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2016 is bijna ten einde. Een mooi moment om je een overzicht 
te bieden van onze realisaties, én een eerste blik op wat we 
voor jou in 2017 in petto hebben. 

December is eveneens de maand waarin we je vragen om 
jouw lidmaatschap te vernieuwen. Je ontvangt hiervoor 
een uitnodiging.

Hieronder vind je het overzicht van de lidmaatschapstarieven: 

TARIEVEN IE-NET LIDMAATSCHAP 2017

voor ingenieurs in 2013 of vroeger afgestudeerd 80 € 

voor ingenieurs in 2014 afgestudeerd 50 € 

voor ingenieurs in 2015 afgestudeerd 50 € 

voor ingenieurs in 2016 afgestudeerd 0 € 

voor gepensioneerde ingenieurs 50 €

voor student ingenieur afstudeerjaar 2017 0 € 

voor samenwonende ingenieurs 40 €/persoon 

voor steunende leden 80 €

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 meteen zowel lid van ie-net als van jouw alumnivereniging.

Je geniet bovenop nog een korting van 10 %. 

TARIEVEN LIDMAATSCHAP 2017 VOOR ALUMNIVERENIGINGEN

VBIG 35 €  AIG  35 €

AIKUL 25 €  VBI 25 €

BrEA 35 €  AIA 15 € 

VOORBEELD
GECOMBINEERD LIDMAATSCHAP 2017

•  Een ingenieur afgestudeerd in 2002 wenst lid te worden 

van ie-net en BrEA.

•  Het lidmaatschap voor ie-net bedraagt 80 € en voor BrEA 

bedraagt 35 euro. Door het gecombineerde lidmaatschap 

krijgt de ingenieur 10% korting.

•  Hij betaalt 103,50 € ipv 115 €.
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VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze vereniging. Inspraak geven in de werking van de vereniging, contact houden met de basis en ideeën 

toetsen is essentieel voor het goed functioneren van een vereniging. 

ie-net ingenieursvereniging voorziet in zijn statuten de organisatie van een Actieve Vrijwilligers Platform (AVP), dat ernaar streeft om de 

participatie en betrokkenheid van actieve vrijwilligers aan de werking van de vereniging te verhogen.

Het eerste AVP vond plaats op 17 maart. Tijdens het tweede AVP – op 8 oktober in Mechelen – konden vrijwilligers mee debatteren over de 

rol van ie-net in de belangenbehartiging van ingenieurs. Tijdens een attractief randprogramma leerden de vrijwilligers elkaar beter kennen.

Op 24 juni werden de 
ie-net-v rijwilligers in de 

bloemetjes gezet tijdens 
de Gili-voorstelling in het 

Ingenieurshuis
31

FOTOVERSLAG

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van een vereniging. 
Voor ie-net is dat niet anders. Om de vele vrijwilli-
gers te danken voor hun inzet nodigde ie-net hen op 
24 juni uit voor de try-outvoorstelling ‘Charlatan’ van 
Gili in het Ingenieurshuis.
De meeste genodigden kennen elkaar en dus was het 
een hartelijk weerzien. 
Met zijn nieuwe voorstelling ‘Charlatan’ verbaast men-
talist Gili alle aanwezigen! Hoe doet hij het toch? Hoe 
weet hij exact waar iemand aan denkt, wat iemand 
tekent, wat iemand schrijft?  Om duidelijk te maken 
dat het geen opgezet spel is, laat hij het lot beslissen. 
Na de voorstelling wordt er nog lang bijgepraat bij een 
hapje en een drankje.
De genodigden zijn tevreden en kijken al uit naar een 
nieuw initiatief.

CHARLATAN GILI – 24 JUNI IN HET INGENIEURSHUIS

nieuw initiatief.
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JUBILARISSENVIERING

Op dinsdag 13 september organiseerde ie-net de jaarlijkse jubilarissenviering in het Paleis der Academiën, te Brussel.  

We verwelkomden voor het eerst ook de industriële ingenieurs bij de jubilarissen.

De ideale gelegenheid om 
bij te praten, te netwerken en 
herinneringen op te halen. 

51

FOTOVERSLAG

Op dinsdag 13 september organiseerde ie-net zijn jaarlijkse 
jubilarissenviering in Brussel. Alle ingenieurs die 50 of 60 jaar 
onafgebroken lid zijn van ie-net, of van de voorgangers KVIV en 
VIK, werden gevierd.  Ook de leden die afstudeerden in 1956 
en 1966 waren uitgenodigd. We verwelkomden voor het eerst 
ook de industriële ingenieurs bij de jubilarissen. En uiteraard 
waren ook de partners welkom.

Voorzitter Luc Taerwe tijdens zijn speech in de 
prachtige locatie, het Paleis der Academiën. 

Alle jubilarissen poseren voor de foto met de voorzitter.

De statige zalen van het Paleis der Academiën 
nodigen altijd uit tot hartelijke gesprekken.

60 jaar onafgebroken lidmaatschap werd niet alleen beloond met een fl es wijn,
maar ook met een oorkonde en een levenslang gratis lidmaatschap. 

Een heerlijk diner is de ideale gelegenheid om bij te praten,
te netwerken en herinneringen op te halen.

JUBILARISSENVIERING
13 SEPTEMBER - BRUSSEL

60 jaar onafgebroken lidmaatschap werd niet alleen beloond met een fl es wijn,
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JOBDATE

Op 24 februari 2016 organiseerde de Faculteit Toegepaste 

Ingenieurswetenschappen UAntwerpen samen met ie-net ‘Bedrijf zkt. Ingenieur’. 

Deze speeddatingsessies waren exclusief voor laatstejaarsstudenten industriële 

wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen 

In navolging van deze speeddatingssessies in samenwerking met UAntwerpen 

werd door ie-net op 30 mei en 7 september een jobdate georganiseerd met 

verschillende bedrijven in het Ingenieurshuis. De deelnemende bedrijven hadden 

boeiende gesprekken met de ingeschreven sollicitanten. Naast de geplande 

gesprekken waren er zelfs enkele spontane sollicitaties. 

JOBBEURZEN

ie-net nam in 2016 deel aan meer dan 10 jobbeurzen, georganiseerd door de 

faculteiten, campussen en studentenverenigingen. Tijdens deze jobbeurzen 

maakten de laatstejaarsingenieursstudenten kennis met het ie-net jobportaal en 

de resultaten van de ie-net Salarisenquête. 

ONDERNEMEN, HOE DOE JE DAT?

Ie-net organiseerde dit jaar een drieluik rond ondernemen. Met drie infoavonden 

werd er een introductie aangeboden tot de ondernemerswereld. Bart Verhaeghe 

(Uplace, Club Brugge), mocht in februari de spits afbijten. In mei vond de thema-

avond ‘Ondernemen, hoe doe je dat?’ plaats en 3 ingenieurs met een eigen 

succesvolle zaak mochten in juni hun eigen verhaal komen voorstellen. 

Naast de geplande gesprekken, 
waren er zelfs enkele spontane 

sollicitaties. 21

fOTOvERSlAg

“ dankzij marc Van den dorpe van refi bo kreeg ik een prima 
introductie in de toch wel complexe materie. ‘Bezint eer ge 
begint’ is echt wel het juiste motto. met zijn fantastische 
tips kan ik ineens aan de slag.”

 
   Een enthousiaste deelnemer

ondernemen, 
HOe dOe Je dat?
 ie-net wil er zijn voor elke ingenieur op 
elk kruispunt in zijn/haar carrière. Daarom 
organiseert ie-net infoavonden rond thema’s 
die ingenieurs aanbelangen. Dit jaar was de 
rode draad ‘ondernemen’. 

Op 22 februari beet rasondernemer Bart Verhaeghe de spits af met zijn persoonlijk verhaal over 
ondernemen. Op 11 mei volgde ‘Ondernemen, hoe doe je dat?’ daarvan vind je hier het verslag 
en enkele foto’s. tot slot vertelden op 8 juni drie ingenieurs over hun eigen succesvolle zaak. 
Katrien Herdewyn van de elegnano-schoenen, samuel rieder van de Jaswig-statafels en Bert 
Baeck van trendminer-software waren de sprekers van de avond ‘Inspirerend ondernemen’. alle 
drie zijn ze ook prijswinnaars, Katrien Herdewijn werd in 2015 Unizo-starter van het jaar, samuel 
rieder werd in 2015 door ie-net uitverkozen tot jonge ondernemende ingenieur en Bert Baeck 
pakte zopas de titel van Vlaamse Jonge Ondernemer 2016.

een vijftigtal geïnteresseerden nam deel aan ‘Ondernemen, hoe doe je dat?’.  
marc Van den dorpe van refi bo maakte eerst kennis met zijn publiek. Opvallend was dat 
niemand van de deelnemers al een eigen zaak had, wel zou één persoon diezelfde week offi cieel 
als zelfstandige starten. 
nadat hij de ideeën over ondernemen bij zijn publiek had afgetoetst, sprak marc Van den dorpe 
duidelijk en met groot enthousiasme over de praktische kant van ondernemen. dat hij het thema 
de nodige lichtheid meegaf, bewees o.a. de eenhoorn in zijn presentatie…
een greep uit de besproken items: werk zoeken en bijverdienen als zelfstandige, kredietwaar-
digheid, samen met iemand anders een bedrijf oprichten, ondernemingsvormen, fi nancieel 
plan, administratie, fi scale tips en tricks. enkele vooroordelen werden vakkundig uit de wereld 
geholpen. de deelnemers kregen ook de kans om vragen te stellen en daar gingen ze gretig op 
in, want de sessie liep bijna drie kwartier uit. de boeiende infoavond werd afgesloten met een 
receptie. als extraatje kregen de deelnemers het startersboek ‘fit aan de start op elke leeftijd’ 
van refi bo cadeau.

Ie-net.Be 
In nIeUw JasJe
de vertrouwde ie-net-website heeft een opknapbeurt gekregen.  
Het resultaat is een dynamische site met een handig overzicht van 
activiteiten en vormingen, een virtueel Jobportaal en webpagina’s 
boordevol nuttige info, carrièretips en technologisch nieuws. neem 
regelmatig een kijkje zodat je niks mist! Beter nog: voeg de website 
toe aan je favorieten!

www.ie-net.be
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STARTBAANENQUÊTE

De ’Startbaanenquête’ wordt jaarlijks uitgevoerd door ie-net ingenieursvereniging. Ze werd  in september 2016 gelanceerd bij de 

bio-, burgerlijk en industrieel ingenieurs afgestudeerd in 2016, 2015 en 2014. Door de doelgroep uit te breiden met ingenieurs 

die 1 en 2 jaar afgestudeerd zijn, krijgen we enerzijds een beter zicht op de transitie in de arbeidsmarkt van de jonge ingenieur en 

anderzijds tips die gebaseerd zijn op concrete werkervaring voor de laatstejaarsstudent. 

467 enquêtes voldeden aan de kwaliteitscontrole en werden verwerkt in de resultaten.

Tijdens 5 infosessies in Diepenbeek, Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven presenteerde ie-net de resultaten van de Startbaanenquête 

2016 aan de laatstejaars ingenieursstudenten. Tijdens het debat gaven rekruteerders van Punch Power Train, IMEC, INSEL, Agidens, 

INEOS, Actemium, Durabrik, Randstad/INSEL en De Spoorwegen bruikbare tips aan de laatstejaarsstudenten.

Na de voorstelling van de 
resultaten volgde een leerrijk 

debat met rekruteerders. 

28

PUBLIREPORTAGE

TAL VAN INNOVATIES:

VAKBEURS SOLIDS ANTWERPEN 19 & 20 OKTOBER
150 EXPOSANTEN UPDATEN DE 
COMPLETE PROCESINDUSTRIE
Als professional uit de procesindustrie vindt u op 
Solids alle oplossingen op maat in o.a. doseer-, 
weeg- en meetapparatuur, transportsystemen, 
afscheiders, zeven, filters en handling. Enkele 
exposanten: Aleha Powder Equipment, Quality 
2 Process BV, J-Tec Material handling, Eskens 
Benelux, Dinnissen, Russell Finex, TBMA Belgie, 
Tokheim Solutions Belgium en AZO.

VOLG INNOVATIONS ON TOUR
Ontdek in één dag alle innovaties uit de proces-
industrie die betrekking hebben op de handling 
en processing van droge stoffen. Innovations 
on Tour neemt u mee langs 11 geselecteerde 
experts die op hun stand het innovatieve en on-
derscheidende karakter van hun product, dienst 
of toepassing aan u presenteren.

DMN-WESTINGHOUSE, OPTYL EN 
AVT-EUROPE AAN HET WOORD
DMN-Westinghouse presenteert haar hogedruk 
 doseersluis met axiale afdichting die voor 
vermindering van luchtlekkage zorgt. Optyl 
demonstreert de werking van een volledig 
automatische meetkast. De innovatie van 

AVT-Europe omvat een robotarm met een 3D 
camera, waarmee volautomatisch gestapelde 
zakken van een pallet gehaald kunnen worden. 

ROL VAN AFVALVERBRANDING 
IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Het Waste2Energy congres focust op het beheer 
van energie in de afvalsector. Het rationeler 
gebruik van energie en de optimalisatie van de 
energieproductie uit afvalbeheer staan centraal. 
Het congres wordt georganiseerd door GO4CIRCLE 
en sluit af met een debat over de rol van afval-
verbranding in de circulaire economie.

ATEX MASTERCLASS
Op woensdag 19 oktober vindt de ATEX masterclass 
plaats. Deze wordt georganiseerd vanuit een samen-
werking met Adinex & IAB Ingenieurs. Naast de interes-
sante thema‘s die aan bod komen is er uitgebreid de 
mogelijkheid tot netwerken. Voorinschrijving is verplicht.

WAAROM BEZOEK U SOLIDS?
Solids is dé jaarlijkse vakbeurs voor de stortgoed sector 
in de Benelux. U netwerkt er met specialisten, ontmoet 
zowel lokale spelers als internationale spelers en ont-
dekt er de meest recente sectorontwikkelingen.

SOLIDS EUROPEAN SERIES
Solids Antwerpen is onderdeel van de Solids European 
Series die zich exclusief richt op de poeder- en bulk 
technologie met beurzen in Antwerpen, Basel, Dort-
mund, Krakow, Rotterdam en Moskou.

PRAKTISCHE INFO
• Wanneer?
 Woensdag 19 & donderdag 20 oktober 

(10 – 17 u.)
• Waar?
 Antwerp Expo, Hal 4
• Gratis toegang bij voorregistratie 

met code 2333 via www.solids-antwerp.com

PROMOTIE- 
ZITTINGEN
In september en oktober was ie-net in 
samenwerking met de alumniverenigingen 
aanwezig tijdens de promotiezittingen in 
Leuven, Gent en Antwerpen.

ie-net reikte – onder andere tijdens de 
proclamatie van KUL technologiecampus 
Geel – ook prijzen uit.

De winnaars: Freya Michiels (master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde) en Thomas Wuyts 
(master in de industriële wetenschappen: elektromechanica).

PROMOTIEZITTINGEN

Bijna 1000 jonge ingenieurs die afstudeerden in 2016 hebben zich lid gemaakt van de ie-net ingenieursvereniging.
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Tijdens de Dag van de Wetenschap was ie-net 
ook aanwezig in Technopolis. 

IE-PRIJZEN 2016

Donderdag 17 november gaven de 40 finalisten van de ie-prijzen 2016 het beste van zichzelf 

tijdens de postertentoonstelling in het Shoppingcenter Gent Zuid. Met veel enthousiasme stelden zij 

hun werk voor aan publiek, jury en pers. Ze beantwoordden o.a. vragen over de maatschappelijke 

relevantie, het creatieve/innovatieve aspect en ook de toepassing in de praktijk van hun eindwerk. 

Na de tentoonstelling werden de beste eindwerken bekroond in het provinciehuis in Gent.

DAG VAN DE 
WETENSCHAP 

Op zondag 27 november vond in het 

Ingenieurshuis een repaircafé en 

Coderdojo plaats naar aanleiding van 

de Dag van de Wetenschap. 

Maar liefst 94 mensen lieten 

toestellen herstellen, leerden 

programmeren of kwamen gewoon 

een kijkje nemen. Onze herstellers 

bogen zich over strijkijzers, 

wafelijzers, naaimachines, tablets,...

En onze Coderdojo-coaches 

dompelden meer dan 25 

enthousiaste jongeren onder in de 

wereld van het programmeren.

RONDETAFELDEBAT ARBEIDSMARKT 

Op 29 november vond het rondetafeldebat rond de 

arbeidsmarkt plaats. Wim Adriaens (Kabinetschef van 

Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Philippe Muyters), Herman Claus (Voorzitter NCK), Gianni 

Duvillier (Senior Advisor Labour & Social Security bij VBO) 

en Giovanni Pauwels (Strategisch Accountmanager Industrie 

bij VDAB) bemanden het panel en zorgden samen met de 

aanwezige vertegenwoordigers van de ie-net-bedrijfsleden 

voor een geanimeerd debat! Moderator van dienst was Jo 

Cobbaut, hoofdredacteur HR Magazine. 
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ENERGIEDEBAT

Op 6 december bracht ie-net ingenieurs, niet-ingenieurs, politici en 

beleidsmakers met elkaar in debat rond energie. Velen voelen zich 

geroepen om hun mening te ventileren over dit onderwerp: juristen, 

politici, economen, lobbyisten. Maar zelden nemen ingenieurs 

publiekelijk deel aan het maatschappelijke debat over energie. We 

vroegen ons dan ook af wat de rol is van ingenieurs in het huidige 

energiebeleid. Zijn er nog ingenieurs betrokken bij het energiebeleid 

(ministers, parlement)? Is energie te belangrijk om aan (niet-) 

ingenieurs over te laten? Het integrale debat werd opgenomen en je 

kunt het herbekijken op YouTube (http://bit.ly/2haHyCX). Op zondag 

11 december werd een ingekorte versie uitgezonden op Actua TV. 

In de eerste ILYA van 2017 kan je over dit debat een uitgebreid 

verslag lezen. 

VOORSTELLING SALARISENQUÊTE 

In juni 2016 organiseerde ie-net de ‘Salarisenquête’ bij de burgerlijk, bio- en 

industrieel ingenieurs. In totaal namen naast 1349 ingenieurs werkzaam 

in België als bediende in de privésector ook 440 ingenieurs werkzaam als 

bediende in de overheid deel aan de enquête. Hierdoor is het eveneens 

mogelijk om voor de ingenieurs tewerkgesteld aan de overheid een rapport op 

te maken. 

De resultaten werden voorgesteld op 8 december en maakten onderwerp uit van 

een debat met enkele HR-verantwoordelijken van bedrijven. 

Met deze enquête brengen we niet alleen het loon in 2015, maar ook andere 

facetten van de verloning en de loopbaan van ingenieurs in kaart. Zo is er 

onder meer naar extralegale voordelen, flexibele werkvormen, tevredenheid 

loonpakket, opleidingsnoden, jobtevredenheid, jobambities, … gevraagd. 

Het rapport is vanaf 17 januari te verkrijgen.

TALENT4TECHNICS

Hoezo werkzoekende ingenieur?

Begin mei 2016 ging het Talent4Technics(T4T)-project van start. 

In dit VDAB-tewerkstellingsproject bundelen Talentenfabriek 

(het job- en opleidingspunt industrie Antwerpen), ie-net en de 

loopbaancoaches van Werk met Zin hun expertise en ervaring. 

T4T is uitsluitend bestemd voor ingenieurs. Het project omvat een 

combinatie van professionele en persoonlijke coaching, mentorship en 

werk(plekervaring). Bij de start werden 15 werkzoekende ingenieurs 

geselecteerd. De deelnemers, zowel starters als ervaren ingenieurs, 

wonen in de provincie Antwerpen en omgeving. De rol van ie-net 

ingenieursvereniging is de deelnemers helpen bij hun zoektocht 

naar werk(plekervaring) en het aanbieden van “buddy’s”. ie-net 

ingenieursvereniging wil o.a. door haar medewerking aan dit project 

haar maatschappelijke rol vervullen.

Binnen het ie-net-netwerk werden 14 ingenieurs bereid gevonden 

om de deelnemers te begeleiden. Vandaag zijn reeds 7 deelnemers 

opnieuw aan de slag.
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Young Potential Weekend

Uit verschillende enquêtes blijkt dat veel jonge ingenieurs vinden dat 

er op het vlak van soft skills een hiaat zit in de opleidingen en dat de 

voorbereiding op de arbeidsmarkt beter kan. ie-net jongeren helpt 

startende ingenieurs deze leegte te compenseren door de organisatie 

van een Young Potential Weekend. Op het programma stonden dit jaar 

uiteraard verschillende workshops rond soft skills, maar er was ook 

gezorgd voor de nodige ontspanning met een culinaire wandeling, een 

bedrijfsbezoek en een feestje in de nacht van zaterdag op zondag. 

IE-NET JONGEREN

ie-net jongeren organiseert verschillende lezingen voor studenten 

en jonge ingenieurs rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen. 

Op ‘kopen of huren’ in Leuven mochten we meer dan 400 deelnemers 

verwelkomen. Volgend jaar zal er een vervolgsessie met ‘Bouwen of 

Renoveren’ plaatsvinden.

Voor studenten werd onder andere ook een sessie rond 

loononderhandelingen georganiseerd.

47

Kopen of huren?
25 februari - Leuven

Een aandachtig publiek, twee gemotiveerde sprekers 
en een geslaagde netwerkreceptie. Dat waren de in-
grediënten voor een geslaagde voordracht over ‘Ko-
pen of huren’, zoals ze op 25 februari in Leuven werd 
georganiseerd in samenwerking met LBK en VTK. De 
avond werd ingezet met de hernieuwde voorstelling 
over ie-net-jongeren. Daarna kregen professor Nancy 
Huyghebaert en notaris Kurt Geysels het woord. Bei-
den spraken met passie over het vak en ze namen het 
publiek mee in de werelden van onroerend  zaakrecht, 
fi scaliteit en prijsvorming in de residentiële vastgoed-
markt. Na een duidelijke uiteenzetting werd er bij een 
droogje en een natje nagepraat. Als ie-net-jongeren 
kijken we terug op een mooie en leerrijke avond.

ie-net-jongeren

ILYA22_BOOK.indb   47 13/04/2016   9:09:27

WETENSCHAPSQUIZ

Jaarlijks organiseert ie-net jongeren samen met KVCV en 

ChemicAlumni een wetenschapsquiz in Technopolis, waar 300 

deelnemers strijden om de eer. Vooraf konden de deelnemers 

een bezoek brengen aan Technopolis. Voor de presentatie 

kunnen we steevast rekenen op de deskundigheid van Sabine 

Hagedoren. Elke ronde is er eveneens een vraag in de vorm 

van een live-experiment verzorgd door Technopolis.
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OVERZICHT REGIONALE ACTIVITEITEN
36ste AKO concert -  ie-net I KVIV - VIK Antwerpen • Nieuwjaarsreceptie - ie-net I Brabant-Brussel bij Securitas - ie-net I Brabant-Brussel • Nieuwjaarsreceptie KVIV Limburg bezoek 
belevingscentrum WO II / “De Brug van Vroenhoven” - ie-net I KVIV Limburg • Aperitiefconcert KVIM | ie-net - ie-net I VIK Mechelen • Laborelec & Stichting Folon - ie-net I KVIV Senioren 
• Bezoek aan een geautomatiseerde broodbakkerij - ie-net I Brabant-Brussel • Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur - ie-net I Oost-Vlaanderen • Nieuwjaarsreceptie 
ie-net West Vlaanderen - ie-net I West-Vlaanderen • JkFee Kortrijk - ie-net jongeren • Bezoek Galva Power Antwerpen - ie-net I VIK Antwerpen • Lezing: Internet Of Things door APTUS 
- ie-net I West-Vlaanderen • Jouw spreekstem: onmisbare schakel in heldere communicatie - ie-net I Vrouw en ingenieur • Bezoek Galva Power Antwerpen -  ie-net I VIK Antwerpen • 
Kopen of huren? - ie-net jongeren • Vlaams Verkeerscentrum en Shomre Hadas - ie-net I KVIV Senioren • ’t Swart Schaep, een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van VVTI, STI en VIK 
- ie-net I VIK Antwerpen VIK Kempen • Peer coaching - ie-net I Vrouw en ingenieur • Loononderhandeling - ie-net jongeren • Mazda Logistics Europe - ie-net I VIK Antwerpen VIK Mechelen 
• Nacht van de Ingenieur : Jobbeurs + Afterwork + Party - ie-net I VIK Limburg • Bezoek aan het Europees Parlement - ie-net I KVIV West-Vlaanderen • Bedrijfsbezoek Nitto Europe N.V. 
- ie-net I VIK Limburg • 1ste Algemene Ledenvergadering ie-net I Mechelen - ie-net I VIK Mechelen • Dinnerparty - ie-net I VIK Oost-Vlaanderen • Best Driver VOCB Challenge - ie-net I VIK 
West-Vlaanderen • De Tredkranen in de Lagen Landen (van de 13de tot de 18de eeuw) - ie-net I VIK Senioren • Bedrijfsbezoek Limburgse Urethane Casting N.V. - ie-net I KVIV Limburg 
• Bezoek 1e Wing Bevekom en stad Tienen - ie-net I KVIV Senioren • Haalbaarheid en evolutie in µ-grids - ie-net I Oost - en West-Vlaanderen • THV Mechelen stationsomgeving - 
ie-net I VIK Mechelen • Antwerpse spookwandeling - ie-net jongeren • Java leert u koffie (her)ontdekken - ie-net I Brabant-Brussel • Functionele LED-verlichting: een stand van zaken - 
ie-net I VIK Waasland • Bedrijfsbezoek HTMS (wereldtop in zijn gebied) - ie-net I VIK Mechelen • Essen - De douaniers spreken - ie-net I VIK Senioren • Fun-vergadering | Geef mee vorm 
aan de toekomst van ie-net jongeren! - ie-net jongeren • Cybergevaar - ie-net I VIK ie-net I VIK Oost-Vlaanderen • Bezoek nieuwe brandweerkazerne van Beveren - ie-net I VIK Waasland 
• jkfee Retie - ie-net jongeren • Sonaca en Fotografie museum - ie-net I KVIV Senioren • Young Potential Weekend 2016 - ie-net jongeren • Gegidst museum bezoek Sarcophagi - 
ie-net I Brabant-Brussel • Loopbaaneinde plannen en pensioen - ie-net I VIK Senioren • Bedrijfsbezoek NeaForma -  ie-net | VIK West-Vlaanderen • Bezoek Brouwerij Pirlot en Proeverij 
- ie-net I VIK Kempen • Jheronimus Bosch in 's Hertogenbosch (NL) - ie-net I Brabant-Brussel • Familie fietstocht omgeving Alden Biesen - ie-net I KVIV Limburg • inschrijvingen via ALK 
reizen - ie-net I VIK Limburg • Start with why - ie-net I Vrouw en ingenieur • Bezoek Rockwool fabrieken in Roermond (NL) - ie-net I VIK Waasland • EYE@Hannover + bezoek Hannover 
Messe - ie-net jongeren • Geleid bezoek aan Gentse Floraliën - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Wandelen en fietsen in de frontstreek - ie-net I KVIV West-Vlaanderen • Citytrip OLH-
Hemelvaart 2016 naar Madrid - ie-net I KVIV West-Vlaanderen • Fiets weekend in Wurfeld van 5 mei tot 8 mei - ie-net I Brabant-Brussel • Comedy voor Engineers bij Cartesio - ie-net I VIK 
Limburg • 10 jaar China - ie-net I VIK Waasland • Boottocht 50 jaar Kempen - ie-net I VIK Kempen • Lentewandeling in de Vallei van de Oude Kale - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • 
Grimbergen: Volkssterrenwacht MIRA en Norbertijnen Abdij - ie-net I KVIV Senioren • BBQ: een kunst? - ie-net I KVIV West-Vlaanderen • Bezoek aan een geautomatiseerde broodbakkerij 
- ie-net I Brabant-Brussel • City Golf in Fort Liefkenshoek - ie-net I VIK Waasland • Werfbezoek zwembad Kapermolen Hasselt - ie-net I KVIV Limburg • Bedrijfsbezoek IKEA Hasselt - 
ie-net I VIK Limburg • WTCB & Cori te Limenette - ie-net I VIK Senioren • IPS Technology - Hightech Verpakkingen - ie-net I VIK Limburg • Bedrijfsbezoek recyclagebedrijf Galloo - 
ie-net  I VIK West-Vlaanderen • 2PK-toer door de Vlaamse Ardennen - ie-net  I KVIV Oost-Vlaanderen • bobbejaanland - ie-net jongeren • Bezoek brouwerij Dilewyns en algemene 
ledenvergadering - ie-net I VIK Waasland • Heksen van Bruegel - ie-net I KVIV West-Vlaanderen • Bezoek Whiskystokerij "Het Anker" - ie-net I VIK Mechelen • Flanders Bike Valley wind 
tunnel - ie-net I KVIV Limburg • Reis: "in het spoor van de Katharen" - ie-net I KVIV Senioren • Zeiltocht op het Veerse Meer - ie-net I Brabant-Brussel • Netwerkdiner Vrouw én Ingenieur 
- Vrouw en ingenieur • Gastronomisch etentje in restaurant "Le Figaro" - ie-net I KVIV Limburg • Culinaire ontdekking voor ingenieurs - ie-net I Brabant-Brussel • Rondleiding Project Gent 
Sint-Pieters - ie-net I VIK Oost-Vlaanderen • Dokkenwandeling "Eilandje" in Antwerpen - ie-net I VIK Senioren • Regionale ledenvergadering ie-net VIK Oost-Vlaanderen - ie-net I VIK 
Oost-Vlaanderen • Stadswandeling "het Mechels Station" - ie-net I VIK Mechelen • Fiets - en wandeldag tegen kanker - ie-net I VIK Limburg • A night at the opera - ie-net jongeren • 
VIP Arrangement deelname Kroningsfeesten - ie-net I KVIV Limburg • BelÓrta en Onderzoekscentrum op groenten - ie-net I KVIV Senioren • Wandeling tijdens de Gentse Feesten - 
ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Foto zoektocht - ie-net I VIK Antwerpen • Motoweekend in Duitse Moezel en Zwarte Woud - ie-net I Brabant-Brussel • Verbeke Foundation en Fort van 
Breendonk - ie-net I KVIV Senioren • Bedrijfsgezoek Predalco - ie-net I VIK Waasland • Bedrijfsbezoek Smulders Projects - ie-net I VIK Waasland • Burn-out: oorzaken en oplossingen - 
ie-net I VIK West-Vlaanderen • 15de Wing en Dakota museum - ie-net I VIK Mechelen • Gegidst bezoek aan de historische stad Zoutleeuw - ie-net I Brabant-Brussel • Tegelmuseum, 
Steenbakkerijmuseum Emabb, New Belgicascheepswerf - ie-net I KVIV Senioren • Bezoek Fly-in met vrije val simulator - ie-net I KVIV Limburg • Waterski / wakeboard initiatie - ie-net 
jongeren • Wandeling thee bij de buren - ie-net I Brabant-Brussel • Smart Cards, identificatie en betalen met "plastic" - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Bezoek NORBORD - ie-net I VIK 
Limburg • Geleid bezoek Fort Duffel en domein Roosendael - ie-net I VIK Senioren • Bezoek voormalig paleis van Brussel - ie-net I Brabant-Brussel • Bedrijfsbezoek Tomato Masters BVBA 
- ie-net  I  VIK Oost-Vlaanderen • Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw te Brugge - ie-net  I  KVIV West-Vlaanderen • Bezoek kunstcollecite van Katoennatie - 
ie-net I VIK Kempen • Bezoek achter de schermen restauratie Abdij Park - ie-net I Brabant-Brussel • Goesting in het Brussels? - ie-net I Brabant-Brussel • Bezoek aan Audiovisueel 
Centrum Ter Kammen - ie-net I VIK Senioren • Bedrijfsbezoek IVC Group - Moduleo® - ie-net I VIK Waasland • Groenere Mobiliteit - ie-net I VIK Mechelen • Gegidste wandeling in de 
plantentuin Meise - ie-net I Brabant-Brussel • Bezoek Louvre-Lens en Arras met gids - ie-net I KVIV West-Vlaanderen • Bezoek aan de Landlopers kolonie Merksplas: historie en restauratie 
- ie-net I KVIV Limburg • ie-net jongeren: Linker Oevert de 10 km - ie-net jongeren • Bedrijfslbezoek C-Mec Kortrijk - ie-net I VIK West-Vlaanderen • Papenburg - ie-net I KVIV Senioren 
• Limburgs Ingenieurs Event 2016 - ie-net I VIK Limburg • Bedrijfsbezoek Vleemo - Windturbines - ie-net I Brabant-Brussel • Bedrijfsbezoek Lumipaper te Kallo - ie-net I VIK Senioren • 
Krijg wat je verdient tijdens je jaarlijks salarisgesprek met je baas - ie-net I Vrouw en Ingenieur • ZENTRICK – Slimme en interactieve video oplossingen - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • 
Bezoek aan het Vlaams Parlement en de VRT - ie-net I VIK Limburg • Gandaham en harpmuziek - ie-net I KVIV Senioren • When technology meets molecular biology: De genetische 
revolutie. - ie-net I KVIV Limburg • Whiskyproeverij: ie-net I Brabant-Brussel • Bezoek nieuw Havenhuis - ie-net I VIK Waasland • Culinaire ontdekking voor ingenieurs - ie-net I Brabant-
Brussel • Kans of toeval? Hoe ermee omgaan - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Bezoek Colruyt: Logistieke keten en duurzaam ondernemen - ie-net I VIK Senioren • Wetenschapsquiz 
2016 - ie-net jongeren • Sinterklaasfeest - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Kinderarbeid in MIAT Gent - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Bedrijfsbezoek Anziplast te Izegem - ie-net I VIK 
Senioren • Quiz der ingenieurs - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Toneel: Echt Mechels Theater - ie-net I VIK Mechelen • Discours omtrent efficiënt en slim netwerken - ie-net jongeren • 
Brussels Volkstoneel 'n Vlooi in a Uur' - ie-net I Brabant-Brussel • MEDISIP UZ-Gent – Voordracht Medsiche Scantechnieken - ie-net I KVIV Oost-Vlaanderen • Eindejaarbanket ie-net I KVIV 
Senioren 2016 - ie-net I KVIV Senioren • Jaarlijks filmbezoek 2016 - ie-net I KVIV Limburg • Bedrijfsbezoek Servaco Food Control te Wetteren - ie-net I VIK West-Vlaanderen • Ice Karting 
- karting on ice - ie-net jongeren • 

Meer dan 5000 mensen namen deel aan de meer dan 145 activiteiten, 
georganiseerd door de ie-net-afdelingen.
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JANUARI
• Bouwmanager

• Planning & scheduling van onderhoudsactiviteiten

FEBRUARI
• Webinar2 : 50 jaar CIVT

• Process Safety

• Piping & Engineering

• Levensduurverlenging van constructies

•  Smart & digital farming: toekomstperspectieven 

voor plantaardige productie

• Grote Infrastructuurwerken

• Efficiënter onderhoud dankzij Hands On Tool Time

MAART
• Reliability Engineering

•  Energiebeleid in België : van de hemel naar de hel 

en terug ?

• Lijmtechniek & verbindingen

• Energiebesparing in de procesindustrie

• Belgisch Octrooirecht

• Slim naar Antwerpen

•  Bedrijfsbezoek enzymen-fabrikant Dupont 

Industrial Biosciences

APRIL
•  Uitdagingen voor de landbouwer en de industrie bij 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

• Chemische Procesengineering

• 10 jaar EPB

MEI
• Webinar3 : 50 jaar CIVT

• Resource Recory from Water

• Kaaimuren

• Moderne Smeertechnieken

• Projectmanagement en planning

• CE-machinerichtlijn 2006/42/EG

• Chemie & Nucleaire Geneeskunde

• Risicobeperking bij horizontale boringen

• De Oosterweelverbinding

• Bedrijsbezoek Arcelor Mittal

JUNI
• Lean in maintenance

• Self-healing Concrete

•  Overdrukbeveiliging in de process industrie (en 

veiligheidskleppen)

SEPTEMBER
• Praktische inleiding tot Fire Safety Engineering

• Wapeningsdetaillering

• Plat Dak Specialist 

• ETICS : Nieuwe tendensen in buitengevelisolatie

• Asset Management

•  3de Akoestische isolatiedag : Geluiddemping en 

Trillingsisolatie van installaties in gebouwen

• 43ste Hogere Cursus Akoestiek

• MS Project

• Projectmanagement en -planning

• 15de basiscursus Europees Octrooirecht (1ste jaar)

• 17de Isolatiedag

•  Bezoek Studiecentrum voor Kernenergie SCK.CEN 

Mol Reactor BR2 en Radiobiologie VOLZET

OKTOBER
• Piping & Engineering

• Basiscursus Grondmechanica

•  Markante infrastructuur : verbinding A11 : 

studienamiddag met werfbezoek

•  De omlegging van kabel- en rioleringstracés ter 

hoogte van de R1

• HVAC 

• Planning en Scheduling van onderhoudsactiviteiten

• EEX-ATEX

• Drukvaten, warmtewisselaars en opslagtanks

• Leer technische kennis met succes verkopen ! 

• 4de praktijkdag BIM

• Energiebesparingen in de procesindustrie

• Exploitatie en beheer van intellectuele eigendom

• Elementaire deeltjes

• De haven van Antwerpen: een gevarenzone ?

NOVEMBER
• Inzicht in Lastechniek

• Functionele veiligheid volgens de machinerichtlijn

•  Bedrijfsbezoek vriesverse groenten- en 

fruitproducent Ardo

• Chemische Procesengineering

• Van Ingenieur tot Manager

• Bedrijfsbezoek Umicore

• Pinch methodologie

•  Geotechniekdag : Renovatie waterbouwkundige 

infrastructuur

• Voedselallergenen

• Nutriëntefficiëntie

DECEMBER
• Bodemsaneringsdag

• Risicobeheersing in de veehouderij

• Bedrijfsbezoek Prayon

• Decanteercentrifuges

OVERZICHT OPLEIDINGEN 2016

Cijfers: 

- 91 vormingsactiviteiten

- Aantal deelnemers: 2250

- In 2016 steeg de omzet van 
Vorming & Opleiding met 66%
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15 januari

Nieuwjaarsreceptie – Vastgoed ontdekken in Brussel 

ie-net | Brabant Brussel

15 januari

37ste AKO Nieuwjaarsconcert 

Antwerps Kultureel Overleg i.s.m. ie-net | Antwerpen

16 januari

Nieuwjaarsreceptie - Causerie met Mia Vanstraelen 

Vrouw en Ingenieur

22 januari

Nieuwjaarsaperitiefconcert 

ie-net | VIK Mechelen en KVIM

22 januari

Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur 2017 

ie-net | VIK Oost-Vlaanderen, ie-net | KVIV Oost-Vlaanderen & ie-net | 

Waasland

27 januari

Nieuwjaarsreceptie in het Havenhuis te Antwerpen 

met als gastspreker Rik Vera

29 januari

Nieuwjaarsreceptie met bezoek aan het duikcentrum TODI Beringen 

ie-net | KVIV Limburg

29 januari

Nieuwjaarsreceptie

ie-net | VIK West-Vlaanderen en ie-net | KVIV West-Vlaanderen

Februari

Jobbeurzen

14 maart

Bedrijf zkt. ingenieur

15 maart

Infoavond: ‘Projectmanagement en ingenieurs’

27 maart

Debat mobiliteit

29 maart

Ethiek en de ingenieur, Egbert Lox

19 april

Boekvoorstelling X-factor 

25 april

Actief Vrijwilligers Platform

23 mei

Ingenieursdebat

19 juni

Jubilarissenviering promotiejaar 1967 en 1957

Juni - december

Promotiezittingen

Oktober

Voorstelling resultaten startbaanenquête 

November

Uitreiking van de ie-prijzen

26 november

Dag van de Wetenschap 2017

December

Salarisenquête 

EEN GREEP 
UIT DE ACTIVITEITEN IN 2017 

Check zeker geregeld onze website! Zo blijf je op de hoogte van al onze activiteiten! > www.ie-net.be


