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“BEKNOPTE, TO THE POINT EN OVERZICHTELIJKE CURSUS. DE HANDLEIDING 
IS EEN PERFECT NASLAGWERK MET MOOIE EN DUIDELIJKE VOORBEELDEN. 
DYNAMISCHE DOCENT. KORTOM TOP!” 

ISABELLE PERSOONS, METEOROLOGIST CIVIL AVIATION SKYES  
OVER DE OPLEIDING BEDRIJFSFINANCIËN

LAUREATEN JONGERENFORUM GEOTECHNIEK 2019

STEVIG IN JE SCHOENEN MET IE-NET

Op vrijdag 10 mei verkozen de deelnemers aan het tweejaarlijk-

se jongerenforum geotechniek de winnaars van de ‘prijs Hubert 

Raedschelders’.

In de categorie ‘uitvoering’ werd het een zeer spannende strijd, 

gewonnen door Sam Bonte (SBE). Hij kon de meeste deelnemers 

overtuigen met zijn uiteenzetting over de “Belastingsproef op 

historische kaaimuur in Antwerpen”.

Malek Allani (WTCB) kon het laken naar zich toetrekken in de 

categorie ‘ontwerp’. Hij kreeg de meeste stemmen achter zijn 

naam voor zijn presentatie met als titel “Gebruiksgrenstoestand 

van geotechnische constructies: berekening van zettingen van 

verticaal belaste palen”.

Felicitaties waren er van de jury voor alle 8 jonge geotechnie-

kers die de hoogstaande finale haalden.

Met de opleidingen, studiedagen en voordrachten van  

ie-net, kan je op de werkvloer altijd je mannetje/vrouwtje 

staan. 

Profiteer van de zomervakantie om onze kalender te bekij-

ken en rustig uit te pluizen wat jij dit najaar nog wil volgen.

Je vindt onze vormingskalender ook op 

www.ie-net.be/kalender. 

Sam Bonte (L) en Malek Allani (R) geflankeerd door de leden van 

de jury.
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Op zaterdag 11 mei ontvingen de cursisten van de eerste lichting Fellow 

Gerechtelijke Expertise – Juridische aspecten hun diploma “Juridische 

opleiding”.

Eén voor één werden zij persoonlijk gefeliciteerd door mevrouw 

Yolande Van Weert, ere-ondervoorzitter van de Ondernemingsrechtbank 

Antwerpen. Zij begeleidde hen gedurende het ganse traject.

Iedere cursist ontving ook het handboek “Gerechtsdeskundigen 

– handboek juridische opleiding”, een publicatie van ie-net 

ingenieursvereniging i.s.m. Die Keure. Dit handboek zal als leidraad gebruikt 

worden voor de komende editie FGE, voorzien in het najaar van 2019.

De diploma-uitreiking werd feestelijk afgesloten met een glaasje en een 

hapje.

“Deze cursus heeft mij inzage 
gegeven in de werking van de 

hoven en de rechtbanken alsook de 
diverse burgerlijk en strafrechtelijke 

processen. De sprekers zijn zeer 
vertrouwd met de materie en 

konden hun discours staven met 
reële voorbeelden. Dat maakte het 

geheel boeiend en leerrijk.”

WIM VAN DE VOORDE 
OVER FELLOW GERECHTELIJKE 

EXPERTISE – JURIDISCHE ASPECTEN

EERSTE LICHTING 
FGE-CURSISTEN 
ONTVANGT 
HET DIPLOMA 
JURIDISCHE 
OPLEIDING

WIL JIJ OOK EEN DIPLOMA JURIDISCHE 
OPLEIDING ONTVANGEN? 

Surf dan snel naar www.ie-net.be/fge13 en schrijf je in voor de dertiende 

promotie Fellow Gerechtelijke Expertise - Luik I: juridische aspecten!

De cursus start op 9 november en wordt opnieuw georganiseerd 

onder de koepel van ie-net ingenieursvereniging vzw. De 

programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, 

ere-ondervoorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen. 

De cursus bestaat uit 7 modules (voorgeschreven door FOD Justitie). 

Op zoek naar vakantielectuur? 

Bestel het handboek Juridische 

Opleiding Gerechtsdeskundigen 

aan ledentarief!

Meer info op www.ie-net.be/

handboekgerechtsdeskundigen
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SEPTEMBER 2019

Robots-Cobots: vriend op het werk, vriend in huis
05/09/2019 Antwerpen Studiedag www.ie-net.be/robotscobots

Infosessie – stand van zaken m.b.t. revisie van de Eurocodes (EC 0-1-2-3 en 7)
18/09/2019 Brussel Infodag  www.ie-net.be/eurocodes

Overdrukbeveiliging in de procesindustrie en veiligheidskleppen
23/09/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/overdrukbeveiliging

46ste Hogere Cursus Akoestiek
23/09/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/akoestiek

Plat Dak Specialist
24/09/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/platdak

Basiscursus Grondmechanica 2019
25/09/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/
   basisgrondmechanica2019

Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: juridische aspecten
26/09/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/tienjarige-ja

Basic Course European Patent Right and Patent Practice - 2nd year
26/09/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/europeanpatent2

OKTOBER 2019

Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: technische aspecten
03/10/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/tienjarige-ta

PID process control: basic + advanced
08/10/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/pidregeltechniek

Piping & Engineering
09/10/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/piping

Functionele veiligheid volgens de machinerichtlijn
11/10/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/functioneleveiligheid

VORMINGSAGENDA
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Enabling sustainable system operation of commercial real estate, experiences and innovations
15/10/2019 Antwerpen Studiedag www.ie-net.be/realestate

CO2 neutrale processen
22/10/2019 Antwerpen Studiedag www.ie-net.be/co2

Voedselauthenticiteit: Analytische Mogelijkheden en Beperkingen
22/10/2019 Melle Studiedag www.ie-net.be/authenticiteit 

7de BIM praktijkdag
23&24/10/2019  Brussel Symposium www.ie-net.be/bim7

NOVEMBER 2019

Predictive Maintenance 
(tijdens WVDI) Antwerpen Cursus 

EEX-ATEX
04/11/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/eexatex

Van ingenieur tot manager
04/11/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/vitm

Inzicht in lastechniek
18/11/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/lastechniek

Bouwmanager
19/11/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/bouwmanager

DECEMBER 2019

CE-machinerichtlijn 2006-42-EG
11/12/2019 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/machinerichtlijn

Neem een kijkje op onze najaarskalender

ie-net.be/kalender
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Informatiesessie over de stand 
van zaken m.b.t. de revisie van 
de Eurocodes 
18 september 2019 – Brussel

ie-net is mede-partner van een evenement over de 

stand van zaken m.b.t. de revisie van de Eurocodes. 

ie-net en de betrokken partners hebben, naar aanlei-

ding van de volgende coördinatievergadering van de 

Eurocodes in Brussel, de gelegenheid te baat geno-

men om de voorzitter van de CEN commissie voor de 

Eurocodes en de voorzitters van subcommissies i.v.m. 

de Eurocodes 0, 1, 2, 3 en 7 uit te nodigen. Een unieke 

gelegenheid om ronkende namen zoals Steve Denton, 

Paolo Formichi, Nick Malakatas, Ulrike Kuhlmann, Hans 

Ganz en Adriaan van Seters het podium te bieden. Een 

aantal namen zijn nog onder voorbehoud. 

Steve Denton (voorzitter TC250) zal een algemene 

stand van zaken van het revisieproces van de 

Eurocodes geven. Binnenkort meer info over 

programma en topics op www.ie-net.be/eurocodes. 

Noteer zeker de datum!

VORMING
IN DE KIJKER

BRUGGEN: ONTWERP 
EN BEREKENING

Oktober 2019 t.e.m. februari 2020 – 
Ingenieurshuis Antwerpen

Een 10-daagse cursus op maat van ie-net, georganiseerd door 

de expertgroep Civiele Techniek en onder deskundige coördi-

natie van Prof.dr.ir. Hans De Backer (UGent – Fac. Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur).

Tijdens de eerste sessie krijgt de cursist een algemene inlei-

ding over bruggenbouw en een overzicht van het ontwerp-

proces. Begrippen zoals belastingen specifi ek voor bruggen, 

Eurocodes, Standaardbestek SB260, toetsingseisen worden 

zorgvuldig toegelicht.

De drie daaropvolgende sessies zijn toegespitst op betonnen 

bruggen: betonnen viaducten, de technologie van voor- en 

nagespannen bruggen, integraalbruggen.

Later volgen drie sessies over stalen bruggen. Welke vuistre-

gels gelden voor een ontwerp? De achterliggende theorie van 

vermoeiing: wanneer volstaat een eenvoudige vermoeiingsbe-

rekening, wanneer een gedetailleerde? De begrippen instabili-

teit en dynamisch gedrag worden uitvoerig behandeld waarna 

enkele toepassingsvoorbeelden volgen.

Tenslotte trekken we een dag uit voor de staal-beton bruggen, 

met o.m. verbindingen, invloed van krimp en kruip, elasto-plas-

tische berekeningen; een sessie over voegen en oplegtoestel-

len, het ontwerp, overzicht en types brugdekvoegen en tot slot 

biedt de sessie rond renovatie en onderhoud een overzicht van 

renovatiemogelijkheden en onderhoudsstrategieën.

Het docententeam is samengesteld uit topspecialisten uit de 

academische wereld in Vlaanderen en Nederland, de overheid 

en de studiebureaus.

Meer info www.ie-net.be/bruggenbouw
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Opleiding Bouwmanager van 19 november 
2019 tot december 2020 Een co-organisa-
tie van ie-net ingenieursvereniging en de 
Vlaamse Confederatie Bouw

Een volledig herwerkt en up-to-date concept, bestaande uit 4 mo-

dules.

Het doel van deze opleiding is projectmanagers opleiden en hen 

een dieper inzicht geven bij het opzetten en uitvoeren van projec-

ten in de Belgische bouwsector.

De eerste module ‘Projectmanagement voor de Belgische bouw’ (19 

november 2019 t.e.m. 31 maart 2020) reikt, op basis van praktijkge-

tuigenissen, een degelijke aanvulling aan de technische opleiding 

van de deelnemers, zodat zij de verschillende processen beter kun-

nen aansturen.

Aanvullende modules (vanaf april 2020 tot december 2020) :

Bedrijfsmanagement (5 dagen), People Management (5 dagen) en 

Innovatie in de bouw (5 dagen) bieden aan de Project managers 

- die zich willen voorbereiden op ruimere verantwoordelijkheden 

binnen het bedrijf - de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen 

in algemene management competenties en nieuwe innovatieve 

technieken.

Meer info: www.ie-net.be/bouwmanager

IE-NET ‘THINKS GREEN’ 
EN BESPAART PAPIER!
Hoewel papier vandaag perfect recycleerbaar is, proberen we bij ie-net het volume aan gedrukte 

documenten meer en meer te beperken. 

Een volgende stap hierin is het digitaal aanleveren van de presentaties van de sprekers op onze 

studiedagen. Via een URL-link krijgen de deelnemers exclusief toegang tot de downloads van de 

presentaties. Zij hebben dan zelf de keuze om deze al dan niet af te drukken.

VORMING IN DE KIJKER

In de eenentwintigste eeuw wordt er van een plat dak 

meer verwacht dan een goede isolatie en betrouwbare 

afdichting. Het plat dak wordt ingericht als tuin, er wordt 

op geparkeerd, het wordt een bedrijfsvloer voor warm-

waterproductie of voor een fotovoltaïsche elektriciteits-

centrale, het regenwater wordt er op gebufferd, klaar 

voor hergebruik in de huishouding. 

Kortom, het plat dak speelt een belangrijke rol in duur-

zaam bouwen!

Deze opleiding brengt een grondige studie van gekende 

materialen en technieken voor de opbouw van platte 

daken. De cursist krijgt een degelijk inzicht in de the-

oretische grondslagen, normen, reglementeringen en 

wetgevingen die daarop betrekking hebben. Dat inzicht 

wordt versterkt door praktische oefeningen, case-studies, 

bezoeken aan fabrikanten en werken in uitvoering.

Start: 24 september 2019

Meer info: www.ie-net.be/platdak

PLAT DAK SPECIALIST 
EDITIE 2019
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IE-NET: DÉ ONMISBARE SCHAKEL TUSSEN INGENIEURS, BEDRIJVEN, OPLEIDINGS- EN OVERHEIDSINSTELLINGEN!

ie-net ingenieursvereniging vzw - www.ie-net.be - Desguinlei 214, 2018 Antwerpen - 03 260 08 40 - info@ie-net.be 

Wens je meer info over onze opleidingen, surf dan naar www.ie-net.be/vorming

of neem contact op met onze coördinatoren: 

CONTACT

De ie-net opleidingen zijn erkend door het Agentschap Innoveren en Ondernemen 
van de Vlaamse Overheid, maak dus zeker gebruik van de KMO-portefeuille!

Christine Mortelmans
Manager Vorming & opleiding

christine.mortelmans@ie-net.be

03 260 08 63

Dirk De Wilde
Projectcoördinator

dirk.de.wilde@ie-net.be

03 260 08 64

Chris Bonte
Projectcoördinator

chris.bonte@ie-net.be

0489 555 560

Katrien Godrie
Projectcoördinator

katrien.godrie@ie-net.be

03 260 08 62

KMO-PORTEFEUILLE

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – 

fi nanciële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit 

van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en 

adviesdiensten.

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming: 

-  Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 

40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt 

maximaal ¤ 10.000 steun per jaar.

- Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, 

kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt 

maximaal ¤ 15.000 per jaar.

ie-net erkenningsnummer: DV.O217461


