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Heb je een goede stem? En kun je noten lezen? Dan ben jíj de collega die 
we zoeken voor ons UHasselt-koor! Enige koorervaring is een pro, maar niet 
noodzakelijk.

Interesse?
Stuur een e-mailtje naar marc.thoelen@uhasselt.be!

www.uhasselt.be/universitairkoor

UNIVERSITAIR KOOR
ZKT. GOEDE STEMMEN!
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Verantwoordelijke uitgever Marie-Paule Jacobs
 beheerder UHasselt
 Universiteit Hasselt
 campus Hasselt
 Martelarenlaan 42
 BE-3500 Hasselt

4 Vooraan
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 Op onthaalgesprek bij de 
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10  Voor u bezocht
 Veteranen en nieuwelingen over 
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14 Good Practice
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15 Drie op een rij
 Drie tips om te doen/zien/
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 Svitlana Railian over haar 
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18 Weet je dit nog?
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 De leukste posts op onze sociale 

media
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Concept Koen Santermans, 
 Arne Biesmans 
 en Birgit Leen
Redactie & eindredactie Arne Biesmans
 Birgit Leen 
Vormgeving Dave Bosmans
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 Van oud naar nieuw!
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wereld
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30 De collega
 Marleen Missotten (GLW)
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Heb je tips of ideeën? Mail ze naar nieuws@uhasselt.be!
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Q&A ALIPA
Alipa, het klinkt als een personage uit de Griekse 

mythologie. Maar met mythes heeft het niets te 

maken, wél met een heuse vertimmering van de 

ICT-infrastructuur aan de UHasselt. Maar hoe 

zit dat nu precies? Wat moet Alipa doén? En 

waarom? Acht vragen, acht antwoorden.

VOORAAN

Waar staat ‘Alipa’ precies voor?
Aligning ICT with Partners. In het project wordt de werking en 
ondersteuning van alle ICT-applicaties en -infrastructuur aan de 
UHasselt grondig tegen het licht gehouden. 

Waarom is dat ook weer nodig?
Externe audits (en herhaaldelijke signalen) wezen uit dat de 
UHasselt-ICT-omgeving aan een ‘upgrade/update’ toe was. In 
hun Beleidsplan 2016-2020 schoven de rector en vicerectoren 
ICT ook naar voren als een prioriteit. 

Wat is het uiteindelijke doel van Alipa?
Kort gezegd: een ICT-strategie voor de UHasselt. Denk aan 
een performante ICT-organisatie en ICT-governance (wie kan 
een ICT-project indienen, wie oordeelt welk project voorrang 
krijgt…), een betere ICT-infrastructuur en applicaties (toegangs-
rechten, gebruikersrechten/leesrechten…), betere interne com-
municatie rond ICT en een ‘Make or Buy’-strategie van ICT-ap-
plicaties. Bij dat laatste worden de kosten en voordelen van het 
zelf ontwikkelen van een product/dienst afgewogen tegen het 
inkopen ervan. Om de juiste keuzes te kunnen maken, wordt 
vertrokken van de behoeften van gebruikers – personeel én stu-
denten, faculteiten én centrale diensten.
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WERVEN

Wat moet er zoal gebeuren?
Het Alipa-team heeft vier ‘werven’ opgestart die uiteindelijk 
moeten uitmonden in een ICT-veranderingstraject. Naast het 
analyseren van alle behoeften en vastleggen van een ICT Stra-
tegy Roadmap (werf 1), gaat het om ICT-governance en -orga-
nisatie (werf 2), een toekomstige ICT-applicatie en -infrastructuur 
roadmap (werf 3) en een modulair actieplan (werf 4).

Wat houden die werven in?
Binnen de eerste werf gaat het vooral om de vraag welke rich-
ting de UHasselt zal kiezen op het vlak van ICT-ondersteunende 
processen. De tweede werf focust op de spelregels: wie mag 
wat doen/beslissen, wat moet de prioriteit zijn… Werf drie 
omvat de implementatie/uitvoering van de goedgekeurde stra-
tegie. Binnen de vierde werf wordt een actieplan opgemaakt 
waarvan de belangrijkste vraag is: wat gaan we wanneer 
‘bouwen’/aankopen en live laten gaan? Want je kan natuurlijk 
niét alles tegelijkertijd ontwikkelen – dat gaat, net zoals bij het 
bouwen van een Legohuis, blokje per blokje.

In welke fase zit het project nu?
De eerste werf is in full swing. Het Alipa-team heeft in de afge-
lopen weken zijn oor te luisteren gelegd bij centrale diensten, 
faculteiten én studenten. Verschillende collega’s en studenten 
werden daarbij aangezocht om op te treden als ‘spreekbuis’ en 
zo ideeën, voorstellen en bemerkingen rond ICT-toepassingen, 
-infrastructuur en spelregels (governance) over te maken aan de 
Alipa-experten.

Wat is de volgende stap/zijn de volgende stappen?
Het Alipa-team zal al die informatie grondig analyseren en eva-
lueren om zo de hoofdzaken te kunnen vastleggen. 

Wanneer loopt het project af?
Voor de eerste fase – het uittekenen van een ICT-strategie 2017-
2020 – mikken we op eind juni 2017. Daarna begint natuurlijk 
pas het grote werk: het in de praktijk brengen van al die keuzes. 
Wordt vervolgd, dus.

Surf dan naar de speciale webpagina op het intranet (www.uhasselt.be/intra/Alipa)! Daar vind je ook de laatste stand van zaken.
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Meer weten over Alipa?
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Gecoverd

“ALS JE DE VOORDELEN OPSOMT, 
  KLAREN DE GEZICHTEN OP” 

WELKOM AAN UHASSELT! ELKE MAAND STARTEN 10 TOT 20 NIEUWE COLLEGA’S

Je herinnert je je eerste werkdag aan de UHasselt wellicht 

alsof het gisteren was. Samen met een aantal andere 

‘starters’ werd je verwelkomd door de Personeelsdienst, 

overstelpt met informatie over je nieuwe werkplek én maakte 

je kennis met collega’s die je daarna misschien nog zelden 

bent tegengekomen… Voor wie het wél vergeten was: Nu 

weet je het! doet de ‘introdag’ nog eens dunnetjes over.

Op de eerste en de zestiende dag van de maand ontvangen 
Wendy Bas, Kara Smets en Sarah Terium de nieuwe collega’s. 
Op een professionele, maar hartelijke manier zetten ze hen op 
weg. De nieuwe personeelsleden volgen een gezamenlijk ont-
haalgesprek, maar worden wel onderverdeeld in drie groepjes. 
“Ik onthaal de Nederlandstalige personeelsleden, Wendy heet 
de doctoraatsbursalen welkom en Sarah neemt de anderstalige 
personeelsleden voor haar rekening”, legt Kara uit. “Sarah is 
momenteel in bevallingsrust, dus wisselen ik en Wendy af om 
die groep wegwijs te maken.” 

Elke groep heeft zo zijn specifieke aandachtspunten. De docto-
raatsbursalen blijken de ‘gemakkelijkste klanten’. “Dat zijn vaak 
schoolverlaters, zonder vorige werkervaring”, verklaart Wendy. 
“Zij luisteren vooral. De meeste vragen gaan over kinderbijslag, 
het afsluiten van een ziekteverzekering en over de combina-
tie van hun werk als PhD met hun bijbaantje. Omdat zij een 
belastingvrije beurs krijgen, moeten ze voor honderd procent 
toegewijd zijn aan hun onderzoek.” Het verschil met de andere 
personeelsleden zit hem vooral daarin.

WELKOM IN BELGIË

Kara krijgt dan weer vragen rond de overgang tussen werken in 
de privé en de openbare sector. Maar ook wat de personeelsvoor-
delen betreft zijn er nog enkele verschillen met de bursalen. “Docto-
raatsstudenten kunnen hun abonnement voor het openbaar vervoer 
voor de helft terugbetaald krijgen – dat kunnen ze aanvragen via 
Studentenadministratie. Voor de andere personeelsleden vergoe-
den we die abonnementen volledig, via de Personeelsdienst. Daar-
naast is er voor die laatste groep nog een fietsvergoeding en tien 
procent korting op de hospitalisatieverzekering bij Ethias.”

En dan zijn er nog de buitenlandse personeelsleden. “Bij hen 
is het onthaalgesprek het uitgebreidst”, vertelt Wendy. “Zij moe-
ten bij hun aankomst in België ook nog veel andere zaken in 
orde brengen: zich in het stadhuis aanmelden, een bankreke-
ning openen, een huurovereenkomst afsluiten, ziekteverzekering 
regelen… We geven hen de nodige info om hen daarmee 
op weg te helpen.” Kara: “De UHasselt betaalt lonen niet uit 
op buitenlandse rekeningen, vanwege de extra kosten. Maar 
omdat ze soms al een waarborg voor hun huurwoning moe-
ten neertellen, betalen we al eens een voorschot uit bij aan-
komst. Later die maand wordt het resterende bedrag dan over- 
gemaakt. De UHasselt beschikt trouwens over een aantal stu-
dio’s in de Nierstraat, waar buitenlandse personeelsleden tij-
delijk kunnen verblijven terwijl ze op zoek gaan naar een huis 
of appartement. Via Marc Thoelen (stafmedewerker internatio-
nalisering van de dienst Studentenadministratie) worden ze ook 
praktisch goed begeleid.”

GEZICHTEN

Wendy, Kara en Sarah zien op een jaar véél gezichten passe-
ren. Maar blijven die personen hen nadien nog lang bij? “Als ik 
mensen tegenkom op de campus, dan weet ik wel of ik ze ont-
haald heb of niet. Al lukt het niet altijd om ook een naam op dat 
gezicht te plakken”, geeft Kara toe. Als dossierbeheerder stel je 
vóór het gesprek al een dossier op. Een checklist van zo’n 40 
items wordt afgewerkt vooraleer een nieuw personeelslid aan 
de universiteit start. “Tijdens zo’n onthaalgesprek kunnen wij 
eindelijk het gezicht dat bij de namen en gegevens hoort, zien. 
Als ze dan bijkomende vragen stellen, dan blijft dat gezicht je 
wel lang bij. Al verwatert dat op den duur weer”, bekent ook 
Wendy. “Uiteindelijk is het belangrijker dat zij ons kennen. Zo 
zijn we er zeker van dat ze nadien de juiste persoon contac- 
teren als ze vragen hebben.”

Twee keer een onthaalgesprek volgen, dat gebeurt in principe 
niet. Maar het gebeurt weleens dat iemand al een tijdje aan 
de UHasselt werkt en tóch geen onthaalgesprek gevolgd heeft. 
Dat zit zo: mensen die voor minstens 50 procent aangesteld 
zijn aan de UHasselt, worden uitgenodigd voor een onthaal- 
gesprek. Iemand die minder dan halftijds aan de UHasselt 
werkt, krijgt de nodige informatie opgestuurd en wordt vrijblij-
vend uitgenodigd om een onthaalgesprek bij te wonen. Wen-
dy: “Ook als iemand van statuut verandert, wordt hij via e-mail 
geïnformeerd over de wijzigingen. Bij de ondertekening van het 
contract is er uiteraard ook nog de kans om vragen te stellen.”►



7   Kara Smets en Wendy Bas.
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ELK STATUUT EEN KLEUR

Nu weet je het! zorgt dan maar voor de uitzondering op de 
regel: voor de tweede keer in onze carrière volgen we een 
onthaalgesprek. Op 16 januari stappen drie nieuwe perso-
neelsleden het vergaderzaaltje op de derde verdieping van het 
Rectoraatsgebouw binnen. Terwijl Kara hen een drankje haalt, 
wordt er voorzichtig kennisgemaakt: “Wat ga jij doen aan de 
UHasselt? Waar heb je voordien gewerkt? Moet je van ver 
komen?” Die interactie tussen de nieuwe collega’s is een van 
de dingen die Kara kan appreciëren aan een onthaalgesprek.  
“Elke groep is verschillend. Soms zit de sfeer meteen goed, een 
andere keer wordt er bijna geen woord gewisseld. Dat maakt 
het altijd weer anders.”

Elke nieuwkomer ontvangt een bundel, die meteen de leidraad 
vormt voor het gesprek. Die heeft in de loop der jaren een face-
lift gekregen. “Kara en ik werken hier nu allebei vijf à zes jaar. 
Vroeger kreeg iedereen, ongeacht het statuut, dezelfde bundel 
met alle informatie over élk statuut – met een andere kleur papier 
voor elk statuut. Tegenwoordig is de bundel gepersonaliseerd 
en verwijzen we naar enkele handige bijlagen – een document 
voor de vergoeding van je treinabonnement bijvoorbeeld”, legt 
Wendy uit. 

GOEDNIEUWSSHOW

Het onthaalgesprek neemt een half uur tot een uur in beslag, 
en toegegeven: zelfs voor ingewijden als wij is het een hele 
boterham. “Veel informatie is op dat moment ook nog niet van 
toepassing. Dienstreizen, bijvoorbeeld. Nadien komen er dan 
ook nog regelmatig vragen binnen, maar dat is normaal”, zegt 

Kara. Wat ook opvalt, zijn de vele voordelen die het personeel 
heeft. Hoe wordt daarop gereageerd? Wendy: “Enthousiast, 
natuurlijk. Zeker wanneer ze horen op hoeveel dagen verlof ze 
recht hebben. Als je hen dan vertelt dat er daar nog een collec-
tieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar bovenop komt, dan 
kunnen ze hun oren nauwelijks geloven.”

Kara knikt bevestigend. “Je ziet die gezichten dan helemaal 
opklaren. En dan zijn er nog de extra vergoedingen: de ein-
dejaarspremie, het vakantiegeld, de ecocheques, fietsvergoe-
ding…” Maar niet het hele gesprek is een goednieuwsshow. “Er 
wordt ook even stilgestaan bij de vertrouwenspersonen en wat 
ze moeten doen bij ongewenst gedrag op het werk. Hetzelfde 
met het Employee Assistance Program: het noodnummer dat ze 
kunnen bellen als ze een trauma hebben opgelopen tijdens het 
werk.”

EUH, TOCH MAAR NIET

Gebeurt het dat iemand zich tijdens het onthaalgesprek bedenkt 
en uiteindelijk toch niet start aan de UHasselt? “Dat heb ik één 
keer meegemaakt”, vertelt Kara. “Die bewuste persoon stond 
hier op zijn eerste werkdag en volgde het hele onthaalgesprek 
mee. Nadien waren er nog heel veel extra vragen en heeft het 
bijna twee uur geduurd vooraleer alles duidelijk was. (Lacht) Uit-
eindelijk moest enkel het contract nog getekend worden, maar 
toen kwam de boodschap dat hij het tóch niet zou doen.” 

Desondanks is het ‘vragenuurtje’ een van de hoogtepunten van 
het gesprek voor Kara. “Dan gaat het eindelijk van éénrich-
tingsverkeer naar interactie.” Wendy knikt: “Bij de bursalen is 
dat een bijzonder fenomeen. Tijdens het onthaalgesprek zijn er 
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nauwelijks vragen. Maar als ik dan afrond en iedereen begint 
in te pakken, dan komt er nog iemand op kousenvoeten af met 
een vraag. Als ik dan even later opkijk, heeft er zich een hele rij 
gevormd van mensen met vragen (lacht).”

DIPLOMA GEZOCHT!

Als de bundels doorgenomen zijn, de contracten getekend 
en de vragen beantwoord, zit het gesprek erop. De nieuwe 
UHasselt-medewerkers zwermen uit naar hun dienst of faculteit, 
waar hen een nieuw onthaal wacht. Voor de dossierbeheer-
ders begint dan de verwerking: de ondertekende documen-
ten en attesten inscannen, het dossier aanvullen met nieuwe 
gegevens…  Alles wordt digitaal bewaard in de personeels- 
databank. En zelfs dán is het nog niet helemaal afgelopen voor 
Wendy en Kara. “Zeker een derde van de dossiers moeten we 
blijven opvolgen, omdat ze onvolledig zijn.” Welk document 
het vaakst ontbreekt? “Het attest van tewerkstelling”, lacht Kara. 
“En het diploma. Kandidaten moeten daarvoor bij hun vorige 
werkgever of middelbare school gaan aankloppen, wat niet 
altijd evident is.”

EXIT

To zover de onthaalgesprekken. Maar wat met de gesprekken 
voor mensen die de UHasselt verlaten? Kara: “Dat zijn exitge-
sprekken. Onze collega’s Katrien Tips en Johan Thijs nemen die 
voor hun rekening, al is dat geen standaardprocedure.” Maan-
delijks zijn er gemiddeld 15 personen die vertrekken. Dat komt 
onder meer door het grote aantal personeelsleden dat tewerk-
gesteld is in het kader van een beurs. “Omdat veel contracten 
van bepaalde duur zijn, is er volgens mij minder behoefte aan 

een standaard exitgesprek”, legt Wendy ons uit. 

Vooraleer een contract eindigt, wordt de procedure ‘uit dienst’ 
opgestart. De dossierbeheerder verstuurt dan een e-mail met een 
lijst aan to do’s: het inleveren van sleutels, laptop en personeels-
kaart, eventueel een C4 aanvragen, een out of office-bericht 
instellen… “Voor mensen die het land verlaten, is het belangrijk 
dat ze ook langs het belastingkantoor gaan en dat ze onze 
payroll-collega een lege belastingbrief met handtekening en 
rekeningnummer bezorgen”, aldus Kara. “Onze collega doet 
voor hen de belastingaangifte terwijl zij al terugkeren naar hun 
thuisland.”

BUNDEL-STRESS

Twee keer per maand een onthaalgesprek voeren, het zou wel 
eens eentonig kunnen worden… Maar Wendy en Kara begin-
nen er elke keer weer met frisse moed aan. Kara: “Het verveelt 
nooit. De info verandert trouwens regelmatig. Maar ik houd ook 
van het contact met de nieuwe mensen.” Wendy bevestigt. “We 
vertellen weliswaar elke maand twee keer hetzelfde, maar tóch 
is het altijd weer anders omdat er ook andere personen voor 
je neus zitten.”

En wat met de appreciatie? “Die is er. Nieuwe personeelsleden 
zijn sowieso in een leuke stemming omdat ze kunnen starten 
aan hun nieuwe job. De stress van het selectiegesprek ligt ach-
ter hen, ze moeten gewoon komen luisteren. Ik vermoed dat het 
gesprek voor ons stresserender is dan voor hen”, lacht Kara. 
“Zeker als ze hun bundel door elkaar beginnen te halen, terwijl 
wij alles zo mooi op volgorde hebben gestoken. Als ik dát zie, 
dan denk ik: Neeeee!”, schatert Wendy.■
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Voor u bezocht

“DÉ TRUC? OOGCONTACT MAKEN”
VRAGEN STAAT VRIJ: VIRGINIE CLAES, BRIGITTE GIELEN EN EVELIEN STINKENS OVER DE SID-IN

De SID-ins kleuren voor de UHasselt dit jaar een beetje anders 

– met dank aan een glimmende nieuwe stand, inclusief 

nieuw logo, nieuwe kleuren én nieuwe brochures. Een ideale 

gelegenheid om enkele informanten te onderwerpen aan een 

(vriendelijk) spervuur van vragen. Bij wijze van voorbereiding…

Brigitte Gielen (GLW) is al sinds 2007 UHasselt-informant op 
de SID-in, voor biomedische wetenschappen. “Toen de oplei-
ding in 2002 werd gelanceerd, trok Inge Jacobs als studiebe-
geleider nog alleen naar de SID-ins. Omdat het in Genk met de 
jaren drukker werd, ging ik mee. In 2007 waren we daar voor 
BMW nog met ons tweetjes, maar sinds enkele jaren komen er 
ook proffen en doctorandi mee.” Die PhD’s zijn een weloverwo-
gen keuze. “Vaak hebben ze het hele traject bij ons doorlopen: 
van bachelor tot doctoraatsstudie. Ze weten dus waarover ze 
het hebben – en 17-jarigen vinden het leuk om met zulke erva-
ringsdeskundigen te praten.”

Virginie Claes (mobiliteitswetenschappen) moet je ook niets 
meer over de SID-in leren: dit is haar achtste jaar. “Leuven, 
Gent, Kortrijk, Antwerpen, Genk: ik sla er niet één over”, lacht 
ze. “Het is erg boeiend om te luisteren naar wat die jongeren 
interesseert. Bovendien: als informant ben je het uithangbord 
van de UHasselt, het eerste contact voor die jonge mensen. Je 
bepaalt dus mee het imago van de universiteit, dat vind ik fijn.”

Evelien Stinkens (rechten) is géén SID-in-routinée, maar ze heeft 
wél al enkele infodagen op de teller. “Ik heb me voorgenomen 
om die jongeren tijdens de SID-in zélf aan te spreken. Op de in-
fodagen zag ik weleens dat ze geen vragen dúrfden te stellen of 
dat ze niet wisten wat vragen. Maar hén benaderen, dat werkt.”

DE VREEMDSTE VRAAG?
Brigitte: “Er stond eens een jongen aan mijn balie die derma-
toloog wilde worden. Hij was verbaasd om te horen dat je dan 
eerst geneeskunde moet gaan studeren… Tja. In Antwerpen 
kreeg ik ook eens de vraag of wij als UHasselt wel een dege-
lijke geneeskundeopleiding kunnen aanbieden, aangezien er 
geen academisch ziekenhuis is. Wat ik daarop geantwoord 
heb? Ik heb verteld over Jessa, ZOL en over onze één-op-één-
stages. Bij ons geen hordes studenten die sámen meelopen bij 
dezelfde arts.”

DE LEUKSTE SID-IN?
Brigitte en Virginie (in koor): “Genk, zonder twijfel.”

Brigitte: “We hebben er meer plaats dan in Leuven, Gent, 
Kortrijk of Antwerpen. Van alle SID-ins is die van Genk voor ons 
ook de drukste, met het meeste volk.”

Virginie: “In Genk kan je moeilijk om de UHasselt-stand heen. 
We zijn er prominent aanwezig.”
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“DÉ TRUC? OOGCONTACT MAKEN”

Virginie: “Sommige jongeren zijn me al komen vragen of 
mobiliteitswetenschappen uitzicht biedt op het behalen van je 
rijbewijs. Moet je daar dan vijf jaar voor komen studeren, hoor 
ik dan. Maar ik krijg vooral geïnteresseerde, soms zelfs erg 
gedetailleerde vragen.”

Brigitte: “Klopt. De jongeren die hun verplicht vragenlijstje 
komen opdreunen, zijn de uitzonderingen.” 

HET MOOISTE GEVOEL?
Brigitte: “Het gevoel: dié komt bij ons studeren. Zoiets kun je 
na zo’n gesprek wel inschatten... Altijd fijn om die jongere later 
op de campus dan ook daadwerkelijk tegen het lijf te lopen.”

Virginie: “In Gent kwam een pientere jongen langs die z’n zin-
nen had gezet op de lerarenopleiding – economie en wiskunde. 
Toen ik hem zei dat je ook met een universitair diploma kan gaan 
lesgeven, viel hij uit de lucht. Ik raadde hem aan om daar toch 
eens goed over na te denken. Ik weet nu niet of hij m’n advies 
ook heeft opgepikt, maar ik had wél het gevoel dat ik hem heb 
kunnen helpen bij het maken van een juiste keuze.”►

Drie informanten op een rijtje: Brigitte Gielen, Virginie Claes en Evelien Stinkens.
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HET TAAISTE VOOROORDEEL?
Evelien: “Dat het makkelijker is aan de UHasselt. Is natuurlijk 
niét zo: onze studenten moeten keihard werken en veel zelf- 
discipline aan de dag leggen. Wie de zaken niet bijhoudt, 
haalt het niet.”

Virginie: “In Gent en Kortrijk hoor ik vooral dat de UHasselt 
ver is. De leefwereld van jongeren is sowieso kleiner, dus als je 
in Gent, Kortrijk of Brussel woont, dan is Diepenbeek niet bij de 
deur… Terwijl wij natuurlijk een klein land zijn: die afstanden 
kan je makkelijk overbruggen.”

Virginie: “Vorig jaar was er een speeddate waarin elke op-
leiding twee minuten kreeg om zich voor te stellen. Nuttig om 
dat allemaal zo op een rijtje te krijgen. Binnen Mobiliteitswe-
tenschappen briefen we elkaar goed én overleggen we samen 
over de klemtoon die we willen leggen – denk aan onze stages 
en afstudeerprojecten. Wanneer ik ook informant ben voor án-
dere opleidingen neem ik steevast de algemene brochure door.

Evelien: “De infodagen zijn wel een goede voorbereiding, 
denk ik. Daarnaast heb ik ook contact gehad met collega’s die 
al een SID-in achter de rug hebben. Zo krijg je wel een idee van 
wat voor vragen er zoal voorbijkomen.”

VASTE PRIK OP DE SID-IN?
Brigitte: “Gaan stelen met de ogen bij de anderen. (Glimlach) 
Dan bergen we de UHasselt-naambadge even op en gaan we 
bij de andere standen discreet kijken in de brochures en om uitleg 
vragen. Enfin: onze jonge informanten doen dat... Zeer nuttig.”

Virginie: “Maar we laten ons niet kennen, hoor. Iets negatiefs 
zeggen over andere universiteiten, dat doen we aan de UHas-
selt-stand niet. (Lacht) We blijven opbouwend.”

DE GROOTSTE VERANDERING?
Brigitte: “Omdat je nu online véél informatie kan terugvinden, 
heb ik de indruk dat het vroeger nóg drukker was. Acht, negen 
jaar geleden was de SID-in een van de weinige gelegenheden 
om je als leerling te informeren over hogere studies. Daarnaast 
is het me opgevallen dat jongeren van nu méér bezig zijn met 
de vraag wat ze eigenlijk met dat bewuste diploma kunnen 
doén. Best slim, eigenlijk. Vroeger keken wij gewoon naar wat 
we gráág zouden studeren.”

Evelien: “Bij de infodagen viel het me op dat vooral de ouders 
de vragen stellen. Is dat op de SID-in ook zo?”

DE BESTE VOORBEREIDING?
Brigitte: “Binnen onze faculteit hebben we voor elke oplei-
ding een tekstje – een promopraatje, zeg maar – met specifieke 
info over en de troeven van de opleiding. Voor BMW mag het 
profiel van de biomedicus uiteraard niet ontbreken. Die tekst 
overloop ik met de minder ervaren informanten. Ook de brochu-
re houd ik dan bij de hand.” 
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Virginie: “Ouders die meekomen, zijn vaak héél geënga-
geerd, ja. Maar ik vind dat niet zo vreemd: het gaat tenslotte 
om de verdere toekomst van je kind.”

Brigitte: “Eerlijk? Ik heb met m’n kinderen niet één SID-in be-
zocht. Ik herinner me nog dat de jongste dochter zich érg goed 
voorbereid had, met heel gerichte vragen. Ze is hier trouwens 
TEW komen studeren. Voor haar master is ze wel naar Leuven 
getrokken: ze had er een specifieke afstudeerrichting op het 
oog en wilde dolgraag een jaartje op kot. (Lacht) Ik had haar 
nochtans gezegd dat ze ook in Hasselt op kot mocht.”

HET CIJFER

De omtrek van het nieuwe UHasselt-logo (9 meter lang, 5,5 
meter hoog) dat de glazen gevel van Gebouw D siert.

DE ULTIEME ‘VERKOOPTRUC’?
Evelien: “Ons onderwijssysteem: les in kleine groepen, korte 
lijnen tussen docent en student… Dat onderscheidt ons écht wel 
van de andere universiteiten.”

Brigitte: “Ik herinner me nog dat ik in 1978 precies omwille van 
dat unieke onderwijs zélf voor het LUC koos... Wat ik ook een 
sterk verkoopargument vind: bij ons heb je alles – leslokalen, bi-
bliotheek, boekhandel, cafetaria –  op één campus. In Leuven had 
mijn dochter soms slechts een kwartier de tijd om voor een college 
van de ene kant naar de andere kant van het centrum te raken.”

Virginie: “Ik put nogal eens uit m’n eigen ervaringen als UHas-
selt-student. Net als Brigitte trok ik als 18-jarige héél bewust naar 
Diepenbeek – en ik heb me dat geen moment beklaagd, want ik 
heb er mijn latere man en vrienden ontmoet. Wat ik steevast doe: 
oogcontact maken, me dus niet achter de laptop verstoppen. 
Dan kan je véél makkelijker een gesprek aangaan. En dit jaar 
heb ik ook een versie van de IMOB-rijsimulator op m’n computer 
laten installeren. Een leuke manier om jongeren warm te maken 
voor onze opleiding, want ze vragen zich af wat dat spel met de 
universiteit te maken heeft. En: volk trekt volk hè.”■
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good practice

ONDERNEMEN TERWIJL JE 
NOG STUDEERT

PIETER VANDEKERKHOF OVER HET SMALL BUSINESS PROJECT (HANDELSWETENSCHAPPEN)

Actie kweekt inspiratie – en dus lees je hier elke editie een ‘good practice’ op vlak van onderwijs of onderzoek. 

Deze editie: Pieter Vandekerkhof (faculteit BEW) vertelt over het Small Business Project. 

4. WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING?
Ik merkte dat sommige teams té complexe producten/diensten 
wilden maken. Er was dan ook wat weinig tijd om de haal-
baarheid van een idee – op vlak van uitvoering en financiering 
– grondig af te toetsen. En: je ziet ook dat sommige studenten 
het moeilijk hadden om met tegenslag om te gaan, nochtans 
een belangrijke levensles. Dan moet je erover waken dat ze de 
moed niet laten zakken en gewoon verdergaan. 

5. HOE ZIJN DE REACTIES?
Eerst waren studenten nogal sceptisch, ze zaten met grote vra-
gen en twijfels. Ze mochten hun team ook niet zélf kiezen: wij 
deden dat voor hen, op basis van een competentiescan. Dat 
vond niet iedereen fijn. Maar intussen zie je dat ze enthousiast 
zijn en vol passie voor hun zaak gaan.

1. WAT HEB JE PRECIES GEDAAN? 
Voor het vak Ondernemen, in het tweede bachelorjaar HW, 
werken we met VLAJO (Vlaamse Jonge Ondernemingen) samen 
rond het Small Business Project. Daarbij moeten de studenten in 
groepjes van vijf eerst een idee omvormen tot businessplan, in 
de tweede helft van het academiejaar werken ze dan aan de 
uitvoering ervan. Twee mentoren staan hen met raad en daad 
bij: ikzelf namens UHasselt, Yves Exelmans voor VLAJO.

2. WAAROM DOE JE DIT? 
Bij handelswetenschappen willen we de studenten ook écht 
laten proeven van het ondernemer-zijn. Ze krijgen de nodige 
theorie over ondernemerschap, maar in dit project ervaren ze 
hoe het is om een bedrijfje te starten en te runnen. Ze moeten 
rapporteren, onderhandelen, uitgaven in de gaten houden… 
Zonder de financiële risico’s te moeten dragen, natuurlijk.

3. WAT IS HET RESULTAAT? 
In december moesten de studenten hun businessplannen ver-
dedigen voor een jury, die dan de nodige feedback gaf. Bin-
nenkort gaan ze dan de markt op. In totaal gaat het om 19 
bedrijfjes, met uiteenlopende diensten en producten: een UHas-
selt-app, een toestel dat senioren en revaliderende patiënten 
helpt bij het aantrekken van hun jas, een onlinebakker…
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VIDEO’S MET NIEUW LOGO DAGEN ZONDER VLEES

ZEBRA-CINEMA

1 2

3

Ons oude logo verdwijnt langzaam maar zeker uit het straat-
beeld. Ook online is er een grote update. Zo kregen onze vid-
eo’s een facelift, om mooi aan te sluiten bij de nieuwe huisstijl. 
Toon je de algemene UHasselt-video of de opleidingsvideo op, 
bijvoorbeeld, infodagen? Gebruik dan de aangepaste versie! 
Je vindt ze op: 

www.uhasselt.be/videos

Was Tournée Minérale een makkie voor jou? Dan staat de vol-
gende uitdaging al voor de deur. Van 1 maart tot 15 april 
proberen we met zijn allen minder vlees te eten, dankzij de 
actie Dagen Zonder Vlees. Bundel je krachten met die van 
UHasselt-collega’s en -studenten en sluit je aan bij de groep 
Universiteit Hasselt op de website van Dagen Zonder Vlees! 
Doen we beter dan vorig jaar?

www.dagenzondervlees.be/groepen/universiteit-hasselt

Met Z33 in de steigers ontvangt de UHasselt de Limburgse film-
liefhebber elke week in de Oude Gevangenis. Op donderd-
agen kan je genieten van hedendaagse kwaliteitsfilms in een 
historische setting. Benieuwd naar de programmatie?

zebracinema.cultuurplatform.be

DRIE OP EEN RIJ
DRIE DINGEN OM TE ZIEN/DOEN/KIJKEN/LUISTEREN/…
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ELEVATOR PITCH

SVITLANA RAILIAN WORKS WITH GRAPHENE OXIDE

Svitlana Railian (Polymer Reaction Design) takes the 

elevator with Nu weet je het! to answer questions on her 

research and on her dreams/ambitions/passions… 

How would you explain your research to a five-year-old?
Currently, I am working with graphene oxide, a material with some promi-
sing properties that can be used in many different areas – biomedicine to 
name just one example. In my research, I focus on making graphene oxide 
biocompatible – which means: not toxic for the human body. To achieve 
this, I chemically attach different polymers to the surface of graphene oxide. 
The second step is to optimize the production and, eventually, to test the 
obtained material to cure cancer.

Why this research?
When we are able to optimize production – by using the so called flow 
chemistry technique – we would ideally have a graphene-based pill that 
could cure cancer in an efficient way, with less side effects for the patient.

What is the status of your research?
I still have three years to go. In the first year of my research, I mostly focused 
on, among other things, understanding the reactions of polymerization and 
on handling the graphene-based research. Now my focus shifts to applying 
that knowledge for designing and performing different experiments.

What impact do you want your research to generate?
I consider writing and defending my thesis already as a success… But the 
most important step is to build bridges and links which will hopefully lead 
to new projects and collaborations, and to stimulate students to continue 
the research.

“I LOVE TO DISCOVER 
SOMETHING NEW” 
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If you wouldn’t be working at UHasselt, where would you be 
now?
To leave my home country, Ukraine, and to do PhD research in 
Belgium was already like a dream coming true. My entire life I 
thought that would be a mission impossible. In the near future, I 
would like to focus on my research and build new collaborations 
between our PRD group and other research groups inside or 
outside Belgium.

What did you want to be growing up?
As a child I dreamt of being a teacher. I have always liked the 
process of learning, discovering something new and sharing 
that knowledge with others. 

What are your dreams, professionally?
As I mentioned before: building new collaborations and invol-
ving new students in my research topic.

Which book/movie/concert would you recommend to colle-
agues?
I am a big fan of Isaac Asimov’s novel The Naked Sun – a 
good example of the science fiction literary genre. The main 
character, detective Elijah Baley, has to investigate the murder 
on the Solarian planet, far away from Earth. Together with his 
old friend, humanoid robot R. Daneel Olivaw, they get to know 
the unusual culture and traditions of Solarian society.

Who do you nominate for the next Elevator Pitch?
Muhammad Usman, PhD student with the Innovation Manage-
ment research group. It is a research area almost unknown to 
me, so it would be great to discover something new.
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1985 JUNI

Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van de UHasselt. Deze editie: een practicum (van prof. dr. Marcel Ameloot) 
over biomembranen. Op de foto (als eerste van links) staat Jan D’Haen, vandaag professor aan de UHasselt.

WEET JE DIT NOG
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#UHasselt

#UHasselt 
Een overzicht van de populairste posts 
op onze sociale-mediakanalen.

Volg nóg meer UHasselt-nieuws via:

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

www.uhasselt.be

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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IN DE PRIJZEN

MET DANK AAN 
BACTERIËN 

VINCENT STEVENS (CMK) WINT EOS-PUBLIEKSPRIJS

Goed begonnen, is half gewonnen. En dat geldt zeker voor 

Vincent Stevens: in oktober startte hij als doctoraatsstudent 

aan het CMK, twee maanden later werd zijn masterthesis 

bekroond met de EOS-Publieksprijs. Dat leverde hem onder 

meer een publicatie in Eos Magazine op.

Op de officiële oorkonde die hij mee naar huis kreeg, prijkt 
zijn naam in gouden letters. “Ik moet die nog inkaderen, want 
anders wordt ze misschien vuil”, glimlacht Vincent Stevens. In 
zijn masterthesis (die hij schreef aan de UAntwerpen, onder het 
promotorschap van UHasselt-prof Jaco Vangronsveld) vergeleek 
de biochemicus bacteriën op klimopbladeren uit een stedelijke 
omgeving – met veel luchtvervuiling – met die van klimopblade-
ren uit een ‘propere’ natuuromgeving. “Uit de resultaten bleek 
dat op klimopbladeren uit een sterk vervuilde omgeving veel 
bacteriën te vinden zijn die dieseluitlaatgassen… afbreken. Dat 
opent perspectieven. Door planten met die bacteriën te gaan 
verrijken, kunnen we hun vermogen om de lucht te zuiveren 
drastisch verbeteren.”

Waarom heb je die Eos-Prijs gewonnen, denk je?
‘Luchtvervuiling’ is natuurlijk een actueel thema dat het grote pu-
bliek aanspreekt. Plus: met mijn masterthesis heb ik een ander 
beeld willen werpen op bacteriën. Bacteriën hebben doorgaans 
een negatieve connotatie, maar ze zijn in medisch én ecologisch 
opzicht erg belangrijk. Deze insteek heeft volgens mij óók meege-
speeld in het oordeel van de jury en de stemmers.

Wat heb je eigenlijk moeten doen om jury en publiek te over-
tuigen?
Ik heb een journalistiek artikel over mijn thesis moeten schrijven. 
Daar heb ik me toch wel zeker drie dagen mee beziggehou-
den. Je schrijft tenslotte voor leken: veel concepten zijn niet evi-
dent, je moet alles heel toegankelijk uitleggen.

Heb je goed gevierd na de ceremonie?
Ik ben wat gaan drinken met vrienden, maar ik moest de dag 
erna weer aan het werk (lacht).

Je onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Eos Magazine. 
Hangt dat stuk nu boven je bed?
(Lacht) Ik heb het nog niet gelezen. Iemand zei me dat het artikel 
erin stond, dus ik ben héél benieuwd. Boven m’n bed ga ik het 
stuk niet hangen, maar ik ga wél een exemplaartje bewaren.

INTENS

Je doctoreert intussen aan het CMK over fytoremediatie van 
luchtvervuiling… Was dat een logische stap?
Eigenlijk wel. Ik deed m’n bacheloropleiding hier, dus ik ken-
de de UHasselt en het CMK goed. Het onderzoek aan deze 
universiteit heb ik ook altijd interessant gevonden. En – niet on-
belangrijk – je hebt hier een aangename werkomgeving. Plus: 
als kind al wilde ik een bijdrage aan de wetenschap leveren. Ik 
was gefascineerd door de sterren en de hemel, door de vraag 
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hoe het leven ontstond en hoe zich dat ontwikkelde.

Is doctoreren wat je ervan verwacht had?
Ik ben net begonnen, maar: zo’n doctoraat is ontzettend intens. 
Je laat dat niet los, je bent er als het ware mee verweven. Of 
ik dat erg vind? Neen, maar soms is het nodig om éven los te 
laten. En dat lukt dan ook wel.

Ben je al op moeilijkheden gebotst?
Mijn doctoraat bouwt voort op m’n masterthesis, dus ik ben al 
wat ingewerkt. Maar het onderzoek is onontgonnen terrein. Het 
hele verhaal hard maken, zal niet eenvoudig zijn. Luchtvervui-
ling is een héél breed concept en het zal moeilijk zijn om de 
gestelde hypothese hard te maken. Of ik schrik heb? Gezonde 
schrik, zou ik zeggen. Natuurlijk bestaat het risico dat de resul-
taten de verwachtingen niet zullen inlossen… Maar zo gaat dat 

nu eenmaal met wetenschappelijk onderzoek.

Wat wil je eigenlijk bereiken?
Sommige doctoraten zijn een opstap naar verder onderzoek. 
Genre: verdere studies zullen moeten uitwijzen of… Je kan dat 
niet altijd vermijden, maar ik wil niét dat dit de grondtoon wordt. 
Op het einde van de rit wil ik graag iets kunnen afleveren, al is 
het iets kleins. Wat? Een nieuw bacterieel afbraakmechanisme 
voor componenten van dieseluitlaatgassen, bijvoorbeeld.

En daarna?
Ik kijk nu bewust niet verder dan de komende vier jaar. Natuur-
lijk zou ik graag wetenschapper willen blijven, maar we zien 
wel… De komende jaren ga ik voluit voor mijn onderzoek.
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In beeld
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Je kon er moeilijk aan ontsnappen: de UHasselt startte een 
jaar nooit nieuwer – met een nieuw verhaal, nieuwe huis-
stijl én een nieuw logo. Kort na de officiële voorstelling, tij-
dens de nieuwjaarsreceptie, begon het elf jaar oude logo 
op onze campussen te verdwijnen. De website, het intranet, 
briefpapier, enveloppen, onze gebouwen én de SID-in-stand: 
allemaal werden/worden ze uitgerust met het nieuwe logo.

VAN OUD 
NAAR NIEUW
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“ JE VEUX LES 
 FACTURES”

DIENST INTERNATIONALISERING 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (DIOS) 

Associeer je de dienst Internationalisering en 

Ontwikkelingssamenwerking (DIOS) meteen met 

‘alles dat zich buiten België afspeelt’ of met ‘andere 

talen’? Think again! Stéphanie Frère, Liesbeth 

Oeyen, Lieselot Peeters en Lia Van Hoef wijden je 

met plezier in de wereld van DIOS in...

Ben je docent (of student) en wil je naar het buitenland voor een 
onderwijs-gerelateerd project? Dan zit je bij DIOS aan het juiste 
adres. Zij helpen je zoeken naar geschikte financieringskanalen 
voor mobiliteit en projecten. “Als het om mobiliteit gaat, is het 
belangrijk om te weten dat wij je alléén kunnen helpen als dat 
in het kader van onderwijs gebeurt”, zet Liesbeth Oeyen de 
puntjes op de i. “Voor onderzoeksmobiliteit helpen onze colle-
ga’s van DOC je graag verder.”

DIOS concentreert zich op het internationaliseringsbeleid en 
alle centraal-aangestuurde projecten in het buitenland. Prak-
tische ondersteuning krijgen ze van de medewerkers van  
Studentenadministratie (Leen Jorissen en Erika Vandersmissen) en 
Studentenvoorzieningen (Marc Thoelen). Ze werken ook nauw 
samen met de coördinatoren internationalisering binnen de fa-
culteiten. Omdat er internationale programma’s zijn voor zowel 
onderwijs als onderzoek, ondersteunen ze DOC en DOW. Lies-
beth: “Het is vaak een mix van de twee. Daarom worden we 
ook aangestuurd door de twee vicerectoren en door prof. Paul 
Janssen. Hij is de UHasselt-vertegenwoordiger in het Bureau van 
VLIR-UOS, waarmee we elke week overleggen.” 

Liesbeth, Lia, Lieselot en Stéphanie hebben elk hun specifieke 
verantwoordelijkheden (zie kader blz. 27), daarnaast zijn er nog 
de gezamenlijke taken – de Wereldavond organiseren, het be-
leidsplan schrijven en implementeren, buitenlandse delegaties ►  

DIENST IN DE KIJKER
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ontvangen, bezoek van beleidsmensen aan het buitenland of am-
bassades voorbereiden…

GLOBETROTTER
Het ‘internationale’ zat al bij hen in het bloed vooraleer ze 
aan de UHasselt kwamen werken, zo blijkt. “Toen ik hier sollici-
teerde, had ik al feeling voor internationalisering, maar ik was 
nog nooit in een ontwikkelingsland geweest”, vertelt Stéphanie. 
“Tijdens mijn sollicitatiegesprek hebben ze wel gevraagd of ik 
daar open voor stond. Sindsdien ga ik af en toe op missie – bij-
voorbeeld naar Marokko en Kenia – om projecten op te volgen 
en zo de plaatselijke context te leren kennen.”

Lia – die handelsingenieur aan de UHasselt studeerde – trok op 
Erasmus naar Nantes. Ze werkte eerst een paar jaar in de bank-
wereld. “Ik was relatiebeheerder van een KMO-portefeuille van 
meer dan 150 bedrijven. Maar vooraleer ik aan de UHasselt 
startte, heb ik nog enkele maanden de wereld rondgereisd.”

Ook Lieselot is niet aan haar 'internationaal proefstuk' toe. Zij 
woonde een half jaar in Afrika, weer terug in België ging ze op 
zoek naar een job met zowel een academische als internatio-
nale dimensie, gelinkt aan ontwikkelingssamenwerking. En die 
job vond ze dus bij DIOS. “Een vriendin bezorgde me, de dag 
van de deadline, de vacature en toen ben ik als een gek alles 
beginnen op te zoeken om de onlineprocedure tot een goed 
einde te kunnen brengen. Ondertussen ben ik hier een jaar en 
werd mijn contract onlangs met een jaar verlengd.”  

Liesbeth blijkt de grootste globetrotter van het viertal te zijn. 
Liesbeth: “Na mijn studies woonde en werkte ik een tijdje in 
Colombia. Ik reis nog veel, samen met mijn vriend bundelen we 
onze reistips op een website. Ik heb er een hele grote, interna-
tionale vriendenkring aan overgehouden en ik sta dagelijks in 
contact met hen via sociale media.”

LES FACTURES
Betekent dit dan dat ze uitblinken in talen? “Ik alvast niet”, lacht 
Lia. “We spreken vooral Engels, andere talen gebruik ik jammer 
genoeg te weinig om ze vloeiend te spreken.” Stéphanie: “Haar 
Franse leuze is: je veux les factures.” Lia bekent: “Ik gaf Stépha-
nie ooit de tip mee om dat zinnetje te gebruiken om makkelijker 
bewijsstukken te kunnen verzamelen voor het Kisangani-project. 
Het is geïnspireerd op de quote uit de film Le Huitième Jour: Je 
veux les chaussures.” Nochtans gaan Franse liedjesteksten Lia 
óók goed af, zegt Stéphanie. “Ík ben dan misschien wel twee-
talig, maar dát doe ik haar niet na.”

Zowel Stéphanie als Liesbeth hebben talen gestudeerd. Stép-
hanie spreekt Frans, Engels en Nederlands. Liesbeth doet daar 

nog Portugees en Spaans bij. Liesbeth: “Engels en Frans zijn 
inderdaad de meest gebruikte talen in onze job. Maar af en 
toe gebruik ik Spaans of Portugees. Het is niet echt nodig, maar 
handig is het soms wel.”

MATHILDE
Binnenkort breidt het DIOS-team uit. Welke eigenschappen zijn 
essentieel voor het nieuwe teamlid? “Geduld”, klinkt het in koor. 
Liesbeth: “Het gebeurt regelmatig dat studenten of partners be-
paalde documenten niet tijdig inleveren en dat we onze plan-
ning dus voortdurend moeten aanpassen. Maar je moet streng 
zijn, want wij dragen wél de eindverantwoordelijkheid voor 
dat project. Het is een constante evenwichtsoefening.” De op-
lossing? “Deadlines vastleggen voor jezelf die nog wat rekbaar 
zijn”, zegt Liesbeth. “De smoesjes die we te horen krijgen als 
verklaring waarom studenten deadlines niet halen, zijn soms 
niet te geloven”, aldus Lia. “Daar moeten we weleens hard mee 
lachen. Waarna we hen tóch weer proberen te motiveren om 
vaart te zetten achter die administratie.” 

Het ene project loopt al wat vlotter dan het andere – maar dat is 
geen reden voor de DIOS-dames om ze niét te doen. Stéphanie: 
“Ook al verloopt een project in een bepaald land wat moeilijker, 
die landen hebben óók recht op onze hulp.” Zelfs binnen het-
zelfde continent merkt ze verschillen op. “Een project in Congo, 
bijvoorbeeld, verloopt wat moeilijker dan een project in Kenia. 
Hoewel die landen dicht bij elkaar liggen, is er een enorm ver-
schil. Dat is vooral te wijten aan de huidige situatie in Congo.”

Ook ‘organiseren’, ‘samenwerken’ en ‘ergens voor kunnen 
vechten’ worden nog aangestipt als belangrijke competenties. 
Lieselot mocht dat aan den lijve ondervinden. De eerste taak 
die ze voorgeschoteld kreeg aan de UHasselt? Het bezoek van 
koningin Mathilde voorbereiden (samen met Lia). Lieselot: “Dat 
was een echte vuurdoop. Maar ik heb er veel andere diensten 
en collega’s door leren kennen. Een vlotte manier om mezelf te 
introduceren, dus…”►
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Stéphanie Frère is verantwoordelijk voor ontwikkelings-
samenwerking binnen de Zuid-programma’s, voornamelijk 
via VLIR-UOS financiering. Dat wil zeggen: alle projecten 
die plaatsvinden in het Zuiden waarbij de UHasselt een 
onderwijsinstelling of departement kan versterken. Die pro-
jecten kunnen twee, vier of twaalf jaar duren. Zij volgt het 
IUS-programma in Marokko op dat op 1 januari van start 
ging.

Liesbeth Oeyen is verantwoordelijk voor internationale 
uitwisselingsprogramma’s en samenwerkingsverbanden (het 
Erasmus+-programma voor de mobiliteit buiten Europa). Daar-
naast volgt ze ook het IUS-programma in Congo op.

Lieselot Peeters is verantwoordelijk voor de Erasmus-mo-
biliteit binnen Europa en voor de internationale marketing van 
de UHasselt. Ook sensibiliseringsinitiatieven – zoals het keu-
zevak North-South, activiteiten rond Fair Trade, de Sustaina-
ble Development Goals en vluchtelingen – behoren tot haar 
takenpakket. 

Lia Van Hoef is verantwoordelijk voor ontwikkelingssa-
menwerking via Noord-programma’s. Dat gaat het concreet 
om Vlaamse studenten die naar het Zuiden gaan voor stages 
of onderzoek in het kader van hun opleiding en om pro-
gramma’s die door de UHasselt georganiseerd worden voor 
studenten uit het Zuiden. 

WIE DOET WAT?
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AZIË
In het algemeen stijgt het aantal kandidaten dat een aanvraag 
voor een buitenlandse ervaring indient. “Daardoor zijn er soms 
méér kandidaten dan beschikbare plaatsen”, vertelt Liesbeth. 
Voor docenten blijkt dat wel moeilijker. Lia: “Voor hen komt het 
natuurlijk bovenop het takenpakket. Maar eens ze ermee bezig 
zijn, zijn ze heel enthousiast.” Stéphanie merkt een evolutie op: 
“Toen ik hier pas begon, waren het vooral de oudere professo-
ren die een project in het buitenland hadden lopen. Ondertus-
sen zie ik steeds meer jonge proffen de stap zetten. Nu is het 
nog een kwestie van vrouwen wat meer te stimuleren.” 

Na al die jaren zijn bepaalde bestemmingen uitgegroeid tot een 
‘gevestigde waarde’. “De projecten voor geneeskundestudenten 
in India bijvoorbeeld. Die zijn heel goed omkaderd en daar is 
een zekere continuïteit ontstaan”, legt Lia uit. “We stimuleren stu-
denten en professoren niet alleen om méér voor het buitenland te 
kiezen, maar ook om ándere bestemmingen te kiezen.” 

“Ik hoop dat we in de toekomst méér projecten zullen hebben 
in Latijns-Amerika en Azië”, geeft Stéphanie aan. “Nu spelen 
de projecten zich voor een groot stuk in Afrika af. Wat meer 
diversiteit op dat vlak staat nog op mijn verlanglijstje.”

En de buitenlandse studenten? Hoe ervaren zij de UHasselt? 
“De meeste studenten die naar België komen, zijn vooral gefo-
cust op hun studies”, aldus Liesbeth. “De reguliere buitenlandse 
studenten zijn meestal al wat ouder en hebben soms ook hun 
hele gezin bij. Zij hebben heel andere noden dan de uitwisse-
lingsstudenten en zijn, bijvoorbeeld, op zoek naar een crèche 
voor hun kinderen. Zij willen ons land en onze cultuur ook wel 
leren kennen, maar hun opleiding vormt toch het belangrijkste 
aspect van hun verblijf hier.” 

Initiatieven zoals International Diner at Home en de World Eve-
ning vallen overigens erg in de smaak bij de internationale stu-

denten. “Daar komen ze écht in contact met Vlamingen en met 
onze cultuur”, vertel Liesbeth. “Het is voor ons het moeilijkst om 
hen te helpen integreren. Ze vinden Belgen gesloten en moeilijk 
aanspreekbaar en blijven dus vaak binnen een internationaal 
netwerk. Bovendien zijn ze maar voor een beperkte periode 
hier, dus dat publiek wisselt voortdurend. We hebben echt nood 
aan een paar Vlaamse studenten die zich daarachter willen 
zetten.”

BEURZEN
Over de World Evening gesproken: zijn zulke evenementen het 
hoogtepunt van het werkjaar? Liesbeth: “De Wereldavond is 
inderdaad een succesvol evenement. We maken er elk jaar 
weer iets leuks van. Dit jaar gaan we onze gasten een reis rond 
de wereld laten maken, inclusief douaneposten! Studenten en 
personeelsleden zijn trouwens heel erg welkom...”

“Ik vind het óók leuk om beurzen toe te kennen aan studen-
ten”, antwoordt Lia. “Vorige week nog heb ik een e-mail naar 
studenten mogen sturen met felicitaties voor het behalen van 
een beurs. Dan krijg je heel leuke reacties. Als ze dan terugko-
men van hun buitenlands avontuur, lezen we hun verslag. Je kan 
daarin echt zien dat ze geëvolueerd zijn sinds hun vertrek. Daar 
haal ik mijn motivatie uit.”

Voor Stéphanie is het belangrijk om een verschil te kunnen maken. 
“Toen ik het Kisangani-project nog opvolgde, kwam ik een Congo- 
lese doctoraatsstudent van rond de 40 tegen”, vertelt ze. “Hij kreeg 
geen financiering om zijn doctoraat te behalen. Dat is daar niet 
abnormaal, maar het werd voor hem écht tijd om zijn doctoraat te 
kunnen verdedigen. Op dat moment waren wij aan het bekijken 
of we lokale beurzen konden financieren via het programma. Voor 
hem heb ik een versnelling hoger geschakeld, zodat ook hij een 
beurs kon krijgen. Uiteindelijk heeft hij zijn doctoraatstitel behaald 
en is hij nu professor. Tot vandaag blijft hij me daarvoor danken. 
Dat is voor mij, tot nog toe, de mooiste herinnering.”■



 

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

www.uhasselt.be/intranet.

PERSONEELSWEETJES
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HUWELIJKEN
• Chantal BRODIE, CenStat, met Tom VANPECT  2/12/2016
• Neslihan YILDIRIM, Rectoraat, met Baris DUNDAR  24/12/2016
• Renato HUZAK, faculteit WET, met Nele EERDEKENS  14/1/2017 

GEBOORTES
• Lore, dochtertje van Sarah SZYR, dienst FIN  30/11/2016
• Violetta, dochtertje van Alexander KALLER, faculteit BEW  2/12/2016
• Georges, zoontje van Caroline GROVEN, DOW  2/12/2016
• Jasper, zoontje van Liesbeth DE WINTER, BIOMED  9/12/2016
• Bill, zoontje van Liesbeth HUYBRECHTS, faculteit ARK  9/12/2016
• Mia en Tiago, kindjes van Jose GOUVEIA HENRIQUES, faculteit IIW  9/12/2016
• Alexie, dochtertje van Sven NYSTEN, CID  20/12/2016
• Giel, zoontje van Leen PRENEN, faculteit WET  22/12/2016
• Eline, dochtertje van Roel DE RIDDER, faculteit ARK  9/1/2017
• Adrian, zoontje van Hans-Gerhard BOYEN en Anitha ETHIRAJAN, imo-imomec  16/1/2017
• Janne, dochtertje van Katrien BEPROELS, faculteit BEW  26/1/2017
• Lars, zoontje van Evi VANOPPEN, BIOMED  3/2/2017
• Marthe Christine, dochtertje van Inge VERBOVEN, faculteit IIW  5/2/2017

OVERLIJDENS
Lea VERBOVEN, imo-imomec

JUBILARISSEN (JANUARI-FEBRUARI-MAART)
25 jaar dienst
Linda BOELANDERS, imo-imomec in dienst sinds 1/1/1992
Piet STINISSEN, faculteit GLW in dienst sinds 1/1/1992
Martine VANHAMEL, imo-imomec in dienst sinds 1/1/1992
Christel WILLEMS, imo-imomec in dienst sinds 1/1/1992
Geert LEKENS, imo-imomec in dienst sinds 1/3/1992

30 jaar dienst
Dirk VANDERZANDE, vakgroep Chemie in dienst sinds 1/1/1987
Josianne BLEUS, BIOMED in dienst sinds 1/3/1987
Marleen MISSOTTEN, BIOMED in dienst sinds 1/3/1987
Igna RUTTEN, BIOMED in dienst sinds 1/3/1987

Zijn we iemand vergeten?

 Geef een seintje aan de Personeelsdienst!
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DE COLLEGA

Opscheppen over haar werk doet Marleen Missotten niet graag. En tijdens het gesprek legt ze herhaaldelijk 

de nadruk op het belang van teamwork. Maar dat ze weet wat ze doet, bewijzen de vele succesvolle 

evenementen en lezingen die ze (onder meer!) voor GLW, LCRP en het MS-Netwerk Limburg mee op touw 

zet. Altijd discreet, diep verscholen achter de schermen.

“ORGANISEREN
IS GEEN IK-VERHAAL” 

MARLEEN MISSOTTEN (FACULTEITSSECRETARIAAT GLW) 

anneer je op de Wie is Wie-pagina gaat zoe-
ken, staat er bij Marleen Missotten ‘gespecia-
liseerd klinisch laborante’. Een restant uit het 
verleden, zo blijkt. “In 1985 begon ik als la-
borante bij de dienst anabolica van het Dokter 

Willemsinstituut. We deden er onderzoek op de aanwezigheid 
van anabole steroïden bij slachtvee.” Nadat DWI in 1999 in-
kantelde in de UHasselt, kreeg ze een aanbod om te gaan 
werken voor prof. dr. Geussens (BIOMED). “Hij deed klinische 
studies rond reumatologie. Toen deze dienstverlening in 2011 
uitdoofde, ben ik op het faculteitssecretariaat van GLW terecht-
gekomen.”

Moest je destijds eigenlijk ook zélf achter de microscoop zitten?
Neen, bij dr. Geussens deed ik vooral de organisatorische en 
administratieve kant: medicatie bestellen, aanvragen voor de 
ethische commissie behandelen… In 2011 werd het LCRP op-
gestart, dat bood weer nieuwe kansen en uitdagingen. En daar 
houd ik wel van, dus ik ben zeker niet met lange tanden bij 
GLW begonnen (lacht).

Wat was het eerste evenement dat je er moest organiseren?
De eerste contactdag van het MS-Netwerk Limburg – MS Rond 
de Tafel – waarbij we patiënten en onderzoekers samenbrach-
ten. (Telt) Intussen ben ik betrokken bij de organisatie van min-
stens twee tot drie evenementen of lezingen per maand – voor 
de faculteit GLW, het LCRP, MS-Netwerk Limburg… Denk maar 
aan de lezingenreeks Medische Ethiek of Laat Je Hart Zien.

En wat is jouw rol dan concreet?
Ik ontferm me over de uitnodigingen, inschrijvingslinken, web-
pagina, catering… Heel praktische dingen, dus. Maar zo’n 
evenement organiseren, doe je natuurlijk niet alleen. Dat is 
teamwerk. Er zijn de collega’s binnen GLW die gelukkig een 
handje helpen. En daarnaast kunnen we altijd rekenen op de 

hulp van MAT, LOA, DCM, Horeservi… Al die collega’s maken 
een event tot een succes.

PIEPEN

Steek je zelf eigenlijk wat op van al die lezingen en congres-
sen?
Meestal blijf ik buiten, aan het onthaal, paraat staan. Er zijn 
altijd gasten die wat later binnenkomen, dus die moet je dan 
opvangen. Aan het eind ga ik meestal weleens piepen, vooral 
dan om de timing wat in het oog te houden. Want als een 
lezing uitloopt, dan moet ik bijvoorbeeld met de catering gaan 
afstemmen.

Ben je een controlefreak?
(Lacht) M’n kinderen zeggen dat toch. Mijn bureau is misschien 
een warboel, maar ik behoud graag de controle – zeker 
wanneer het om een evenement gaat waarvoor ik zélf verant-
woordelijk ben. Thuis zitten terwijl er op de campus een lezing 
plaatsvindt waarvoor ik al het praktische heb moeten regelen? 
Onrustig word ik daarvan. Daarom vind ik het ook geen pro-
bleem om avondwerk te doen. 

Ben jij thuis ook zo’n organisator?
Oh, wij geven thuis soms barbecues voor wel vijftig mensen. 
Waarom? Omdat ik ontzettend graag organiseer. Mensen sa-
menbrengen, plezier maken, een hapje eten, een glaasje drin-
ken… Dat is mijn leven. En wanneer alles goed verlopen is en 
iedereen tevreden, dan ben ik ook content. 

Wat is het éérste dat je doet na een succesvol evenement?
M’n boeltje bijeenpakken en naar huis rijden. Als een event 
goed verlopen is, dan laat ik alles ook meteen los. Een glaas-
je cava als goede afsluiter? (Glimlach) Dat hoort er dan bij, 
ja.►

W
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ROME

Op welk evenement ben je het meest trots?
(Denkt na) Moeilijke vraag. Het internationale congres rond 
Maternal Hemodynamics van professor Wilfried Gyselaers was 
een echte uitdaging. Voor de eerste editie in Hasselt moest ik 
onder meer de logies en betalingen regelen, inschrijvingen af-
handelen, mapjes en badges maken, praktische zaken tijdens 
de conferentie opvolgen… Dan komt dus véél samen. Intussen 
zit ik in het secretariaat van die conferentie, voor de tweede 
editie in Rome vroegen ze me om mee te komen helpen. Een 
leuke ervaring, waarvan ik ontzettend genoten heb.

Jij ontmoet ongetwijfeld veel interessante mensen… Wie maakte 
het meeste indruk op je?
De inhoudelijke kant van de zaak is voor andere collega’s, dus 
ik kom eigenlijk niet zo vaak in contact met sprekers. Maar vorig 
jaar werkte ik mee aan de organisatie van een congres over 
eerstelijnszorg voor patiënten met een beperking. Na de lezin-
gen was er nog een infomarkt, waar zij hun muzikaal talenten 
of kunstcreaties konden tonen. Het was superleuk om met hen te 
kunnen meegenieten.

En waar droom je nog van?
Wel, ik houd heel erg van deze job. Er is de organisatie van 
al die events, maar óók mijn werk voor onder meer LCRP, het 
MS-Netwerk Limburg en het Comité voor Medische Ethiek 
UHasselt. In die rol doe ik vooral het secretariaatswerk: het 
plannen van vergaderingen, opmaken van verslagen, beheren 
van dossiers… En voor elke vraag probeer ik een oplossing te 
zoeken. Wat ik het liefste doe? De combinatie – het administra-
tieve én het organiseren, dus. En als er weer iets nieuws komt, 
dan zal ik het wel zien. Bang voor verandering ben ik niet. ■

WIE IS MARLEEN MISSOTTEN?

• Geboren in 1963.

• Woont in Wellen.

• Getrouwd met Patrick Nelissen. 

• Mama van Liesbeth en Jonas.

• Werkt sinds 1999 aan de UHasselt  

 (sinds 1985 bij DWI).

• In haar vrije tijd doet ze aan lopen, feestjes organiseren 

 en terrasjes doen.
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Op stap met de VLUPV

WORDT VERWACHT

Na de paasvakantie  | Workshop latinadans

Eind augustus  | Pretparkbezoek Efteling

Eind oktober  | VLUP-Quiz

19 november  | Sinterklaasfeest

November  | Bezoek Sintpaleis

IDEEËNBUS
Heb je ook nog een idee, laat het ons dan weten via onze ideeënbox!

VLUP MET ONS MEE!

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

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!

LADIES PALMEN EUROSCOOP IN 

Op 7 februari nestelden de vrouwelijke UHasselt-collega’s 
zich comfortabel voor het grote witte Euroscoop-doek tijdens 
de Ladies Night. Op het programma? Fifty Shades Darker – 
de tweede film in de Fifty Shades-trilogie. Cava kon daarbij 
natuurlijk niet ontbreken, moois voor oog en oor evenmin.

CREATIEF MET KLEI
Creatieve zielen konden zich tijdens de VLUP-kleiwork-

shop begin februari helemaal laten gaan. Voorkennis 

was niet nodig, wél goesting en inspiratie. Deelnemers 

kregen eerst een stoomcursusje kleien, daarna maakten 

ze hun eigen ‘ontwerpbol’ die ze een week later dan 

konden kneden tot een creatief decoratiestuk. 
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DE HOBBY VAN…

MUZIEK MIXEN ALS 
KUNSTVORM

THOMAS NEYENS: BIOSTATISTICUS BY DAY, DEEJAY BY NIGHT

Thomas Neyens is niet vies van een mash-up. Als postdoc bij 

I-Biostat werkt hij aan een onderzoek waarbij hij zijn twee 

passies (biologie en statistiek) kan combineren. Maar als 

hij ’s avonds de deur van zijn kantoor achter zich dichttrekt, 

begint het mixen pas écht. Dan duikt hij in zijn studio om 

nieuwe muziek te maken. Niet zonder succes. Als Kiani 

& his Legion stond hij al op de affiche van Pukkelpop en 

Tomorrowland. Dimitri Vegas & Like Mike, aan de kant?

“Neen hoor. Zonder hautain te willen klinken: voor mij is 
deejayen méér dan twee populaire nummers na elkaar draaien 
om de massa te plezieren”, glimlacht Thomas. “De toppers, 
zoals Ricardo Villalobos, kunnen het samenvoegen van twee 
nummers overstijgen en er écht iets speciaals van maken. Zelf 
maak ik eerder rustige, housey, minimalistische muziek. Maar 
dat betekent niet dat ik de muziek op, bijvoorbeeld, een trouw-
feest niet kan appreciëren. Dan sta ik ook wel op de dansvloer.”

Hoe is het allemaal begonnen?
Toen ik op kot ging, wou ik me in iets verdiepen. Ik studeerde 
biologie, dus ik dacht eraan om een groot aquarium te kopen. 
Maar omdat ik óók een groot muziekliefhebber was, heb ik me 
uiteindelijk een platenspeler en wat platen aangeschaft. Twee 
jaar later vroeg een vriend uit Genk me of ik niet wilde draaien 
op het jaarlijkse feestje van het lokale radiostation GRK. Ik had 
nog nooit gedraaid, dus ik was heel zenuwachtig. Het gaf 
me een beetje hetzelfde gevoel als bij een examen: je bent 
nerveus, maar als het lukt, dan ga je er gewoon voor. Toen ik 
aan het draaien was, waren mensen écht aan het dansen. Er 
was wel niet meer veel volk, maar kom… Ik had de smaak te 
pakken.
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Op affiches word je aangekondigd als Kiani & his Legion. Zit 
daar een verhaal achter?
‘Kiani’ is afgeleid van een nummer van de band Boards of  
Canada: Kaini Industries. Ik kwam er na lange tijd achter dat 
ik dat nummer altijd las als Kiani Industries. Dat leek me wel 
bruikbaar. Veel van m’n favoriete artiesten hebben ook een sa-
mengestelde artiestennaam: Señor Coconut And His Orchestra, 
Guillaume & The Coutu Dumonts… Voor mezelf bedacht ik het 
achtervoegsel ‘& his Legion’. Ik speel, bij wijze van spreken, de 
rol van Kiani, m’n platen die van mijn Legion. Destijds moest 
ik dat in enkele dagen beslissen… Misschien had ik beter iets 
anders gekozen, maar het staat nu zo op de affiches.

DRANK EN DRUGS

Hoe kom je als dj terecht op festivals als Pukkelpop en Tomor-
rowland?
Ik ben naast dj ook producer. De platen die ik draai, heb ik zelf 
gemaakt. Vijf jaar geleden is mijn eerste plaat uitgebracht door 
het Belgische label We Play House Recordings en later ook 
door buitenlandse labels. We Play House Recordings heeft elk 
jaar een dag lang zijn eigen podium op Tomorrowland – van-
daar dat ik er heb mogen draaien. Pukkelpop was een ander 

verhaal: daar was een nieuw podium, waar het festival de meer 
underground artiesten wilde programmeren. Oorspronkelijk zou 
ik het podium openen, maar op het laatste moment werd het 
schema veranderd en is mijn set de afsluiter geworden. Een 
hele leuke ervaring!

Is het dj’en geëvolueerd sinds je ermee begon?
Ja. Toen ik begon, had je de keuze: draaien met vinylplaten 
of met cd’s. De broer van mijn toenmalig lief heeft me ervan 
overtuigd om voor vinyl te kiezen. Er waren ook al een paar dj’s 
die met MP3 werkten – de echte hippe vogels. Ik vreesde toen 
dat ik ‘de trein van de digitale muziek’ gemist had, maar kijk nu: 
vinylplaten zijn weer helemaal terug van weggeweest. Ook op 
vlak van genres is er heel wat veranderd. In het begin had je de 
minimalistische muziek, daarna was er een house hype, nu zijn 
techno en disco weer 'in'.

Moet je soms afrekenen met de vooroordelen die mensen heb-
ben over dj’s?
In het nachtleven gaan veel mensen gewoon op zoek naar een 
goed feestje om door te zakken – en dus tref je heel vaak gespier-
de types à la Like Mike & Dimitri Vegas aan in de dj-booth. Maar 
dat is niet te vergelijken met wat ik doe. Wil je als deejay goed ► 
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verdienen, dan komt er ook veel vriendjespolitiek en geslijm aan 
te pas. Iets waar ik zelf ook ver van blijf. En het clubleven met 
zijn drank en drugs… Ergens klopt dat beeld wel. Spijtig, maar 
als professionele dj sta je daar wel boven, denk ik. 

BERGHAIN, BERLIJN

Maar het levert ook mooie herinneringen op…
Ik heb ooit mogen draaien in de Panorama Bar van Berghain 
(een legendarische club in Berlijn, red.). Dat was een droom die 
uitkwam. Het is als bezoeker heel moeilijk om er binnen te gera-
ken. Het is mij één keer gelukt. Binnen heb je verschillende ver-
diepingen, met elk een eigen muziekstijl: techno op het gelijk-
vloers, house in de Panorama Bar. Het was mijn lievelingsclub,  

uiteindelijk stond ik er zélf achter de draaitafels... Super.

Kunnen we je ook in de buurt van Hasselt aan het werk zien?
Limburg is op vlak van mijn muziek nogal geïsoleerd. Het 
speelt zich in België meer af in Gent, Brussel en Antwerpen. 
Al worden er in Hasselt ook wel leuke dingen georganiseerd, 
hoor. In Muziekodroom of Café Café bijvoorbeeld.

Kan je je leven als dj makkelijk combineren met je job aan 
de UHasselt?
Eigenlijk heb ik daar nooit problemen mee gehad. Ik let er dan 
ook bewust op dat dat niet gebeurt. Aan de UHasselt werk ik 
door de week – sÓms ook in het weekend (lacht) – en draaien 
doe ik in het weekend. Dat is natuurlijk handig. Ik lig wel laat, 
of beter gezegd heel vroeg, in mijn bed. Maar dat slaap ik 
relatief snel bij.

Komen je collega’s naar de feestjes waar je draait?
Een paar collega’s komen weleens kijken. Maar het is iets 
heel anders dan wetenschap. Wetenschap is exact, muziek 
is meer iets gevoelsmatigs. Maar ik loop er niet mee te koop. 
Soms vertel ik dat ik ergens moet draaien. Als ze dan zin 
hebben, zijn ze heel erg welkom. Het is eens gebeurd dat 
ik, tijdens een oefenzitting, zag dat studenten naar m’n Face-
bookprofiel surften en op m’n dj-pagina belandden. Of ik dat 
erg vind? Velen onder hen kunnen het wel appreciëren, denk 
ik. Op feestjes kom ik af en toe ook studenten tegen. Wanneer 
ze dan een pintje te veel op hebben, levert dat soms grappige 
situaties op. Nadien zijn ze meestal ook enthousiaster om mee 
te werken tijdens de les.

NIET VOOR DE DANSVLOER

Is het niet verleidelijk om voor een dj-carrière te gaan?
Die vraag wordt me vaak gesteld. Maar het fijne aan het feit 
dat ik een vaste job heb, is dat ik wat betreft de muziek totaal 
geen verplichtingen heb. Als ik élk weekend twee keer zou 
willen draaien, dan zou ik wellicht muziek moeten draaien die 
ik zelf niet zo leuk vind. En: een academische carrière was 
eigenlijk altijd al een grotere droom dan muzikant worden. Ik 
doe graag aan wetenschap, zéker nu ik statistiek en biologie 
kan combineren. Ik heb de luxe dat ik in mijn job én hobby 
m’n ding kan doen. Dat wil ik graag zo houden, zo lang 
mogelijk. 

Waar droom je nog van op muzikaal gebied?
Op vlak van producen: een eigen album uitbrengen. In april 
verschijnt trouwens een mini-album van me. Daarnaast zou ik 
graag eens muziek maken die niét bedoeld is voor de dans-
vloer. Denk aan Brian Eno-achtige ambient muziek, voor een 
kunstgalerij. En als dj? Ik zou graag eens een live set doen: live 
mijn instrumenten – synthesizers, drumcomputers… –  besturen, 
dus. Of misschien leer ik wel een echt instrument spelen, zoals 
piano. Want alles wat ik tot nu toe maakte, is gebaseerd op 
m’n gehoor. Dat is trouwens bij veel dj’s het geval. Meteen 
ook de reden waarom die wereld niet zo muzikaal is.■
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‘ARCHITECTURE HYDRAULIQUE’
BIBLIOTHEEK ARK

BERNARD FOREST DE BÉLIDOR (1737)

Een speciaal ‘kunstwerk’ deze editie: een volledige, ingebon-
den, eerste editie van Architecture Hydraulique, uitgegeven in 
1737 (!) – ten tijde van Lodewijk XV. Het is het oudste boek in 
de bibliotheek van de faculteit ARK en dateert uit een periode 
waarin er nog geen sprake was van elektrische pompen om 
bijvoorbeeld al die mooie kasteelfonteinen (denk Versailles) te 
laten werken. Het boek staat dus vol ‘straffe’ wiskundige formu-
les en technische tekeningen. 

Op campussen Diepenbeek en Hasselt staan/hangen/liggen tientallen kunstwerken, elk met een eigen 

geschiedenis en symboliek. Nu weet je het! zoomt elke editie in op één kunstwerk.

KUNST OP DE CAMPUS

Hoe het werk van Bernard Forest de Bélidor aan de UHas-
selt terechtgekomen is, is onduidelijk. Wellicht gaat het om een 
schenking. Het volledige boek is trouwens – op scan – terug te 
vinden via Google Books. Er zijn dus meerdere exemplaren in 
omloop… Dit exemplaar van Architecture Hydraulique ligt niét 
in de rekken en is evenmin terug te vinden in de catalogus, maar 
studenten architectuur en industrieel ingenieur die het willen inkij-
ken, zijn welkom in de bibliotheek van de faculteit ARK.

Met dank aan collega Philip Speelmans.
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Beste lezer

P.O.Werpoint mag dan wel dromen van the beguinage en the town – of althans beweren dat Lucas Demaker daarvan droomt… 
Maar wat is met vlag en wimpel het belangrijkste op een veroveringsmissie? Juist: het vaandel! En wat is dat logischerwijs voor 
de universiteit? Juist: het logo! Zoals trouwens elk logboek vermeldt. Want, geef toe, het oude logo zag er nogal fragiel uit… 
Maar het nieuwe logo kunnen we desnoods als stormram gebruiken of – als we het rechtop zetten – het begijnhof en het stadhuis 
mee beklimmen. Of om het even welke toren. Wat zeg ik? Twee Torens als het moet!

Dat is trouwens wat de baseline bedoelt: Knowledge in Action – kennis in actie! Of: kennissen in actie. Zeker al onze kennissen 
en collega’s van de universiteit. Allemaal samen op de barricaden om de bastions (zoals het stadhuis, provinciehuis…) en de 
heilige huisjes (Herkenrode, begijnhof, kathedraal…) te bestormen ende in te nemen. 

Als dát allemaal gelukt is, dan is het tijd voor het échte grote werk: de Troeftoren, aan de Vijfde Liniestraat nummer 666 in Nieuw 
Amsterdam. Dat is natuurlijk, op het eerste gezicht, nogal een hoge toren, maar wie ons logo niet eert, is de toren niet weerd. 
Knowledge in action dus! We verlagen de toren tot het niveau van zijn bewoner. Dan zitten ze daar ineens in de put in plaats 
van op de toren en plaatsen wij een vlag met – juist –  ons nieuw logo. Knalzwarte vlag met witte afbeelding. First we take 
New Amsterdam…  En we noemen het: Nieuw Hasselt, hoofdstad van de Staat Nieuw Limburg. De universitaire vestigingen 
staan er al: Columbia wordt UHasselt Campus Haarlem en New York University wordt UHasselt Campus Groenwijk. Dat zal 
ze in Randwijck het nakijken geven, kijk dat maar na! De mogelijkheden zijn legio ende eindeloos. De Raad van Bestuur kan 
samenkomen in de Grote Zaal van de Verenigde Naties. Ook de lezingen van de senioren kunnen daar plaatsvinden. Het 
worden gouden tijden (en goud is er al in die Troeftoren) voor de Transatlantische Universiteit Limburg!

Ik hoor u al denken: hoe gaan we ons duurzaam verplaatsen tussen Hasselt en Nieuw Hasselt? Geen reden tot zorg! Er 
is een immobiliteitsoplossing uitgewerkt: de Red Star Line wordt geactiveerd, maar dan niet meer vanuit ’t Stad (of was het 
Oosterweel?), maar op de route Tuibrug Diepenbeek-Kanaalkom Hasselt-Ellis Island Nieuw Hasselt. En mét aan beide kanten 
gratis overstap op een deelfiets (mét UHasselt-logo, dat spreekt!).

En als dat voorbij is.. Then we take Berlin! Wíj zullen daar eens wat eredoctoraten gaan uitreiken, zie. Mét nieuw logo, dat 
spreekt! 

Harry Potter

Column



39

IN WELK JAAR STOND BRIGITTE GIELEN 
NAMENS DE UHASSELT VOOR HET 

EERST OP DE SID-IN?

DE PRIJSVRAAG

Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuk UHasselt-gadget. Winnen was nog nooit zo 

gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je ergens in deze editie… Succes!

Mail je antwoord vóór 10 april naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke winnaar! 
Die krijgt een exclusief theelichtsetje van Piet Stockmans (met nieuw UHasselt-logo).

Het antwoord op de vraag in welke tijd Bart Janssens finishte in de ‘Ultra Trail du Mont Blanc’ was: 32 uur en 42 minuten. 
Winnaar Wendy De Groote (IMOB) kreeg een handige UHasselt-flagbag (retro style) opgestuurd.



VLAGGENSPEL
Nu het nieuwe UHasselt-logo een feit is, kan collega Etienne Wysmans 
(verantwoordelijke van het VEDO-project) ook weer een nieuw vlaggetje 
aan zijn verzameling toevoegen. “Het oudste is meer dan tien jaar, toen 
UHasselt nog LUC was. Ik heb er intussen drie verschillende, elk met 
een ander logo”, zegt hij. Waarom hij die zo minutieus bijhoudt? “Uit 
nostalgie én uit fierheid voor onze universiteit. Maar ook omdat we soms 
vergeten waar we vandaan komen... Deze vlaggetjes herinneren me 
daar élke dag aan.”

OP DE AGORA


