
Ons verhaal begint hier





Tijdens de ceremonie vanavond verwelkomen we de 
tweede lichting UHasselt-fellows. Het gaat om tien 
indrukwekkende individuen die zich in de komende drie 
jaar zullen engageren rond uiteenlopende thema’s – 
duurzaamheid, inclusiviteit, innovatie, ondernemerschap, 
talentontwikkeling, levenslang leren... En dat zullen ze 
ongetwijfeld doen met hetzelfde engagement dan dat 
waarmee ze in hun carrière reeds het verschil hebben 
gemaakt. 

Er is één gedachte die deze fellows met elkaar én met 
UHasselt verbindt: dat je enkel maatschappelijke winst 
kan boeken door de samenwerking te zoeken. Als 
civic universiteit werken we – nu al vijftig jaar lang – 
aan een sterke regio waar het goed is om te studeren, 

ondernemen, werken, wonen en leven. En dat doen we 
het liefst samen met anderen. Het is in deze geest van 
openheid en betrokkenheid dat onze zeven faculteiten 
én de universiteit (voor het eerst stellen we ook een 
instellingsfellow aan) fellows hebben genomineerd. 

UHasselt is enorm trots op het feit dat zij in dit jubileumjaar 
tien voor de publieke zaak bevlogen individuen uit 
diverse werelden mag opnemen in haar academische 
gemeenschap. Laten we er een mooie wisselwerking van 
maken!

Bernard Vanheusden
Rector UHasselt

Maatschappelijke winst
boeken we samen met anderen



2021

Lars Grieten
Tony Heeren
Ludo Panis
Koen Souverijns
Jan Van der Goten

2023

Ben Ampe
Sofie De Caigny
Ludo Deferm
Walter Eevers
Tom Munters

Fellows – overzicht per jaar

Anik Stalmans
Carlo Theunissen
Baki Topal
Bart Van Der Meersch
Ilse Weeghmans

Kristof Van Werde
Paola Viganò



Het UHasselt Fellowship Programme is een initiatief van 
Universiteitsfonds UHasselt. 

Fellows zijn UHasselt-ambassadeurs die een brug 
vormen tussen de universiteit en ‘hun’ wereld (bedrijfsleven, 
overheid, sport, cultuur, middenveld, etc.). Elke faculteit 
mag, om de twee jaar, fellows voordragen. Die 
weloverwogen voordracht is in de eerste plaats gebaseerd 
op de maatschappelijke verdiensten van de betrokkene. 
Maar er is ook de mate waarin zijn/haar werk resoneert 
bij de faculteit. Een samenwerking vol authenticiteit, dat is 
het hart van het UHasselt Fellowship Programme.

Kruisbestuiving tussen fellow en faculteit/universiteit 
kan op verschillende manieren. Fellows kunnen 
bijvoorbeeld gastcolleges of lezingen geven, projecten 
opzetten met studenten, opportuniteiten verkennen 
(vb. voor stages of fondsenwerving) of als klankbord 
fungeren voor de verdere ontwikkeling van onderwijs en 
onderzoek. 

Een fellowship duurt drie jaar. Daarna wordt een fellow 
automatisch ‘erefellow’, een titel voor het leven die ook 
de blijvende band met UHasselt onderstreept.

UHasselt Fellowship Programme



FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST

Sofie De Caigny 
Directeur Vlaams Architectuurinstituut

Sofie De Caigny (1977) is een Belgisch 
architectuurhistorica, auteur en curator. Ze behaalde haar 
diploma in Geschiedenis en Cultuurmanagement aan KU 
Leuven en de universiteit van Barcelona. Sinds 2018 is ze 
directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Sofie 
De Caigny verbindt met het artistiek programma van het 
VAi heden, verleden en toekomst van de architectuur in 
Vlaanderen, en dit binnen een internationaal perspectief. 
De Caigny is binnen deze rol tevens hoofdredacteur 
van het tweejaarlijkse ‘Architectuurboek Vlaanderen’, 
waaraan ze ook eigen bijdragen levert. 

Promotor: prof. ir. arch. Stefan Devoldere, decaan.

Maak kennis met onze fellows 2023-2025



FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Anik Stalmans
Chief HR Officer Cegeka

Anik Stalmans (1973) is Chief Human Resources Officer 
(CHRO) bij Cegeka, hét leidende IT-bedrijf in België 
en een belangrijke IT-speler in meer dan tien Europese 
landen. Binnen Cegeka legde ze een indrukwekkend 
parcours af: van salesmedewerker groeide ze door naar 
diverse managementfuncties. Anik Stalmans, binnen en 
buiten Cegeka beschouwd als een rolmodel voor mensen 
met ambitie, is de bezieler van het programma ‘CEO 
van je eigen carrière’, waarmee medewerkers worden 
gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Anik Stalmans 
studeerde in 1996 af als handelsingenieur aan UHasselt.

Promotor: prof. dr. Piet Pauwels, decaan.



FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Carlo Theunissen
Chief Operational Officer H. Essers

Carlo Theunissen (1980) is Chief Operations Officer 
(COO) Warehousing bij H.Essers, één van de meest 
toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van 
logistiek voor sectoren als chemie, farma, infra en parts. 
Na zijn afstuderen aan UHasselt legde Carlo Theunissen 
een indrukwekkend carrièrepad af, met uiteenlopende 
logistieke functies bij DSV (voorheen UTi Worldwide) en 
H. Essers. Sinds enkele jaren is hij ook bestuurder bij het 
Vlaams Instituut voor Logistiek, hét innovatieplatform voor 
de logistieke sector in Vlaanderen.

Promotor: prof. dr. An Caris, vicedecaan.



FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN

llse Weeghmans
CEO Solidaris Limburg

Ilse Weeghmans (1978)  is CEO van de mutualiteit 
Solidaris Limburg, waar ze in 2021 secretaris werd 
en opkomt voor de belangen van alle patiënten in 
Limburg. Toegankelijkheid van zorg én kwaliteit van 
zorg voor elke patiënt zijn belangrijke drijfveren. Ze was 
negentien jaar lang directeur en bezieler van het Vlaams 
Patiëntenplatform. Onder haar leiding groeide het VPP 
uit tot een belangrijke spreekbuis voor én ambassadeur 
van de patiënt. Deze rol neemt ze in haar huidige job 
als CEO van  Solidaris Limburg mét extra hefbomen 
als medebeheerder en collectieve belangenbehartiger 
van patiënten opnieuw met veel enthousiasme op. 
Ilse Weeghmans heeft een belangrijke stem in het 
gezondheidsbeleid. Ze zit in vele nationale en regionale 
overlegstructuren en bouwde zo een sterk netwerk uit in 
het Vlaamse zorglandschap. Weeghmans is ook auteur 
van het boek ‘Meer dan mijn ziekte’, dat een gezicht wil 
geven aan de patiënten en participatie centraal zet.

Promotor: prof. dr. Piet Stinissen, prodecaan.
Copromotor: prof. dr. Wim Pinxten.



FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Ludo Deferm
Executive Vice-President imec

Na zijn studies aan KU Leuven (ingenieur elektronica 
en mechanica) – waar hij in 1989 ook een doctoraat 
behaalde – bouwde Ludo Deferm (1958) binnen imec 
een indrukwekkende carrière uit. In 1985 was hij in het 
onderzoeksinstituut betrokken bij de ontwikkeling van 
CMOS-technologie en productieprocessen. Deferm stond 
aan het hoofd van de Si Process Development en groeide 
later door naar de functie van adjunct Vice-President van 
de divisie Silicon Technology and Device Integration. In 
2006 werd hij  Executive Vice-President of Corporate 
Business and Public Affairs van imec. Sinds kort is hij er 
eveneens Executive Advisor to the CEO. Ludo Deferm is 
ook bestuurder van de RVO-Society. Die wil kinderen, 
jongeren en leerkrachten via tal van activiteiten warm 
maken voor techniek, technologie en wetenschap.

Promotor: prof. dr. Bart Vermang.
Copromotor: prof. dr. Marc D’Olieslaeger, prodecaan.



FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Tom Munters
Chief Technology Officer Flanders Make

Tom Munters (1975) is sinds 2020 Chief Technology 
Officer (CTO) van Flanders Make. Daar speelt hij niet 
alleen een belangrijke rol in de verdere uitbouw van 
de onderzoeksstrategie, maar ook in de versterking 
van de Vlaamse industrie – en dit tegen de achtergrond 
van de transformatie naar Industrie 4.0. en nieuwe 
technologische en maatschappelijke trends. Tom 
Munters bouwde een rijke carrière uit, met onder meer 
verschillende managementfuncties bij Philips Lighting in 
België en Duitsland. In 2012 werd hij directeur innovatie 
bij Steelcase, een leverancier van keramische stalen 
architectonische panelen en whiteboards. Hij was er 
ook  verantwoordelijk voor “human centered design” en 
“design thinking”.  Zes jaar later was hij actief als Director 
for Research and Development bij Key Technology, een 
fabrikant van hoogtechnologische procesautomatisatie-
apparatuur voor de voedingsindustrie. Tom Munters 
behaalde in 2004 een doctoraat aan UHasselt.

Promotor: prof. dr. Ronald Thoelen, decaan.



FACULTEIT RECHTEN

Bart Van Der Meersch 
Notaris

Bart Van Der Meersch (1966) is sinds 1996 notaris te Bree. 
Hij geniet een sterke reputatie. Tussen 2004 en 2009 was 
hij voorzitter van de Studiekring van het Genootschap van 
Notarissen van de Provincie Limburg. Hij was ook actief 
als lid van de Nederlandstalige Raad van Notarissen en 
de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie 
van Belgische Notarissen. Hij was meerdere jaren lid 
van de commissie bemiddeling bij de Nederlandstalige 
Raad van Notarissen. Tevens was hij voorzitter van de 
Bijzondere commissie voor familiale bemiddeling bij het 
Ministerie van Justitie van 2015-2017. 
Zijn krachtig sociaal engagement blijkt onder meer uit het 
feit dat hij zich sinds vele jaren inzet voor het stimuleren 
van talentontwikkeling en ondernemerschap in Limburg. 
Zo was hij 12 jaar lid van de raad van bestuur van het 
Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’ en tussen 2019-
2022 was hij er ook de voorzitter van.

Promotor: prof. dr. Charlotte Declerck.



FACULTEIT REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

Ben Ampe
Senior Professionals Assessor en begeleider 
van ontwikkelings-en veranderingstrajecten in 
profit en non-profit organisaties

De professionele loopbaan van Ben Ampe (1960) spitste 
zich aanvankelijk toe op HR-systemen en HR-beleid, 
met een carrière in verschillende grote bedrijven en als 
zelfstandig consultant. Ook was hij actief op vlak van 
audits van leerprogramma’s in het hoger onderwijs. 
Voortgestuwd door zijn persoonlijke ervaringen met 
ziekte en beperking, dertig jaar geleden, ontwikkelde 
Ben Ampe een interesse in revalidatieprocessen. Als 
lid van de Raad van Bestuur van vzw ‘To Walk Again’ 
zet hij mee de schouders onder een patiëntgerichte 
aanpak, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor 
kinesitherapeutische en technologische ondersteuning in 
functie van het revalidatieproces.

Promotor: prof. dr. Peter Feys, prodecaan.
Copromotor: Iris Meulemans.



FACULTEIT WETENSCHAPPEN

Walter Eevers
Director Research and Development VITO

Walter Eevers (1966) is Director Research and 
Development bij VITO. Daar is hij een drijvende kracht 
achter verschillende spin-offs. Na een doctoraat aan 
Universiteit Antwerpen, ging hij aan de slag bij Nitto 
Europe, waar hij verantwoordelijk werd voor ‘R&D en 
Business Development’. Later vervulde hij er de functie 
van General Manager Techno-Marketing. In 2012 richtte 
Walter Eevers het Nitto Denko Europe Technical Centre 
op in Lausanne, gericht op onderzoek rond medische 
apparatuur. Walter Eevers is ook Vice-President van CO2 
Value Europe en expert voor o.m. de Europese Commissie. 
Hij behaalde een MBA aan UHasselt.

Promotor: prof. dr. An Hardy.



INSTELLINGSFELLOW 

Baki Topal
KU Leuven

Baki Topal (1965) is lever- en pancreaschirurg en hoofd 
van het Departement Oncologie aan KU Leuven. Hij 
studeerde geneeskunde aan UHasselt en KU Leuven. 
Topal verwierf internationale bekendheid dankzij een 
nieuwe operatietechniek voor de behandeling van 
pancreaskanker. Het gaat om een minimaal invasieve 
chirurgie waarbij een stuk van de pancreas wordt 
gereconstrueerd in de maag, zodat patiënten minder 
risico lopen op ernstige verwikkelingen na de operatie. 
De methode wordt vandaag wereldwijd gebruikt. Topals 
professionele parcours is des te indrukwekkender in 
het licht van zijn persoonlijke achtergrond. Hij werd 
geboren in Turkije en emigreerde samen met zijn familie 
als vijfjarige naar Heusden-Zolder. Zijn vader was 
mijnarbeider, zijn moeder kon niet lezen of schrijven. Hij 
is met andere woorden een mooi voorbeeld van de kracht 
van de democratisering van hoger onderwijs.

Promotor: prof. dr. Bernard Vanheusden, rector.



FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST

Paola Viganò 
Italiaans architect en stedenbouwkundige

Paola Viganò (1961) is internationaal geroemd voor 
haar inzichten rond stadsontwikkeling. In Vlaanderen, 
waar ze in 2017 de ‘Ultima’ – de Vlaamse Cultuurprijs 
voor Architectuur – ontving, realiseerde ze onder meer 
het Park Spoor Noord en het Theaterplein in Antwerpen. 

Promotor: prof. ir. arch. Stefan Devoldere, decaan.

Maak kennis met onze fellows 2022-2024



FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Ludo Panis
Afgevaardigd bestuurder Groep EBEMA

Ludo Panis (1948) is sinds 1981 Afgevaardigd 
Bestuurder van Ebema, producent van betonstenen, tegels 
en boordstenen, bestratingsmateriaal en onderdelen 
voor de spoorweg- en dijkenbouw in hoogwaardig 
geprefabriceerd beton. Al jarenlang zet Ludo Panis zich 
in om jongeren te enthousiasmeren om met beton aan 
de slag te gaan – en dat via tal van stageplaatsen voor 
bachelor- of masterproeven. Ludo Panis was ook één van 
de drijvende krachten achter het Applicatiecentrum Beton 
en Bouw aan UHasselt. 

Promotor: prof. dr. ing. Bram Vandoren. 



FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN

Jan Van der Goten
Head of the Janssen Pharmaceutica Campus  
& Strategic Partnerships

Als UHasselt-alumnus biologie bouwde Jan Van der Goten 
(1962) een lange internationale carrière uit bij Janssen 
Pharmaceutica, één van de belangrijkste farmabedrijven 
wereldwijd. Hij ontwikkelde een brede visie op de 
ontwikkelingen in de farma en healthcare. Als UHasselt-
fellow zet hij mee de schouders onder de ontwikkeling 
van civic projecten en stageplekken.

Promotor: prof. dr. Piet Stinissen.



FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN

Lars Grieten
CEO & Co-founder Qompium/Fibricheck

Lars Grieten (1985) is alumnus biomedische 
wetenschappen aan UHasselt, waar hij ook zijn doctoraat 
behaalde in biosensor toepassingen. Hij was coördinator 
LCRC in het Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, waar hij 
samen met prof. Pieter Vandervoort werkte aan diverse 
projecten rond mobile health. Zo stond hij mee aan de 
wieg van de Mobile Health Unit en UHasselt/ZOL spin-off 
Qompium/Fibricheck (waarvan hij CEO is). Het bedrijf 
ontwikkelt smartphone-applicaties voor detectie van 
hartritmestoornissen, is gevestigd op Corda Campus en 
ontving reeds diverse internationale prijzen.  

Promotor: prof. dr. Piet Stinissen.



FACULTEIT RECHTEN

Tony Heeren
Erevoorzitter Rechtbank  
van Eerste Aanleg Limburg

Tony Heeren (1955) bouwde een rijke carrière in de 
juridische wereld uit, onder meer als onderzoeksrechter en 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg. 
Als UHasselt-fellow is hij een drijvende kracht achter de 
intensifiëring van de samenwerking tussen UHasselt en de 
magistratuur.

Promotor: prof. dr. Petra Foubert.



FACULTEIT REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

Koen Souverijns
Kinesitherapeut en zaakvoerder 
Gezondheidscentrum 3Bunders

Koen Souverijns (1977) kan beschouwd worden 
als een visionair op het vlak van kinesitherapie en 
interdisciplinaire samenwerking. Met zijn sterke 
toekomstgerichte visie heeft hij goed zicht op het 
beroep en op de activiteiten van de kinesitherapeut van 
vandaag én morgen. UHasselt-fellow Koen Souverijns is 
dan ook een gewaardeerd adviseur bij de uitbouw van 
het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening van de 
faculteit Revalidatiewetenschappen.

Promotor: prof. dr. Peter Feys.
Copromotor: prof. dr. Lotte Janssens.



FACULTEIT WETENSCHAPPEN

Kristof Van Werde
Leerkracht Wetenschappen Humaniora 
Kindsheid Jesu Hasselt

Kristof Van Werde (1976) is leerkracht wetenschappen 
(biologie, chemie) aan Humaniora Kindsheid Jesu 
Hasselt. Hij behaalde een doctoraat in de chemie aan 
UHasselt. Als leerkracht zet Kristof Van Werde sterk in op 
onderwijsvernieuwing en probeert hij leerlingen warm te 
maken voor wetenschappen en techniek. Met zijn passie 
voor onderwijs, die hij ook volop inzette als docent en 
stagebegeleider binnen de specifieke lerarenopleiding 
CVO Limlo, vormt hij een grote meerwaarde voor de 
uitbouw van de educatieve masters aan UHasselt. 

Promotor: prof. dr. Wanda Guedens, 
 vicerector Onderwijs.



Universiteitsfonds UHasselt

dankt alle fellows en collega’s 

voor hun warme betrokkenheid

en aanstekelijk enthousiasme.

Frédérique de Keyser
Coördinator Universiteitsfonds | Alumni Relaties | UHasselt 

Fellowship Programme
frederique.dekeyser@uhasselt.be




