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OPEN BORDERS MBA fi

il Dirk ienoer. CEO Ariemo.

"EEN MBA

OPENT DEU REN"

Von de sociole sector en de horeco,
noor de metoolindustrie, de medio en

de designmorkt. Het curriculum vitoe
von DirkJenoer leest ols een sponnend
verhool woorin geen uitdoging
uit de weg wordt gegoon. Aon
monogementervoring geen gebrek.
Aon lef en doorzeltingsvermogen
evenmin. En "uitbollen" stoot nog long
niet op ziin ogendo. Op ziin 5O''" siortte
hi1 met de MBA Open Borders.

Woqrom wou ie een MBA volgen?
"Veel von miin leeftiidsgenoten denken

inderdood ol oon uitbollen, moor ik wos
kloor voor de volgende versnelling. (locht)

En eerli;k gezegd heeft het mi1 oltild blilven

dworszitien dqi ik door omstondigheden

nooit een mosterdiplomo behoold heb. lk
ben sociool ossistenl von opleiding. ln die
sector stortte ik ook miin loopboon, moor

hei bedrijfsleven en het ondernemerschop

lonkte. lk heb olles wot ik weet en kon ge-

leerd door ervoring. En dot werkt wel, moor

of en toe merk |e toch dot je wot bogoge
mist. Die goten wou ik dichten. lk wou een

brede kiik op het totoolplootle kriigen. Een

MBA sprok oltild ol tot miin verbeelding.

Het blilft toch de Rolls-Royce onder de busi-

nessopleid ingen . "

Woorom Open Borders MBA?
"lk sprok mel iemond die de Open
Borders MBA gevolgd hod en ziin enihou-

siosme werkte oonstekelilk. Ziin verholen

intrigeerden en lielen me niet meer los. De

brede kilk, de diverse deelnemersgroep,

het internotionole korokter: het sprok mii

ollemool oon. Uiteroord heb ik ook noor

ondere MBA-progrommo's gekeken, en

de prijs wos zeker een foctor. Deze MBA-

opleiding is een stuk goedkoper don on-

dere geli;koordige progrommo's. Als je die
investering uit eigen zok finonciert, wil ie er

notuurliik wel olles eruil holen. Als ie ziet

welke opleidingen en expertise ie hier ol-

lemool kriigt voor dot bedrog, don weet le
dot ie geld goed besteed is."

Wot moakle de MBA interessanl

voor iou?
'De veelziidigheid ervon. Op een record-

tiid kriig ie een brede blik op de hele be
dri jfsvoering : logistiek, morketing, fi nonce,

het iuridische , people monogement,...

Geen enkel focet blilft onoongerookt. Je

wordt notuurliik geen expert in olles, moor

kriigi wel genoeg bogoge mee om met de

experien in gesprek te goon en goed ie

beseffen hoe olles met elkoor verweven is.

Noor dot soort inzichten wos ik echt op
zoek. Hoeveel ervoring ie ook opdoet, er

blilven toch olti;d nog hioten ols je geen

echte business opleiding gevolgd hebt. Dit

is de uitgelezen monier om die goten te
dichten. Ook de voortdurende interoctie

met de rest von de groep beviel mii enorm.

Elke deelnemer komt vonuit een ondere

ochtergrond, werki in een totool onder be-

driif in een ondere sector, moor je stoot wel
op dezelfde issues. Onze ervoringen delen

en vonuit onze ervoringen leren: dot vond

ik bilzonder verfrissend en verrijkend. lk heb

onlzettend veel bi;geleerd

Wat hee{t het iou opgeleverd?
"Op persoonliik vlok werd miin horizon en

bogoge veel groter. De opleiding gof me

voorol veel goesting om opnieuw het stuur

binnen een bedriif in honden te nemen. En

zo gebeurde ook. Deze MBAopleiding
gof mii de tools om CEO te worden bii

Arlemo, een bedriif in het Luikse met 250
werknemers. "
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In januari 2020 ging de achtste editie van de Open
Borders MBA van start. Een unieke samenwerking van
UHasselt SEE met HEC Liege en FH Aachen. In een
tweejang modulair weekendprogramma stoomt een
internationaal docentenkorps managers uit de Euregio
klaar voor nieuwe carridrekansen. Wat maakt deze

MBA zo byzonder? UHassett Magazine vroeg het aan
alumnt Dirk Jenaer, Sonia Franck en Benjamin Mutter-
Schulten.

meer informotie?

www.uhosselt be/OpenBordersMBA

fi

I

g

E

E

trE E
E

E

tn

n
'E

EB

"Tt

f..-f\ \nN. --_-'rF
\,.E F-r

ffi



N
@

Sonic Frcnck mookte een

blitzcorrie re biiAXA. Ze wcs Hecd

of Pcrtnerships biiAXA Luxembourg

en mcckie deel uit vcn cie AXA

l-ligh Potenticl Grcup" Voor een

voleende stop in hocr corrie re wcs

een \4BA helenrcrci niet nodic.

Fn toch slortle ze in 2-Al7 ccn de

veelelsende opleiding.

Waarom wou ie een MBA volgen?
"Voor mijn corridre binnen AXA wos het

niet noodzokelilk, moor ik wilde het heel

groog voor mezelf . lk heb nooit een

mosterdiplomo behoold en dot vond ik

oltild ol iommer. Bovendien wos deze MBA
ook een mooie kons om eens kritisch noor
miin eigen functioneren te kiiken:een stopje
lerugzeilen, onolyseren, nieuwe inzichten

verwerven om die don de volgende keer

in te zetten. Als ie ioor no ioor 60 d ZO uur

per week werkt, don heb je geen tiid om

stil te stoon bii wot er beter kon."

Waaront Open Borders MBA?
"Open Borders MBA is toch uniek in zijn
soort. Eerst en voorol omwille von de
inlernotionole insteek. Voor iedereen die in
Luxemburg werkt - in een bedriifsomgeving
nel 70% buitenlonders - is dot een meer-

woorde. Als ie met mensen wil somenwer-

ken, moet ie elkoor en ol die kleine culturele

ilT
verschillen ook goed leren kennen. Door
de voortdurende interoctie met Duilsers,

Fronstoligen, Vlomingen en Nederlonders
gebeurt dot in dit progrommo heel spon-

toon. Ten tweede wos ook het prijskoortje
bi lzonder overtuigend. "

Wal ziin de groolsle h'oeven van hef
programma?
"Het is ontzettend inspirerend omdot je
zoveel verschillende dingen leert. Je wordt
geen finoncieel expert, morketeer of iurist,
moor je kriigt von olle ospecten von het be-

driifsleven een slevige bosis mee. Boven-

dien is een MBA nooit sooi, omdot le steeds

oonknopingspunten vindi met je eigen
beroepsproktilk en met die von de onderen.
Ook de diversiteit von de groep vond ik

bijzonder verrijkend. Zoveel ervoring uit zo-
veel verschillende sectoren, soorten bedrii
ven en orgonisoties: dol is goud woord."

Wat is jou hef meest biigebleven?
"lk ben onderweg gebeten gerookt door

het sco/e-upverhool. Slort-ups zijn belong-
riik moor ols ie echt groei en woorde wil
creeren, don moet ie ook investeren in

scole-ups. Hoe kon ie die scole-ups olle
konsen geven? Welk businessmodel werkt?

Welk teomleodership ts er nodig? Welke
innovotiedoelen moeten we stellen? En hoe

zit dot finoncieel? De MBA reikte mii de

iuiste hondvoten oon om die puzzel te kun-

nen leggen. Dol leidde mii ook noor mijn

huidige 1ob. Moor ook de sessies over
personol & people monogement \leven
nog long nozinderen. Dot er in zo'n ombi-
tieus progrommo ook ruimte werd gemookl
om ons te wiizen op het belong von een

gezonde work-life-bolons en zelfzorg vond
ik ontzettend verfrissend, en bilzonder re-

levont. "

Waaram wou ie een MBA volgen?
"lk ben psycholoog von opleiding, en

hoewel ik ol tien ioor long in een business-

omgeving werkie, voelde ik toch dot er

hioten zolen in miin kennis von het

bedrijfsleven. Die goten wou ik dichten.
Een MBA leek mil doorvoor ideool. Boven-

dien leek het mij ook fiin om te leren von de
ervoring von mensen uii ondere disciplines,
bedriiven en sectoren."

Waarom koos je voor Open Borciers

MBA?
'lk heb oltlld ol een hele internotionole blik
gehod. lk studeerde ols Duitser in Neder-
lond, llep stoge in lndonesid,... Een Engels-

tolige, internolionole MBA wos mil op het

lilf geschreven. Bovendien profiieer ie in

deze MBA von de expertise von drie uni-

versitelten: UHosselt, FH Aochen en HEC

Liege. Je krijgt voor elke onderdeel les von

een iopexpert in ziin of hoor veld."

Wal mrsakte de meesle indruk?
"Los von de inhoud vond ik de heterogene
somenstelling von de groep een heel grote
meerwcorde. Monnen en vrouwen, Neder-
londers, Vlomingen, Wolen en Duilsers met

heel verschillende ochiergronden en ervo-
ringen. De ene werkie in een kleine kmo,

de ondere in een fomiliebedriif of een multi-

notionol. Vonuit ol die verschillende blikken
noor dezelfde theorieen en bedriifscoses
kilken: dot wos ongemeen boeiend."

Hoe beviel de combinotie we*en-studeren?
"Dot bli1ft een uitdoging notuurliik, wont het
progrommo is biizonder pittig. Twee ioor

Sonio Fronck. Generol monoger Luxembourg Business Angel Network

"HIER HEB IK MIJN PASSIE VOOR

SCALE.UPS GEVONDEN"
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Beniomin Mrjller-Schulten. Senior Business Process Monoger - e.Go mobile AG

"JE LEERT ONTZETTEND VEEL VAN ELKAAR"

lien ioor L:,ruwde hil ols mc-rncrr;er cen iric.jrukwei.ketncje ccrrrl<,'rr: ui1. los.jn ltii in 201/ ocn de Ml3A Operi Bordor:,

begori, u,erkie hi1 cii Deporlmeni i-lecd Cperr:lir:no1 [x<-ellence trij Lindl & Sprunoli Vcr<],.ro,l is hii S-^nior Susirress

Prcc'o.lr; Mcrncger oii r,: GO rnobilc AG, oon Duii.sr': srcri-L:;:.r in e:1c,klrr.:c.:hr,. yo'l rturqr:rr.

I

CIZTil-]RCSIN'TJN

long investeer 1e bilno ol ie vriie tiid in de
opleiding. ledereen die oon het progrommo
deelneemt, heeft een bi lzonder veeleisende

iob die ie tiidens de week btino volledig
opslorpi. En don zijn er nog de veertien

MBA-weekends en olle opdrochten die 1e

doorvoor moel uitvoeren. Evident is het ol-

lerminst. Moor het levert wel op. Hoe meer

energie le in het progrommo stopi, hoe

meer ie er ook von terug krijgt. Bovendien
vond ik het een groot voordeel dot de op-

leidingen in de weekends geconcentreerd
woren. Je bent letlerliik ofgesloten von ie
dogelilkse beslommeringen en spendeert
het hele weekend somen met de ondere
deelnemers. Zo leer ie elkoor veel sneller

en beter kennen."


