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TARIEVEN IE-NET LIDMAATSCHAP 2018
voor ingenieurs in 2014 of vroeger afgestudeerd

80 €

voor ingenieurs in 2015 afgestudeerd

50 €

voor ingenieurs in 2016 afgestudeerd

50 €

voor ingenieurs in 2017 afgestudeerd

0€

voor gepensioneerde ingenieurs

50 €

voor student ingenieur afstudeerjaar 2018

TERUGBLIK
2017

voor samenwonende ingenieurs

0€
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 2018 VOOR ALUMNIVERENIGINGEN
VBIG 		

35 € 		

AIG 		

35 €

AIKUL 		

25 € 		

VBI 		

25 €

BrEA 		

35 € 		

AIA 		

15 €

2017 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 2018 in petto hebben.
December is eveneens de maand waarin we je vragen
om jouw lidmaatschap te vernieuwen. Je ontvangt
hiervoor een uitnodiging.
Bespaar dankzij je ie-net-lidmaatschap 10 euro per
persoon voor het autosalon. Voor slechts 5 euro biedt
ie-net je op 15 januari toegang tot het autosalon.
Vernieuw dus snel je ie-net-lidmaatschap!
Hiernaast vind je het overzicht van de
lidmaatschapstarieven:

VOORBEELD
GECOMBINEERD LIDMAATSCHAP 2018
• Een ingenieur afgestudeerd in 2002 wenst lid te worden
van ie-net en VBIG.
• Het lidmaatschap voor ie-net bedraagt 80 € en voor VBIG
bedraagt 35 €. Door het gecombineerde lidmaatschap krijgt
de ingenieur 10% korting.
• Hij betaalt 103,50 € ipv 115 €
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NIEUWJAARSRECEPTIES
Op 27 januari werd het nieuwe jaar op gepaste wijze ingezet
in het Havenhuis van Antwerpen. ie-net had de eer om als
eerste organisatie een evenement te hosten op deze unieke
locatie. 260 ie-net leden luisterden aandachtig naar het
jaaroverzicht, de ambities van de organisatie voor 2017 en
de keynote speech van gastspreker Rik Vera van Nexxworks.

Ook de verschillende deelgroepen klonken
op het nieuwe jaar.
Onder andere ie-net l KVIV Oost-Vlaanderen,
ie-net l VIK Oost-Vlaanderen en ienet Waasland sloegen traditiegetrouw
de handen in elkaar voor de
nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse
Ingenieur..

…en bij ie-net l KVIV & VIK Antwerpen
genoten ze zoals gewoonlijk van een
prachtig nieuwjaarsconcert
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Strategisch plan
2017-2022
De Raad van Bestuur van ie-net ingenieursvereniging heeft in
de eerste helft van 2017 een strategische analyse gemaakt
waarin de huidige situatie werd geëvalueerd en de fundamentele activiteiten voor ie-net in kaart werden gebracht.
De strategische ambities van de huidige Raad van Bestuur
zijn vertaald naar een Strategisch plan voor de periode 2017
tot 2022. De implementatie van de strategie gebeurt door
de algemeen directeur op basis van een operationeel plan in
samenspraak met de Raad van Bestuur.

Twee nieuwe expertgroepen
ie-net werd in 2017 twee expertgroepen rijker:
Process Analyser Technology (PAT) en Emerging Digital
Technologies (EDT).
Process Analyser Technology
Deze expertgroep heeft als doel het in kaart brengen van
technologische vernieuwing en trends betreffende PAT,
het uitnodigen van gespecialiseerde sprekers en informele
netwerken creëren.
Emerging Digital Technologies
Wat kan digitale technologie vandaag de dag betekenen
voor een organisatie of de maatschappij? De digitale wereld
van vandaag verandert razendsnel. Elke dag komen nieuwe
technologieën (zowel soft- als hardware) uit. Nieuwe
VR-brillen die steeds meer kunnen, nieuwe software
die al maar slimmer wordt,... Het is een hele uitdaging
om bij te blijven met die laatste nieuwe technologische
ontwikkelingen. De opzet van de ie-net-expertgroep
Emerging Digital Technologies (EDT) is de nieuwe trends
opvolgen, bestuderen en deze kennis laten doorstromen met
als doel na te gaan waar en hoe die kunnen worden ingezet
in onze huidige en toekomstige maatschappij.
Daarnaast vormt deze groep een prima manier om
ervaringen met elkaar uit te wisselen en te netwerken met
mensen uit de sector.
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Jubilarissenviering
Op 19 juni organiseerde ie-net de jaarlijkse jubilarissenviering
in het Paleis der Academiën, te Brussel. Alle ingenieurs die
50 of 60 jaar onafgebroken lid zijn van ie-net, of van de
voorgangers KVIV en VIK werden gevierd. Ook leden die
afstudeerden in 1957 en 1967 waren uitgenodigd.

Young Inspires
Experienced
Via het nieuwe initiatief Young Inspires Experienced gaf
ie-net op dinsdag 28 maart een podium aan 5 jonge
ondernemende ingenieurs en doctoraatsstudenten. In de
Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en
Kunst presenteerden dit ambitieuze vijftal elk hun onderzoek
in de energie- en duurzaamheidssector. ie-net had ook
een leuke verrassing in petto: 3 deelnemers wonnen een
testweekend met een BMW i3.
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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.
Universiteit Antwerpen en ie-net sloegen ook dit jaar de
handen in elkaar voor een nieuwe editie van Bedrijf zkt.
Ing.. Aan de hand van een speeddating-concept konden
de laatstejaars ingenieursstudenten kennismaken met
een hele reeks rekruterende bedrijven.

ie-net Jobdate + Career Radar
Aangenaam druk was het in het Ingenieurshuis tijdens
de jobdate op 26 april. ie-net was gastheer voor 11
bedrijven en een 30-tal nieuwsgierige ingenieurs. Om
vraag en aanbod tussen de bedrijven en ingenieurs beter op elkaar af te stemmen boden we de ie-net leden
een gratis assessment aan. Career Radar is een begeleiding die ingenieurs kan helpen bij het oriënteren van
hun carrière.
ie-net blikt tevreden terug op deze jobdate, op dinsdag
20 februari vindt er een nieuwe editie plaats in het
Lamot-congrescentrum in Mechelen. Hou onze website
in de gaten voor meer informatie.
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Young Potential Weekend
ie-net Jongeren, de vertegenwoordiging van het jonge,
ambitieuze ingenieursgeweld binnen onze vereniging,
organiseerde in 2017 voor een eerste maal twee edities
van het Young Potential Weekend. In Antwerpen en Gent
werd er tijdens een tweedaagse via een interactieve en
professionele setting én een Technische Business Case
een softskill training op maat uitgewerkt voor de deelnemers. Tussen het vele denkwerk werd er uiteraard ook
tijd uitgetrokken om het nachtleven te verkennen.
De volgende editie van het Young Potential Weekend
vindt plaats van 21 tot 22 april in Gent.

Startbaanenquête 2017
ie-net ingenieursvereniging brengt jaarlijks – d.m.v. een
enquête - de start van de ingenieursloopbaan in kaart.
De resultaten van de enquête worden aangewend om
ingenieursstudenten bij de start van het academiejaar
te informeren over de verschillende aspecten van de
start van een ingenieursloopbaan. ie-net organiseerde
in samenwerking met de universiteiten de voorstelling
van de resultaten: op 16 oktober in Hasselt, op 17
oktober in Kortrijk, op 19 oktober in Gent, op 23 oktober
in Brussel, op 25 oktober in Leuven en op 27 oktober in
Antwerpen. Meer dan 600 laatstejaarsstudenten waren
hierop aanwezig.

Promotievieringen
ie-net was dit jaar ook aanwezig op de verschillende
promotievieringen van de universiteiten en werd daar
vertegenwoordigd door de alumniverenigingen en de
ie-net jongeren. Dit jaar konden de pas afgestudeerde
ingenieurs kennismaken met ie-net via een kraslot,
waarmee mooie prijzen te winnen vielen.

ie-net-prijzen
Op donderdag 23 november streden 43 jonge
ingenieurs om een prijs voor beste masterproef
Ingenieurswetenschappen, opgedeeld in de
gebruikelijke ingenieur categorieën (bio-, burgerlijk
en industrieel ingenieur). Daarnaast werd er ook een
persprijs, een publieksprijs en een prijs voor de ‘Beste
Jonge, Ondernemende Ingenieur’ uitgereikt.
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ie-net debatten
ie-net trok in 2017 de lijn door van de debattenreeks die het in 2016 gestart
was. Met deze debatten willen we ingenieurs enerzijds een stem geven in het
maatschappelijk debat en anderzijds een discussie rond een bepaald thema op
gang brengen die tot nieuwe inzichten kan leiden. De thema’s die dit jaar de
revue passeerden waren zeer gevarieerd: energie, mobiliteit, ethiek, industrie 4.0
en politiek.
Ook volgend jaar zetten we deze traditie verder, hou onze website en sociale
media in de gaten!

Mobiliteit
De insteek voor ons eerste debat van het jaar rond mobiliteit
was: ‘‘Hoe kunnen we 30.000 voertuigen uit het verkeer
halen?’ (los van de discussie over de Oosterweel-verbinding)’.
De avond werd ingeleid door Marius Macku de Europese
‘senior associate public policy and government relations’ van
het alternatieve taxibedrijf Uber, nadien volgden drie aparte
debatten over minder hinder bij wegenwerken, het al dan
niet subsidiëren van openbaar vervoer en rekeningrijden. Het
werd een erg interessante avond waarbij vooraanstaande
experten zoals Dirk Lauwers (UGent), econoom Andreas Tirez
en Griet De Ceuster (Transport & Mobility Leuven) hun visie
deelden.

Politiek
Voor het event over ingenieurs en politiek mocht ie-net op de
VUB de internationaal gerenommeerde Prof. Dr. Ir. Clement
Hiel verwelkomen. Hiel werkt en doceert in de VS en was
eind 2016 te gast op het Witte Huis. Met zijn lezing “Veertig
Jaar van Innovatie aan de “Cutting Edge” van Lucht en
Ruimtevaart” gaf hij een bevlogen verhaal over zijn carrière.
Nadien lieten we met Els Ampe (Open VLD), Andries
Gryffroy en Peter Dedecker (beiden N-VA) drie ingenieurs
aan het woord die voor een politiek carrièrepad gekozen
hebben. Zij werden geflankeerd door de decaan
Ingenieurswetenschappen aan de VUB Stefaan Caenepeel en
gast van de avond Clement Hiel. Samen besproken ze het
onevenwicht in de samenstelling van het politieke personeel
in ons land en waarom ingenieurs een meerwaarde kunnen
bieden op de politieke bestuursniveaus.
8
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DEBATAVOND
Ingenieurs & Ethiek
18 SEPTEMBER
INGENIEURSHUIS
ANTWERPEN

Egbert Lox

(Senior Vice President
Government Affairs Umicore)

over ingenieurs & ethiek en
het DIESELGATE-SCHANDAAL
inschrijven* via:
www.ie-net.be/ethiekdebat

ie-net ingenieursvereniging vzw
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

*inschrijven verplicht

Ethiek
Ook het debat over ingenieurs en ethiek bood heel wat
interessante inzichten. Dat ingenieurs op de werkvloer
moeten worstelen met maatschappelijk en ethisch
gecompliceerde vraagstukken, werd bewezen door de
Dieselgate-affaire of de verregaande toepassingen van
artificiële intelligentie. Egbert Lox, Senior Vice President
Government Affairs bij Umicore lichtte tijdens een lezing
toe hoe men als ingenieur in dergelijke situaties kan
reageren. Nadien werd er tijdens een panelgesprek
met businessfilosoof Jochanan Eynikel (ETION) en
burgerlijk ingenieur/filosoof Martin Meganck (KU Leuven)
doorgegaan op dit thema.

Energiedebat
Voor het tweede jaar op rij organiseerde ie-net op 6
december een energiedebat, ditmaal nog iets groter en
ambitieuzer dan het jaar voordien. Hét centrale thema
dat op de hoofdzetel van KBC besproken werd was het nu
nog steeds erg actuele energiepact dat de verschillende
overheden recent voorstelden. De avond werd ingeleid met
een reeks van vijf korte lezingen door ervaringsdeskundigen
uit de overheid, privésector en academische wereld. Nadien
werd bij zes politieke tenoren het vuur aan de schenen
gelegd. De knoop rond het energiepact werd nog niet
doorgehakt, maar het energiedebat van ie-net zorgde voor
een geanimeerde avond waarin een goed inzicht werd
gedeeld in de problematiek en er een duidelijk gevoel van
‘sense of urgency’ werd meegegeven.
TERUGBLIK 2017 | VOORUITBLIK 2018
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Boekvoorstelling
X-factor
Hoe werkt homebanking? Hoe worden gezelschapsspelletjes
ontwikkeld? Hoe betrouwbaar kan windenergie worden? Hoe
ontdekken we vervalste schilderijen? Blijven slimme meisjes
langer single? Hoe gevaarlijk kan een bioterrorist worden?
Bij al deze vragen - en nog vele andere - speelt wiskunde
een belangrijke rol in de zoektocht naar het antwoord.
In het boek X-factor. 20 verhalen over de onzichtbare
kracht van wiskunde hebben Giovanni Samaey en Joos
Vandewalle - respectievelijk docent en emeritus wiskundige
ingenieurstechnieken -twintig voorbeelden uit het
leven gegrepen die de waarde en het nut van wiskunde
overduidelijk illustreren. Beide schrijvers waren dan ook
heel enthousiast toen ze dit voorjaar hun boek kwamen
voorstellen aan het ingenieurspubliek van ie-net.
Wie zich inschreef voor de boekvoorstelling op 19 april in het
Ingenieurshuis, kon kans maken op een gratis exemplaar van
het boek!

Teach for Belgium
Op 19 september organiseerde ie-net in samenwerking
met de vzw ’Teach for Belgium’ een informatiesessie
voor wie zich sociaal wil engageren en droomt van een
job in het onderwijs. De vzw wil de schoolongelijkheid
verminderen door geëngageerde mensen te vormen tot
inspirerende leerkrachten en changemakers voor diegenen
uit in maatschappij die dit het meest nodig hebben. Als
deelnemer ga je 2 jaar fulltime betaald aan de slag in een
school met een lage socio-economische index. Je wordt
hierbij gevormd en ondersteund door het team van Teach
for Belgium. Deze begeleiding focust niet enkel op het
lesgeven, maar eveneens op het uitbouwen van jouw
verdere carrière als social changemaker.
Resultaat na de infosessie: 12 kandidaten waarvan een
eerste al gestart is.

10

TERUGBLIK 2017 | VOORUITBLIK 2018

Jobportaal
• 478 bedrijven stellen zich voor

Salarisenquête

• 360 ingenieurs op zoek naar een nieuwe uitdaging
hebben hun cv gepost
• 814 vacatures werden in 2017 gepubliceerd
• www.jobs-ie-net.be

In juni 2017 organiseerde ie-net de ‘Salarisenquête’ bij
de burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs. In totaal
namen meer dan 1800 ingenieurs deel aan de enquête.
Met deze enquête brengen we niet alleen het loon in
2016, 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 eind januari 2018 te verkrijgen.

Opleidingen
• 87 vormingsactiviteiten
• 2488 deelnemers
• Het vormingsaanbod werd in
2017 ook aangevuld met nieuwe
opleidingen. Zo was onder meer
‘Conceptueel ontwerpen met
metselwerk’ een schot in de roos
met 28 deelnemers.
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WEEK VAN DE INGENIEUR 2017
20-26 NOVEMBER
In november werd er een nieuw initiatief onder
de doopvont gehouden, namelijk de Week van de
Ingenieur. Met deze week wil ie-net een jaarlijkse
traditie starten om het werk van de ingenieur een
week lang in de spotlights zetten.

De rode draad doorheen deze week was het thema
industrie 4.0. ie-net onderzocht in de eerste plaats via een
enquête bij meer dan 1400 ingenieurs en werkgevers de
impact die deze transitie zal hebben op het werk van de
ingenieur en de omstandigheden waarin hij werkt. De
resultaten van deze enquête werden gebundeld in het
rapport ‘De Ingenieursradar’.
Op maandag 20 november werden de resultaten van de
enquête voorgesteld in het Ingenieurshuis, aansluitend
volgde een erg interessant debat tussen experts die
dagelijks geconfronteerd worden met de transitie naar dit
nieuwe economische model.
Later tijdens de Week van de Ingenieur organiseerde ie-net
ook een intern debat met enerzijds afgevaardigden van het
Kabinet van Vlaams Minister van Werk Philippe Muyters,
de VDAB, het VBO en Flanders Make, het strategisch
onderzoekscentrum voor de maakindustrie, en anderzijds
vertegenwoordigers van grote en kleine bedrijven. Ook hier
werd een rijke discussie gevoerd en werden een heel aantal
interessante inzichten gedeeld.

12
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Ook lokaal werden er enkele initiatieven op touw gezet.
De afdeling van ie-net Brabant-Brussel organiseerde op
dinsdag 21 november in samenwerking met IBM een
lezing over de GDPR-wetgeving en een dag later kende
ook het symposium over Artificiële Intelligentie van de
Brussels Engineering Alumni een groot succes.
De Week van de Ingenieur werd afgesloten met de Dag
van de Wetenschap. ie-net nam hieraan deel met drie
activiteiten: een repair café, een Coderdojo-sessie en een
WeGoStem-workshop. Het was een groot succes, want we
telden meer dan 150 deelnemers dit jaar.
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Wedstrijden & Promo-acties
ie-net-leden konden in 2017 serieus in de prijzen vallen en
van verschillende promo-acties genieten:

Iets nuttigs doen
met je diploma?

ie-net in de media
De werking van ie-net verscheen dit jaar ook op de radar
van enkele mediakanalen.

14
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Overzicht regionale activiteiten 2017
14/01
15/01
15/01
16/01
22/01
22/01
24/01
27/01
29/01

VIK Antwerpen
Brabant Brussel
VIK Antwerpen
Vrouw en Ingeneur
Oost-Vlaanderen
VIK Mechelen
KVIV Senioren
Antwerpen
KVIV Limburg

29/01
30/01
02/02
14/02
16/02
16/02

West-Vlaanderen
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK Oost-Vlaanderen
KVIV Senioren
VIK Limburg
West-Vlaanderen

21/02
23/02
02/03
06/03
07/03
09/03
09/03
10/03
11/03
12/03
14/03
16/03
23/03
30/03
30/03
02/04
02/04
09/04
11/04
11/04
13/04
14/04
20/04
20/04
21/04
21/04
22/04
22/04
22/04
23/04
27/04
27/04
06/05
11/05
16/05

KVIV Oost-Vlaanderen
KVIV Limburg
KVIV Senioren
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK West-Vlaanderen
jongeren
VIK Mechelen
Vrouw en Ingeneur
Brabant Brussel
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK Mechelen
West-Vlaanderen
KVIV Oost-Vlaanderen
Limburg
ie-net
Motards
Motards
Motards
Waasland
VIK Senior ingenieurs
KVIV Senioren
jongeren
Limburg
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK Antwerpen
VIK West-Vlaanderen
VIK Oost-Vlaanderen
VIK Mechelen
VIK Kempen
Brabant Brussel
KVIV Limburg
AIG
West-Vlaanderen
VIK Limburg
KVIV Senioren

18/05
19/05
20/05
20/05
21/05
21/05

Waasland
jongeren
VIK Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
VIK Oost-Vlaanderen
Brabant Brussel

21/05
21/05
23/05
25/05
25/05
01/06

AIG
Motards
VIK Oost-Vlaanderen
Brabant Brussel
Brabant Brussel
Waasland

01/06
05/06
08/06
09/06

KVIV Limburg
Antwerpen | Kempen
VIK Senior ingenieurs
KVIV Oost-Vlaanderen

C hina Light: een uniek lichtfestival in ZOO Antwerpen
Nieuwjaarsreceptie – vastgoed ontdekken in Brussel
37ste AKO Nieuwjaarsconcert
Nieuwjaarsreceptie - Causerie met Mia Vanstraelen
Nieuwjaarshappening Oost-Vlaamse ingenieurs 2017
Nieuwjaarsaperitiefconcert
BRAFA – Europese kunstbeurs
Nieuwjaarsreceptie Havenhuis
Nieuwjaarsreceptie ie-net | KVIV Limburg met bezoek
aan het duikcentrum TODI Beringen
Nieuwjaarsreceptie ie-net | West Vlaanderen
Smartcards: identificatie en betalen met plastics
Bedrijfsbezoek Deprest
Teseum en Gallo-Romeins museum te Tongeren
Nacht van de ingenieur
Te gast bij Condor Safety: Veilig werken op hoogte en
persoonlijke valbeveiliging
Bezoek Justitiepaleis Gent
Bedrijfsbezoek IPTE Factory Automation
Op stap met bloemen
De “Theory of Everything” in de Fysica...
Bedrijfsbezoek Servaco Food Control te Wetteren
Koffie Tasting
Regionlae ledenvergadering ie-net | VIK Mechelen
Leading ladies van het Vlaamse bier
Werfbezoek Park Belle Vue te Leuven
STAM: de stad van morgen
10 vooroordelen over zonne-energie ontkracht
Debatavond: ingenieur en ethiek
Imec – Lunar project voor de winkel van morgen
Bezoek Norbord te Genk
Beleggen in papier en bakstenen
ie-net Motards Nürburgring
ie-net Motards Nürbrug - omgeving
ie-net Motards Monumentenrit
Bedrijfsbezoek Automation N.V.
Bedrijsbezoek ELIA
Luik - La Boverie en Metallurgie
Escape Room
Bezoek aan de Corda campus te Hasselt
Bezoek aan AQUA4c (Omega 3 baars)
Bezoek brouwerij Bosteels te Buggenhout
Regionale ledenvergadering ie-net VIK West-Vlaanderen
De Opera van Gent achter de schermen
Bezoek Whiskystokerij Het Anker
3500 jaar textielkunst Katoennatie
Pareltje in Brabant - natuurwonder Hallerbos
Bedrijfsbezoek Chiyoda Europe N.V.
Techboost 2017
Lentefietstocht
Burn-out: slachtoffer van jouw passie
Daguitstap voeding : kunstmest voor planten en  eieren
voor de mens
Bezoek Smulders Projets
Bezoek brouwerij Het Anker
O’de Flander - Jeneverproeverij
Golfinitiatie en bbq
Bezoek Stoomcentrum
Bezoek aan begraafplaats Dieweg - du Père-Lachaise
van Brussel
Begeleid bezoek Havenhuis Antwerpen
ie-net Motards Westhoek ‘14-’18
Bezoek KBC Arteveldetoren
Hemelvaart fietsweekend te Middelburg
Zeiltocht op het Veerse Meer
Algemene ledenvergadering ie-net Waasland + 800 jaar
Sint-Niklaas
European support center ESC-Helifly
Wandeling en bezoek Abdij Postel
Statistics Belgium
Bezoek aan Terranova Solar

10/06
10/06
10/06
11/06
11/06
16/06
16/06
17/06
23/06
24/06
25/06
02/07

Motards
Brabant Brussel
Waasland
KVIV Senioren
VIK Limburg
jongeren
Vrouw en Ingeneur
KVIV Limburg
VIK Oost-Vlaanderen
VIK Mechelen
VIK Limburg
KVIV Limburg

02/07
04/07
14/07
15/07
21/07
30/07
11/08
22/08
24/08
02/09
10/09
14/09
14/09

Brabant Brussel
KVIV Senioren
AIG
Waasland
KVIV Oost-Vlaanderen
Motards
Motards
KVIV Senioren
KVIV Oost-Vlaanderen
Waasland
Motards
KVIV Limburg
VIK Senior ingenieurs

16/09
21/09
21/09
23/09
23/09
27/09
30/09
01/10
06/10
14/10
19/10
20/10
26/10
27/10
04/11
04/11
07/11

VIK Mechelen
VIK Senior ingenieurs
KVIV Senioren
Vrouw en Ingeneur
Brabant Brussel
West-Vlaanderen
Brabant Brussel
West-Vlaanderen
VIK Senior ingenieurs
Brabant Brussel
Waasland
Oost-Vlaanderen
VIK Limburg
Vrouw en Ingeneur
VIK Kempen
Waasland
KVIV Senioren

07/11

VIK Senior ingenieurs

08/11

Brabant Brussel

11/11
11/11
14/11
17/11
18/11
20/11
21/11
22/11
23/11
25/11
28/11
29/11
01/12
01/12
02/12
05/12
07/12
08/12
09/12
09/12
14/12
14/12

KVIV Limburg
Jongeren
VIK Limburg
Jongeren
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK Mechelen
Brabant Brussel
VIK Oost-Vlaanderen
KVIV Limburg
VIK West-Vlaanderen
VIK Senior ingenieurs
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK Mechelen
KVIV Oost-Vlaanderen
KVIV Oost-Vlaanderen
VIK Kempen
Brabant Brussel
Waasland
KVIV Oost-Vlaanderen
Jongeren
KVIV Limburg
KVIV Senioren

Cursus rijvaardigheid
Amuse Gueule wandeling in Leuven
Art Deco te Sint-Niklaas
Kunst en gastronomie in Spaans Baskenland
Reis naar Istrië / Kroatië
EYE Conference - Bristol (UK)
Netwerkdiner Vrouw en Ingenieur
Gastronomisch etentje in de Waterburcht Millen (Riemst)
Algemene ledenvergadering VIK Oost-Vlaanderen
Stadswandeling Op.Recht.Mechelen
Wandelen en Fietsen tegen Kanker
Familiale fietstocht ie-net | KVIV Limburg Lommel Postel
Zeilwagenrijden
Westfront
Zo mooi Zo blond Musical
Bezoek Havenhuis Antwerpen
Wandeling Gentse Feesten
ie-net | Motards: Mega Tour de France
ie-net | Motards: Elza’s en de Vogezen
Het nieuwe Zwin
ORSI – Robotic Surgery Institute
Bezoek stadsbrouwerij De Koninck
ie-net | Motards: Ardennentoer
Bezoek Brandweer Oost-Limburg te Genk
Spoorwegtechnieken door jaren heen / Train World
Museum
Bezoek aan Maastricht en Wijngaard St. Martinus
Bezoek aan Oesterbank BW Oostende
Kaasmakerij en hospitaalmuseum
Peer Coaching
Artisanale vernieuwende Brouwerij De Kroon in Neerijse
Culinaire Workshop
Toots Thielemans wandeling
Bodemonderzoek en sanering bij A+E consult
High Tech Metal Works Slabinck
Gastronomisch weekend Kasteel Wurfeld
Bezoek Henco Industries te Herentals
Bedrijfsbezoek Eastman Chemical Company (Gent)
Limburgs Ingenieursevent 2017
Boeken - café: Vrouw én ingenieur
Bezoek Kempenatlas Turnhout
80 topstukken, 800 jaar Sint-Niklaas
Onderzoek op bananen en op gedragingen van mens en
dier
Bitumen en asfalt: materialen uit het verleden maar ook
met een duurzame toekomst
Workshop motorfiets winterklaar maken bij Winge
Motors in Rotselaar
Tweedaagse Champagne trip regio Reims
Ice Karting
Bedrijfsbezoek Nike distributiecentrum Ham
Wetenschapsquiz 2017
Sinterklaasfeest
Dag van de Wetenschap 2017 Mechelen
Bescherm je gegevens met GDPR
ie-net Kaffee: voordracht Sutong Bridge
Lezing professor Marc Van Ranst
Ingenieurshappening 2017
Federaal Planbureau - Organisatie en Werking
Bezoek La Lorraine Bakery Group te Ninove
Toneel: Echt Mechels Theater: “ge-tic-t”
Tuupe tegoare Planten als droagers van oens erfgoed
Quiz der ingenieurs
Bezoek DAF Oevel
Bezoek Falk Culinair: tip potten en pannen
Werfbezoek Noorderlijn
Van Big Bang tot het Aardse leven
Young Potenteial Weekend 2017
Film: Murder on the Orient Express
Jaareindebanket 2017
TERUGBLIK 2017 | VOORUITBLIK 2018
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VOORUITBLIK 2018
15 januari:

autosalon

Nieuwjaarsrecepties deelgroepen:
Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, Vlaams
Brabant, Antwerpen en
Limburg

ie-net-leden en hun partner
kunnen voor 5 euro/persoon
deelnemen. ie-net betaalt per
persoon 10 euro!

Februari-maart:
deelname aan
JOBBEURZEN
georganiseerd door
universiteiten,
technologiecampussen
en studentenkringen

21 maart:
LANCERING
NIEUWE WEBSITE
26 maart:
bedrijf zoekt
ingenieur ism
UAntwerpen

Startbaanenquête

Ronde Tafel
debat bedrijven

19 november
tot en met
25 november:
Week van de
Ingenieur

Ingenieursdebat
energie

ie-net prijzen

Young Potential
Weekend

Salarisenquête

Jubilarissenviering
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TERUGBLIK 2017 | VOORUITBLIK 2018

20 februari:
Jobdate

