesmolten gezouten boter
ekstra koekmeelblom | extra tarwebloem

Stap 3
ekstra koekmeelblom | extra tarwebloem
50ml gesmelte gesoute botter | gesmolten gezouten boter
50ml sonneblomolie | zonnebloemolie

BEREIDING 
Stap 1
Meng die meel en sout in ’n bak
Vryf die botter met vingerpunte in die meelmengsel tot dit 
krummelrig is
Voeg water by en meng tot ’n sagte deeg
Knie en voeg nog ektra meel by indien nodig tot die deeg 
elasties is
Laat bedek rus vir 30 minute                               

Stap 2
Verdeel die deeg in 8 stukke
Bestuif ’n oppervlak met meel en rol uit tot dun sirkels van 
ongeveer 20cm diameter
Verf deegsirkels hier en daar met gesmelte botter en bestrooi 
liggies met meel
Rol elke deegsirkel op om ‘n string te vorm
Maak ‘n ‘S’ vorm deur een kant van die string kloksgewys en 
anderkant antikloksgewys op te rol
Vou dubbel deur helftes op mekaar te plaas
Druk liggies vas om ‘n balletjie te maak
Laat bedek rus vir 30 minute tot 1 uur
Kyk na my filmpie vir meer info

Stap 3
Meng die olie en botter saam in ’n bekertjie
Bestuif ’n oppervlak met meel
Rol nou weer elke stuk deeg uit tot dun sirkels van ongeveer 
20cm diameter
Verhit ’n bakpan (soos ’n pannekoekpan)
Bak die rotis deur gereeld te draai en te smeer met die botter 
& olie mengsel tot goudbruin met spikkels (dis normaal as die 
deeg opblaas en weer plat val)
Haal uit en laat effens afkoel – klop dan liggies tussen 
handpalms om weer op te pof
Vou in 4, draai toe in ‘n skoon vaddoek en laat staan in ‘n 
vergiettes tot reg om te eet

Wenk: Om weer op te warm in mikrogolfoond – bedek en 
verhit op 50% vir 20-30 sekondes per roti

BESTANDDELE | INGREDIËNTEN 
Sosaties | kebabs
500g lams maalvleis | lamsgehakt
1 tl garam masalapoeier | garam masala poeder
1 tl sout | zout
1 tl borriepoeier | kurkumapoeder
1 tl rissiepoeier | pilipili poeder
1 ui fyngekap | ui fijngehakt
1 bos vars koljander | verse koriander
2 tl gerasperde gemmer | gember geraspt
1 knoffelhuisie fyngekap | teen knoflook fijngehakt
1 handvol vars kruisement | handvol munt gehakt
½ koppie broodkrummels | kopje broodkruim
hout/metaal sosatiestokkies | kebabprikkers
 
Kerrie-tamatiebredie | Curry tomatensaus
1 el sonneblomolie | zonnebloemolie
2 uie fyngekap | uien fijngehakt
1 knoffelhuisie fyngekap | teen knoflook fijngehakt
¼ tl rissiepoeier | pilipili poeder
2 kerrieblare | currybladeren
1 el sagte kerriepoeier | milde kerriepoeder
1 tl borriepoeier | kurkumapoeder
800g ingemaakte tamaties in stukkies | gehakte tomaten uit blik
¾ tl sout | zout
1 ½ el tamatiepasta | tomatenpuree
1 tl suiker
Vars koljanderblare en lemmetjiewiggies om te bedien | Verse 
koriander en limoen partjes om op te dienen

BEREIDING 
Sosaties
Voeg al die bestanddele saam in ’n groot mengbak
Trek plastiek handskoene aan en meng alles goed saam
Verdeel die mengsel in balletjies van ± 25g elk
Laat vir 30 minute rus in die yskas (kan ook reeds die dag voor die 
tyd gemaak word)
Voorverhit die oond tot 180°
Haal die balletjies uit die yskas en steek 2-3 op ’n sosatiestokkie (as 
jy houtstokkies gebruik – week dit eers goed in water)
Bak in ‘n oondbak (ovenschaal) of op ‘n bakplaat vir 25-30 minute
Haal uit die oond en hou apart
 
Kerrie-tamatiebredie
Gebruik ’n groot pan met deksel
Verhit die olie en braai die uie goudbruin
Voeg die knoffel, rissiepoeier en kerrieblare by en braai vir 1 minuut
Voeg die kerrie en borrie by, braai kort saam en voeg dan ook die 
tamaties en sout by
Sit die deksel op en laat 20-25 minute rustig prut terwyl jy af en toe roer
Voeg laastens die tamatiepasta en suiker by en laat nog paar minute 
saggies kook
As die bredie klaar is, pak die sosatiestokkies versigtig in die sous, sit 
die deksel terug op en stoom vir nog 5-10 minute
 
Bedien met rotis, vars koljanderblare en lemmetjiewiggies
Eet met jou hande! Skeur stukkies roti af, vou dit om ’n balletjie en 
doop in die sous Smaaklik! 

Porsies | Porties: 8 rotis Tyd | Tijd: ± 1.5 uur Porsies | Porties: 4-6  Tyd | Tijd: ± 1.5 uur
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"Stilzwijgende kennis is als 
rijden op een fiets" 

Show and tell: Nils Wuytens (BEW)

Nils Wuytens (RCEF) toont ons zijn favoriete plek op de campus en vertelt 

ons alles over zijn onderzoek, dromen, ambitie, passies...

maar dan specifiek toegepast 
op ondernemers. Ik tracht vragen 
te beantwoorden zoals: bestaat 
stilzwijgende kennis in het domein 
van ondernemerschap? Hoe 
kunnen we dit meten? Vergaart 
iedereen deze kennis én in de-
zelfde mate? 

was ik erg geïntrigeerd door 
stilzwijgende kennis. Bovendien 
ben ik zelf iemand die niet het 
standaard traject heeft doorlopen. 
Ik heb namelijk mijn masterdiploma 
behaald als werkstudent tijdens 
avondlessen. Erna ontdekte ik pas, 
op de gezegende leeftijd van 30 
jaar, dat onderzoek mijn passie is. 

je soms ook mensen met slechte 
bedoelingen moest verdedigen. 
Dat zag ik toch niet zitten. Toen ik 
wat ouder werd, wilde ik graag 
leerkracht lichamelijk opvoeding 
worden, want ik sportte erg graag. 
Het diploma van leerkracht LO heb 
ik op zak, maar de job heb ik nooit 
uitgeoefend.  

Wat wil je op professioneel vlak 
bereiken? Waar droom je van?
Ik droom van een professionele 
loopbaan met een mooie 
balans tussen werk en privé. De 
coronacrisis en de geboorte van 
mijn twee kleine kindjes heb- 
ben me doen inzien dat die balans 
mijn voornaamste bekommernis 
is. Professioneel hoop ik natuurlijk 
voldoening te halen uit mijn job 
en het contact met collega’s. Op 
korte termijn wil dat vooral zeggen 
mijn doctoraat tot een goed einde 
brengen. Op lange termijn hoop ik 
op veel intellectuele uitdagingen  
op professioneel vlak, want dat is 
toch de ultieme drijfveer. Misschien 
ga ik uiteindelijk wel voor de 
combinatie tussen academicus en 
ondernemer. 

Welk boek/film/concert raad 
je je collega’s aan?
Sinds enkele weken zijn mijn vrouw 
en ik naar een nieuwe serie aan het 
kijken en die is wel een aanrader: 
Why Women Kill. In deze serie zien 
we 3 koppels in 3 verschillende 
tijden (in de jaren 60, 80 en in 
het heden) waarbij de man in de 
relatie uiteindelijk vermoord zal 
worden door z’n vrouw. Grappig, 
gevat en luguber! 

Wie nomineer je voor de 
volgende Show&Tell?
Lotte Daniels.  

Waarom koos je deze locatie als 
je favoriete plek op de campus? 
Omdat UHasselt voor mij 
verschillende betekenissen heeft: 
naast werken, betekent UHasselt 
voor mij ook sporten. Mijn 
collega’s probeerden me vanaf 
dag één te overtuigen om me 
sportiever te gedragen en gaven 
me prompt een rondleiding in 
de sportfaciliteiten van UHasselt 
voor fietsers. Dit heeft me dan, na 
lang twijfelen, overhaald om een 
koersfiets te kopen. Nu ben ik, ruim 
twee jaar later, echt verslaafd aan 
fietsen. Ik ben zelfs slecht gezind 
als ik met de wagen moet komen 
werken. Sneeuw, regen, of veel 
wind? I love it! Ik kleed me lekker 
warm aan en vertrek ’s morgens 
vroeg in Hechtel-Eksel. Tussendoor 
passeer ik de mooiste stukjes 
Limburgse natuur en kom ik aan in 
de kennishub van onze regio. 

Hoe zou je je onderzoek 
uitleggen aan een vijfjarige?
Aan een vijfjarige zou ik vertellen 
dat ik onderzoek hoe mensen leren 
en bijleren. Aan een iets ouder 
persoon zou ik natuurlijk meer 
details prijsgeven. Bijvoorbeeld 
dat mijn onderzoek zich richt 
naar de stilzwijgende kennis van 
ondernemers. Stilzwijgende kennis 
is kennis die iedereen vergaart 
doorheen het leven, niet of moeilijk 
kan uiten, maar wel dagelijks 
gebruikt. Het is de tegenpool 
van expliciete kennis. Een mooi 
voorbeeld van stilzwijgende 
kennis, is rijden op een fiets. Dit is 
een vaardigheid die je bezit en 
die je moeilijk kan uitleggen. Als je 
iemand leert fietsen, kom je vaak 
niet verder dan: “hou je evenwicht,” 
of “stuur naar links, als je naar rechts 
valt.” Deze kennis onderzoek ik, 

""Met ons meetinstrument kunnen we  Met ons meetinstrument kunnen we  

waardevolle stilzwijgende kennis waardevolle stilzwijgende kennis 

meten. Dat was voordien  meten. Dat was voordien  

niet mogelijkniet mogelijk""

Hoe ver staat het met je 
onderzoek?
Laten we zeggen dat ik ongeveer 
halverwege ben. De coronacrisis 
heeft mijn planning wat in de war 
gegooid. Ik ben er ondertussen 
zeker van dat het concept bestaat 
bij ondernemers. En bovendien heb 
ik een meetinstrument ontwikkeld, 
samen met een expertgroep van 
ondernemers. Vanaf nu kunnen we 
deze waardevolle, stilzwijgende 
kennis van onder-nemers meten, 
hetgeen ervoor niet mogelijk was. 
Het is nu de bedoeling om het 
meetinstrument toe te passen op 
grote schaal. De bevindingen van 
deze toepassing zijn het onderwerp 
van het tweede gedeelte van mijn 
onderzoek.  

Waarom heb je dit onderzoek 
gekozen?
Goh, het is misschien een cliché, 
maar ik ben er zeker van dat mijn 
onderzoek mij gekozen heeft. 
Vanaf het eerste moment dat 
ik het concept leerde kennen, 

Mijn huidig doctoraatsonderzoek 
is voor mij dan ook meer dan 
een bijkomend diploma. Mijn 
onderzoek naar stilzwijgende 
kennis biedt ook voor een gedeelte 
een verklaring van mijn eigen 
leerervaringen, zowel de positieve 
als de negatieve.  

Als je niet aan UHasselt zou 
werken, waar zou je dan zijn?
Ik heb geen idee! Ik denk wel dat ik 
ook actief zou zijn als onderzoeker 
aan een andere universiteit of 
onderzoeksinstelling. Anderzijds, 
ik ben nogal impulsief van aard, 
waardoor ik ook in een heel 
andere sector aan het werk zou 
kunnen zijn. 

Wat wilde je worden ‘later als 
ik groot ben’?
Toen ik jong was zei iedereen 
dat ik het goed kon uitleggen en 
dat ik daarom maar advocaat 
moest worden. Dat was dan ook 
mijn droom voor vele jaren. Tot ik 
doorhad wat de job inhield en dat 
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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 - in dit geval (voor de 
afwisseling) een tafeltennistafel - om aan de hand van enkele 
inspirerende vragen te praten over hun onderzoek, werk, 
inzichten en passies.

“Met elkaar van werk wisselen? Geen denken aan!” 
Blind date met Ann Petermans en Werend Boesmans

Beide tenure track docent, beide 
gebeten door onderzoek, beide 
eerder toevallig in de academi-
sche wereld terecht gekomen en 
beide recent een mooie beurs 
op zak. Ann Petermans (ARK) en 
Werend Boesmans (GLW) heb-
ben meer gemeen dan op het 
eerste zicht zou lijken. Maar een 
dag van werk wisselen? Liever 
niet!

Stel jezelf even voor
Werend: Ik ben Werend Boes-
mans, sinds 2018 ben ik tenure 
track docent aan de faculteit 
Geneeskunde en Levensweten-
schappen en ben ik verbonden 
aan BIOMED. Daarnaast werk 
ik ook deeltijds aan Universiteit 
Maastricht. Ik woon vlakbij in 
Godsheide en heb gestudeerd 
aan UHasselt. Verder heb ik 2 
kinderen, Thieu is 3 jaar, Rosalie 
is 5. En ik sport graag.

Ann: Ik ben Ann Petermans, 
sinds 2019 ben ik tenure track 
docent. Ik ben verbonden aan 
de faculteit Architectuur en Kunst. 
Ik woon in Hoeselt en heb drie 
kinderen, Marieke, Pieter en Vic. 
Twee pubers en eentje in het la-
ger, dus naast het werk zijn zij 
een heel interessante uitdaging 
(lacht). Het afgelopen jaar heb-

ben we een totaalrenovatie 
gedaan. We zijn verhuisd, heb-
ben dan ons ganse huis gereno-
veerd en verhuizen in de zomer 
terug. Dat was de belangrijkste 
‘hobby’ van het afgelopen jaar. 

Werend: Aah, maar jij hebt door 
je werk heel wat ervaring met 
bouwen en verbouwen.

Ann: Dat heeft zeker geholpen. 
Wij woonden al 15 jaar in ons 
huis, dan ken je de gebreken. 
Maar je weet hoe dat gaat. Je 
begint met een nieuwe keuken 
en uiteindelijk hou je alleen nog 
de buitenmuren over. In ieder 
geval hebben we op voorhand 
goed kunnen nadenken over 
wat we wilden veranderen, en 
daar was mijn onderzoek zeker 
handig voor.

Werend: Dat kan ik geloven. Ik 
heb ook gebouwd, en als ik nu 
thuis rondloop denk ik toch wel 
soms “doeme, dat had ik beter 
anders gedaan” (lacht). De fiet-
senberging bijvoorbeeld, die is 
nu al te klein, en de kinderen zijn 
nog niet eens zo groot. 

Leg je onderzoek eens uit
Ann: Mijn onderzoek focust op 
ontwerpen voor beleving en 

welbevinden. Dat houdt in dat 
we nagaan hoe architectuur en 
interieurarchitectuur kunnen bij- 
dragen aan het welbevinden 
van de gebruikers die op de plek 
die we onderzoeken, tijd door-
brengen.

Werend: En wat houdt dat dan 
precies in? Want is het niet voor 
de hand liggend dat wanneer je 
een huis bouwt, je wil dat het zo 
gemakkelijk mogelijk is? 

Ann: Ooh, niet iedereen maakt 
die bedenking automatisch hoor. 
Nadenken over welbevinden 
gaat erover dat je voluit reke-
ning houdt met de activiteiten 
die jij en je gezin graag doen, 
die bijdragen aan je geluk, en je 
huis daar naar gaat aanpassen. 
Flexibiliteit is daarom belangrijk, 
aanpasbaarheid, enzovoort. 
Binnen ons onderzoek richten 
we ons zeker ook niet alleen op 
woningen, maar ook bijvoor-
beeld op een dienst materniteit, 
een dagcentrum of palliatieve 
omgevingen. Wij onderzoeken 
hoe dergelijke plekken zo goed 
mogelijk ontworpen worden met 
het oog op het welbevinden van 
de verschillende groepen ‘ge-
bruikers’ van die ruimtes. Dat die 
focus niet zo ingebakken zit, zie 

ik vaak bij uitwisselingsstudenten 
die hun opleiding bij ons komen 
volgen. Velen weten wel hoe een 
gebouw moet getekend worden, 
technisch in elkaar zou moeten 

BLIND DATE
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“Met elkaar van werk wisselen? Geen denken aan!” 

BLIND DATE

zitten en hebben een idee rond 
hoe je duurzaam kan bouw-
en, maar over het feit dat een 
gebouw gemaakt wordt voor 
mensen die het moeten gebruik-

en, erin leven en werken, zich 
daar idealiter ook goed moeten 
kunnen voelen, gelukkig zijn... 
Dat vergeten velen vaak. Op dat  
user-centered ontwerpen zetten 

wij met onze faculteit sterk in.

Werend: Ik doe onderzoek naar 
de werking van het enterisch ze-
nuwstelsel, dat is het zenuwstelsel 

in onze darmen. We noemen het 
ook wel eens ons buikbrein. En 
wij proberen beter te begrijpen 
hoe dit stelsel werkt. Want er 
zijn de typische maag-darm- 
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aandoeningen zoals het prikkel-
bare darm syndroom, maar er 
zijn ook ziektes waarin darmpro- 
blemen een rol spelen, zoals bij 
autisme en ziekte van Parkinson. 
En het opvallende is dat er vaak 
al darmklachten zijn nog voor 
de neurologische symptomen tot 
uiting komen. Zo weten we dat 
mensen die lijden aan parkinson 
in het verleden vaak al last had-
den van constipatie. Er zijn zelfs 
theorieën die stellen dat de ziekte 
eigenlijk in het maag-darmstelsel 
ontstaat. Met mijn groep doen 
we onderzoek naar de rol van 
het enterisch zenuwstelsel bij 
neurologische aandoeningen en 
dikkedarmkanker. En één van mijn 
doctoraatsstudenten werkt op  
microRNA’s. Verder ben ik samen 
met mijn collega Jelle Hendrix 
verantwoordelijk voor het op-
tical microscopy centrum van  
BIOMED, dat zijn enkele high-
end toestellen om metingen te 
doen. 

Ann: En werk je dan met mense-
lijke stalen of via samenwerkin-
gen met ziekenhuizen? 

Werend: Voorlopig doen we 
ons onderzoek vooral bij muizen, 
maar in de toekomst is het zeker 
de bedoeling om op menselijke 
stalen te werken. Want via het 

enterisch zenuwstelsel heb je heel 
makkelijk toegang tot levend ze-
nuwweefsel. Er gebeuren nu al 
heel wat screenings van ziektes 
in ziekenhuizen via endoscopie, 
waarbij er een biopt wordt afge-
nomen. De komende jaren wil ik 
me meer hierop richten en mijn 
onderzoek zo uitbreiden.

Jullie hebben beide recent 
een beurs mogen ontvangen
Werend: Ja, de faculteit heeft 
mij een tijdje geleden genomi-
neerd voor de Francqui Start-Up 
Grant. Ik moest een klein dossier 
indienen op basis van mijn cv. 
De dienst onderzoekscoördi-
natie heeft me goed geholpen 
en uiteindelijk ben ik geselec- 
teerd voor de beurs. Ik krijg 
200.000 euro voor de volgen-
de drie jaar en draag nu de titel 
Collen-Francqui docent. 

Ann: Proficiat! Dat is een hele 
mooie prijs.

Werend: Ja, ik ben er ook erg blij 
mee. Plots kreeg ik een bericht 
van onze rector met de melding 
dat ik de beurs kreeg, een heel 
fijne verrassing. Met de beurs wil 
ik nu een postdoctoraal onder-
zoeker aantrekken die gespe-
cialiseerd is in bio-informatica. 
Wij halen ontzettend veel data 

uit onze metingen, en er kruipt 
heel wat tijd in het analyseren 
van al die gegevens. Als we dat 
proces kunnen versnellen, zou 
dat een enorme meerwaarde 
zijn voor het onderzoek.   

Ann: Wij hebben recent als lead 
partner een SBO-beurs van 1.8 
miljoen euro gekregen voor 
onderzoek naar hoe innovatieve 
architectuur en interieurarchitec-
tuur ouderen kunnen stimuler-
en om langer gelukkig op hun  
‘eigen plek’ te kunnen blijven 
wonen. Een grote uitdaging 
voor de samenleving, zeker met 
de vergrijzing. Het is een vier-
jarig project samen met VUB, 
Hogeschool PXL en een 30-tal 
stakeholders zoals kabinetten 
en agentschappen van diverse 
overheidsdiensten. We willen 
met onze adviezen op termijn 
impact hebben op beleids-
beslissingen rond woonvormen 
en innovatieve woonmodellen 
voor ouderen. 
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Werend: Dat is een heel mooie 
beurs, gefeliciteerd. Was het de 
eerste keer dat je indiende? 

Ann: Nee, het was de derde 
keer in dit specifieke kanaal. Alle 
geselecteerde projecten bleken 
trouwens herindieningen. Toen ik 
zag dat wij geselecteerd waren, 
was ik euforisch. En ook al was 
het nog vroeg die ochtend, ik 
heb alle partners uit bed gebeld 
om het nieuws te melden. Een 
week lang heb ik met een glim-
lach rondgelopen. Maar nu be-
gint het natuurlijk pas, en vooral 
als lead partner komt er heel wat 
werk op ons af. 

Werend: Wat ik mij afvraag, 
wat is jullie grootste kost? Bij 
onze onderzoeken gaat een 
groot deel van het budget naar 
materialen, muizen, oplossin-
gen, stofjes,... maar die onkosten 
hebben jullie toch allemaal niet? 

Ann: Bij ons gaat het voor-

namelijk om personeelskosten. 
Onze onderzoekers zullen de 
komende jaren o.a. over gans 
Vlaanderen diepte-interviews 
gaan doen, en we gaan daar-
naast ook een grootschalige 
kwantitatieve studie opzetten. 
Dat levert veel data op, en die 
moet natuurlijk ook verwerkt 
worden. En hoewel we geen 
huizen bouwen, zetten we in 
ons project ook ontwerpend 
onderzoek in waarbij we samen 
met twee grote partners proto-
types zullen realiseren. Dat kost 
ontwikkelingstijd. Wij krijgen nu 
een heel mooi bedrag om mee 
aan de slag te gaan. We krijgen 

wel iets minder dan we initieel 
gevraagd hadden. 

Werend: Dat vind ik ook altijd 
lastig. Want je schrijft voor een 
beurs een heel uitgewerkt plan 
en dan krijg je maar een deel 
van het geld waardoor je toch je 
volledige plan niet kan uitwerken. 
Dat is jammer. Maar ok, het blijft 
een heel mooi bedrag dat je 
krijgt. En jij gaat werken met 30 
stakeholders? Dat is een uitda- 
ging. Ik hou mijn aanvragen voor 
een beurs liever beperkt tot één 
of enkele partners, dat maakt het 
allemaal wat minder complex. 

Ann: Ja, er kruipt ontzettend veel 
tijd in die samenwerking met alle 
partners. Ik wil de uren niet tellen 
die nodig waren om tot dit punt 
te komen. Maar binnen het soort 
onderzoek in de architectuur dat 
wij doen, zit je nu eenmaal op 
een snijpunt tussen architectuur en 
interieurarchitectuur, mensweten-
schappen, psychologie. Het is 
heel interdisciplinair. Dat maakt 
het ook zo fascinerend.

Werend: Nee, je mag de uren 
niet tellen die je besteedt aan 
beursaanvragen (lacht). Maar 
als het goed loopt en je haalt het 
geld binnen, dan denk je daar 
niet aan. Pas als het eens een 
periode tegenzit, kan het hard 
aankomen. Gelukkig heb ik nog 
niet veel te klagen gehad. 

Wat vind je het leukst aan je 
werk?
Ann: Ik doe heel graag onder-
zoek, dat heb ik ontdekt tijdens 
mijn masterjaren. Je eigen ding 
doen, data verzamelen, het  

Dat werken met muizen in je Dat werken met muizen in je 

onderzoek. Nee, laat maar. Ik wil niet onderzoek. Nee, laat maar. Ik wil niet 

wisselen (lacht)wisselen (lacht)

- Ann -- Ann -
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schrijven. Dat vind ik echt bij-
zonder fijn. Het is ook de reden 
waarom ik na enkele jaren in de 
privé toch nog aan een doc-
toraat ben begonnen. Ik was 
toen 28 jaar en had twee kleine 
kinderen in huis, maar ik heb er 
geen moment spijt van. Het was 
een hele mooie periode. 

Werend: Vind je onderwijs dan 
soms een last? 

Ann: Nee, helemaal niet. Ik geef 
heel graag les en hoor soms van 
studenten dat ik wel een ‘goede 
verteller’ ben. Maar mijn passie 
ligt bij onderzoek. 

Werend: Hetzelfde hier. Onder-
zoek doe ik ook het liefste, het 
boeit me enorm om na te den-
ken over moeilijkheden die je 
in je onderzoek tegenkomt. Ik 
probeer dan een vraag te be-
denken om tot een oplossing 
te komen. Experimenten kunnen 
soms heel moeilijk zijn, maar je 
vraagstelling moet eenvoudig 
blijven. En een ander aspect dat 
ik heel leuk vind aan ons werk 
zijn de congressen waar je naar 
toe kan gaan. Dat mis ik het 

meest tijdens corona. Die inter-
actie met onderzoekers wereld-
wijd, nieuwe inzichten ontdekken 
en met elkaar in gesprek gaan. 
Online congressen zijn toch niet 
hetzelfde, daar kan ik me maar 
moeilijk voor opladen. 

Ann: Ja, daar hou ik ook niet 
echt van. Het is een hele uit-
daging om je aandacht erbij 
te houden, en toont nog eens 
aan hoe moeilijk het wel niet is 
voor studenten om dit het hele 
jaar door te moeten doen. Con-
gressen gaan natuurlijk wel evol-
ueren de volgende jaren, het hy-
bride is niet meer weg te denken. 
Want het is nu eenmaal moeilijk 
te verantwoorden dat je naar 
Australië vliegt voor een congres 
van 3 dagen. 

Wat wilde je vroeger 
worden?
Werend: Goh, dat weet ik niet 
meer. Ik heb even gedacht om 
een opleiding bij het leger te vol-
gen omdat het fysieke me heel 
erg aansprak. Ik sport heel graag. 
Maar uiteindelijk heb ik er niet 
mee doorgezet. En ik weet dat ik 
nog even getwijfeld heb om geo-

grafie te gaan studeren in Leuven, 
maar het kotleven zag ik toen niet 
echt zitten. Ik heb dan gekozen 
voor biomedische wetenschap-
pen omdat het een heel brede 
opleiding was. En geen moment 
spijt van gehad. 

Ann: Ik deed vroeger eigenlijk 
graag wetenschappen, maar 
zat in de opleiding Latijn-Grieks 
omdat dat me toen vooral fas-
cineerde. In eerste instantie 
dacht ik eraan om farmacie te 
gaan doen, maar dat werd me 
afgeraden omdat ik wat weinig 
wetenschappen had gehad. En 
dus ben ik zoals zovelen die niet 
echt goed weten wat te kiezen 
Pol & Soc gaan studeren, ook 
een hele brede opleiding (lacht). 
Nadien heb ik dan voor commu-
nicatie gekozen en iets later heb 
ik mijn passie voor onderzoek 
ontdekt. Mijn man heeft trouwens 
zijn ingenieursdiploma behaald 
in het leger, hij wilde ook heel 
graag dat fysieke aspect com-
bineren met zijn studie. Maar na 
enkele jaren in het leger heeft hij 
beslist om eruit te stappen, toen 
had hij het er wel gezien. 

Zou je een dag van werk 
willen wisselen?
Ann: Goh, zou ik het kunnen?

Werend: Nee (lacht). Helaas, 
dat denk ik niet. Als je de ach-
tergrond niet hebt, lukt dat niet. 
Maar hetzelfde geldt voor mij. 
Ik zou wel eens een dag wil-
len wisselen met jou, maar heel 
eerlijk: jouw onderzoek zegt mij 
niet veel om zelf te doen. Ik vind 
het wel interessant om te horen, 
maar ik wil er niet zelf aan be-
ginnen. Ik zou mijn experimenten 
niet willen afgeven. 

Ann: Hetzelfde geldt voor mij, 
omgekeerd. Plus die muizen bij 
jou. Dus, laat maar (lacht). Geef 
mij maar mijn onderzoek, met 
mensen.

Werend: Dus eigenlijk: ondanks 
dat we allebei niet wisten wat 
we vroeger wilden worden, zijn 
we toch heel tevreden met wat 
we nu doen. Mooie gedachte.

Ann: Een hele mooie conclusie!  

BLIND DATE
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"De trein, dat is voor mij fijn wakker worden"
Kilometervreter: Arne Biesmans (REC)

Met zijn plooifiets in de hand, reist Arne Biesmans door heel het land. Of toch tot aan het station van Aarschot, waar hij vervolgens de trein neemt 
naar Hasselt (en weer de fiets naar kantoor). De ideale combinatie, wat hem betreft. “De route naar het station loopt via een rustige weg met veel 
natuur en mijn trein heeft zelden vertraging. Ik kan dus echt niet klagen”, lacht hij. “In het begin was ik bang dat ik te onhandig zou zijn om al die 
technische manoeuvres uit te voeren om de fiets, het stuur, het zadel... in en uit te klappen, maar dat blijkt best mee te vallen. Ik vind het nu vooral heel 
handig om mijn fiets altijd bij me te hebben.”

En het beste deel van de ochtend? Rustig de krant lezen op de trein. “Dat vind ik echt zalig. Eerst een dosis frisse lucht op de fiets, en dan op mijn 
gemakje het nieuws van de dag lezen. Dat is voor mij fijn wakker worden. En je hebt in één klap wat beweging gehad, want laten we eerlijk zijn: je 
brengt al zo’n groot deel van je dag zittend door. Op kantoor, maar ook op de trein. Dus al is het maar kort, ik ben toch altijd blij dat ik gefietst heb.”

De Statiestraat is mijn favoriete plek onder-
weg. Deze foto nam ik aan het Begijnhof, 
met zicht op de Onze-Lieve-Vrouwetoren. 
Ja ja, mensen: Aarschot is schóón.

Favoriete plek onderweg

Thuis

Rectoraatsgebouw

Station Aarschot

Station Hasselt

Laat ook jij, net als Arne, 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 

KILOMETERVRETER

Naam: Arne Biesmans
Leeftijd: 37
Traject: Aarschot-Hasselt
Totale afstand: 46 kilometer
Type Fiets: VERO 20” D7 aluminium plooifiets

ID-Kit
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Help jij de pers tot bij Geert en Niel?
Doolhof

Een nieuwe nieuwsdag, een nieuw interview met onze DSI- 
experts! Zo was het de afgelopen maanden. Bedankt Geert, Niel 
en het hele team van datawetenschappers om dag in, dag uit, 
week of weekend, en zelfs tijdens vakantiedagen klaar te staan 
met jullie heldere duiding!

DOOLHOF
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VEDO
VEDO in het nieuw

Wie sinds de start van het academiejaar nog bij 
VEDO binnenstapte, merkt het meteen: VEDO zit 
in een nieuw jasje! Het atelier kreeg een frisse 

lik verf en een grondige opknapbeurt. Weer 
helemaal klaar om personeel en studenten verder 
te helpen met al hun fietsproblemen. 

VEDO - UMAMI - VLUP

VLUPUMAMI
Het kan weer, het mag weer!LEKKER SAMEN LUNCHEN

Na een hele reeks online sessies en webinars 
konden we op 3 september ein-de-lijk weer 
eens in real life genieten van een VLUP-
activiteit. De zomeropera Alden Biesen: 
Casa Ricordi bleek de perfecte voorstelling 
om stilaan het culturele leven terug op te 
starten. Ja, in bubbels. Ja, nog steeds met 
de nodige maatregelen. Maar óók met veel 
enthousiasme en plezier. Meer van dat!

Yes, na al die boterhammen thuis, kunnen we weer 
gezellig samen lunchen op de campus. Umami 
wijzigde het concept en biedt in Diepenbeek 
voortaan een pitstop waar je van 10 tot 18 uur 
terecht kan voor snacks, takeaway en dranken. 
De selfservice met warme maaltijden is open 
van 11.30u tot 13.30u. ‘t Gerecht in Hasselt 
biedt voorlopig van 11.30u tot 13.30u broodjes, 
salades en soep. En ook daar kan je binnenkort 
de kleine honger stillen in de pitstop. Smakelijk!

Wordt
verwacht

Workshop 
‘ontwerp je eigen t-shirt’

(7/10/2021)

Workshop ‘boho flower hoop’ 
(19/10/2021)

Sintpaleis Alden Biesen 
(14/11/2021 - 27/11/2021)

Sinterklaasfeest 
(21/11/2021)

Met pensioen, maar nog steeds geïnteresseerd in onze VLUP-activiteiten? 
Stuur dan een mailtje naar esther.stevens@uhasselt.be en je krijgt alle uitnodigingen in je mailbox!

Voor een overzicht van alle activiteiten, updates en inschrijvingen kan je terecht op www.uhasselt.be/VLUP.
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COLUMN

Die septemberochtend bij de psycholoog. Daar lag hij dan op de bank, P.O. Werpoint, van misère trillend 
als een espenblad. Weg alle branie, van zijn bekend cynisme bleven zelfs geen paar nano deeltjes over. 
Een brok ellende. 

Meer dan 10 jaar terug verleende een gewezen kerkvorst een slachtoffer van een West-Vlaamse bisschop 
(die ‘Laat de kinderen bij mij komen’ uit het Marcusevangelie ietwat te letterlijk interpreteerde) met het 
bijzonder empathische ‘zeg ne keer’ het woord. Om een of andere minder aanwijsbare reden opende die 
andere zielenknijper de dialoog in net dezelfde bewoordingen.

‘Ik moet op het werk mijn klavier inleveren’, stamelde Werpoint, waarop een lange drukkende stilte viel. 
En hij zette de klaaglitanie in: ‘Vanaf 2007 schreef ik met dit toetsenbord columns voor het huisblad van 
de UHasselt. Soms streelde ik het zoals Yehudi Menuhin vioolsnaren aaide, soms betokkelde ik het zoals 
Alan Stivell zijn harp beroerde en heel af en toe drumde ik erop mezelf wijlen Charlie Watts wanende. En 
het gebeurde ooit wel eens dat ik er minder verfijnd mee dramde zoals de Sex Pistols het mij voordeden. 
En mijn partner in crime verdroeg het zonder klagen, zonder de minste zucht. Mijn hebbeding huldigde 
zelfs in de meest moeilijke momenten het credo van de oudste bewoonster van Buckingham Palace, 
‘Never explain, never complain’. En nu ben ik het kwijt, voorgoed. Dit is mijn Darkest Hour. Vanaf morgen 
strompel ik geamputeerd door het leven en straalt de plek, waar mijn toetsenbord anderhalf decennium 
lag, fantoompijnen uit.

Ik kon er mij op laten gaan, wegvluchten uit de dagelijkse UHasselt-realiteit, compleet van de pot gerukte 
fantasieën fabriceren, stiekem goede en minder goed collega’s jennen, de draak steken met het Groene 
Gebouw, terechte maar vooral vaak ook ten onrechte kritiek spuiten en daarmee helaas ook mensen die 
beter verdienden tegen de benen stampend. En ik verschool mij daarbij allesbehalve dapper achter mijn 
pseudoniem.’

Nu was het beurt aan de psycholoog om heel even een stilte te laten vallen, een en ander te laten bezinken 
waarna hij hernam met ‘hoe reageerde uw werkgever daarop?’

‘Niet’, gaf Werpoint ootmoedig toe. ‘Ik kreeg die ruimte waarvan Hongaarse en Afghaanse  journalisten 
alleen maar van kunnen dromen. Kwatongen uit het rectoraat beweerden dat ooit is geopperd om die 
column af te voeren, maar de rector liet mij begaan. Ooit stak een ontwerp column, die mogelijk door 
bepaalde bestuurders als niet bepaald vriendelijk zou kunnen onthaald worden, in zijn binnenpost. Maar 
hij greep niet in. De rammelaar van de hofnar neem je niet af, moet de rector in al zijn wijsheid geoordeeld 
hebben. Daar ging mijn stevige UHasselt rel, waarnaar ik zo uitkeek.’

Met: ‘Dat laatste is misplaatste ijdelheid. En een mens moet dingen leren loslaten. Wat is nu echt uw 
probleem?’ onderbrak de psycholoog (die stilaan nerveus de klok monsterde) Werpoints lamento. 
Waarop Werpoint bekende: ‘Die columns schreef ik op zondagnamiddag. Waardoor ik mij kon onttrekken 
aan allerhande familiale verplichtingen. En dat excuus ben ik nu kwijt. Nu moet ik mij bezig houden met het 
echte leven’.

De psycholoog knikte begripvol en sloot af: ’Zo gaat dat. Het is dan 11 Euro’.

Johan Ackaert

P.O. Werpoint op de bank
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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 5 november naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke winnaar!  
Die krijgt een een duoticket voor een theatervoorstelling van Het Nieuwstedelijk.

Tijdens de lockdown plaatste Mathias Wijnants zijn bureau in de speelkamer van zijn kinderen. Dat juiste antwoord wist Lydie  
Grosemans (gepensioneerd). Zij wint zo een boekenbon van onze meest lokale handelaar: XOD. Veel leesplezier, Lydie!

"Wat is het Zuid-Afrikaans voor 
een teentje knoflook?"

DE PRIJSVRAAG



Game, set, match. De eerste aces op de gloednieuwe padelvelden aan de Fitlink in Diepenbeek zijn geslagen 

door (hoe kan het anders) UHasselt-pedel, Johan Schoofs.  Zin om zelf eens te spelen? UHasselt-personeel kan 

rekenen op een mooie korting.  Het opnemen tegen Johan? Een storting aan het universiteitsfonds is de inzet!

Gespot: Padellende pedel


