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TARIEVEN IE-NET LIDMAATSCHAP 2019
voor ingenieurs in 2015 of vroeger afgestudeerd

80 €

voor ingenieurs in 2016 afgestudeerd

50 €

voor ingenieurs in 2017 afgestudeerd

50 €

voor ingenieurs in 2018 afgestudeerd

0€

voor gepensioneerde ingenieurs

50 €

voor student ingenieur afstudeerjaar 2019

Terugblik
2018

voor samenwonende ingenieurs

0€
40 €/persoon

Gecombineerd lidmaatschap
Als ingenieur kan je niet alleen lid worden van ie-net
ingenieursvereniging, maar ook van jouw alumnivereniging.
ie-net biedt je daarom ook een gecombineerd lidmaatschap
aan. Je bent dan zowel lid van ie-net als van jouw
alumnivereniging.
Je geniet bovenop nog een korting van 10%.

TARIEVEN LIDMAATSCHAP 2019 VOOR ALUMNIVERENIGINGEN

ie-net heeft het voorbije jaar niet stilgezeten. In deze
folder vind je een mooi overzicht van onze realisaties.
Ook blikken we al even vooruit en laten je een glimp
opvangen van 2019.
Binnenkort ontvang je van ons een uitnodiging om je
lidmaatschap te vernieuwen. Wij hopen alvast dat je
ook in het komende jaar deel wil uitmaken van ons
netwerk en dat we je mogen verwelkomen op één
of meerdere van onze evenementen, opleidingen,
studiedagen of regionale activiteiten.
Hiernaast vind je het overzicht van de
lidmaatschapstarieven.

VBIG 		

35 € 		

AIG 		

35 €

AIKUL 		

25 € 		

VBI 		

25 €

BrEA+OSB

35 € 		

AIA 		

15 €

VOORBEELD
GECOMBINEERD LIDMAATSCHAP 2019
• Een ingenieur afgestudeerd in 2003 wenst lid te worden
van ie-net en AIG.
• Het lidmaatschap voor ie-net bedraagt 80 € en voor AIG
35 €. Door het gecombineerde lidmaatschap krijgt deze
ingenieur 10% korting.
• Hij betaalt 103,50 € ipv 115 €
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Lancering www.ie-net.be
vernieuwde
-website
In maart lanceerde ie-net haar vernieuwde website om
zo voor haar leden nog een betere dienstverlening te
garanderen.
Eenmaal ingelogd, kan je nu zeer eenvoudig inschrijven én
betalen voor opleidingen en activiteiten.
De nieuwe website beschikt ook over een uitgebreide
rubriek met FAQ’s.

Ledenlijst
Aangezien er een zeer grote vraag was naar een nieuw
ledenregister, hebben we ook een online netwerkingtool
voor ie-net-leden ontwikkeld. Deze ledenlijst kan je als
ie-net-lid via onze website gratis raadplegen. Inmiddels
hebben 6498 leden zich geregistreerd voor het ledenregister.

Jobportaal
- 898 bedrijven
- 426 ingenieurs zochten in 2018 (ander) werk
- 309 vacatures werden dit jaar gepubliceerd
www.jobs-ie-net.be

SALARISenquête
Jaarlijks organiseert ie-net salarisenquêtes bij de burgerlijk, bio- en
industrieel ingenieurs die voltijds werkzaam zijn als bediende in de
privésector in België.
In het rapport worden de brutomaandwedde, de brutojaarwedde
en de bijkomende brutoverloning en extralegale voordelen in kaart
gebracht en dit volgens zowel persoons-, bedrijfs-, als functiegebonden variabelen.
Dit rapport wordt als referentiewerk gebruikt door bedrijven en
individuele ingenieurs.
Het rapport van de salarisenquête 2017 is inmiddels beschikbaar.
Individuele ie-net-leden kunnen dit rapport gratis downloaden.

SALARISENQUÊTE
2017
Terugblik 2018 | Vooruitblik 2019
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Jubilarissen
viering
Op 20 juni vond de Jubilarissenviering plaats. Ingenieurs
die 50 en 60 jaar geleden afgestudeerd zijn, werden in
de bloemetjes gezet en getrakteerd op een diner in de
Marmeren Zaal van het Paleis der Academiën.

Young Inspires
Experienced 2018
23 april 2018 - 18.30 u - Universiteit Gent
Een aantal ingenieuze Ma- en PhD-studenten en jonge
ingenieurs met een eerste werkervaring kwamen aan het
woord om toelichting te geven bij hun onderzoek/werk in
het razend veelzijdige, boeiende en actuele energiedomein.
Dit werd gevolgd door een speeddate en netwerking
voorzien van een hapje en een drankje.
Onder de aanwezigen werd bovendien een gratis testrit met
een elektrische wagen verloot.
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Nieuwe leden
voordelen
Naast onze bestaande financiële voordelen voor
ie-net-leden konden we in 2018 een mooi aantal
nieuwe voordelen in de wacht slepen: wijnen
(Magnus), fietshelmen (MyNutty.be), kinderartikelen
(KinderenKoning), sanitair en badkamerinrichting
(Allibert-Boutique).
Check dus zeker geregeld
www.ie-net.be/ledenvoordelen en pak je korting!

Wedstrijden &
promo-acties
ie-net-leden konden van verschillende winacties genieten
en er viel ook heel wat te winnen het voorbije jaar.

ILYA
Ook in 2018 viel er vijf keer een ILYA in de bus met
interessante artikels rond een bepaald topic, maar ook een
overzicht van de activiteiten van de vereniging, lokaal en
nationaal, en een ruim aanbod aan vorming en opleiding.
ILYA toont hoe en waar ingenieurs het verschil maken; de
mensen achter technologische projecten. De thema’s van
het afgelopen jaar: bouw & Infrastructuur, biotechnologie,
informatietechnologie, water & klimaat en industrie 4.0.
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Jongeren
Jobbeurzen
ie-net nam in februari en maart deel aan 11 jobbeurzen, georganiseerd door de faculteiten, campussen en
studentenverenigingen. Tijdens de jobbeurzen maakten
de laatstejaarsingenieurs kennis met ie-net, het ie-net
jobportaal en de andere voordelen van het ie-net-lidmaatschap.

Bedrijf zkt. Ing.
Ook in 2018 sloegen de Universiteit Antwerpen en ie-net
de handen in elkaar voor een nieuwe editie van Bedrijf
zkt. Ing. Aan de hand van het speeddating-concept konden de laatstejaars ingenieursstudenten kennismaken
met een hele reeks rekruterende bedrijven.

ie-net Jobdate
Dit jaar organiseerde ie-net de Jobdates op een grotere
schaal dan ooit tevoren. De 1000 m² grote Expo Hall van
het Congrescentrum Ter Elst in Edegem was de imposante locatie voor 38 bedrijven uit alle sectoren om kennis
te maken met de werkzoekende ingenieurs van ie-net.
’s Avonds was er een gastlezing van Jonathan Berte, oprichter en CEO van Robovision. Hij deed aan de hand van
een aantal cases uit de doeken waarom deep learning
echt een gamechanger is.

Young Potential Weekend
ie-net Jongeren, de vertegenwoordiging van het jonge,
ambitieuze ingenieursgeweld binnen onze vereniging,
pakte net zoals vorig jaar uit met 2 edities van het
Young Potential Weekend. Dit weekend steunt op drie
pijlers: netwerken, essential soft-skills training en ontspanning.
Ben je een jonge, ambitieuze ingenieur? Neem in 2019
dan zeker een keertje deel en ontdek hoe het weekend
een verrijking kan zijn voor je soft skills en je netwerk!
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Startbaanenquête 2018
Net als vorige jaren bracht ie-net ingenieursvereniging ook in 2018 door middel van een
enquête de start van de ingenieursloopbaan in
kaart. De resultaten van de enquête worden aangewend om laatstejaars ingenieursstudenten bij de
start van het academiejaar te informeren over de
verschillende aspecten van de start van een ingenieursloopbaan. In samenwerking met de universiteiten en
campussen organiseerde ie-net de voorstelling van de
resultaten: op 15 oktober in Hasselt, op 17 oktober in
Kortrijk, op 22 oktober in Brussel, op 24 oktober in
Gent, op 26 oktober in Antwerpen en op 29 oktober
in Leuven. Meer dan 750 laatstejaarsstudenten waren
hierop aanwezig.

Promotievieringen
Ook dit jaar was ie-net aanwezig op de verschillende
promotievieringen van de universiteiten en werd daar
vertegenwoordigd door de alumniverenigingen en de
ie-net jongeren. Een kraslot, waarmee mooie prijzen te
winnen vielen, werd verdeeld onder alle pas afgestudeerde ingenieurs.

Iets nuttigs
doen met
je diploma?

ie-net-prijzen
Op donderdag 22 november streden 38 jonge
ingenieurs om een prijs voor de beste masterproef in
de categorieën bio-, burgerlijk en industrieel ingenieur.
Daarnaast werd er ook een persprijs en een publieksprijs
uitgereikt. Gastspreker Jan De Coster, oprichter
van Slightly Overdone Studios, bracht een door de
aanwezigen zeer gesmaakte lezing over robotica.
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ie-net debatten
De auto van de toekomst, Maakindustrie en Energie. Dat waren de 3 hot topics
waarrond ie-net dit jaar een debat organiseerde. ie-net wil met deze debatten
ingenieurs enerzijds een stem geven in het maatschappelijk debat en anderzijds
een discussie rond een bepaald thema op gang brengen.

Autosalon
“Welke auto moeten we vandaag kopen om morgen
zorgeloos te kunnen rijden?” Het is een vraag die menig
mens zich vandaag stelt. Ze stond centraal op het event dat
ie-net op 15 januari in de rand van het Autosalon van Brussel
organiseerde. Drie sprekers gaven hun visie over de transitie
van de automobielsector. Peter Henrich, CEO van BMW Group
Belux, lichtte toe hoe het Duitse merk met de uitdagingen
van vandaag omgaat en naar morgen kijkt.
Isabel Jacobs, adjunct-kabinetchef van Vlaams Minister van
Mobiliteit Ben Weyts. sprak over de toekomstplannen van
de Vlaamse overheid op vlak van mobiliteit. En Mathias
Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu
brak een lans voor meer milieuvriendelijke en gezondere
mobiliteit. Joris Van Roy (Belga) leidde als moderator het
panelgesprek dat daarop volgde in goede banen.

8

Maakindustrie
Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera Institute,
liet tijdens de ‘Week van de Ingenieur’ zijn licht schijnen
over de toekomst van de maakindustrie in België. Hij kon
daarvoor putten uit het rapport dat de denktank vorig jaar
over dit onderwerp neerpende. Hij zette zich in de aanloop
naar het Ingenieursdebat sterk af tegen het doembeeld van
de onvermijdelijke verdwijning van industriële jobs in een
economie als de onze.
Tijdens het expertendebat met moderator Guy Janssens
dat volgde, kon Bart Verhagen, ingenieur bij Kapernikov,
ontwikkelaar van algoritmes voor automatisering, zich vinden
in de stelling dat Industrie 4.0 een middel kan zijn om de
desindustrialisering een halt toe te roepen. Ook volgens Leo
Van de Loock, transitiemanager Industrie 4.0 bij het Vlaams
Agentschap Ondernemen en Innoveren, zijn horrorscenario’s
over jobvernietiging ongegrond.
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energie
Op het einde van 2018 zorgde ie-net voor vonken tijdens
het energiedebat. We waren daarvoor te gast bij ING te
Brussel. De rode draad doorheen het debat was warmte,
de vergeten reus.
Michiel Stork (Navigant), Jos Delbeke (Europese Commissie)
en Koen Van Overberghe (Warmtenetwerk Vlaanderen)
gaven hun antwoord op respectievelijk:
- Is emissievrije chemie een utopie?
- Is groene proceswarmte een realiteit?
- Is collectieve warmte een noodzaak?
Deze lezingen werden telkens gevolgd door een
geanimeerd panelgesprek.

Lezing
Bitcoin
Op dinsdag 20 februari organiseerde ie-net in het Lamot
congrescentrum (Mechelen) jobdates met bedrijven
én een lezing door Bjorn De Sutter over de ‘Bitcoin &
blockchain’.
Als we kijken naar de mooie opkomst van ingenieurs en
de tevredenheid van de deelnemende bedrijven, mogen
we terecht spreken van een geslaagd event.
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Kennisdoorstroming
In 2018:
- waren er 73 vormingsactiviteiten
- zijn er 3 nieuwe expertgroepen opgestart
- verwerkte ie-net méér dan 230 KMO-dossiers

ie-net eerste officieel erkende
verstrekker juridische opleiding
Op 10 april 2014 verscheen de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek: “Wet tot wijziging van verschillende
bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.” In toepassing
hiervan is het KB van 30 maart 2018 verschenen m.b.t.
de erkenning van de verplichte juridische opleiding om in
het Definitief Register van Gerechtsdeskundigen te kunnen
worden opgenomen. Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat
principieel enkel nog deze deskundigen door de diverse
rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke
opdrachten. ie-net ingenieursvereniging – die al meer dan
10 jaar de Fellow Gerechtelijke Expertise organiseert –
diende een dossier in bij FOD Justitie en verkreeg als eerste
een officiële erkenning.

10

Beyond a tunnel vision
De eerste editie van Beyond a tunnel vision op 27
november jl. was een succes! De belangstelling voor
het internationale congres was groot met ruim 350
deelnemers. Naast vele gasten uit België en Nederland
waren er ook mensen uit onder andere Frankrijk, GrootBrittannië, Duitsland, Zweden, Spanje, Denemarken,
Polen, Tsjechië en Luxemburg.
De ie-net-expertgroep Civiele Techniek was medeorganisator van dit Europees Congres.
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6de BIM-praktijkdag
ie-net organiseerde op 24 oktober 2018 de jaarlijkse
BIM-praktijkdag. Deze zesde editie vond plaats tijdens
de tweedaagse beurs Digital Construction Brussels bij
Tour & Taxis.

Lustrumviering 30 jaar cursus
Europees Octrooirecht en
Octrooipraktijk
In 1987 nam wijlen ir. Leo Ryckeboer het initiatief
om samen met de Ingenieursvereniging een cursus
‘Europees Octrooirecht’ in te richten. Zijn ambitie was
om de kennis van Europees octrooirecht in Vlaanderen
te verbreden en te verdiepen en zo innovatie te
ondersteunen.
De honderden cursisten en tientallen docenten die de
voorbije 30 jaren in het Ingenieurshuis deelnamen aan
deze cursus, laten zien dat zijn opzet geslaagd is.

GO
DIGITAL!

Op 16 november werd het lustrum op gepaste wijze
gevierd in het Ingenieurshuis.

TOUR & TAXIS BRUSSEL
WWW.DIGITALCONSTRUCTIONBRUSSELS.BE

DCB-flyer-2018.indd 1

Geotechniekdag: Laat je niet
verrassen bij het versassen

3/14/2018 10:37:57 AM

Minimum wapening
in gewapend beton
Op 28 november organiseerde ie-net het eerste free
forum rond het onderwerp “Minimum wapening in gewapend beton”. De deelnemers kregen de mogelijkheid
om op voorhand onderwerpen/ideeën aan te reiken om
die op de avond zelf te bespreken.
De 84 aanwezigen waren enthousiast over de nieuwe
aanpak: kort en krachtig met voldoende details,
bondig, belangrijkste (aandachts)punten besproken.
De mogelijkheid om achteraf met elkaar in gesprek te
gaan en van gedachten te wisselen, maakte het een
geslaagde avond.
Voor herhaling vatbaar dus!

De geotechniekdag is een gezamenlijke organisatie
van ie-net en KIVI en vindt jaarlijks plaats, het ene jaar
in Vlaanderen, het andere jaar in Nederland. Dit jaar
organiseerde ie-net deze studiedag rond het thema
sluizen. Met als titel “Laat je niet verrassen bij het
versassen” werden
120 deelnemers uit
zowel Vlaanderen als
Nederland verwelkomd
in het Van der Valk
Hotel Beveren.
Het werd een zeer
interessante, leerrijke
en gevarieerde dag.
Tijdens de (uitgebreide)
lunch en afsluitende
drink was er tijd om
met collega’s kennis
uit te wisselen en te
netwerken.
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Week
van de
Ingenieur
2018
19-25 november
Voor het tweede jaar op rij organiseerde ie-net de Week van de Ingenieur.
Van 19 tot 25 november zette ie-net via verschillende evenementen het beroep
van de ingenieur in de kijker. De rode draad: industrie 4.0 en dan vooral het
potentieel daarvan. Want als er één aspect duidelijk naar voren kwam, dan was
het wel dat doemdenken over de maakindustrie in België onterecht is.

De week werd op 19 november afgetrapt met de
voorstelling van de resultaten van de Ingenieursradar. In
de aanloop naar de ingenieursweek peilde ie-net voor de
tweede maal bij bedrijven en ingenieurs naar de impact
van Industrie 4.0 en hun verwachtingen rond de vierde
industriële revolutie. De visie en de verwachtingen van
de Vlaamse ingenieurs en hun bedrijven bleken op een
jaar tijd niet wezenlijk veranderd. Maar ze zien wel in dat
een van de grootste uitdagingen ligt in het verwerven van
nieuwe competenties en vaardigheden.

12
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Na de voorstelling van de Ingenieursradar, liet Ivan Van de
Cloot, hoofdeconoom van Itinera Institute, zijn licht schijnen
over de toekomst van de maakindustrie in België. Hij zette
zich sterk af tegen het doembeeld van de onvermijdelijke
verdwijning van industriële jobs. Aansluitend volgde een
expertendebat met Guy Janssens als moderator.
Later in de week konden de Jobdates met aansluitend een
lezing van Jonathan Berte en de ie-net-prijzen met daaraan
gekoppeld de lezing van Jan De Coster over robots op veel
belangstelling rekenen.
Tijdens het lunchdebat op vrijdag bracht ie-net 11 sprekers
samen om hun visie over de impact van Industrie 4.0 te
delen. Zowel de industrie, HR als overheid waren vertegenwoordigd. Zij waren het er over eens dat wie niet de juiste
medewerkers in huis kan halen én houden, achter het net
van de vierde industriële revolutie zal vissen.
De Week van de Ingenieur werd afgesloten met De Dag
van de Wetenschap. Naast jong geweld dat in het Ingenieurshuis neerstreek voor Coderdojo en WeGoStem daagden
ook heel wat mensen op voor het ie-net Repaircafé.
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ie-net in de media
14

ie-net verscheen ook dit jaar weer op de
radar van enkele mediakanalen:
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Overzicht regionale activiteiten 2018
Brabant Brussel
Antwerpen
KVIV Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
KVIV Senioren
KVIV Limburg

Nieuwjaarsreceptie met Dirk Denoyelle bij Nissan Vilvoorde
38ste AKO Nieuwjaarsconcert
Nieuwjaarsreceptie KVIV Limburg met bezoek Olmense Zoo
Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieurs
Nieuwjaarsreceptie ie-net West-Vlaanderen
Dynamisch Kortrijk
Bezoek bouwproject crematorium Stuifduin
Lommel Neeckxlaan
Gezellig samenzijn VIK Kempen
02/02 VIK Kempen
Alden Biesen en Vroenhoven
15/02 KVIV Senioren
Bezoek volkssterrenwacht Mira
15/02 VIK Mechelen
Gezond van Geest
22/02 VIK Limburg
Bezoek Isotopolis Dessel
24/02 VIK Kempen
Gecombineerd bezoek Train World & Labo Materiaalkunde
03/02 VIK Mechelen
Infrabel
Witloof: grond-, water- en miniwitloof
13/03 KVIV Senioren
Peer coaching 2018
17/03 Vrouw en ingenieur
Bezoek Daf Oevel
20/03 VIK Kempen
Wijnproefavond italiaanse wijnen
21/03 Waasland
Bezoek seinhuis Gent Sint-Pieters
26/03 Oost-Vlaanderen
Algemene Vergadering van de v.z.w. IngenieursFonds
28/03 ie-net
Escape room 2018
30/03 jongeren
Exclusief bezoek Securitas Operation Centre
06/04 Brabant Brussel
Bezoek aan de Emaillerie Belge Nouvelle
13/04 Brabant Brussel
Warande Turnhout: achter de schermen
16/04 VIK Kempen
Volvocars en Lokeren
19/04 KVIV Senioren
Waterstof: energiedrager & technologie
19/04 Senior ingenieurs
Young Potential Weekend 2018
21/04 jongeren
Bezoek begraafplaats Laken
21/04 Brabant Brussel
Nuerbergring
22/04 motards
Omgeving van Nüerburgring
22/04 motards
Ingenieurscafé@kortrijk
26/04 West-Vlaanderen
Ingenieurscafé@brugge
03/05 west-Vlaanderen
yp after work
04/05 jongeren
Reis naar Oslo
09/05 West-Vlaanderen
Golfkennismaking en instructie
12/05 Brabant Brussel
Camp mosterd
15/05 Oost-Vlaanderen
Diamantmuseum en Umicore
15/05 KVIV Senioren
Bezoek Field Research Centre Uhasselt / Ecotron
17/05 KVIV Limburg
Maasmechelen
Algemene ledenvergadering
18/05 West-Vlaanderen
Een blik achter de schermen bij Nyrstar in Balen
18/05 VIK Mechelen
Bezoek gevangenismuseum Merksplas Kolonie
21/05 VIK Kempen
Unilin
24/05 jongeren
Computermuseum
26/05 VIK Mechelen
Bochtenopleiding in de Eiffel
26/05 motards
Brugge Trientale
27/05 West-Vlaanderen
Bezoek Breydel te Gavere
29/05 Senior ingenieurs
Bezoek brouwerij VBDCK en algemene ledenvergadering
07/06 Waasland
ie-net Waasland
Fietsweekend te Bollezeele
07/06 Brabant Brussel
Bezoek aan het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum
07/06 West-Vlaanderen
Uitnodiging: netwerkdiner Vrouw en ingenieur
08/06 Vrouw en ingenieur
De erfenis van de Medici’s … Toscane en Umbrië
10/06 KVIV Senioren
Bezoek aan Stoom- en Stroommuseum
16/06 VIK Senioren
Bedrijfsbezoek Mirox
21/06 Brabant Brussel
De BEN woning en het S- peil
21/06 Waasland
22/06 KVIV Oost-Vlaanderen Alg. Ledenvergadering ie-net Afd. VIK OVL en KVIV OVL
22/06 VIK Oost-Vlaanderen Alg. Ledenvergadering ie-net Afd. VIK OVL en KVIV OVL
Bezoek Noorderlijn / De knip in de Leien.
22/06 Waasland
Gastronomisch etentje ie-net KVIV Limburg in restaurant
23/06 KVIV Limburg
Hippocampus
Stadswandeling Mechelse minimenten
23/06 VIK Mechelen
Motorreis naar Marokko - Voorjaar 2019 - Infovergadering
24/06 motards
Fietsen en wandelen tegen kanker
24/06 VIK Limburg
Young Potentials at Brussels Urban Trail
24/06 jongeren
Bezoek Chemisch bedrijf Arlanxeo Belgium N.V.
28/06 Senior ingenieurs
Bikers’ Classics in Francorchamps
29/06 motards
Fietsroute in het Nationaal Park de Hoge Kempen
01/07 KVIV Limburg
Erasmus - 5 eeuwen terug, maar nog actueel
07/07 Brabant Brussel
14/01
14/01
21/01
28/01
28/01
30/01
02/02

12/07
28/07
03/08
03/08
04/08
09/08
11/08
11/08
17/08
22/08
02/09
03/09
13/09
19/09

KVIV Senioren
motards
KVIV Limburg
VIK Mechelen
Brabant Brussel
KVIV Senioren
Brabant Brussel
motards
VIK Limburg
Brabant Brussel
VIK Kempen
West-Vlaanderen
KVIV Limburg
KRID

20/09 KVIV Senioren
21/09 motards
22/09 Waasland
22/09 VIK Limburg
22/09
23/09
25/09
25/09

Brabant Brussel
motards
VIK Kempen
Oost-Vlaanderen

27/09 ie-net
29/09
29/09
29/09
29/09
30/09
01/10
08/10
11/10

VIK Mechelen
brabant Brussel
jongeren
brabant Brussel
Waasland
VIK Senioren
VIK Senioren
kVIV senioren

11/10 Brabant Brussel
12/10
12/10
18/10
18/10
20/10
20/10
22/10
23/10
25/10

Waasland
VIK Mechelen
KVIV Limburg
West-Vlaanderen
Jongeren
VIK Senioren
Jongeren
VIK Kempen
Oost-Vlaanderen

26/10
06/11
06/11
10/11
14/11
15/11
17/11

VIK Kempen
KVIV Senioren
VIK Limburg
Jongeren
VIK Kempen
KVIV Limburg
VIK Mechelen

22/11
23/11
25/11
29/11
01/12
06/12
08/12
11/12
11/12
12/12
15/12
15/12

VIK Ingenieursfonds
Jongeren
VIK Mechelen
VIK Senioren
VIK Mechelen
KVIV Limburg
VIK Antwerpen
KVIV Senioren
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
VIK Antwerpen
Brabant Brussel

Biologische gewasbescherming
Mega Tour de France
ZF Wind Power Operation plant Lommel
3de regionale ledenvergadering ie-net VIK Mechelen
Bezoek wijngaard met proeverij en rondleiding wijnmakerij
Bezoek ELIA en museum Nationale Bank
Wandelweekend in Sauerland
Weekend in Sauerland
De Donau van Passau tot de Zwarte Zee
Op zoek naar reeën en everzwijnen
Brains & Games
Bezoek bouwerij Van Honsebrouck en etentje
Bezoek Bioterra NV plant Genk
KRID-contactvergadering Rol van certificatie van materialen
en diensten bij een deskundigenonderzoek
Bedrijfsbezoek aan PICANOL – Geleide wandeling in IEPER
Gastronomische lunch en bezoek hotelschool TER DUINEN
Kennismaking met bestuur ie-net Motards
Fietstocht VOSSEN in Vlaanderen
DIK seminar & network event: Industrie 4.0 in de Euregio
Maas-Rijn
Bezoek van Manufacture d’Orgues Thomas in Stavelot
De bochten van de Semois - Semoy
Bezoek havenhuis Antwerpen
ie-net K@ffee: Laten tropische stormen uw dak door de lucht
vliegen?
Lezing Galileo (Global Navigation Satellite
Systems) Challenges and opportunities
Bezoek bijenteelt museum en arboretum in Kalmthout
Bosuilwandeling in het Zoniënwoud te Jezus-Eik
Young Potentials Summer BBQ
Bezoek aan Druivenserres en Wijnkelder SONIËN te Overijse
Paddenstoelwandeling te Daknam-Lokeren
Bezoek Ostend-Bruges-Airport te Oostende
Hernieuwbare energie, ja maar...
Uitzonderlijk bezoek aan de Oostendse vernieuwde
zeehaven, historisch Oostende en ijslandvaarder Amandine
Cybersecurity: hoe veilig zijn onze (industriële)
controlesystemen?
Werfbezoek Noorderlijn
Uniek en éénmalig bezoek aan ESA Keulen
Bedrijfsbezoek Hyundai Construction Equipment Europe
Tips voor ondernemende ingenieurs 1/4
Young Potential Weekend
Bezoek arboretum Wespelaar
Young potentials meets Unilin
Moderne gebouwenbeheersing bij universiteit Antwerpen
Ie-net K@ffee: Wie zorgt voor elektriciteit voor onze
elektrische auto’s
Brains & Games: Efficiency Life Hacks 2.0
Halle: Colruyt en Basilliek
Limburgs Ingenieurs Event
Young Potentials Ice Karting
Escape Room
Van Smart City naar humane stad
Paddenstoelen kweken met bier: bezoek aan een
champignonkwekerij in de kelders van Kuregem
Algemene Vergadering van IngenieursFonds vzw
Wetenschapsquiz
Dag van de Wetenschap @ Technopolis
Busuitstap naar Julich Duitsland
Toneel: Kerstavond in de Zilver
Filmvoorstelling: “Beautyful boy” in Kinepolis Hasselt
WAAN-ZINNIG: een vredesconcert, anders dan de andere!
Jaareinde banket ie-net KVIV Senioren
Tips voor ondernemende ingenieurs 2/4
Bedrijfsbezoek on semiconductor te Oudenaarde
China Light Zoo Antwerpen
Brussels Volkstejoeter: den arrangeur
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Vooruitblik 2019
Jobbeurzen

Nieuwjaarsrecepties

Young inspires
Experienced

Jubilarissenviering

Young Potential
Weekend

Bedrijf zoekt ingenieur
i.s.m. UAntwerpen

ie-net-prijzen

Rondetafeldebat

Week van de Ingenieur

Voorstellingen van de
Startbaanenquête

Salarisenquête
Dag van de Wetenschap

…
Energiedebat
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