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GECOVERD:
Nieuwe beleidsteam UHasselt van start

De weg
naar
UHasselt
2030
Sinds 1 oktober staan Bernard Vanheusden,
Wanda Guedens en Ken Haenen aan het hoofd van
Universiteit Hasselt. Samen willen ze bouwen aan een
duurzamere universiteit die nog meer dan ooit inzet
op Europees toponderzoek en onderwijsvernieuwing.
“UHasselt heeft de afgelopen decennia een ontzettend
mooie groei gekend en haar plaats verworven in het
Vlaamse hoger onderwijslandschap. We zijn trots dat
we hier op kunnen verder bouwen”, zegt het nieuwe
bestuursteam.
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W

e ontmoeten de dan
nog rector-elect en zijn
toekomstige vicerectoren
op het binnenplein van de Oude
Gevangenis. Het is midden
augustus, en hoewel de agenda’s
van de drie al aardig beginnen
vol te lopen, maken ze graag tijd
voor dit kennismakingsgesprek.
“Mijn favoriete films gaan over
mensen met een hoek af”, vertelt
Bernard Vanheusden terloops,
wanneer de drie hun persoonlijke vragen (zie kader) moeten
beantwoorden. “Heb je zo ook
jouw vicerectoren gekozen?”
lachen Ken Haenen en Wanda
Guedens. De sfeer zit goed.
Hebben jullie een leuke zomer
gehad?
Bernard: Heel zeker. Ik ben
toch even met mijn gezin weggeweest, en dat was na de
drukke kiescampagne en alle
coronatoestanden op het einde
van het academiejaar wel
nodig. Maar de afspraken,
vergaderingen
en
mails
beginnen aan een snel tempo
opnieuw binnen te komen en
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Het welzijn van het personeel is
voor ons één van de belangrijkste
aandachtspunten
-

BERNARD VANHEUSDEN

ik moet nog een honderdtal
felicitatiemails beantwoorden.
Hopelijk lukt me dat nog.
Wanda: Als prof is het eind
augustus altijd druk, maar met
deze nieuwe functie in zicht komt
er nog heel wat meer bij kijken.
Je moet met heel veel mensen
kennis maken, je inlezen en er
zijn toch wel wat acute zaken
die we niet lang kunnen laten
liggen eenmaal we aangesteld
zijn.
Ken: Ik kreeg zonet een vergaderverzoek voor december 2021,
ik sloeg mijn agenda open…. en

-

daar stond al iets ingepland! Ik
had al een dubbele boeking, een
jaar op voorhand. (lacht)
Hoe kijken jullie naar deze
nieuwe uitdaging?
Bernard: Een heel spannende
uitdaging. Het bestuursniveau
is ons, als vakgroepvoorzitter
of vicedecaan natuurlijk niet
onbekend, maar dit wordt toch
een ander soort drukte. Maar de
overdracht verloopt heel vlot, daar
zijn we onze voorgangers ook erg
dankbaar voor. Ze betrekken ons
volop in te nemen beslissingen.

Gaan jullie het onderzoek en
onderwijs niet missen?
Ken: Goh, het zal zeker anders
zijn als vicerector dan als prof. Ik
hou nog één vak, dat ik doodgraag wilde blijven geven. Ik
laat mijn onderzoeksgroep nu
over aan mijn postdoc met wie
ik al twaalf jaar samenwerk.
Ik zal zeker nog geregeld met
hem samenzitten om te kijken
hoe het loopt. Dat was ook één
van onze kernpunten in ons programma, dat we de voeling met
de werkvloer en het onderzoeksterrein willen bewaren en de
vinger aan de pols houden.
Wanda: Ik ga vanop de zijlijn
ook nog mijn onderzoeksgroep
volgen en nog één vak geven.
Voor mij is het vicerectorschap
ook maar voor één legislatuur,
daarna ga ik op emeritaat. Ik
ben heel blij dat ik mij nog mag
en kan toeleggen op iets wat ik
doodgraag doe: onderwijs en
onderwijsbeleid. Op de faculteit zeggen ze: ‘Wanda ademt
onderwijs’, dat is misschien wat
overdreven (lacht), maar ik doe

het gewoon ontzettend graag.
Ik doceerde ook vakdidactiek
chemie in de toenmalige tULlerarenopleiding. Toen deze in
2007 werd opgedoekt, heb ik
na veel gesprekken met de rector
en instituutsdirecteuren de switch
gemaakt naar het biochemisch
onderzoek. Dat was toen een
ontzettend boeiende uitdaging,
een nieuwe wereld die voor mij
open ging en deze uitdaging als
vicerector is dat nu ook.
Bernard: Ik wil gaan voor een
termijn van acht jaar rectorschap.
Ik keer dus ooit nog terug naar
het onderzoek, daar ben ik zeker
van. Ik ga geen onderwijs meer
geven op dit moment, daar heb
je als rector geen tijd meer voor,
maar ik zal zeker nog contact

houden met mijn onderzoekseenheid. Iemand anders zal de
begeleiding van mijn doctorandi
nu deels overnemen en ze
hopelijk mee helpen floreren,
maar daar twijfel ik niet aan.
Wanda: Voor onze onderzoeksgroep is er ook nog de
extra uitdaging van de verhuis
naar de wetenschapstoren. Die
bemannen en daar experimenten doen….ik geef toe, het doet
een beetje pijn dat ik daar niet
bij ben (lacht). Maar ik heb alle
vertrouwen in mijn collega’s.
Ken: Net als de opstart van de
opleiding Materiomics. Daar
hebben Wanda en ik ons al keihard voor ingezet, maar onze
collega’s gaan dat super doen,
daar twijfelt niemand aan. ►

Wie is Bernard Vanheusden?
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Wilsele
Kinderen: Juliette (17), Pierre (11), Camille (5)
Hobby’s: Fietsen, zaalvoetbal, moderne kunst en erfgoed
Favoriete reisbestemming: Italië heeft mijn hart gestolen, al
sinds ik op Erasmus ben geweest in Bologna. Mijn favoriete
reisbestemming is het Gardameer, maar wel buiten het hoogseizoen.
Favoriete gerecht: Spaghetti alle vongole, dat zou ik werkelijk
iedere dag kunnen eten
Favoriete film of boek: Man on fire met Denzel Washington.
Ik hou in kunst van mannen of vrouwen waar een hoek af is.
Ken Haenen valt in: “Zo heb je ook je vicerectoren gekozen,
zeker?” (lacht)
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Wie is Ken Haenen?
Leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: Hasselt
Kinderen: Ella (11)
Hobby’s: Ik ben een echte nerd. Ik game graag en heb thuis
meer dan 2000 strips, ik durf ze eigenlijk niet meer te tellen.
En ik ben een liefhebber van muziekfestivals.
Favoriete reisbestemming: Japan. Ik ben er in totaal al 17
keer geweest. Een eerste keer in 2004, voor mijn onderzoek
en dat voor meteen vier maanden. De combinatie van een
heel traditioneel land met eigen gebruiken en rituelen en dan
die hoogtechnologie, dat fascineert me mateloos.
Favoriet gerecht: Ik hou uiteraard veel van de Japanse
keuken, maar na iedere buitenlandse reis ga ik ook heel
graag naar de frituur (lacht).
Favoriete boek of film: The Lord of the Rings. Zowel het boek
als de film. Opnieuw de nerd in mij (lacht).
Rector, u wordt ook het gezicht
van de instelling, hoe kijkt u
hiernaar?
Bernard: Ik heb daar heel veel
zin in, ik heb al veel contacten
gehad zowel intern als extern.
Onder meer met het werkveld,
politici en de andere rectoren.
Bij de politiek voel ik ook nog
altijd veel wil om de universiteit

8
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te steunen, daar ben ik zeer blij
mee. Ik moet zeggen dat ik het
best graag doe, al die contacten
leggen en onderhouden. Anders
had ik mij niet kandidaat gesteld.
Waarom hebt u de stap gezet
naar het rectorschap?
Bernard: Omdat ik al een hele
tijd in een aantal bestuursorganen

zat en altijd met het idee: hoe
kan ik de universiteit in zijn
geheel verbeteren. Dat lag me
wel, en toen ik zag dat een
hoogleraar ook kandidaatrector kon zijn, begon het te
borrelen. Ik ben dan met wat
mensen gaan praten en eerlijk, niemand zei: doe dat niet,
Bernard. Je bent zot! (lacht). Ik
voelde steun voor mijn ideeën
en vanaf dan kon ik het niet meer
loslaten.
Hoe is jullie team ontstaan?
Bernard: Dat is toch een heel
proces geweest. Ken was
uiteindelijk
het
makkelijkste
(lacht). Zijn naam viel regelmatig bij gesprekken met collega’s en hij is ook de enige
man die ik heb aangesproken,
en dan concreet voor de functie
als vicerector onderzoek.
Ken: Ik kreeg een mail van
Bernard met de vraag: ‘kunnen
we eens spreken over de toekomst van de universiteit’ en toen
voelde ik het al komen. Toch heb

ik even getwijfeld om de stap te
zetten, want je moet natuurlijk je
onderzoek en je groep achterlaten. Maar de functie vicerector
onderzoek heeft me altijd aangesproken en als ik nu weigerde,
bedacht ik me, wat is dan
de kans dat men mij ooit nog
opnieuw zou vragen. Dus heb ik
de sprong genomen.
Bernard: Het vinden van een
vrouw, en Wanda weet dat, was
iets moeilijker. Er zijn niet zoveel
vrouwelijke hoogleraren en,
eens Ken had toegezegd voor
onderzoek, zocht ik nog iemand
voor onderwijs. Dat bleek echter
niet zo evident. Velen geven heel
graag onderwijs, maar interesseren zich minder in onderwijsbeleid. Verschillende collega’s
hebben me dan gewezen op
Wanda als mogelijke vicerector.
En dat idee lag me wel. Ik heb
altijd graag met haar samengewerkt, ook al kwamen we elkaar
minder tegen de laatste jaren.
Dus heb ik ook haar gemaild.
Wanda: Met dezelfde titel als

die van Ken (lacht).
Bernard: En gelukkig heeft ze ja
gezegd!
Wanda: Het is ooit wel eens in
mij opgekomen om iets te doen
in onderwijsbeleid. Ik keer nu
terug naar mijn roots en daar
heb ik enorm veel zin in. Voor mij
is dit echt de kers op de taart. Ik
kan mijn carrière mooi afsluiten
en hopelijk iets betekenen voor
de universiteit. Ik wil de betrokkenheid van onze medewerkers
met onderwijs verhogen. Als
personen iets bijdragen aan het
onderwijsverhaal moet daar iets
tegenover staan, vind ik. Alleen
zo creëer je een kentering in de
mindset van onze proffen. Met
onderzoek scoor je snel, met
onderwijs is dat nog te weinig.
Gelukkig weet ik dat er ook veel
mensen aan UHasselt zijn die
graag aan onderwijsinnovatie
doen. Het is dan ook iets heel

moois om mee bezig te zijn.
Waar willen jullie voor staan als
team?
Bernard: Het welzijn van het
personeel is voor ons heel
belangrijk. Ik wil een universiteit
waar mensen graag werken en
zich goed voelen. Onze collega’s moeten fier kunnen zijn op
deze universiteit. Begrijp me niet
verkeerd, er is op dit moment
geen malaise, integendeel, maar
sommige zaken kunnen beter.
Ken: Zo is er op dit moment een
grote administratieve overlast,
voor iedereen. Voor ZAP maar
ook voor ATP. En dat blokkeert
soms zaken. We willen binnen
onderzoek bijvoorbeeld echt
inzetten op het uitbouwen van
meer internationale netwerken.
En daar moet je proffen mee
helpen, je moet hen faciliteren.
Je moet mensen helpen om ►

Wie is Wanda Guedens?
Leeftijd: 60 jaar
Woonplaats: Melveren, Sint-Truiden
Hobby’s: Wandelen, fietsen, reizen en erfgoed. Ik woon in
een oude pastorij van 300 jaar oud. En na mijn pensioen wil
ik terug klassieke gitaar gaan spelen.
Kinderen: Ik heb een biologische zoon, Quinten (27) en een
adoptiedochter, Pooja (26). Pooja is haar Indische naam en
betekent ‘The worshipping of the almighty’, die hebben we
dus behouden. En het was ook altijd al onze droom om een
biologisch kind en een adoptiekind te hebben.
Favoriete gerecht: Forel met amandelschilfers. Wij rijden soms
speciaal naar een restaurant in de Rue des Boucher in Brussel
of naar de Ardennen om dit te gaan eten.
Favoriete vakantiebestemming: Andalusië, Spanje. Zeker in
het voorjaar of het najaar wanneer het er niet te warm is.
Favoriete film: A Clockwork Orange. Mijn eerste schokfilm,
ik was 17 jaar en was een braaf meisje. Nu nog (lacht). Die
film blies me echt omver. Zo zwaar, maar tegelijkertijd zo
ontwapenend.
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bepaalde opportuniteiten te
grijpen. Het mag niet zijn dat we
kansen missen omdat iemand er
geen tijd voor heeft.
Wanda: We willen daarom
meer mensen betrekken en
beslissingen beter laten doorstromen. En zelfs af en toe
individueel een bureau binnenstappen van een collega en
luisteren wat er leeft en hoe
zaken opgelost kunnen worden.
Ik denk dat je zo veel dingen
snel kan verhelpen.
Bernard: En verder willen we
echt bouwen aan een duurzame
universiteit. Een smart sustainable
campus, meer internationaal
zichtbaar. We hebben twee
campussen met veel potentieel
en we willen hen nog meer met
elkaar verbinden. In Diepenbeek
willen we werken aan een echte
leefcampus. Een plek waar er
leven is, plekken waar studenten ook in het weekend of in de
avond terecht kunnen, want om
20 uur is het daar nu doods. We
denken dan aan horecagelegenheid, huisvesting voor studenten
en internationale gasten, en bij-

10
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Voor mij is dit echt de kers
op de taart
-

WANDA GUEDENS -

voorbeeld een winkel. Ja, dat is
een lang proces, daar zijn we
ons van bewust, maar je moet
altijd doelen voor ogen hebben,
want anders kom je niet vooruit.
Daarom is ons motto, wij varen
onze koers, we zijn erg positief
en we willen vooruit. Met onze
campagne UHasselt 2030 toonden we dat we fier zijn op onze
universiteit en dat we verder willen groeien. Dat positieve willen
we ook als team uitstralen.
Tot slot, blik eens terug op jullie
carrière tot nu toe. Wat is het
hoogtepunt?
Bernard: Dit natuurlijk, zonder
enige twijfel is dit het grootste
wat ik ooit kan verwezenlijken

in mijn carrière. En verder is
mijn hoogtepunt toch wel mijn
doctoraatsverdediging.
Het
gevoel dat ik toen had was
onbeschrijfelijk. Ik weet dat ik
toen een week of tien dagen
zweefde.
Wanda: Ja, mijn doctoraatsverdediging vond ik ook een
heel speciaal moment. En voor
mij nog specialer omdat ik een
laatbloeier ben. Ik heb mijn verdediging gedaan op mijn 38ste.
En ik hoop dat ik ook nu een
voorbeeld kan zijn dat je ook op
latere leeftijd keuzes kunt maken
en opportuniteiten grijpen. Dat is
ook wat Bernard net zei: je moet
niet focussen op het negatieve,
dat levert niets op.

Ken: Er zijn heel veel zaken
waar ik trots op ben. Mijn doctoraat en het feit dat ik op tien
jaar tijd ben kunnen doorgroeien tot gewoon hoogleraar,
daar blijf ik heel trots op. En
dan is er natuurlijk het Diamant
congres dat ik heb kunnen
uitbouwen samen met Milos
Nesladek en vele andere
collega’s. Jaarlijks komen daarvoor een tweehonderdtal onderzoekers van over de hele wereld
in maart naar Hasselt. Het is dan
altijd pokkenweer, maar toch
komen ze naar hier en zijn ze vol
lof. Velen vinden dit het beste inhoudelijke congres. Daar ben ik
toch wel zeer trots op.
Bernard: Dat is een mooi voorbeeld. UHasselt zet deze regio
op de kaart. Want besef goed,
bij de meer dan 20.000 universiteiten ter wereld, behoren wij
in vele internationale rankings
tot de top 500. Er zijn zoveel
grotere universiteiten die hier
niet in staan. Dat mag gerust gezegd worden. En wij kunnen nog
hoger. Dat is onze ambitie.

Kilometervreter: Marc Thoelen (Stuvo)

"Een slippertje maken is niet erg"
"Ik moet op pensioen, maar ik wil eigenlijk niet". Weinig mensen die zó verknocht zijn aan hun werkgever dan Marc Thoelen. Maar toch ook
weer niet verwonderlijk want Marc ‘kampeert’ al sinds zijn studententijd op campus Diepenbeek. Daarna is hij gebleven en nooit meer weggegaan. En altijd kwam hij met de fiets. Geen hightech elektrisch model, wel een gewone fiets van een jaar of 40. Af en toe een binnenband
en een nieuwe ketting, veel meer kosten zijn er nog niet aan geweest. “Tijdens de lockdown heb ik nog tochten van 80 à 100 km met deze fiets
gereden, dat was fantastisch,” zegt Marc.
“Er is geen haar op mijn hoofd dat eraan zou denken om de auto te nemen om naar het werk te rijden, want ik woon in Hasselt. Ook thuis neem
ik maar zelden de auto.” Slecht weer bestaat trouwens niet voor Marc, alleen slechte kleding. “En in het geval van sneeuw en ijs is een slippertje
maken ook geen ramp”, lacht hij. “Naar het werk fietsen heeft volgens mij alleen maar voordelen. Je komt fris en wakker toe en ‘s avonds fiets je
de dag van je af en kom je met een leeggemaakt hoofd thuis.”
Overtuigd van de fiets heeft Marc trouwens de ultieme tip om het parkeerprobleem bij campus Diepenbeek op te lossen. “Als alle studenten die
binnen een straal van 3 à 4 km van de campus wonen of op kot zitten met de fiets kwamen, dan was er geen parkeerprobleem meer!”
Katarinawijk

Favoriete plek onderweg
Het paadje langs de spoorweg in Wolske

ID-Kit
Campus
Diepenbeek

Naam: Marc Thoelen
Leeftijd: bijna 65
Traject: Hasselt - Diepenbeek
Totale afstand: 7,5 kilometer
Gemiddelde snelheid: normaal tempo
Fiets: Flandria ‘Didi Thurau’

Laat ook jij, net als Marc, 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

DE KILOMETERVRETER
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Voor u gezocht

"Wij zoeken de
schatten in de vele
UHasselt-kasten"
Van de collectie van Zuidpoolonderzoeker en UHasselt-prof.
emeritus Tony Van Autenboer tot de honderden maquettes,
oude wetenschappelijke instrumenten en dierencollecties in
de vele archiefkasten en uitstalramen. Achter ontelbaar veel
voorwerpen aan UHasselt schuilen sterke verhalen. “Maar
vaak zijn die verhalen doorheen de jaren in de vertegelheid
geraakt, en dat is erg jammer”, zeggen Pieter Lernout en Philip
Speelmans van de Universiteitsbibliotheek. Zij starten nu met
de opmaak van een inventaris van ons academisch erfgoed.
“Want we mogen dan wel een jonge universiteit zijn, we zijn
zeker oud genoeg om al erfgoed te hebben”. En iedereen
aan UHasselt kan helpen bij deze zoektocht.
Wat moeten we ons precies
voorstellen bij academisch
erfgoed?
Pieter: We zijn op zoek naar
voorwerpen uit de academische
wereld die de evolutie van het
wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs aan UHasselt tonen.
Academisch erfgoed is een erg
brede verzamelterm, het kan
over allerlei voorwerpen gaan.
Denk bijvoorbeeld aan collecties
mineralen of verzamelingen van
opgezette dieren, schedels, herbaria, architecturale maquettes,
allerhande wetenschappelijke
instrumenten, etc.
Philip: Ook voorwerpen die
12
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de geschiedenis van UHasselt
illustreren kunnen academisch
erfgoed zijn. Bijvoorbeeld de
items van de studentenverenigingen (petten, vaandels, zangboeken) of de vlagjes met de
UHasselt- en LUC-logo’s door
de jaren heen. Het is vooral
belangrijk dat het gaat om unieke
voorwerpen, of dat het voorwerp behoort tot een waardevol uniek project. Een computer
waar alle medewerkers van
UHasselt mee werkten in 1995,
mag dan wel oud zijn maar is
daarom nog geen erfgoed. Je
moet het echt bekijken als een
soort “schatten op zolder”, we

zijn op zoek naar die unieke
voorwerpen in de archiefkasten
van faculteiten en instituten waar
een mooi verhaal achter schuilt.
Pieter: De voorwerpen moeten
natuurlijk wel eigendom zijn van
de universiteit, dus geen privécollecties van proffen of
onderzoekers.
Hebben jullie al schatten
ontdekt?
Pieter: We lanceren nu de
oproep. Maar we hebben
natuurlijk wel enkele specifieke
voorbeelden in gedachten
voor onze inventaris. Zo hebben we met het orgaanmuseum

al een absoluut pareltje qua
academisch erfgoed. Eén die
overigens toegankelijk is voor het
grote publiek. Ook het Zuidpoolmateriaal van prof. dr. em. Tony
Van Autenboer is een heel mooi
voorbeeld.
Philip: Vanuit Architectuur heb
ik trouwens nog iets (haalt een
doos boven). Aan de studenten
architectuur stel ik ieder jaar de
vraag of ze weten wat dit is. Het
is een gradenboog die je op een
tekentafel kan gebruiken. Deze
boog moest je gebruiken om heel
precies ronde vormen te kunnen
tekenen op een plan. Nu gebeurt
dat allemaal met de compu-

Philip Speelmans en Pieter Lernout (foto genomen vóór coronatijden)
ter. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe de technologie
geëvolueerd is.
Waarom starten jullie met deze
zoektocht?
Pieter: Binnen de VLIR is er
een werkgroep opgestart die
zich met academisch erfgoed
bezighoudt. Dat vormde voor
ons de aanleiding om ook
binnen UHasselt de koe bij de
horens te vatten. Het is voor ons
vooral belangrijk dat personeelsleden zich bewust worden

dat academisch erfgoed bestaat
en waarde heeft. Wanneer een
prof stopt, dreigen sommige
voorwerpen verloren te gaan
omdat andere onderzoekers ze
niet meer kennen of niet meer
weten hoe ze te gebruiken. Om
dat te voorkomen, wenst de
Universiteitsbibliotheek
enerzijds ons academisch erfgoed
duidelijk in kaart te brengen, en
anderzijds te sensibiliseren en
een intern aanspreekpunt aan te
bieden.
Philip: En het is niet zo dat wij

We zijn een jonge unief, maar wel
oud genoeg om erfgoed te hebben
voorwerpen gaan afnemen van
een onderzoeksgroep. Wij komen graag langs om het verhaal
achter het voorwerp eens te
horen en dit neer te schrijven.
Daarvoor hebben we handige
vragenlijsten ter beschikking.
Uiteraard is het de bedoeling

dat we die verhalen gaan bundelen en publiceren, zodat alle
personeelsleden er wat aan
hebben.
Pieter: We hopen alvast zoveel
mogelijk unieke voorwerpen te
ontdekken. Laat de zoektocht
dus maar beginnen!

Zelf academisch erfgoed in jouw kast? Laat het dan zeker weten aan de Universiteitsbibliotheek via philip.speelmans@uhasselt.be

VOOR U GEZOCHT
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Zij doken alvast in hun archiefkasten!
Saidja Heynickx en Nikolaas Vande Keere (ARK):

"Onze maquettes zijn vaak pareltjes!"
“Academisch erfgoed. Daar hebben we wel
wat van! Kies maar welke maquette je wil
bespreken”, lachen proffen Saidja Heynickx
en Nikolaas Vande keere. “We hebben aan
onze faculteit Architectuur en Kunst echte pareltjes staan, en het mooie is dat je aan de hand
van al die maquettes ook de evolutie ziet in hoe
maquettes doorheen de jaren gemaakt
worden.”
“Neem nu bijvoorbeeld onze grote maquette van de villa
Savoye van Corbusier”, zegt Nikolaas Vande keere. “Deze
houten maquette is gemaakt door studenten van onze faculteit in de jaren 90. Het is een didactisch model waarbij het
de bedoeling was om de studenten inzicht te geven in de
opbouw van dit iconische gebouw.”

“Dat is ook nu nog steeds
de doelstelling als studenten
maquettes maken”, zegt Saidja
Heynickx. “Maar het productieproces is helemaal anders
tegenwoordig. Zoals bij deze
maquette van de Cinquantenaire
in Brussel die het afgelopen
academiejaar is gemaakt door
onze studenten. De details in
deze maquette zijn echt verbluffend. De studenten tekenen eerst
het hele gebouw digitaal en
laseren dan laag na laag alles
in karton. Zo krijg je dus dit zeer
geslaagde resultaat, rijk aan
details. Op enkele tientallen
jaren tijd is het maken van
maquettes
dus
enorm
geëvolueerd”.

“Ook al is de maquette van
Corbusier meer basic dan de
hedendaagse ontwerpen, voor
ons vakgebied blijft deze natuurlijk erg waardevol. De ambachtelijkheid van deze maquette
zorgt voor een heel grote aantrekkingskracht. De Corbusier
maquette is werkelijk uniek, die
kan je niet identiek reproduceren,
hetgeen wel het geval is met
de hedendaagse gelaserde
maquettes met digitale tekeningen. Vanuit de liefde voor ons
vak zijn beide maquettes dus
emotioneel evenwaardig.”

Nikolaas Vande Keere en Saidja Heynickx (foto genomen vóór coronatijden)
14
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JOHAN SCHOOFS (DCM):

"Deze bierpul is even oud als onze unief"
“Op mijn vensterbank staan heel wat mooie
attributen uit de geschiedenis van onze universiteit”, zegt Johan Schoofs (Universiteitsfonds en
Alumniwerking). “Als verenigingsbegeleider ben ik
op deze toch wel bijzonder trots. Een bierpul van
studentenvereniging Miezerik uit het jaar 1973.
Precies even oud als onze universiteit dus, want
Miezerik was er al van in het prille begin van
UHasselt, toen LUC, bij. Echt erfgoed dus”.

“In de beginjaren had iedere
studentenvereniging zijn eigen
bierpul, die konden studenten
dan kopen en meenemen naar
cantussen waar de glazen
steeds bijgevuld werden. Ja,
misschien net wat ecologischer
dan nu vaak het geval is”, lacht
Johan. “Op de bierpul staat een
afbeelding van het logo van het
toenmalige LUC"
“Ik heb de bierpul gekregen van
oud-pedel Danny Smets. Zij had
als coördinator van de studentenadministratie contact met de
praesidia en Miezerik heeft haar
deze als cadeau gegeven. Toen

ik vijf jaar geleden pedel werd,
overhandigde Danny deze dan
aan mij. Ze vond dat dit attribuut
hoorde bij de functie van pedel.
En nee, voor je het zou denken,
ik koester dit glas maar ik drink
er zeker niet uit”, lacht Johan. Als
er ooit een nieuwe pedel komt,
zal Johan deze bierpul ook weer
aan die persoon overhandigen.
“Dat moet een traditie worden,
want er zit veel symboliek achter.
Op de pedelstaf staat trouwens
ook een bierpul afgebeeld ter
ere van de studentenverenigingen en het verenigingsleven aan
UHasselt.”

VOOR U GEZOCHT
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WEET JE DIT NOG

VLUP-agenda

Back in business
Door de coronamaatregelen konden ook

Juweelontwerpers in spe

verschillende VLUP-activiteiten, waaronder

VLUP heeft weer een unieke workshop georganiseerd. In deze les
gingen collega's creatief aan de slag met leer om eigen armbandjes,
kettingen of oorbellen te maken. Op het einde van de workshop ging
iedereen dus tevreden én met een eigen mini-collectie juwelen naar
huis. Ook oude juwelen kon men meenemen en hergebruiken in
nieuwe stukken.

de traditionele zomeropera, dit jaar niet
doorgaan. Maar uitstel is geen afstel, beste
lezer! Nu we opnieuw op een veilige manier
evenementen kunnen organiseren, is VLUP
helemaal terug!

Is dat een stoomboot?
Dat moet haast wel, want Sint-Nicolaas is binnenkort opnieuw in het
land! De Goedheiligman laat zich namelijk niet tegenhouden door
corona, neenee. Alles werd in het werk gesteld om hem en zijn pieten
veilig te kunnen ontvangen. Zowel op het Sintpaleis in Alden-Biesen
als daarna op het Sinterklaasfeest. Safety (en Sint-Nicolaas) first!

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

Umami
Alwéér je lunch thuis vergeten? Of gewoon geen tijd gehad vanmorgen
om een gezonde hap mee te nemen? Niet erg, want ook Umami is
terug van weggeweest, al ziet onze catering er momenteel nog net
wat anders uit dan anders.
In Diepenbeek kan je terecht
voor broodjes en worsten- en
kaasbroodjes (10u - 13.30u), en
je kan er ook een lekker soepje
of enkele warme maaltijden
meepikken (11.30u - 13.30u).
‘s Avonds blijft het restaurant
voorlopig wel nog gesloten.

Het restaurant in Hasselt biedt momenteel enkel take-away
broodjes aan die je online bestelt via uhasselt.umamishop.be.
Je haalt jouw favoriete broodje vervolgens af tussen 11.30u en 13u.
Smullen maar!

VLUP
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Show and tell met Lisa Van Ryckeghem (BIOMED/REVAL) die onderzoek voert naar de
hartfunctie bij diabetes type 2-patiënten en hoe bewegingstherapie daarbij kan helpen.

"Het gaat er niet om wat
ik zelf wil bereiken"
Lisa Van Ryckeghem toont ons haar favoriete plek op
de campus en vertelt ons alles over haar onderzoek,
dromen, ambitie, passies...

W

aarom koos je deze
locatie als je favoriete
plek op de campus?
In deze revalidatiezaal heb ik
ongelooflijk veel uren van mijn
doctoraat gespendeerd. Het
was de plek waar ik mijn patiënten ontmoette, en hun drie keer
per week begeleidde met de
bewegingstherapie. Vaak trok ik
zelf ook sportkleren aan om hen
te vergezellen en zo extra te

Hoe zou je je onderzoek
uitleggen aan een vijfjarige?
Om goed te kunnen werken
en om bijvoorbeeld te kunnen
sporten hebben onze spieren
suiker nodig. Als je type 2
diabetes mellitus hebt, gaat dat
niet zo goed. Het is precies
alsof de deuren van de spieren
minder goed opengaan en er
daardoor minder suiker naar
binnen kan. Er blijft dan suiker

Mijn hele carrière wil ik bezig zijn
met gezondheidszorg

motiveren om zich in het zweet
te werken. Daarnaast is het voor
mij ook de plek om tot rust te
komen. Het klinkt vreemd, maar
‘s ochtends of ‘s avonds even de
benen strekken op de loopband,
tegelijkertijd genietend van het
groen buiten en bijna gehypnotiseerd worden door het drukke
verkeer dat van en naar de
campus rijdt. Dat is het perfecte
begin of einde van mijn werkdag.
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rondhangen in ons bloed, en
dat is slecht nieuws. Want suiker plakt, en het kan samen met
andere stofjes blijven plakken
op plaatsen waar dat helemaal
niet mag! Zo kan het blijven
plakken aan de hartspier, en
deze heeft nochtans de belangrijke taak om heel ons lichaam
van bloed te voorzien. Het hart
kan je vergelijken met een elastiek, als je eraan trekt zal die
vanzelf weer krimpen als ►

SHOW AND TELL
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je hem loslaat. Maar als je die
elastiek al vol plakt, zal dat niet
meer zo goed gaan. Dat is ook
wat er met het hart kan gebeuren als je type 2 diabetes mellitus hebt. Maar er is ook goed
nieuws! Sporten kan helpen om
te voorkomen dat suiker blijft
plakken, en kan er ook voor
zorgen dat de deuren naar
de spieren beter opengaan,
zodat suiker weer makkelijker
naar binnen kan. Maar het is
nog niet duidelijk of je hiervoor
net heel vaak en kort moet sporten, of bijvoorbeeld heel lang
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en rustig. En we weten ook nog
niet zo goed wat er gebeurt met
de hartspier van een diabetespatiënt tijdens het sporten als de
hartspier al vol plakt met suiker
en andere stofjes. Ik onderzoek
dus wat diabetes juist doet met
het hart, wat er gebeurt met
het hart als we sporten en of
sporten het hart gezonder kan
maken.
Hoe ver staat het met je
onderzoek?
Mijn doctoraat bevindt zich in
de eindfase. Als jij dit magazine

Mijn droom? Een schilderij
van Dali bij mijn thuis!

revalidatiewetenschappen
gekozen (knipoogt).

leest, heb ik net mijn doctoraat
verdedigd.
Waarom heb je dit onderzoek
gekozen?
Ik ben enorm geboeid door
alles wat met fysieke activiteit
te maken heeft. Als biomedicus
was dat natuurlijk niet voor de
hand liggend. Door de combinatie van diabetes en fysieke
activiteit kon ik beide domeinen
samenbrengen, the best of both
worlds dus. Achteraf gezien
had ik misschien beter voor een
opleiding aan de faculteit

Als je niet aan UHasselt zou
werken, waar zou je dan zijn?
In een ziekenhuis. Al tijdens mijn
studies biomedische wetenschappen wist ik dat de ziekenhuissetting voor mij ‘the place to
be’ is. Als ik niet gedoctoreerd
had aan UHasselt was ik waarschijnlijk gestart aan een bijkomende opleiding voeding en
dieetkunde, of een opleiding
omtrent beleid in de gezondheidszorg.
Wat wilde je worden ‘later als
ik groot ben’?
Mijn meisjesdroom was om
de eerste vrouwelijke premier
te worden. Toevallig had de
vorige onderzoeker in deze
rubriek ook de droom om
premier te worden. We delen
blijkbaar meer interesses dan
we denken (lacht). Daarnaast
heb ik gedroomd van een
carrière als dierenarts, maar dat
is er dus niet van gekomen.

Wat wil je op professioneel
vlak bereiken? Waar droom
je van?
Wat een moeilijke vraag. Het
draait er eigenlijk niet om wat
ik zelf wil bereiken. Het is voor
mij veel belangrijker wat ik kan
bereiken voor iemand. Binnen
mijn doctoraat is de gezondheid van mijn patiënten voor mij
het belangrijkste. Die lijn wil ik
doortrekken na mijn doctoraat.
Of dat zal zijn op individueel
vlak (bij het begeleiden
van patiënten) of op beleidsniveau weet ik nog niet. Ik ben
klaar voor een nieuwe uitdaging, ik weet nog niet hoe
die er zal uitzien, maar ik zal mij
hoogstwaarschijnlijk tijdens mijn
volledige carrière inzetten voor
de gezondheidszorg.
Welk
boek/film/concert
raad je je collega’s aan?
Ik ben absoluut niet literair aangelegd. Ik lees zeer graag, en
vooral medische thrillers, maar
ik heb geen favoriet boek of
favoriete schrijver. Als ik een
culturele aangelegenheid mag

voordragen is dat een museum,
meer bepaald het Salvador Dali
museum in het Amerikaanse
Sint-Petersburg
(Florida,
VS). De manier waarop
Dali speelde met vormen is
werkelijk fascinerend. Ik kan
uren kijken naar een schilderij
van hem, en als ik dan toch
ergens van mag dromen, is het
om thuis een Dali te hebben
hangen (lacht).
Wie nomineer je voor de
volgende Show&Tell?
Aslihan Babayigit van de
faculteit Wetenschappen. Zij
doet onderzoek naar iets wat
compleet uit mijn comfortzone
is. Ik ken haar van een cursus
die we samen in de doctoral
school volgden en ik bewonder
haar enorm voor het technisch
huzarenwerk waar zij zich mee
bezighoudt!

SHOW AND TELL
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Het
afscheid
en welkom
van een
rector
22

IN BEELD

De Academische Openingszitting is altijd
een bijzonder moment aan UHasselt,
maar dit jaar mag het gerust historisch
genoemd worden. Na 16 jaar aan het
hoofd van de universiteit nam Luc De
Schepper tijdens de openingszitting
afscheid als rector van UHasselt. Tijdens
een plechtige ceremonie in toga - mét
nieuwe baret in aangepaste kleuren
- werd Bernard Vanheusden officieel
ingehuldigd als zijn opvolger.

IN BEELD
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OP VISITE BIJ DIENST COMMUNICATIE EN MARKETING

"DINGEN MOETEN HERUITVINDEN,

24
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IS BEST SPANNEND"
Een

nieuw

miejaar,

acade-

een

nieuwe

rector, introductiedagen,
inschrijvingscijfers,

een

cascade aan persvragen
en – onvermijdelijk –
COVID-19 - Op Communicatie en Marketing
(DCM) weten ze heus wat
doen dezer dagen. En
dus stuurden we een onafhankelijke gastauteur –
mondmasker op, handjes
ontsmet – naar het Rectoraatsgebouw met een
karrevracht aan vragen.

N

ormaal gezien is het op de
vierde verdieping van het
Rectoraatsgebouw een drukte van jewelste – met een voortdurende va et
vient van collega’s en bezoekers, een
gesjouw van brochures, ratelende toetsenborden en rinkelende telefoons. Inclusief bijhorende achtergrondmuziek
(voor de nieuwsgierige neuzen: soms
golden oldies, vaak The Killers, nooit
Eurovision).
Maar dus niét in tijden van social distancing en thuiswerk. Het hartelijke welkom
vanwege Koen Santermans, directeur DCM, gebeurt dan ook noodgedwongen via Google Meet. ►

DIENST IN DE KIJKER
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Marc Croes, Ellen Muyters en Johan Schoofs.

“COVID-19 is ook voor DCM
een gigantische rollercoaster, die in alle richtingen gaat.
Natuurlijk was, en is, er de
crisiscommunicatie naar personeel en studenten. Daarnaast
hebben we allerlei evenementen, zoals de infodagen en
proclamaties, zowat moeten
heruitvinden. Idem voor de werving van nieuwe studenten: ook
dat moest plots anders. Bovendien denken we actief mee na
over een veilig studentenleven op
onze campussen. Eigenlijk zitten
we vandaag in een soort permanente crisismodus.”
KRUISPUNT
Collega Marc Croes (Events &
PR) kan Koens verhaal beamen.
“Niets is nog zoals het vóór
maart was. De traditionele kalender is stilgevallen en ik verwacht
niet dat we vóór 2021 back to
normal kunnen gaan.” Marc
staat, ondersteund door Ellen
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Muyters en Johan Schoofs,
in voor het goede verloop
van de grootste, belangrijkste
evenementen en activiteiten aan
UHasselt. “Het is onmogelijk

spreekwoordelijke rode loper
overleeft hun inspectieronde. Al
hadden ze de afgelopen tijd
wel wat anders aan het hoofd.
Het zichtbaar maken van alle

COVID-19 is ook voor DCM een
gigantische rollercoaster
-

KOEN SANTERMANS

om dit werk alleen te doen, dus
gelukkig kunnen we op elkaar
rekenen”, zegt hij.
En het moet gezegd: ze doen
hun werk met het nodige oog
voor detail – geen pluisje op de

-

coronamaatregelen op onze
campussen, bijvoorbeeld. Of:
de organisatie van de eerste
examenperiode. “Normaal gezien speelt DCM geen rol in
dat verhaal. Maar COVID-19
dwong de universiteit tot een

heel andere aanpak op vlak
van examenorganisatie. Samen
met
Studentenvoorzieningen,
Studentenadministratie,
Onderwijs, MAT-LOA en met de
faculteiten hebben we in korte
tijd een goede oplossing weten
uit te dokteren.”
Ook de opening van het nieuwe
academiejaar verliep dit jaar
anders dan anders. “Geen
togastoet door de stad, geen
ontvangst op het stadhuis, niet
klinken met collega’s in het
Cultuurcentrum…”, zo blikt Marc
terug. Of hij daar niet een beetje
treurig van wordt? “Túúrlijk mis
ik dat, maar aan de andere
kant: het is ook best spannend
om nieuwe dingen te proberen.
Een bijna lege zaal omtoveren
tot iets gezelligs en dat dan
vertalen naar een goede
tv-uitzending, zoals bij de
academische openingszitting,
is een hele uitdaging. Plus: een

statement. Je maakt duidelijk
dat corona niet alles van wit
naar zwart gebracht heeft. We
hebben dingen kunnen doen
op de herkenbare manier, maar
ook nieuwe elementen kunnen
toevoegen. Op die manier zorg
je toch voor enige continuïteit.”
Maar hoe vergroot je de samenhang onder personeelsleden
in deze tijden? “Niet eenvoudig”, knikt Marc. “Net daarom
hebben we, in samenspraak
met het beleidsteam, enkele
kleinere acties op touw gezet.
Zoals de Neuhauscadeaubon,
de plantjes die de nieuwe rector
en vicerectoren uitdeelden op 1
oktober en het happy hour voor
de collega’s in StudentVille”, zo
wijst Marc ons op enkele silver
linings. Volle kracht vooruit dan
maar? “ Absoluut. Volle kracht.”

ROBOTS
Gewapend met mondmasker
maken we de oversteek, naar
de andere kant van de vierde

de lessen begonnen zijn en
de nieuwe studenten verwelkomd, kan het vizier van de cel
Marketing definitief op volgend

De traditionele kalender is
stilgevallen, maar deze periode zorgt
ook voor nieuwe ideeën
-

MARC CROES

verdieping. De zo goed als lege
dozen met opleidingsbrochures – de laatste ‘getuigen’ van
een succesvolle infodag – zijn
intussen netjes opgeruimd. Nu

-

academiejaar. Al is de werving
van nieuwe studenten slechts
een deel van het verhaal. Het
marketingteam waakt ook mee
over het imago en de branding

van UHasselt en werkt hard aan
goede contacten met de middelbare scholen.
Sarah Timmermans (coördinator Marketing) en Marieke Huysmans (relatiebeheerder
middelbaar onderwijs) zijn twee
vertrouwde gezichten die het
‘merk UHasselt’ al enkele jaren
met veel schwung in de markt
zetten. “We hebben net versterking gekregen van twee nieuwe collega’s: Treesje Vanhaeren en Tanya Van Esser”, zegt
Sarah. “Treesje is onze digital
marketeer die onder meer de
online promotiecampagnes via
sociale media, de opleidingsfilmpjes en de voorbereidingen rond de nieuwe UHasseltwebsite voor haar rekening
neemt. SEO, SEA, promoted
posts… Da’s helemaal haar
wereld”, klinkt het. “CRM-expert ►

Sarah Timmermans, Marieke Huysmans, Treesje Vanhaeren en Tanya Van Esser.
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Thomas Vandenreyt, Koen Santermans, Sanne Op’teynde, Katelijne Ulenaers en Els Smeyers.
Tanya zorgt er dan weer voor
dat we al onze contactgegevens zo goed mogelijk en
GDPR-proof kunnen bewaren. Dat zal ons meer dan ooit
helpen om gepersonaliseerd
en doelgericht te communiceren met niet alleen toekomstige
studenten en scholen, maar ook
met alumni, donateurs en andere
belangrijke contacten.”
Een normaal marketingjaar is
een pittige aaneenschakeling
van avondsessies voor studenten
en ouders, contactmomenten
in scholen, SID-ins, infodagen,
proefritten,
openlesdagen...
Sarah: “Dat is een cyclus die zich
elk jaar herhaalt en waarbij je
potentiële studenten informeert
over het hoger-onderwijslandschap en over onze opleidingen;
hen laat kennismaken met onze
campussen; en hen aanzet om
zich in te schrijven. We doen
dat stapje voor stapje.Funneling,
zeggen we in marketingjargon.”
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Maar hoe zit dat wanneer je
die studiekiezers niet fysiek kán
ontmoeten? “Wel, we hebben
een online infodag georganiseerd, met allerlei filmpjes
van docenten en Q&A’s. Dat
platform hebben we in enkele

natuurlijk iets totaal nieuws,
dus we zorgden voor de
nodige ondersteuning. Maar
ze deden het ongelofelijk
goed.” Nog zo’n nieuwigheid:
een live chat voor toekomstige
studenten
en
al
hun

Met ons nieuwe CRM-systeem
kunnen we nog gerichter
communiceren met onze contacten
-

SARAH TIMMERMANS

weken – in volle lockdown –
opgezet, het is vandaag trouwens nog steeds actief. Op
gepaste momenten organiseerden we livesessies en beantwoordden we vragen, meestal via videogesprekken. Voor
de docenten was dit destijds

-

vragen. “Marieke en ik deden
elke dag zo’n chat. Deelnemers
dachten soms dat er robots aan
de andere kant zaten (Lacht). Bij
de start waren ze wat terughoudend, maar het liep snel los eens
ze doorhadden dat we echte
mensen waren.”

Online of fysiek? Sarah moet
niet lang nadenken. “Op onze
fysieke infodag, begin september, kwamen we jongeren tegen
die hun keuze al gemaakt hadden, maar die erop gebrand
waren om de campussen en
docenten in real life te zien. Dus
ook volgend jaar gaan we, in de
mate van het mogelijke, inzetten
op fysieke contactmomenten,
wellicht in kleinere groepen. Op
die manier is het ook makkelijker
om je warmte en openheid als
universiteit te tonen. Tegelijkertijd
willen we ook verdergaan in het
onlineverhaal, met bijvoorbeeld
nóg betere filmpjes en méér Ask
Me Anythings op Instagram.”
LIKES
Voor de ratelende toetsenborden waarover we het eerder
hadden, zorgen vooral Thomas
Vandenreyt (redacteur - woordvoerder), Sanne Op’teynde
(social media expert) en
Katelijne Ulenaers (redacteur -

interne communicatie). Vier keer
per jaar boksen zij uw favoriete
UHasselt-lijfblad (dit, natuurlijk) in elkaar. “Daarnaast is het
team Communicatie verantwoordelijk voor onder meer de
persberichten, onlineberichten,
nieuwsbrieven zoals UHasselt

slagen er steeds beter in om
onze proffen en medewerkers
in de nationale en internationale media te krijgen. De coronacrisis betekende een flinke boost
voor onze naambekendheid,
met experten Niel Hens en Geert
Molenberghs in de frontlinie.”

Volg ons op sociale media en word
zelf ambassadeur van UHasselt!
-

SANNE OP'
OP ' TEYNDE

Nieuws en centrale campagnes”
zegt Koen. En niet te vergeten:
ook op sociale media houdt
het team de band met alle
UHasselt-volgers en fans warm,
het aantal likes hoog en de
lijnen kort. “Ik vind het belangrijk
dat we op sociale media goed
bereikbaar zijn. En dat wil óók
zeggen: heel wat vragen beantwoorden. Ik krijg er van studenten elk jaar gemakkelijk meer
dan 1.000”, aldus Sanne, die
ons graag nog een tip meegeeft.
“UHasselt volgen via Facebook,
Instagram, Twitter of Linkedin is
natuurlijk super. (Lacht) Wat zeg
ik: een must! Maar onze verhalen delen of zélf ambassadeur
worden, door actief te zijn op
sociale media, is nóg beter.”
Beste lezers, u weet bij dezen
wat gedaan…
Samen met Thomas vormt Koen
ook het eerste aanspreekpunt
voor de pers. Thomas: “Wij zijn
een soort buffer tussen UHasselt
en de buitenwereld. Dat betekent: persberichten uitsturen,
maar ook vragen van journalisten
beantwoorden,
UHasseltexperten aan de mouw trekken en nieuws uit onze universiteit verkopen”, klinkt het. “We

-

Wetenschappers ‘tonen’ aan
het grote publiek, Els Smeyers
(wetenschapscommunicatie)
doet het al jaren, in tandem met
de faculteiten. “Universiteit van
Vlaanderen, Wetenschapcafé,
Dag van de Wetenschap,
Rocket Science. Zulke activiteiten
vormen natuurlijk een mooi
podium voor onderzoekers”,
vertelt ze. “Het zijn ook ideale
momenten om jong en oud warm
te maken voor wetenschap.”
Ook in COVID-tijden. “Het is
een hele uitdaging, maar vele
activiteiten gaan digitaal door.
Zo krijgen we een online Dag
van de Wetenschap. Dat vraagt
wel weer wat extra creativiteit
van onze wetenschappers...”
Wat is volgens Koen de grootste
sprong op communicatievlak
geweest? “Voor interne communicatie hebben we sinds kort een
fulltimer aan boord. Die beslissing heeft haar waarde tijdens de
coronacrisis, waarbij goede informatiedoorstroom naar personeel en studenten cruciaal is, wel
bewezen. Met een nieuwe website en vernieuwd intranet zullen
we daar nog sterker en op een
meer interactieve en gestroomlijnde manier op inzetten.” ►

IN-HOUSE EXPERTISE
The Communications and Marketing Office (DCM) provides inhouse expertise on a wide range of issues – from overseeing and
supporting all print and online communications (internal as well as
external) to designing/creating all media to shaping UHasselt’s
branding and overall marketing strategy. Event management,
fundraising and alumni relations are also part of DCM’s responsibilities. The 16-strong team is standing ready to provide you with
support and advice, wherever and whenever needed:

Communication:
▪ Koen Santermans (Director – Spokesperson)
▪ Sanne Op’teynde (Social Media Expert)
▪ Els Smeyers (Staff Member Science Communication)
▪ Katelijne Ulenaers (Editor – Internal Communications)
▪ Thomas Vandenreyt (Editor – Spokesperson)

Marketing:
▪ Sarah Timmermans (Marketing Coordinator)
▪ Marieke Huysmans (Relationship Manager
		 Secondary Schools)
▪ Tanya Van Esser (Staff Member CRM)
▪ Treesje Vanhaeren (Digital Marketeer)

Events & PR:
▪ Marc Croes (Event & PR Manager)
▪ Ellen Muyters (Event Officer – Office Manager)
▪ Johan Schoofs (Event Officer)

University Fund:
▪ Frédérique de Keyser (University Fund Coordinator
▪ Johan Schoofs (Alumni Relations Officer)

Layout:
▪ Dave Bosmans (Layout Officer)
▪ Mayte Gomez Sanchez (Layout Officer)
▪ Liesbeth Driessen (Photographer)
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Dave Bosmans, Liesbeth Driessen en Mayte Gomez Sanchez
HET OOG WIL OOK WAT
Of het nu om communicatie,
marketing of events gaat:
het oog wil ook wat, natuurlijk. DCM beschikt met layouters Dave Bosmans, Mayte
Gomez Sanchez en fotografe
Liesbeth Driessen over een
team – één eiland sterk – dat
collega’s op hun wenken
bedient als het gaat om folders, flyers, brochures, bladen,
uitnodigingen, posters en eigenlijk zowat alles dat op papier of
in een e-mail past. “We worden
overal wel met ons werk geconfronteerd, ja”, glimlachen ze. “Al
merk ik wel dat ik dan steeds
dingetjes zie die ik bij nader
inzien misschien anders had
gedaan”, voegt Mayte toe.
Net vóór ons virtuele onderhoud
waren Mayte en Dave druk
bezig aan de opleidingsbrochures voor het volgende
academiejaar. Dave: “En daar-
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naast zijn er natuurlijk nog de
graphics en nieuwsbrieven die
we maken rond het coronavirus.” Was het moeilijker creatieve inspiratie halen, zo tijdens

Zo gaan de zaken sneller vooruit”, vult Dave aan.
Liesbeth ontmoeten we in
levende lijve, coronaproof,
tussen enkele foto-opdrach-

Overal op de campus worden we
met ons werk geconfronteerd.
Best leuk!
- MAYTE GOMEZ SANCHEZ -

een lockdown? “Je mist de input
van collega’s”, klinkt het. “Op
het werk zitten Dave en ik naast
elkaar en dan kan je makkelijk elkaars mening vragen. Dat
mis ik wel een beetje”, aldus
Mayte. “Aan de andere kant:
thuis kan je soms geconcentreerder aan iets doorwerken.

ten door. “Ik ken zowat alle
hoeken van onze campussen en
ik leer de meeste collega’s van
een totaal andere kant kennen.
Ik moet niet met hen vergaderen, ik mag hen fotograferen.
Dat is een heel andere context,
veel persoonlijker.” Of ze veel
moeite moet doen om men-

sen voor haar lens te krijgen?
“Niet echt. Wel zijn mensen erg
bescheiden, ik moet vaak horen
dat ze helemaal niet fotogeniek
zijn. Dat blijkt dan erg mee te vallen. (Lacht) En het mooie is: soms
zijn collega’s zó tevreden met hun
foto’s dat ze die gebruiken op
sociale media. Daar word ík dan
weer blij van.”
Vooraleer ze naar haar volgende shoot hopt, willen we toch
nog weten wat volgens haar
professioneel oog het mooiste
plekje van onze universiteit is.
“(Snel) De Oude Gevangenis en
dan vooral de doorgang onder
het schuine, betonnen plafond
achter het kleine auditorium.
Alleen wordt dat plekje nu vaak
gebruikt als opslagruimte..."
FONDSEN
We zijn bijna rond. Terwijl Ellen,
die event-ondersteuning combineert met haar taken als office

Met het universiteitsfonds stimuleren
we donaties voor ons onderwijs en
onderzoek
-JOHAN SCHOOFS -

manager, enkele telefoontjes
afhandelt, houden we nog even
halt bij Johan. Wereldberoemd
bij de studentenverenigingen,
maar ook: pedel én de man
die de centrale alumniwerking
en het Universiteitsfonds mee
draaiende houdt.
Op dat laatste vlak valt er zelfs
nog een nieuwtje te rapen, zo
vertrouwt hij ons toe. “Sinds
kort is Frédérique de Keyser
de nieuwe coördinator van het
Universiteitsfonds
UHasselt.
“Samen
willen
we
het

Universiteitsfonds
bekender
maken, zowel binnen UHasselt
als bij bedrijven, verenigingen
en individuen. We willen graag
giften en donaties stimuleren
voor ons onderwijs, onderzoek
en onze infrastructuur. Speciale
aandacht gaat ook naar fondsen voor studenten uit kansengroepen”, aldus Johan. “In combinatie met de ondersteuning
van alumni-activiteiten binnen de
faculteiten wordt dat een hele
opdracht. Maar we hebben er
zin in.”

Frédérique de Keyser en Johan Schoofs
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Blind date met Katrien Vanheusden (STUVO) en Jo Klaps (ARK)

Preken in de kerk
van de vormgeving
Een tafel, twee stoelen. Meer is er vaak niet nodig voor een
goed gesprek. Nu weet je het! brengt daarom twee UHasseltmedewerkers samen aan tafel om aan de hand van enkele
inspirerende vragen te praten over hun werk, inzichten en passies.

"Ik voel me net alsof ik in de
gevangenis zit en mijn vrouw mij
komt bezoeken”, lacht Jo Klaps
wanneer hij plaatsneemt achter
het spatscherm dat klaarstaat voor
deze blind date. “Vrouw, mijn
geld is weer op. Stort nog eens
wat voor mijn sigaretten”, gaat hij
verder. Katrien Vanheusden lacht,
iets wat vaker zal gebeuren tijdens dit interview, dat zij ook zal
afsluiten met de boodschap:
“Jo, mocht jij ooit een toneelvoorstelling geven. Ik kom
gegarandeerd kijken.”
Stel jezelf even voor
Jo: Ik ben Jo Klaps, hoewel mijn
UHasselt-mailadres zegt dat ik
Johannes Klaps ben. Ooit is dat
zo in het systeem ingevoerd, en
ik heb het maar gelaten (lacht).
Het is eigenlijk ook mijn officiële
naam, maar alleen mijn moeder
noemt me zo. Ik ben van opleiding interieurarchitect, maar
interieurs maken voor klanten
interesseert me geen bal.
Katrien: Dat heb je dan ook nooit
gedaan?
Jo: Vroeger wel, maar ik heb

er te weinig geduld voor. Ik wil
vrijheid krijgen om te kunnen
creëren, dat heb je niet als je
iets maakt voor klanten waarbij
de schoonmoeder een week
later plots een ander idee heeft
en alles omgegooid moet
worden (lacht). En in die zoektocht
naar vrijheid ben ik stilaan in de
wereld van de scenografie
beland. Ik maak tentoonstellingen zoals heel recent
de nieuwe expo voor het
Jenevermuseum in Hasselt of die
van topfotograaf Tim Walker
in C-Mine, Genk. Veel van die
expo’s maak ik samen met mijn
studenten, want scenografie is
een afstudeermodule binnen onze
faculteit Architectuur en Kunst.
Katrien: Heel knap, ik wist niet
dat we die expertise in huis hadden. Ik ben Katrien Vanheusden,
ik ben coördinator studentenvoorzieningen. En ik ben nog maar een
maand in dienst.
Jo: Proficiat! Valt het mee?
Katrien: Ik ben heel tevreden
hier. Ik werk met een heel leuk
en enthousiast team en voel me
al echt thuis. Ik heb lang in de

sociale sector gewerkt, maar
het was tijd voor een nieuwe
uitdaging, en dat is dus UHasselt
geworden.
Jo: Ik ben al 32 jaar aan de slag
binnen de opleiding. Voor jou dus
nog een lange weg te gaan, bij
mij gaat het bergaf.
Katrien: Haha, en bij mij dus
bergop?
Jo: Bergaf is gemakkelijker (lacht).
Leg je werk/onderzoek even
uit.
Katrien:
Als
coördinator
studentenvoorzieningen sta ik
aan het hoofd van het team dat
instaat voor vrijwel alles wat met
studenten te maken heeft. Dat
gaat dan van huisvesting tot
sociale diensten, maar ook
over de studentenpsychologen.
Studentenverenigingen kunnen bij
ons terecht voor subsidieaanvragen, maar we helpen ook
mee met het organiseren van evenementen zoals de Student Take
Off. We staan als dienst dus heel
nauw in contact met de student, en
dat maakt het werk erg leuk.
Jo: Ah, dus als ik een student heb

met problemen thuis, dan kan die
bij jullie terecht.
Katrien: Ja, natuurlijk. We hebben
twee psychologen in dienst, maar
ook een eigen sociale dienst
bijvoorbeeld voor studietoelagen
en andere financiële aspecten.
Jo: Zeer interessant, want op een
universiteit kom je jongeren uit
alle sociale klassen tegen, goed
dat er een plek is waar studenten
terecht kunnen bij problemen. Ik
heb daarnet al veel verteld over
mijn werk en ik wil even heel duidelijk zeggen: ik onderzoek niets
en ik wil ook niets onderzoeken.
Katrien: (lacht) Oei, hoe bedoel
je?
Jo: Ja, dat is echt een nadeel
aan een universiteit, er zijn teveel
onderzoekers (lacht). Ai, dat gaat
niet graag gelezen worden (lacht).
Ik heb hen graag, versta me niet
verkeerd, maar wij vormgevers
zijn gewoon niet zo. Wij ontwerpen en creëren, dat is ons onderzoek. Neem nu bijvoorbeeld dit
spatscherm tussen ons. Iemand
heeft daarover nagedacht en besloten om het scherm zo te maken,
die persoon heeft niet eerst alle ►
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mogelijke opties onderzocht.
Nee, die heeft dit zo vormgegeven en is zo tot de conclusie gekomen dat dit ontwerp de voorkeur
heeft. Terwijl een onderzoeker zou
zeggen: “ik ga nu eens eerst alle
opties bekijken en dan pas beslissen.” Zo traag!
Katrien: (Lacht) Ok, genoteerd.
Vormgeven is dus anders dan
onderzoeken. Hoe gaat het
trouwens met lesgeven op
afstand?
Jo: Dat gaat best goed.
Natuurlijk mis je het contact met
je studenten, maar er zijn ook
voordelen. Zo zijn ze nu veel
beter voorbereid (lacht). Normaal
komen ze het leslokaal binnengedruppeld en vragen ze meteen
om nog wat extra tijd om iets af
te werken. Bij een online les gaat
dat natuurlijk niet, als ze dan niets
klaar hebben om voor het scherm
te tonen, is de les al gedaan. Dus
ja, ze doen meer hun best om alles
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op tijd klaar te hebben. Heb jij ooit
zelf willen lesgeven?
Katrien: Ik heb een lerarenopleiding geprobeerd, maar
kwam er al snel achter dat het
echt niets voor mij was. Ik kan me
wel voorstellen dat lesgeven aan
studenten heel anders is dan aan
kinderen.
Jo: Lesgeven is fantastisch.
Eigenlijk is dat een show opvoeren en dat doe ik supergraag.
Dat merk je misschien (lacht). En
daarbij, ik werk met masterstudenten, dat is heel dankbaar.
Mijn collega’s hebben in de
jaren ervoor het deeg al gekneed
en ik mag de koekjes bakken.
Wat wilde je vroeger worden?
Katrien: Ik heb eigenlijk heel
veel
zaken
geprobeerd,
omdat ik nooit echt goed wist
wat ik wilde doen. Ik heb zelfs
ingangsexamen gedaan voor de
Koninklijke Militaire academie.

Jo: Wat wilde je daar dan doen?
Katrien: Ik had interesse om
officier te worden in de landmacht, maar uiteindelijk heb ik
afgehaakt. Het was heel duidelijk dat die leefwereld, met
ijzeren discipline, niets voor mij
zou zijn. En daarna ben ik een
jaar naar Bolivië gegaan, op uitwisseling bij een gastgezin. Een
fantastische ervaring.
Jo: Dat kan ik mij voorstellen. Ik
ben vorig jaar binnen het INT³
project van de universiteit naar
Ecuador gegaan. Wat een fantastisch continent, Zuid-Amerika.
Prachtige natuur, warme mensen.
Alleen veel armoede, helaas.
Katrien: Ja, daar gaan je ogen
echt open. Het is jammer dat
eenmaal terug in België, je snel
vergeet hoe goed we het hier
hebben.
Jo: Toen ik zestien jaar was
wilde ik zoals alle jongens piloot
worden. Gevechtspiloot natuur-

lijk. Want geef toe, als piloot van
een vliegtuigmaatschappij ben
je toch eigenlijk gewoon een
buschauffeur in de lucht (lacht).
Een vliegtuig met 300 dikke
toeristen en hun bagage die
terugkomen uit Spanje. Dat is
zoals met een bus rijden.
Katrien: (lacht) En gevechtspiloot is het dus niet geworden.
Jo: Nee, al heel snel kreeg ik door
dat ik dat niet zou kunnen. In het
middelbaar heb ik zes jaar de
opleiding Latijn-Grieks gevolgd.
Al mijn klasgenoten waren zonen
van notarissen en dokters en gingen daarna naar de universiteit
om rechten, of iets dergelijks te
studeren. Maar ik had echt
genoeg van al dat van buiten leren. Toen tijdens een les
geschiedenis Versailles aan
bod kwam, en mijn lerares vertelde dat binnenhuisarchitecten
dat prachtige interieur hadden
ontworpen, ging een wereld voor

mij open. Ik begon me te interesseren in architectuur, en toen ik het
werk van Corbusier ontdekte, was
ik helemaal verkocht. Op school
lachten ze nog toen ik zei dat ik
interieurarchitectuur ging studeren,
maar ik heb tenminste de kans
gegrepen om iedere dag creatief
bezig te zijn.
Zou je een dag van werk willen
wisselen met je gesprekspartner?
Jo: Eigenlijk wel. Jij lost problemen
op van mensen, dat is mooi en
waardevol.
Katrien: Het zijn natuurlijk niet
alleen problemen die we tegenkomen. We helpen gelukkig ook
met heel veel leuke zaken voor
onze studenten. Die afwisseling,
dat is het mooiste aan de job.
Jo: Ja, jouw job lijkt me wel wat.
Organiseren en creëren ligt
trouwens dicht bij elkaar.

Katrien: Ik zou ook wel een dag
jouw werk willen doen, alleen
maar omdat je zo enthousiast
erover kan vertellen. Trouwens,
mocht jij een toneelvoorstelling maken, zou ik zeker komen
kijken. Helaas heb ik helemaal
geen oog voor detail om jouw
werk te kunnen. Ik weet nog
goed dat ik tijdens de verbouwingen aan ons huis niet eens
had gezien dat er een verkeerde
kleur stenen was geleverd (lacht).
Jo: Mensen moet veel meer
geleerd worden om te kijken.
Er is zoveel moois rondom ons,
je moet het enkel kunnen en
willen zien. Daarom is het ook
zo belangrijk dat er meer aandacht is voor creativiteit in ons
onderwijs, maar net daar wordt
in deze prestatiegerichte en
harde maatschappij geknipt. Dat is
heel jammer.

En wat zou je nog willen weten
van je gesprekspartner?
Katrien: Wat zou je doen als je dit
werk niet deed?
Jo: Fotograaf, of schrijver, dat lijkt
me fantastisch. Ik ben in 1992 op
een prachtige plek geweest in
Australië. Op een landtong, tussen
de palmbomen, hebben we toen
gekampeerd. Mocht ik op die
plek kunnen werken, daar schrijven en foto’s nemen, dat zou een
droom zijn. En wat wil ik van jou
nog weten. Heb je kinderen?
Katrien: Twee kinderen, een zoon
en een dochter.
Jo: De ideale combinatie.
Katrien: Ik heb in ieder geval
geen klachten (lacht).
Jo: Kinderen hebben is heel
intens en het is heel speciaal als je
plots met hen kan communiceren.
Je begint met wat brabbelen en
gekke geluidjes maken en plots
kan dat kleine kindje Nederlands
spreken. Dat is toch een wonder.
Katrien: Ja, behalve als ze je
imiteren (lacht). Dan wordt het heel

confronterend, zeker wanneer ze
al je kleine kantjes doorzien en
beginnen nadoen. Dat is pas
schrikken. (lacht)
En dan is het tijd voor de fotoshoot. Coronaproof zoals het
hoort, mét een mooie locatie.
De bank op het buitenauditorium van de Oude Gevangenis.
“Die heb ik trouwens gemaakt”,
vertelt Jo. “Op vraag van UHasselt, speciaal voor de Virgajessefeesten. De bank moet hoop uitstralen, en daarom de symboliek
van het hert. Die verliest ieder jaar
zijn gewij, maar dat groeit weer
terug.”
“Heel knap”, zegt Katrien. “En
waarom vier herten?”
Jo: “Euh. Ja… er was voldoende budget. Dus heb ik er meteen vier gemaakt.” Waarop de
fotoshoot met een schaterlach kon
beginnen.

BLIND DATE

35

In Beeld

Ook collega's
feesten bij

Student Ville vormt tijdens de start van het nieuwe
academiejaar hét hoogtepunt voor onze studenten.
Vijf weken lang organiseren studentenverenigingen
hier coronaproof evenementen. Een herstart voor
het studentenleven, dat even on hold heeft gestaan
door de pandemie. Maar ook UHasselt-collega's
werden niet vergeten. Een 150-tal personeelsleden
zagen elkaar na een zeer lange periode nog eens
terug voor een - weliswaar met de nodige afstand
- feest op de parking van de Fitlink.
En of het goed was!
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2003
Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van
UHasselt. Deze editie:
Een wetenschapsquiz garant voor droge vragen? Dat dacht je maar!
In 2003 vormde niemand minder dan Pamela Anderson de basis
van enkele chemische vragen tijdens de grote LUC wetenschapsquiz
voor derdegraads leerlingen secundair onderwijs. Deze leerlingen
verbaasden allicht met hun kennis over deze iconische dame. Nu jij nog.
Weet jij welke atoomsoort je aantreft in haar boezem?
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WEET JE DIT NOG

HUWELIJKEN
06/06/2020
06/06/2020
20/06/2020
27/06/2020
01/07/2020
02/07/2020
07/08/2020
29/08/2020
17/09/2020

CREMERS Niels, GLW, met BAHRI Riadh
GEUENS Jannick, DPB, met SCHREURS Philip
PAUWELS Sara, RWS, met LERNOUT Tom
HOEYBERGHS Melanie, DAB, met ROTSAERT Robin
VOORTER Jonas, REC, met VLIEGEN Tine
NYSTEN Sven, DPB, met BEUNCKENS Caroline
PIETERS Zoe, WET, met TORNERI Andrea
BIJNENS Karolien, WET, met STESSENS Wesley
VAN DEN BOSCH Linde, ARK, met DEROOSE Geert

GEBOORTES
25/06/2020
03/07/2020
09/07/2020
16/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
30/07/2020
18/08/2020
20/08/2020
08/09/2020

		
Estifanos Worku Biyadgie, zoontje van EWNETU Worku Biyadgie, faculteit WET
Nova, dochtertje van GIELEN Mario, School voor Educatieve Studies
Arthur, zoontje van REENAERS Dieter, faculteit IIW
Mica, zoontje van DUFFIN Eleanor, faculteit ARK
Walt, zoontje van ULENAERS Dorien, faculteit GLW
Johanna, dochtertje van GILLARD Ellen, faculteit REC
Leon, zoontje van BERGMANS Ashley, faculteit REC
George, zoontje van BECKERS Joris, School voor Mobiliteitswetenschappen
Minne, dochtertje van VAN REUSEL Merel, faculteit RWS
Dies, zoontje van VAN DER AUWERMEULEN Loth, faculteit REC

MET PENSIOEN
uit dienst sinds
31/07/2020

HOSSELET Monique, Doctor-navorser

Zijn wij iemand vergeten?
Graag een seintje aan de Personeelsdienst!
Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op

www.uhasselt.be/intranet

PERSONEELSWEETJES
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DE COLLEGA'S

De collega:
Angelique Maes coördineert het onthaal

“Altijd blijven
glimlachen ”
Aanstekelijk enthousiast, dat is kort gezegd hoe
Angelique Maes haar job als coördinator onthaal invult.
Ze startte in januari bij UHasselt en dus was haar -de
coronacrisis indachtig- weinig tijd gegund om rustig in te
werken. Neem daar nog de renovatie van het onthaal
in de Oude Gevangenis bij en het enthousiasme zou
bij velen al getemperd zijn, maar niet zo bij Angelique.
Tijd om kennis te maken met deze collega.

Wat vind je het tofste
aan je job?

“Ik heb een heel gevarieerde
job en dat vind ik fijn,” steekt
Angelique van wal, “maar vergis
je niet, aan het onthaal moet je
stressbestendig zijn. Want op het
eerste gezicht lijken onze taken
heel makkelijk en afgelijnd: de
slagboom openen, een inkomende telefoon, een bezoeker die
zich aanmeldt, de post die een
pakket komt leveren, een lokaal
dat open moet, … klinkt allemaal
simpel en makkelijk. Maar -en nu

komt het- al die dingen gebeuren
niet netjes ná elkaar maar wel
gelijktijdig. Dus dan is het een
kwestie van prioriteiten stellen,
rustig blijven en de glimlach bewaren.”
Dat laatste blijkt het geheim
achter een goede baliewerking
te zijn, want volgens Angelique
mag de balie nog zo mooi ogen,
het zijn de mensen erachter
die hem maken. Een vriendelijk
woordje en een glimlach kunnen
wonderen doen, weet ze. En

bovendien is voor bezoekers het
onthaal vaak het eerste contact
met de universiteit. “Wij bepalen
dus mee welk beeld de bezoeker
van UHasselt heeft.”
Wat zie je als de uitdaging in
je werk als coördinator?

“Structuur en orde brengen,
én behouden! Dat zie ik echt
als de basis van een goede
baliewerking en daar werken
we momenteel heel hard aan.
In Hasselt heeft de renovatie van
het onthaal daar wel goed bij

geholpen. Op drukke momenten zijn we met twee en terwijl
de ene collega de frontoffice
bedient, kan de andere de backofficetaken doen. We hebben
nieuwe postvakken, een aangenamere wachtruimte voor de
bezoekers én een extra kantoor.
Dat is niet alleen handig voor mij
om mijn taken als coördinator te
doen, maar ook om pakketten
te bewaren, want die slingeren
best niet rond en bovendien krijgen we soms zoveel pakketten
dat we ze niet kwijt zouden ►
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"Het zijn onze mensen
die de ba lie tot een succes maken"

krijgen achter de balie. Daarnaast ziet het vernieuwde
onthaal er ook gewoon véél
leuker uit. De jobstudenten die
regelmatig bijspringen hebben
ons ook al gezegd dat het nu
een stuk fijner werken is.”
Je bent nog maar sinds
januari in dienst als coördinator onthaal. Hoe heb jij de
afgelopen tijd ervaren?

“Toen ik pas startte was het wel
even zweten om zicht te krijgen
op de structuur van de universiteit. Zoveel afdelingen, namen
en afkortingen! Het voordeel
van aan de balie te werken is
dan weer dat je heel snel heel
veel mensen leert kennen. Maar
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amper twee maanden later
kwam de lockdown. Thuiswerken werd de norm, maar de
universiteit bleef toegankelijk en
dus moesten de onthaalbalies
op de campussen open blijven,
want telefoons en post bleven
natuurlijk komen. En we moesten
oplossingen bedenken voor heel
nieuwe problemen. Zo moesten
door de coronacrisis alle diploma’s met de post opgestuurd
worden want er was geen
proclamatie op de campus. Het
waren speciale pakketten met
het afstudeerhoedje erin. Samen
met de post heb ik uitgezocht
hoe we dit het best konden aanpakken want zo’n diploma moet
wel toekomen natuurlijk!

Anderzijds konden we backofficewerk ook van thuis uit
doen en dat gaf mij ook de kans
om de vele taken van de balie
eens grondig onder de loep te
nemen. Zo is de interne contactenlijst nu helemaal geüpdatet”,
lacht ze.
Hoe zie jij de baliewerking
over enkele jaren?

“Als ik mag dromen, kunnen we
het onthaal in Diepenbeek ook
in een nieuwe kleedje steken.
Dat mag gerust wat opvallender
en ruimer. We hebben al grondig opgeruimd en met de ruimte
die we nu hebben proberen we
zo creatief mogelijk om te gaan.
Maar het allerbelangrijkste voor

mij is de werking en die staat of
valt toch met de medewerkers.
Met Leen, Heidi, Conny, Nancy
en Jolien hebben we een tof team.
Ik overleg natuurlijk ook veel met
de campusverantwoordelijken
voor Diepenbeek en Hasselt
om de praktische afspraken
te stroomlijnen. Zo proberen we
het elke dag beter te doen.
En als ik nog een boodschap mag meegeven aan de
collega’s, heb je een suggestie
of een vraag voor het onthaal,
niet twijfelen, laat het gewoon
weten via onthaal@uhasselt.be,
wij denken met veel plezier na
over een oplossing.”

#UHASSELT

instagram.com/universiteithasselt
linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)
youtube.com/universiteithasselt
facebook.com/uhasselt
twitter.com/uhasselt
www.uhasselt.be

#UHASSELT
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NU EET JE HET!

Nu eet je het!
Roeland Buckinx (GLW) maakt ‘gehaktballen met tomatensaus van de Bomma’
(aka Buckie Balls)

“Dit recept is een absolute
familieklassieker, een legende
zelfs”, vertelt Roeland Buckinx,
administratief
directeur
van
de faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen. “En alle
credits aan mijn moeder die het
recept bedacht. Zij maakt de
gehaktballen ook nog altijd het
beste klaar, maar ik blijf oefenen.
Het is een redelijk makkelijk recept,
en het mooie is: je hebt er meteen
meerdere gerechten mee. Je kan

de gehaktballen namelijk met of
zonder tomatensaus eten, met
frieten of met brood en je kan ze
koud of warm eten. Voor ieder wat
wils dus.”
Ik maak altijd een grote
hoeveelheid gehaktballen, voor
een paar maaltijden, en dan zie
je die voorraad ook zonder het
avondmaal voor je ogen slinken
in de koelkast. Het is binnen ons
gezin vooral mijn zoon die er

helemaal zot van is, maar eigenlijk
zijn er veel mensen fan van. Bij
de babyborrel voor de geboorte
van mijn dochter maakten we
deze gehaktballen voor heel
wat mensen, waaronder ook
toenmalige collega’s. Zij waren
zo onder de indruk dat ik (of mijn
moeder) ze daarna jarenlang
moest maken als traktatie voor mijn
verjaardag. Helaas hoorde daar
ook de bijnaam ‘Buckie Balls’ bij,
maar ok, dat zal ik maar als een

compliment beschouwen”, lacht
Roeland.
“Nu ik het vertel, ik heb eigenlijk aan
UHasselt nog altijd niet getrakteerd
met deze gehaktballen. Ik vrees
dat ik het na dit interview aan mijn
rekker heb”. Collega’s van GLW…
jullie weten wat te doen!

BUCKIE BALLS
INGREDIËNTEN
varkens-kalfsgehakt
gedroogde uitjes
1 ajuin
1 teentje knoflook
1 blokje kippenbouillon

½ eetlepel groentenbouillon
1 of 2 blikken tomatenblokjes
scheutje light room
(ja, we moeten toch ergens op de lijn letten)

Peper naar smaak
paneermeel

BEREIDING VOOR DE GEHAKTBALLEN
Alles start met goed gehakt: licht tot ongekruid en fijn gemalen varkens-kalfsgehakt van
een goede slagerij. Als je varkensvlees wil mijden is kippengehakt het alternatief, maar dit
geeft een iets andere smaak.
1.
2.
3.
4.

Duw het gehakt plat in een diep bord
Strooi er paneermeel en gedroogde uitjes over
Meng het geheel en draai gehaktballetjes van ongeveer een golfbal groot
Bak de gehaktballen in boter zeer heet aan, zodat er zich een krokant korstje vormt.
Daarna laat je ze op een laag vuur doorgaren.

BEREIDING VOOR DE TOMATENSAUS
1. Snij de ajuin grof en stoof ze lichtjes aan in boter
2. Voeg de tomatenblokjes toe
3. Voeg de kruiden en knoflook toe
4. En laat alles een kwartiertje zachtjes pruttelen op het vuur
Mix de saus met een staafmixer, en werk alles af met het scheutje light room.
Eventueel kan je nog wat bijkruiden naar smaak met de groentebouillon en peper. Klaar!

NU EET JE HET!
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Rebellie tegen de pij l
Voelen jullie ook die drang?
‘One way’, de pijl is nochtans duidelijk. Terugkeren is uit den boze. Oh wee degene die het toch probeert.
Maar de drang om het stiekem toch te doen is soms groot, niet? Zo wanneer niemand kijkt gewoon hup!
Van richting veranderen.
Want realiseert die pijl zich dat we soms iets achter ons hebben laten liggen dat nu toch heel goed van
pas zou kunnen komen? Nee, die pijl laat ons niet eventjes teruggaan.
Beseft die pijl wel dat we soms mensen gedag hebben gezegd en daarna inzien dat we die personen
toch nog niet helemaal beu zijn? Nee, ook dan moeten we voort, die pijl heeft geen empathie.
Moeten we dat allemaal gewoon accepteren, dat harteloze éénrichtingsverkeer waarbij we wel kunnen
omkijken maar dan enkel met spijt omdat we niet terug kunnen?

Column

Mijn antwoord? Nee! Daarom deze oproep: verzet jullie tegen deze idiote regel!
Rebellie tegen de pijl!
Ah, oei. Misschien word ik verkeerd begrepen.
Dachten jullie aan de flashy rode éénrichtingspijlen in onze universiteit?
Oeps, nee, het gaat hier over de genadeloze pijl van de tijd. Een concept uit de fysica, ontwikkeld door
Arthur Eddington en mooi omschreven door Stephen Hawking in ‘A brief history of time’.
Voor zover ondergetekende het begrijpt, betekent dit dat tijd in onze zichtbare wereld asymmetrisch is
en dus slechts één richting uitgaat: de richting die wij als de toekomst beschouwen. Onomkeerbaar. Wat
gepasseerd is, is gepasseerd. Stilstaan gaat niet, terugkeren helemaal niet.
Tegen de rode éénrichtingspijlen heeft ieder zichzelf respecterend UH-personeelslid wel eens, wanneer
het veilig kon, gerebelleerd. Geef maar stilletjes toe, ik vertel het niet verder. De pijl van de tijd is anders,
die is onoverkomelijk. Of niet?
Is rijden op een übercoole stokoude koersfiets zoals Marc Thoelen dat doet geen rebelse daad tegen
de pijl van de tijd? Is het verzamelen van academisch erfgoed door de UHasselt bibliotheek geen
opstandig statement tegen de stugge pijl? De bedwelmende belegen bierdeeltjes die onze neus
bereiken vanuit een Miezerikpul anno 1973, vormen die geen weledelgevormde middelvinger naar
die pijl?
Jazeker! Het verleden gebruiken in het heden, als dat geen tijdsrebellie is!
Hoe kunnen we nog rebelleren tegen de tijd? Door hem te vertragen. De fysische wetten laten een
tijdsvertraging wel toe, maar we merken het pas wanneer sterke zwaartekracht ons praktisch verplettert,
of wanneer we bijna 300000 kilometer per seconde rijden op onze fiets. Niet jullie idee van een
ontspannend dagje uit? Akkoord! Maar het kan ook anders: eventjes uit de mallemolen stappen zoals
veel mensen dat onlangs noodgedwongen gedaan hebben. We zien zoveel meer, we voelen zoveel
meer, we appreciëren zoveel meer. Laten we dat aan UHasselt meer doen, laten we van het appreciëren
van het heden ons uithangbord maken! Ik ken meteen een ideale slogan: “UHasselt, de universiteit van
vandaag!”. Revolutionair, niet?
Reizen naar de toekomst kan ook met onnoemelijk grote zwaartekracht en hypersnelle fietsen, maar aan
UHasselt vertrouwen we hiervoor op onze kersverse rebellenleiders: het nieuwe bestuursteam. Zij zijn
bij machte hun daden naar de toekomst te doen reizen. Geachte opstandsleiders, laat de flashy rode
pijlen jullie inspireren, en laat de pasta vongole jullie energie geven. Oogst wat jullie voorgangers in
het verleden verricht hebben, vermeng met nieuwe kennis van vandaag, kruidt met jullie eigen inzichten.
Serveer dit, en jullie veranderen de toekomst van UHasselt!
Aan UHasselt is de tijd onze speeltuin: we vertragen hem, we reizen naar het verleden en de toekomst. In
deze covid19-periode is dat besef bemoedigend, want ieder van ons krijgt uitdagingen voorgeschoteld.
We nemen ingrijpende maatregelen om onze toekomst te veranderen, en gebruiken hierbij inspirerende
zaken uit het verleden. Maar laten we zeker ook het heden niet uit het oog verliezen: sta eens stil, denk
aan de mensen rond je en aan jezelf en zorg dat ieder vandaag fysiek en mentaal gezond blijft.
Zo is UHasselt de universiteit van morgen, gisteren en zeker van vandaag.

Hartenboer
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COLUMN

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.

"Uit welk jaar dateert de bierpul
van Johan Schoofs?"
Mail je antwoord vóór 16 november naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke winnaar! Die
krijgt van ons 2 cinematickets voor de gloednieuwe cinema ZED in Hasselt.

Het precieze juiste antwoord wanneer Kim Vandijck haar wagen inruilde voor een bakfiets was maandag 13 augustus 2018, liet Kim
ons zelf weten. Maar ondanks die extra kennis ging niet zij met de prijs aan de haal, wel Els Wieërs (IIW). Els kan je één van de
volgende dagen of weken zeker spotten in het centrum van Hasselt om te genieten van haar Hasseltbon, waarmee ze meteen ook de
lokale handelaars steunt. Veel plezier, Els!

DE PRIJSVRAAG
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Gespot op de Agora

Een jarige jubilaris gespot op onze agora! In augustus werd Mark
Nelissen 40 jaar én zette hij zich al twintig jaar lang in als vrijwilliger bij
het fietsproject van VEDO. Zijn collega’s hebben hem dan ook uitgebreid
in de bloemetjes gezet, met natuurlijk een gepast cadeau. Want hoe kan
je Mark beter eren voor zoveel inzet, dan met een eigen fiets van VEDO.
Proficiat Mark en nog vele mooie jaren aan onze universiteit!

