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de wereld rekent 
op ingenieurS, 

op onS



2022 was het jaar waarin 

de zorgen om corona 

stilaan naar de 

achtergrond verdwenen en we ons volledig 

konden toeleggen op ons strate gisch project 

‘Op naar de 10.000’. Op basis van de resultaten 

van het grote ledenonderzoek stippelden 

we de toekomst voor ie-net uit en stelden 

we 3 strategische prioriteiten voor: be lang-

enbehartiging, digitalisering van het op lei-

dingsaanbod en het sensibiliseren van jeugd 

en studenten om de instroom naar ingenieurs-

studenten te verhogen. 

In deze folder tonen we jou onze verwezen-

lijkingen van het afgelopen jaar en blikken we 

al even vooruit naar 2023.

We hopen alvast dat je ook in het komen de 

jaar deel blijft uitmaken van onze ingenieurs-

community! 
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TARIEVEN IE-NET LIDMAATSCHAP 2023
voor studentingenieurs:  0 €
voor ingenieurs tot en met 30 jaar:  0 €
voor ingenieurs vanaf 31 jaar tot en met 65 jaar:  90 €
voor ingenieurs ouder dan 65 jaar:  55 €
voor samenwonende ingenieurs:  partner gratis 

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 2023 VooR ALUMNIVERENIGINGEN

VBIG  35 €  AIG  40 €
AIKUL  35 €  VBI  25 €
BrEA+OSB  35 €  AIA  15 €
DavingA  0 €

VooRbEELD GECoMbINEERD LIDMAATSCHAP 2023

Een ingenieur afgestudeerd in 2001 wenst lid te worden van 
ie-net en VBI.
Het lidmaatschap voor ie-net bedraagt 90 € en voor VBI 25 €. 
Door het gecombineerde lidmaatschap krijgt deze ingenieur 
10% korting.
Hij/Zij betaalt 103,5 € ipv 115 €.

Het is stilaan een eerbare traditie, het jaarlijks Energiedebat 
van ie-net, in samenwerking met haar expertgroep Energie-
Elektrotechniek. Dit jaar werd het thema “Decarbonisatie 
onder spanning” onder de loep genomen.
Deze editie was hybride. De deelnemers konden ofwel 
fysiek aanwezig zijn in Brussel, ofwel vanuit hun luie zetel 
de livestream volgen. Alles tezamen waren er meer dan 
200 inschrijvingen.
Volgens het stramien van het Energiedebat belichtten 
twee sprekers vanuit hun eigen expertise en ervaring elk 
een aspect van het thema. Vervolgens werd hierop dieper 
in gegaan in het paneldebat, kundig gemodereerd door 
Terzake-presentatrice Kathleen Cools.
Het slotwoord was dit jaar voor An Stroobandt, Adjunct 
Kabinetschef van Federaal minister van Energie Tinne Van 
der Straeten. n

Zondag 15 mei vond in Gent het ‘IngenieursNetwerkEvent 
2022’ plaats, georganiseerd door ie-net deelgroep Waasland 
- samen met ie-net deelgroep Oost-Vlaanderen. 
Gastspreker van dienst was Prof.dr.ir. Pascal Verdonck en het 
saxofoonkwartet Sax-O-Four maakte er eenfeest voor het 
oor van. We ervoeren dit echt als een blij weerzien na de 
voorbije coronaperiode. n Het schaakbord van de 

energietransitie
Netwerkavond met lezing

Op 18 mei werd de boeiende en actuele lezing “Het schaak-
bord van de energietransitie” door UGain (UGent Academie 
voor Ingenieurs van de Universiteit Gent) aangeboden aan 
ie-net leden. De ie-net-expertgroep Energie en Elektro-
techniek ondersteunde dit netwerkevent. De spreker was 
Pieter Van de Perre, Europees project manager in de chemi-
sche industrie en momenteel één van de pionnen op het 
complexe schaakbord van het energiedebat. n
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Energiedebat 2022 

IngenieursNetwerkEvent

Sprekers:
Frank Koninckx, lid van de ie-net expertgroep Energie en 
Elektrotechniek
Els Brouwers, Director Energy, Climate and Economic Affairs 
van Essenscia

Panelleden:
Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid CD&V
Andries Gryffroy, Vlaams volksvertegenwoordiger N-VA
André Jurres, Energie-expert en CEO van VoltH2
Christian Leysen, CEO Ahlers en Volksvertegenwoordiger 
Open VLD
Leen Peeters, CEO Th!nk-E
Kris Verduyckt, Federaal parlementslid Vooruit

Het Energiedebat werd mogelijk 
gemaakt met dank aan deze partners: 
Gastheer: KBC | Goud: Daikin | Zilver: 
VITO | Brons: EnergyVille
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Jobbeurzen
Geen spoor meer van corona op de jaarlijkse 
jobbeurzen. Ie-net was dit jaar aanwezig op 
10 beurzen waar de laatstejaarsstudenten 
kennis maakten met ie-net, het ie-net 
Jobpor taal en de andere voordelen van het 
ie-net-lidmaatschap. n

Voorstelling van de resultaten 
van de Startbaanenquête 2022

Workshop 
Presentatietechnieken
Als onderdeel van de ie-net-prijzen 2022 kregen alle 
kandidaten de kans om een gratis opleiding “Pitch je idee” 
te volgen van TheFloorIsYours, gegeven door Toon Verlinden. 
De focus lag op het maken van een pitch van maximum 3 
minuten om de masterthesis voor te stellen. 

Op basis van deze pitch maakten de finalisten filmpjes. 
Die werden ingezet om de publieksprijs te veroveren. De 
winnaar van deze prijs dit jaar was Cato Leenders met haar 
pitch over “Discrete emoties versus het real-time mentale 
energieverbruik gemonitord met wearables”. n

Promotievieringen
De campagne “ie-net lanceert ingenieurs nog beter dan 
Musk!” om ie-net onder de aandacht te brengen van de pas 
afgestudeerde jonge ingenieurs werd verlengd en gebruikt 
op de verschillende promotiezittingen eind juni, begin juli 
en in het najaar in september en oktober. n

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 bruto-
jaarwedde 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 zal beschikbaar zijn in 2023. n

Infosessie Teach for 
Belgium
Tijdens twee digitale sessies op 9 februari en 12 april namen 
28 geïnteresseerde ingenieurs deel aan een infosessie van 
Teach for Belgium waarin hun mogelijkheden als ingenieur 
in het onderwijs uit de doeken werden gedaan. n

Ie-net jobbeurs in Gent
Om de Oost- en West-Vlaamse ingenieurs en bedrijven 
met elkaar in contact te brengen, organiseerde ie-net 
op woensdag 4 mei een Jobbeurs in Gent, in de 
Handelsbeurs Concertzaal op de Kouter. Zestig bedrijven 
stonden klaar op hun stand om de werkzoekende 
ingenieurs te ontvangen. n

jongeren
&carriere

Op vijf locaties (Leuven, Brussel, Gent, Antwerpen en Kortrijk) 
presenteerde algemeen directeur van ie-net Nancy Vercammen 
een rapport met de resultaten van de Startbaanenquête, waarna 
vertegenwoordigers van de 11 deelnemende bedrijven in debat 
gingen, onder leiding van moderators Magali Minet (in Leuven) en Rik 
Vanwalleghem (op de vier andere locaties). 
Nadien konden de bedrijven en ingenieurs 
kennis maken tijdens een receptie. De 
voorstellingen konden op massale belang-
stelling van de jonge ingenieurs rekenen, 
met meer dan 440 inschrijvingen.

Vooraf werd met elk bedrijf in de ie-net 
studio een kort filmpje opgenomen waarin 
zij een boodschap hebben voor startende 
ingenieurs. 

Bekijk al onze rapporten en de resultaten 
van onze enquêtes op 
www.ie-net.be/rapporten



Ie-net organiseerde voor haar zesde editie van 21 tot 27 november de Week van de Ingenieur. 
Ie-net wil met de organisatie van de Week van de Ingenieur het beroep van de ingenieur 
in de kijker zetten. 

Het biedt ons de mogelijkheid om het knelpunt op de arbeidsmarkt aan te kaarten, maar 
we willen de ingenieur ook een stem geven in het maatschappelijk debat. 

De uitzonderlijke tijd waarin we leven stimuleert ook ingenieurs om uitzonderlijke toepas-
singen te bedenken. Het centrale thema van deze editie is: “SDG’s (Sustainable Development 
Goals)”. Tijdens de Week van de Ingenieur laten we enkele ingenieurs aan het woord. Het 
zijn stuk voor stuk voorbeelden waarbij ingenieurs hun wetenschappelijke en technische 
bagage combineren met creativiteit en een hands-on mentaliteit.
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Met dank aan onze partners: 

Jubilarissen-
viering
Het is de langst lopende traditie van 
de ingenieursvereniging, de jaarlijkse 
huldiging van de ingenieurs die 50, 
60 en 70 jaar lid zijn. Op vrijdag 3 juni 
was de plaats van afspraak opnieuw 
de Marmeren Zaal van het Paleis der 
Academiën. De jubilarissen kregen naast 
speeches van de algemeen voorzitter 
Egbert Lox en algemeen directeur 
Nancy Vercammen ook een lekker diner 
voorgeschoteld. Uiteraard was er ook 
een geschenk voor elke jubilaris. n

Gratis STEM-zomerkamp voor 
kinderen 
Zijn getallen saai? Don’t think so! 
Van 22 tot 26 aug bood ie-net aan kinderen van 10 tot 14 jaar een gratis 
STEM-zomerkamp aan om hen van het belang én de fun van getallenreeksen 
te overtuigen. We leerden hen op een toegankelijke, speelse manier de basis-
beginselen van toegepaste statistiek zonder de complexiteit van wiskundige 
grondslagen. n

week 
    van

                  de
ingenieur
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Ingenieursradar 2022
ie-net organiseerde voor de 5de keer de Ingenieursenquête 
bij verschillende doelgroepen: bedrijven en ingenieurs. Het 
onderwerp dit jaar was: “Impact van de SDG’s (Sustainable 
Development Goals)”. Met deze enquête willen we in kaart 
brengen wat de effecten zijn van SDG’s op de tewerkstelling, 
arbeidsmarktsituatie, de opleidingsmogelijkheden, de werk-
druk, de competenties van ingenieurs en wat de impact is 
inzake aanwerving van ingenieurs bij bedrijven.

Ingenieursradar 2022:

• De enquête is afgenomen tussen 12 en 20 november

•  Er waren 1189 respondenten, waaronder 892 individuele 
ingenieurs (75%) en 298 bedrijven (25%) n

Bio-ingenieurs en 
duurzaamheid
Steeds meer groeit het besef dat het realiseren van een 
meer duurzame wereld wellicht één van de grootste maat-
schappelijke uitdagingen van onze tijd is. Bio-ingenieurs 
staan centraal in het duurzaamheidsverhaal.  Het zijn echte 
problem solvers en pakken grootse uitdagingen aan zoals  
lucht kwaliteit, voedselveiligheid, klimaatverandering, milieu- 
en ge zond heids problemen, ...

Om het profiel van de bio-ingenieurs wat meer in de verf te 
zetten, organiseerde ie-net op 22 november een seminarie 
in samenwerking met de faculteiten bio-ingenieurs weten-
schappen van de UAntwerpen, de KU Leuven, de UGent en 
de VUB. 

Verschillende sprekers benadrukten de diversiteit en multi-
disciplinariteit van de bio-ingenieur en zijn brede in zet-
baarheid in het werkveld. n

Lunchdebat
Het gesloten debat vond plaats in het Ingenieurshuis op 
25 november. Aan tafel zaten CEO’s en HR-managers van 
de partners van ie-net, alsook enkele stakeholders en 
beleidmakers. Journalist Guy Janssens leidde als moderator 
het gesprek in goede banen. Het thema van het debat was 
de impact van SDG’s (Sustainable Development Goals) op 
de tewerkstelling, arbeidsmarktsituatie, de oplei dings mo-
ge lijk heden, de werkdruk, de competenties van inge nieurs 
en wat de impact is inzake aanwerving van ingenieurs bij 
bedrijven. n

ie-net Jobbeurs:
Veel matches tijdens geslaagde 
jobbeurs

Met ruim 65 topbedrijven en bijna 150 afstuderende 
ingenieurs mogen we na coronatijden opnieuw spreken 
van een zeer geslaagde jobbeurs. Tussen 17 en 21 uur 
gonsde het van de gezellige drukte in de Expohall van het 
Congrescentrum Ter Elst in Edegem, waar jonge ingenieurs 
soms schoorvoetend kennismaakten met bedrijven die hen 
met open armen ontvingen.

Aansluitend was er ’s avonds een zeer gesmaakte gastlezing 
van onderzoeksjournalist en Seaspiracy-regisseur Ali Tabrizi 
over de overbevissing van onze oceanen en de bescherming 
van onze planeet. n

Lezing 
Johan Albrecht
Johan Albrecht bracht recent zijn boek “Klimaat-neutraal in 
2050?” uit. Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal worden. 
Maar naarmate de tijd verder tikt, rijst de vraag: hoe kunnen 
we die radicale ambities ooit waarmaken? n

ie-net-prijzen 2022
Deze editie hadden 84 kandidaten zich ingeschreven om deel 
te nemen. Zij werden in de eerste ronde beoordeeld door 
meer dan 50 juryleden uit de academische en professionele 
wereld, waarna 15 finalisten per categorie (bio, burgerlijk en 
industrieel ingenieur) overbleven.

Tijdens de digitale finale ronde konden deze finalisten hun 
masterproef verdedigen via een zelfgemaakte pitch of presen-
tatie. Meer dan 30 juryleden bezochten de finalisten in hun 
break-out room, om zich zo een beeld te kunnen vormen van 
elke jonge ingenieur en daarna hun expertkundig oordeel 
over alle finalisten aan de juryvoorzitters over te maken.

De evolutie naar normaliteit is ingezet en dat kon je zien 
aan de ie-net-prijzen. Die konden weer voor een livepubliek 
worden uitgereikt. Dat was vorig jaar ook al het geval, 
maar toen waren de mondmaskers nog zeer nadrukkelijk 
aanwezig. Dit jaar kon het weer zoals het hoort: live, 
spannend en prestigieus. Ook vol emotie en door het ont-
breken van de mondmaskers was die ook weer meer zicht-
baar aanwezig bij dit event. De avond werd opgeluisterd 
met een gastlezing van Inge Bruynooghe, CEO van Ergotrics.

De commercie doodt 
onze oceanen 
Ali Tabrizi over de wantoestanden bij de 
industriële visserij

Voor een goedgevulde Permeke-zaal in het Congrescentrum 
Ter Elst in Edegem liet Ali Tabrizi zich interviewen. De 
amper 27-jarige Britse onderzoeksjournalist heeft in geen 
tijd een stevige reputatie opgebouwd met zijn eerste film 
‘Seaspiracy’, die op Netflix meteen hoge ogen gooide. Het 
boeiende en levendige interview leverde heel wat stof tot 
discussie op. En een zaal die aan zijn lippen gekluisterd was.

Ie-net-directeur Nancy Vercammen leidde de spreker 
in en kaderde de lezing van Tabrizi in de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development 
goals (SDG), waar de hele Week van de Ingenieur aan 
gewijd was. Duidelijk was dat Tabrizi met zijn film en zijn 
verhaal nauw gelinkt kon worden aan SDG 14 ‘Leven in 
het water’. Ie-net lid en jonge ingenieur Benoit Van de 
Meerssche interviewde Ali Tabrizi. n

week 
     van de
 ingenieur
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Artificiële intelligentie, Pandemie, 
Water, Transport en Week 

van de Ingenieur. 

Dat waren de 5 ILYA-thema’s in 2022. 

ILYA toont hoe en waar ingenieurs 

het verschil maken en belicht de 

mensen achter technologische 

innovaties. Het magazine brengt 

telkens ook een overzicht van de 

activiteiten van de vereniging en 

een ruim aanbod aan vorming 

en opleiding. 

De ie-net-community in cijfers 

➔  De LinkedIn-groep van ie-net connecteert 3042 ingenieurs. 

➔  2977 mensen volgen de LinkedIn-bedrijfspagina van ie-net. 

➔  3023 mensen volgen ie-net op Facebook. 

➔  Het aantal mensen dat in 2022 onze website bezocht is 
gestegen tegenover 2021. 

➔  Jobportaal: 
- 392 bedrijven stellen zich voor als potentiële werkgever
- 420 vacatures
- 221 gepubliceerde cv’s

Nr. 51 - februari 2022Ingenieursmagazine 

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor : Antwerpen X
Erkenningnummer: P508727

Nr. 53 - juni 2022Ingenieursmagazine 

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor : Antwerpen X
Erkenningnummer: P508727

Nr. 52 - april 2022Ingenieursmagazine 

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor : Antwerpen X
Erkenningnummer: P508727

PANDEMIE

Nr. 54 - oktober 2022Ingenieursmagazine 

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor : Antwerpen X
Erkenningnummer: P508727

TRANSPORT

Nr. 55 - december 2022Ingenieursmagazine 

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor : Antwerpen X
Erkenningnummer: P508727

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS 

Volg ons op: 

www.facebook.com/ienetvzw
www.linkedin.com/company/ie-net
www.instagram.com/ienet_ingenieursvereniging

Verkiezingsmemorandum
Binnen het strategisch project ‘Op naar de 10.000’ 
lanceerde ie-net ingenieursvereniging in maart 2021 een 
enquête die peilde naar de rol en het belang van een 
ingenieursvereniging. De enquête richtte zich naar alle 
ingenieurs, ook naar ingenieurs die geen lid zijn van ie-net. 
Zowel bij leden als niet-leden stond het verdedigen van 
belangen met stip bovenaan het verlanglijstje.

Met de aankomende Vlaamse, Federale en Europese ver-
kie zingen in 2024 wil ie-net zich dan ook voorbereiden 
om een actieve rol te vervullen in het maatschappelijke en 
politiek bestuurlijke debat als inhoudelijke en constructieve 
gesprekspartner bij de toekomstige beleidsmakers. 

Daarom zullen we al onze wensen en bekommernissen 
naar de beleidsmakers van de toekomst bundelen in een 
verkiezingsmemorandum. n

Op initiatief van de VDAB en de Portugese orde 
van ingenieurs werd op 18 en 19 oktober een 
jobbeurs georganiseerd in Lissabon. Het doel: 
Portugese ingenieurs en thousiast maken om in 
België te komen wer ken. 

23 Belgische bedrijven waren aan wezig. Ie-net 
vertegenwoordigde de Vlaamse bedrijven en 
promootte de open staande ingenieursvacatures 
van haar bedrijfs partners. Op basis van de 
opgedane kennis zal ie-net in 2023 een virtuele 
Europese jobbeurs organiseren. n

Ledencongres 
belangenbehartiging
Op 15 oktober organiseerde ie-net het ‘Ledencongres be-
lang enbehartiging’. Niet enkel (leden-)ingenieurs werden 
uit ge nodigd, maar ook vertegenwoordigers van faculteiten 
en bedrijven dachten mee na over de toekomst van de in-
ge nieurs community. 

Het was een zeer constructieve bijeenkomst waaruit deel werk-
groepen ontstonden die een memorandum zullen opstellen 
voor de Vlaamse, federale en Europese verkie zin gen in 2024. 

Op 29 november vond de startvergadering van de werk-
groepen plaats  Voor de volgende thema’s werden werk-
groepen opgericht: Arbeidsmarkt, Onderwijs, Politiek / beleid, 
Sociale zekerheid, Bescherming ingenieur in de job en De 
ingenieur als kennisverstrekker in het maatschappelijk debat. 

Er is tevens een Werkgroep opleidingsprofiel opgestart. 
Dit is geen thema voor de politiek, maar ie-net kan hier 
wel een rol spelen door haar deelname aan universitaire 
advies raden waar opleidingsprofielen besproken worden en 
geauditeerd. n

BelangenBe♥iging
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internationale jobbeurs



12       Terugblik 2022  |  Vooruitblik 2023 Terugblik 2022  |  Vooruitblik 2023       13

Uitstel is geen afstel voor de 
ie-net Food Community
De studiedag “Nieuwe processing technologie en de impact 
van smart processing op productinnovatie,” die eerder tij dens 
de coronaperiode geannuleerd werd, kreeg toch zijn ver-
diende plaats op de agenda. Dit dankzij een geslaagde 
samen werking met de vakbeurs intrafood:22 in Kortrijk expo 
op 29 september. De diverse sprekers waren verheugd dat 
ze uiteindelijk toch de kans kregen om hun presentaties en 
technieken voor te stellen aan een geïnteresseerd publiek. 
Doordat de beurs zich hoofzakelijk richt op het aan bieden 
van voedingsingrediënten en aanverwanten, kon het semi-
narieprogramma ook heel wat exposanten ver wel komen 
onder de toehoorders. De voorgestelde tech no logieën kun-
nen namelijk ook bijdragen om hun producten nog kwali-
teitsvoller te ontwikkelen.

Een impressie van de studiedag kan je vinden op 
www.ie-net.be/foodcommunity onder de rubriek ‘terugblik’.

Lustrum Voeding
Op dinsdag 4 oktober 2022 was het zover. Onze tot 
tweemaal toe uitgestelde 50 jaar lustrum-viering van de 
expertgroep Voeding kon eindelijk doorgaan in de aula van 
medeorganisator en sponsor ING-bank te Antwerpen.

Philippe Snick, Bio-ingenieur, bestuurslid expertgroep en 
oprichter van SNICK EuroIngredients nv mocht het lustrum 
en de sprekers inleiden.

Tijdens het lustrum kreeg Nancy Vercammen de primeur 
om de nieuwe naam en het logo voor de expertgroep te 
lanceren: “FOOD COMMUNITY”, met de bijhorende baseline 
“Bringing Food Knowledge”. Het concept FOOD COMMUNITY 
speelt beter in op de noden van onze doelgroep van de 
culinaire industriële chef, productontwikkelaar, process 
ingenieur, operation manager, kwaliteitsverantwoordelijke, 
nutritionist tot de CEO, kortom elke stakeholder actief 
in de voedingsindustrie kan zijn gading vinden in onze 
FOOD COMMUNITY. Kennis brengen en delen met de FOOD 
COMMUNITY staat daarbij voorop.

Als sprekers mochten we Willem ter Heerdt, Geert Vermeersch 
en Filip Wallays verwelkomen. 

Na een dankwoord aan de sprekers en sponsoren konden 
de talrijke genodigden de culinaire en uitgebreide netwerk-
receptie ten zeerste smaken. n

eFFECT4: Op weg richting een 
koolstof neutrale wereld
Op donderdag 13 oktober werd in Zwijndrecht de vierde 
eFFECT cyclus afgetrapt. Na eerdere edities rond ‘Health 
Care’, ‘Resources for the (bio)chemical industry’ en de ‘Green 
Deal’ werd deze keer als het centrale thema gekozen voor 
“A Roadmap to Carbon Neutrality for Industry and Society”. 
Het programma bestaat uit vier avonden die telkens zijn 
opgebouwd rondom een boeiend thema: groene waterstof 
economie, duurzame koolstofchemie, circulariteit en CO2 
valorisatie.

Geïnteresseerden konden voorafgaand aan de lezingen 
deelnemen aan een bedrijfsbezoek op het aangrenzende 
INEOS-bedrijventerrein. Bij aanvang van de lezingen 
werd de eFFECT4 cyclus officieel geopend door ir. Gilbert 
Devos, voorzitter van de ie-net expertgroep ‘Chemische en 
Biochemische Techniek’. n

“Docent is een vat vol kennis. Dit merk je ook 
in het lesgeven.”

in cijfers
Aantal deelnemers in 2022: 2715 ; een stijging van 12% 
van het aantal deelnemers t.o.v. vorig jaar

Voorjaar 2022  Najaar 2022
1764 deelnemers  951 deelnemers

13,2% van de deelnemers volgde een opleiding

86,8% van de deelnemers volgde een studiedag

Aantal opleidingen & studiedagen: 73; een status quo 
van het aantal opleidingen & studiedagen t.o.v. vorig jaar 

47 opleidingen en studiedagen in het voorjaar

26 opleidingen en studiedagen in het najaar

Tot november 2022 verwerkte ie-net 158 kMo-dossiers

     kenniS 
       door
Stroming
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“De kennis, expertise en toegankelijkheid 
van de lesgevers zijn een grote meerwaarde. 
Ook de interactie met persoonlijke situaties 

van de cursisten werd gesmaakt.”
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2Investering in digitale tools
Ie-net heeft recent geïnvesteerd in een webinarstudio, 
hybride vergaderzaal/leslokaal en We Connect classroom. nNieuwe cursus IP management 

haalt tevredenheidsscore van 8,2
De nieuwe cursus IP Management die in het najaar een 
plaats kreeg in onze kalender focuste voornamelijk op 2 
topics. Een eerste module bood antwoorden op vragen 
waar IP managers praktisch mee geconfronteerd worden. In 
een tweede module werd er dan aandacht besteed aan het 
opstellen van een IP-strategie en de samenwerking met het 
hoger management.

Het resultaat van de cursus kan misschien het best weer-
gegeven worden in 2 quotes die de cursisten nalieten:

Module 1:
“Tot nu toe ben ik heel tevreden - de inhoud van de cursus 
over treft mijn verwachtingen.”

  Anoniem - Cursist module 1

Module 2:
“Unieke cursus die een heel goed kader schept en veel actuele 
informatie biedt die moeilijk te verkrijgen is. Voorbeelden uit 
de praktijk maken de cursus concreet & boeiend.”

  Bastiaan Van Asch - IP coördinator Lazer Sport NV

“Ontzettend bedankt voor het opzetten 
van deze eFFECT4 cyclus.

Het is onwaarschijnlijk interessant om 
mede getuige te zijn van de schaalgrootte 

van de duurzaamheidstransitie binnen 
de chemische industrie.”

Erkenningsnummer: DV.O217461

20-01-22	 Brabant	Brussel	 	Erfenisplanning,	voor	oud	én	jong!	-	Provincie	
Limburg

22-01-22	 Oost-Vlaanderen	 	Bezoek	aan	de	Boekentoren	te	Gent,	herhaald	
wegens	succes

25-02-22	 KVIV	Senioren	 	Architectuur	van	de	Singel	Antwerpen	en	lezing	
Filmregisseur	Jan	Verheyen

25-02-22	 Brabant	Brussel	 Warmtenet	Antwerpen	Nieuw	Zuid
05-03-22	 VIK	Senioren	 Bezoek	B-mine:	mijnwerkerspad	(deel	1)
05-03-22	 VIK	Senioren	 Bezoek	B-mine:	wandeling	de	mijncité	(deel	2)
08-03-21	 West-Vlaanderen	 Een	blik	achter	de	schermen	bij	Normec	Servaco
13-03-22	 West-Vlaanderen	 Nieuwjaarsevent	ie-net	West-Vlaanderen
15-03-22	 KVIV	Limburg	 	Causerie:	Een	zonnetje	op	aarde!	-	Plasmafysica	voor	

studenten
18-03-22	 West-Vlaanderen	 	Diner	causerie	met	Professor	Bruno	De	Meulenaer	

over	voeding
20-03-22	 Motards	 Derdezondagnamiddagrit	van	maart	2022
22-03-22	 KVIV	Senioren	 	Algemene	Vergadering	KVIV-senioren	en	

Lentebanket	2022	
24-03-22	 Brabant	Brussel	 	Erfenisplanning,	voor	oud	én	jong!	-	Provincie	Oost-

Vlaanderen
26-03-22	 Waasland	 Bezoek	Lochristi	sierteeltmuseum
26-03-22	 West-Vlaanderen	 Bezoek	aan	KOERS.	Museum	van	de	Wielersport
30-03-22	 Brabant	Brussel	 	How	to	financially	compare	job	offers	-	Loonpaketten	

vergelijken
02-04-22	 Brabant	Brussel	 Bezoek	aan	chocolademuseum	te	Antwerpen
03-04-22	 Oost-Vlaanderen	 Mattheuspassie
20-04-22	 West-Vlaanderen	 Workshop	basis	snijtechnieken
21-04-22	 KVIV	Limburg	 	CO2	captatie	in	de	chemische	sector:	van	zonlicht	

tot	brandstof.	Lezing	door	prof.	Pascal	Buskens	
(TNO,	UHasselt)

21-04-22	 KVIV	Limburg	 	Voor	studenten:	CO2	captatie	in	de	chemische	
sector:	van	zon	licht	tot	brandstof.	Lezing	door	prof.	
Pascal	Buskens	(TNO,	UHasselt)

22-04-22	 KVIV	Senioren	 Antwerpen:	justitiepaleis	en	SEAFAR
23-04-22	 Waasland	 Ros	Beiaardwandeling	Dendermonde
23-04-22	 Oost-Vlaanderen	 	Grandeur	en	roem	met	Louis	Roelandt.	Een	

wandeling	door	Gent.
26-04-22	 Oost-Vlaanderen	 Bedrijfsbezoek	aan	Soleras	Advanced	Coatings
27-04-22	 West-Vlaanderen	 Bezoek	Roularta	Media	Group	Roeselare
30-04-22	 Brabant	Brussel	 De	Oude	Zandgroeve	(Korbeek-Lo)
30-04-22	 West-Vlaanderen	 Wandeling	in	Lille	met	gids	en	lunch
01-05-22	 Brabant	Brussel	 Biker	Day	2022	met	de	Militaire	Politie
03-05-22	 VIK	Senioren	 	Kernenergie:	huidige	stand	en	toekomst-

mogelijkheden	via	andere,	nieuwe	reactoren
12-05-22	 KVIV	Senioren	 	Inagro	en	Agrotopia	–	Onderzoek	en	advies	in	land-	

en	tuinbouw
12-05-22	 KVIV	Limburg	 	Bezoek	Iter	Tokamak	fusie	reactor	in	Cadarache	

(Provence,	Fr.)
12-05-22	 VIK	Senioren	 	Bezoek	Hogere	Zeevaartschool	(HZS)	van	

Antwerpen
15-05-22	 Brabant	Brussel	 Fietszoektocht	Dijleland
15-05-22	 Motards	 	Derdezondagnamiddagrit	van	mei	2022
15-05-22	 Oost-Vlaanderen	&	Waasland	 IngenieursNetwerkEvent	2022
20-05-22	 Oost-Vlaanderen	 NADIR:	hedendaagse	kunst	ontmoet	uniek	erfgoed
21-05-22	 Waasland	 Rondleiding	Fort	van	Steendorp
22-05-22	 KVIV	Limburg	 	Lente	event	op	de	site	v/d	landcommanderij	van	

Alden	Biesen
22-05-22	 Brabant	Brussel	 Bezoek	Diests	begijnhof	met	St-Catharinakerk
28-05-22	 Oost-Vlaanderen	 Het	Lam	Gods:	Toen	en	Nu
26-05-22	 West-Vlaanderen	 Reis	naar	Łódź	-Warschau	(Polen)
28-05-22	 Mechelen	 11de	huifkartocht
01-06-22	 Waasland	 	Blik	achter	de	schermen	bij	familiebedrijf	Van	

Hoecke.
09-06-22	 KVIV	Limburg	 Bedrijfsbezoek	Aperam	Genk
09-06-22	 Brabant	Brussel	 Fietsweekend	Neerglabbeek
13-06-22	 Vrouw	&	Ingenieur	Rond	een	boek
14-06-22	 Mechelen	 Bezoek	Brandweerkazerne	De	Waterduivel
14-06-22	 VIK	Senioren	 	Bezoek	labo	klinische	biologie	AZ	Rivierenland	Bornem
17-06-22	 KVIV	Senioren	 Salzburg	en	Wenen,	Parels	van	Oostenrijk

18-06-22	 Oost-Vlaanderen	 Champagne?	Cava?	Of	een	andere	parel?
19-06-22	 Motards	 Derdezondagnamiddagrit	van	juni	2022
21-06-22	 VIK	Senioren	 	Bezoek	aan	de	Chalcografie	van	de	Koninklijke	

Bibliotheek	(KBR)	van	België	te	Brussel
23-06-22	 Waasland	 	Bezoek	brouwerij	“The	Musketeers”	en	aansluitend	

algemene	ledenvergadering	ie-net	Waasland
24-06-22	 Vrouw	&	Ingenieur	Network	dinner
25-06-22	 Mechelen	 Mechelen,	die	schone	-	bruggenwandeling
02-08-22	 KVIV	Senioren	 	Le	Tram,	een	activiteit	rond	stedelijk	publiek	

transport	van	Luik
21-08-22	 Brabant	Brussel	 Zeilwagenrijden	in	De	Panne
27-08-22	 Waasland	 Op	bezoek	bij	Dimpna	te	Geel
28-08-22	 KVIV	Limburg	 Familie	fietstocht	Sint-Truiden	-	Zepperen
09-09-22	 Mechelen	 De	Stripverhaal-wandeling
15-09-22	 KVIV	Senioren	 Rond	de	Oosterschelde,	2-daagse	in	Zeeland
17-09-22	 West-Vlaanderen	 	Bezoek	Eperon	d’Or	en	museum	stoom	en	stroom	

te	Izegem
18-09-22	 Waasland	 	Bedrijfsbezoek	tijdens	opendeurdag	Vaste	Plant	Jan	

Spruyt	-	Van	der	Jeugd
22-09-22	 VIK	Senioren	 Bezoek	Group	Op	De	Beeck	site	Kallo
22-09-22	 West-Vlaanderen	 Bezoek	TE	Connectivity	te	Oostkamp
23-09-22	 Motards	 Tour	de	Wallonie	Grenzen	opzoeken
01-10-22	 Mechelen	 	Bezoek	aan	het	Koninklijk	Museum	voor	Schone	

Kunsten	te	Antwerpen
01-10-22	 Oost-Vlaanderen	 Bezoek	renovatie	Brussels	Beursgebouw
01-10-22	 Brabant	Brussel	 Endoscopie	van	de	ingewanden	van	Brussel
04-10-22	 KVIV	Limburg	 	Bedrijfsbezoek	ECO-oh!:	van	plastic	afval	naar	

nieuwe	duurzame	producten
06-10-22	 VIK	Senioren	 Bezoek	AGC	Kempenglas	Mol
12-10-22	 VIK	Senioren	 Bezoek	Anglo	Belgian	Corporation	(ABC)	-	Gent
12-10-22	 Oost-Vlaanderen	 	Satellieten	vandaag:	wat	doen	ze	voor	ons?	Een	

overzicht!
13-10-22	 KVIV	Senioren	 Bezoek	scheepsliften	Centrumkanaal	met	boottocht
15-10-22	 Oost-Vlaanderen	 Phallus.	Norm	&	Vorm
19-10-22	 Mechelen	 20%	(of	meer)	energie	besparen,	dat	doe	je	zo…
22-10-22	 Brabant	Brussel	 Bezoek	Tiense	suikerraffinaderij
22-10-22	 Oost-Vlaanderen	 	Astrofotografie:	adembenemende	beelden	uit	de	

ruimte
26-10-22	 Brabant	Brussel	 	Erfenisplanning,	voor	oud	én	jong	-	Antwerpen-

Brabant-Brussel
27-10-22	 KVIV	Limburg	 	Bedrijfsbezoek	aan	de	nieuwbouw	Hoofdzetel	CM	

Limburg	Hasselt
28-10-22	 Brabant	Brussel	 Bezoek	Justitiepaleis	te	Brussel
30-10-22	 Brabant	Brussel	 Tour	de	Wallonie	-	Grenzen	opzoeken	-	etappe	3
08-11-22	 KVIV	Senioren	 	Gents	Universitair	Museum	(GUM)	en	Arcelor	Mittal
22-11-22	 Oost-Vlaanderen	 	Klimaatmodellering	en	impact	op	erfgoed	+	

wijntasting
23-11-22	 Vrouw	&	Ingenieur								Speeddate	met	inspirerende	vrouwen
24-11-22	 Brabant	Brussel	 Waterproductiecentrum	HAC
25-11-22	 Jongeren	 Wetenschapsquiz
26-11-22	 KVIV	Limburg	 	ie-net	KVIV	Limburg	gastronomische	diner	in	

restaurant	AKKO	in	Bilzen
26-11-22	 West-Vlaanderen	 Nicholas	Arnst:	‘In	alle	eerlijkheid’
26-11-22	 Waasland	 	Kom	mee	de	toekomstige	projecten	van	stad	Sint-

Niklaas	beleven!
27-11-22	 Mechelen	 Dag	van	de	Wetenschap	2022@Technopolis
02-12-22	 Brabant	Brussel	 	Leuven	herbergt	‘s	werelds	grootste	genenbank	

voor	bananen
03-12-22	 Brabant	Brussel	 Brussels	Volkstejoêter	–	De	Zugezeide	Zeeke
03-12-22	 Mechelen	 Cultuuravond	met	Guido	Belcanto
04-12-22	 West-Vlaanderen	 	Operetteparels	met	Astrid	Stockman	en	Marco	

Bakker
06-12-22	 VIK	Senioren	 Kennismaking	met	de	Genie	van	het	Belgisch	Leger
08-12-22	 KVIV	Senioren	 	Algemene	vergadering	en	jaareindebanket,	ie-net	

deelgroep	KVIV	senioren
14-12-22	 Jongeren	 Virtual	Reality	bij	The	Park	Playground
15-12-22	 Brabant	Brussel	 Kamp	C	–	demonstratieproject	circulair	bouwen
15-12-22	 KVIV	Limburg	 Film	Otto	Montagne
16-12-22	 VIK	Kempen	 Gezellig	samenzijn	ie-net	VIK	Kempen

Fellow Gerechtelijke Expertise - 
Juridische aspecten
Op 27 oktober namen de cursisten van de 15de editie Fellow 
Gerechtelijke Expertise hun diploma juridische opleiding 
voor gerechtsdeskundigen in ontvangst. 
Wil jij ook opgenomen worden in het definitieve register 
voor gerechtsdeskundigen? 
Schrijf dan snel in voor de 16de promotie Fellow Gerechtelijke 
Expertise - Juridische aspecten, erkend door FOD Justitie als 
verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen. 
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