In je element met een job
in de chemie

100 beroepen
voor chemici

Volledig in je element
met een job in de chemie.
Welk element ben jij?
C

Ben jij overal en altijd? Net als het alomtegenwoordige
koolstof dus!

Pu

Beetje gespleten persoonlijkheid? Splijtstof Plutonium weet
er alles van!

Kr
Li
Ne
Cf
Ni
H
O
S
Ca
Au
Sn

Ben jij Superman of –vrouw? Opletten voor Krypton!
Je zit boordevol energie. Of je houdt van Nirvana, natuurlijk.
Een echte nachtraaf? Omarm Neon!
Sea, sex and sun. En Californium.
Is je Nikkel al gevallen? Of hou je wel van klinkende munt?
Ben je van het ontvlambare type? Waterstof is je element.
Niet panikeren. Maar rustig ademhalen
Duivelse plannen? Zwavel moet je hebben.
Verkalkte hersenen? Nu toch nog niet!
Altijd mikkend op het bovenste trapje? Gouden medaille!
Veel met tinnen soldaatjes gespeeld? Doe zo verder!
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Marjan
De Gieter
Licentiaat in de Scheikunde
(Analytische Scheikunde en
Milieuchemie), 1996
Doctor in de Wetenschappen
(Analytische Scheikunde en
Milieuchemie)
Bedrijfsgegevens:
SGS Life Science Services
www.sgs.com
Functie: Medical Writer Coordinator
Sector: Dienstverlening/Pharma
“Typische universiteitssteden vind ik te beschermend. Brussel heeft dat vrijgevochten karakter.”
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Waarom koos je voor deze opleiding?
Omdat scheikunde me reeds van in het secundair onderwijs boeide.
In het derde middelbaar was ik gefascineerd door de periodieke
tabel, in de hogere jaren had ik een Doctor in de scheikunde
als leraar scheikunde en fysica. Die wakkerde mijn interesse om
scheikunde te studeren (en te doctoreren) verder aan. Bovendien zit
de wereld van scheikundige verbindingen en molecules fantastisch
in elkaar en daar wilde ik het fijne van weten.
Studeren in Brussel geeft een gevoel van vrijheid. Het vraagt best
wel een aanpassing om van een provinciestad naar de hoofdstad te
trekken, maar de vrijheid die ermee gepaard gaat laat je volwassen
worden. Typische universiteitsteden heb ik telkens te beschermend
gevonden. Bovendien hebben de kleine groepen studenten per
studierichting duidelijke voordelen: je bent niet zomaar een nummer
maar krijgt échte interactie met de professoren en assistenten. Als
bonus is er natuurlijk het vrijzinnige en vrijgevochten karakter van
de VUB.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na mijn doctoraat ging ik aan de slag als Medical Writer en intussen
ben ik coördinator in die functie. Ik schrijf allerhande documenten
die in klinische studies aan bod komen. Het gaat voornamelijk om
studierapporten, maar ook protocols, patiënteninformatie, dossiers
voor marketing goedkeuring van nieuwe medicatie, publicaties...
Tijdens een klinische studie wordt allerhande informatie verzameld
(door CRAs= clinical research associates) en gezuiverd (door data
managers). Nadien worden de data statistisch geanalyseerd door
biostatistiekers. De functie van een medical writer bestaat er in
dit stadium in om zulke statistische analyses uit te pluizen en
te beschrijven vanuit een objectief standpunt, in een Klinisch
Studierapport.
Nadien, als een lange reeks van verplichte studies zijn uitgevoerd
en de marketing van een product kan worden gestaafd (de

efficiëntie kan worden aangetoond) wordt er een submissiepakket
samengesteld. Dat bestaat onder andere uit data over de veiligheid
van het product, effectiviteitsdata en een “Clinical Overview”, die
de belangrijkste resultaten samenvat. Van die documenten wordt
het zogenaamde Label afgeleid en uiteindelijk de bijsluiter. Zulke
documenten worden allen geschreven door een Medical Writer.
Vaak hebben pharmaceutische bedrijven zelf geen medical writers,
CRAs, data managers, of statistiekers in dienst. Die taken worden
contractueel uitbesteed aan bedrijven zoals SGS Life Science
Services.
Wat is het leukste aan je job?
De zelfstandigheid, het contact met de klant en het inwerken in
telkens nieuwe materie.
Welke beslissingen zijn cruciaal?
Tijdsindeling is cruciaal, jezelf niet verliezen in details en de
gulden middenweg vinden tussen perfectie (iets tot op de bodem
uitspitten en teveel details gaan opzoeken bijvoorbeeld) en
efficiëntie (facturatie op uurbasis, dus je moet rondkomen met de
vooropgestelde tijd, en vooral kunnen omgaan met hoge tijdsdruk).
Andere nuttige info voor jongeren die hun studiekeuze moeten
maken ...
Ik zou zeggen dat ze zich moeten baseren op wat ze interessant
vinden, eerder dan een richting kiezen op vraag van functie waar
vraag naar is. Een job doen die je boeit en graag doet is uiterst
belangrijk, maar ook al heb je diploma X, een andere richting
inslaan kan altijd.
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Rudy
Deblieck
Licentiaat in de Theoretische
Fysische Scheikunde: 1979
Doctor in de Wetenschappen Vaste Stof Fysica: 1986
Bedrijfsgegevens:
DSM Resolve
www.dsm.com
Functie: Senior Scientist
Sector: Polymeren
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“Het feit dat ik betaald wordt om
inhoudelijk bezig te zijn vind ik
ronduit schitterend.”

Waarom koos je voor de opleiding chemie?
Eerder toevallig. Ik wilde wetenschappen (bij voorkeur fysica)
studeren, ging me samen met mijn beste vriend inschrijven
daarvoor maar toen hij plots geneeskunde koos heb ik me voor
scheikunde ingeschreven zodat we samen nog les hadden...
Ik koos voor de Vrije Universiteit Brussel omdat ik in Brussel geboren
en getogen ben en omdat de VUB door mijn leraars scheikunde en
fysica als pittiger dan de rest omschreven werd. Uiteindelijk ben
ik bij Prof. Henk Lekkerkerker afgestudeerd in de theoretische
fysische scheikunde en werd mijn thesiswerk 2x gepubliceerd in
de internationale literatuur en éénmaal met succes op een congres
voorgesteld.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Ik startte als werkgroepleider Research. Nu ben ik als Senior
Scientist polymeermorfologie verantwoordelijk voor de conceptuele
kennisopbouw die materiaalontwikkeling van polyolefines
ondersteunt. Polyolefines, waaronder polyetheen en polypropeen,
zijn de meest gebruikte plastics ter wereld.
De kennisopbouw draait rond de fysische relaties tussen de
moleculaire structuur en mechanische en optische eigenschappen.
Vragen als “hoe kan ik een polymeer maken dat harder en taaier
is bij impact”, komen aan bod. Wij geven dan aan de synthetisch
chemici aan hoe de structuur van de moleculen optimaal zou
moeten zijn. Ik coach ook jongere medewerkers en leid hen op.

Hoe bepaal je zelf je carrière? Of welke beslissingen zijn cruciaal?
Bij mij lag de keuze tussen inhoud (expert) of management. Ik wilde
liever niet in middle management eindigen wegens teveel stress en
te weinig beschikken over je eigen leven. Elke keuze is overigens OK
maar je moet er wel helemaal voor gaan.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Muziek luisteren, High End Hifi, boeken lezen, politieke thema’s die
aan wetenschap raken uitdiepen (bv over energievoorziening, of
me afvragen: “Wat is er groen aan recyclen?”).
Welke droom wil je nog nastreven?
Een studie in muziektheorie voltooien. Wat mijn werk betreft, ik
vind dit ideaal en wil deze balans ook zo houden.
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Kies voor iets omdat je er gepassioneerd door bent, niet omdat het
een knelpuntberoep is.

Wat doe je op een doorsnee dag?
Publicaties lezen, rapporten schrijven, resultaten bespreken met
materiaalontwikkelaars. Veel advies geven, projecten begeleiden
en opstarten.
Het leukste aan mijn job is de afwisseling. Het feit dat ik betaald
wordt om inhoudelijk bezig te zijn vind ik ronduit schitterend.
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Patricia
Verheyden
Licentiaat in de Scheikundige
Wetenschappen, 1986
Doctor in de wetenschappen, 1991
Bedrijfsgegevens:
Technopolis, het Vlaams doe-centrum voor
wetenschap en technologie
www.technopolis.be
Functie: Experience director
Domein: Educatie
“Een doorsnee dag bestaat niet.
Elke dag is anders.”
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Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na mijn doctoraat bleef ik nog even aan de Vrije Universiteit
Brussel werkzaam als bijzonder wetenschappelijk medewerker op
de afdeling Organische Chemie. En als postdoctoraal onderzoeker
bij het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Vlaanderen)
voerde ik onderzoek uit op de afdeling HNMR (hoge resolutie
NMR centrum). In 1997 ben ik begonnen bij Technopolis, eerst als
manager of exhibits en sinds 2010 als Experience director.
Wat doe je nu als werk?
Ik leid bij Technopolis een team van 30 medewerkers. de
Experience afdeling is verantwoordelijk voor de inhoudelijke
bezoekerservaring, zowel in Technopolis als op activiteiten die we
buitenhuis organiseren. Het doel van alle activiteiten is wetenschap
en technologie populariseren. Als lid van het management van
Technopolis zet ik mee de toekomstlijnen voor Technopolis uit.
Er zijn 2 deelafdelingen in Experience:
Exhibits: hier worden de tentoonstellingen van Technopolis
bedacht, ontworpen, gerealiseerd en onderhouden. En het bevat
een team van projectmedewerkers, ontwerpers, grafici, software
ontwikkelaars, atelier medewerkers,...
Edutainment: bedenken en opvoeren van shows, demonstraties,
workshops in Technopolis, in scholen of op allerlei events,
ontwikkelen van educatief materiaal voor scholen.
Wat doe je op een doorsnee dag?
Een doorsnee dag bestaat niet, elke dag is anders. De creatie van
een tentoonstelling/show gaat door diverse fasen: brainstormen
voor ideeën, ontwerpen (we werken met een intern ontwerpteam),
meetings met partners en sponsors, productie (overleg met bouwers
in eigen atelier of bij externe leveranciers), enz.
Er moet enorm veel gepland worden, binnen een bepaalde timing
en budget. Er zijn ook diverse internationale samenwerkingen

waardoor ik regelmatig voor korte verblijven naar het buitenland
ga. Natuurlijk is er ook veel overleg met collega’s van andere
afdelingen en moeten er rapporten en verslagen geschreven worden
Wat is het leukste aan je job?
Vooral de variatie maar ook de samenwerking met diverse partners
(ook in het buitenland).
Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Rationeel denken, planmatig en gestructureerd werken en mijn
algemene wetenschappelijke kennis.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Lezen, koken, reizen, cultuur
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Denk niet te eng over de toekomstmogelijkheden die een bepaalde
studierichting geven, het gaat niet alleen om kennis maar ook om
algemene vaardigheden.
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René
Luyckx
Licentiaat in de Theoretische Fysische
Scheikunde, 1976
Doctor in de Wetenschappen, 1979
Bedrijfsgegevens:
Steria BNL
www.steria.be
Functie: CEO
Domein: IT services

“Als student deelnemen aan wetenschappelijk
onderzoek verrijkt niet alleen je kennis. Je leert ook
uitstekend in teamverband werken.”
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er bij onze klanten, waarheen gaat de economie, welke zijn de
technologische trends, ...) Met medewerkers praten en rapporteren
naar de groep.
Wat is het leukste aan je job?
De noodzaak om constant bij te leren op zeer veel vlakken en de
autonomie die wij in onze groep hebben om een eigen beleid te
voeren in functie van de behoeften van de lokale markt.
Waarom koos je voor deze opleiding?
Scheikunde was in het begin van de jaren 70 een domein in volle
ontwikkeling en vermits ik een interesse had voor wetenschappen
was dit een van de keuzemogelijkheden.
Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
De overgang naar wetenschappelijk onderzoek tijdens de tweede
licentie.

Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Logisch analyseren, verschillende aspecten leren bekijken en tot een
conclusie komen. Zelfstandig leren en werken, maar ook via het
wetenschappelijk onderzoek in team leren werken.
Hoe bepaal je zelf je carrière? Of welke beslissingen zijn cruciaal?
De beslissing nemen te blijven investeren in je kennis en je netwerk
en dat betekent zelf veel initatief nemen en vrije tijd investeren.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na een periode als vorser aan de universiteit begon ik als consultant
in IT voor Colruyt Information Systems (nu Dolmen).
Wat doe je nu als werk?
Het bepalen en uitvoeren van de strategie van een middelgroot
IT bedrijf dat deel uitmaakt van een internationale groep. Dit wil
zeggen contacten leggen en onderhouden met klanten, bespreken
van offertes, projecten beheren, medewerkers motiveren, bijsturen
waar nodig...
Verder ben ik vicevoorzitter van AGORIA , de sectorfederatie van de
technologische industrie.
Wat doe je op een doorsnee dag?
Vergaderen, proberen op vele vlakken bij te blijven (wat gebeurt
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Sylvia
Van Cauwenberghe
Afgestudeerd in 1999,
doctoraat afgelegd in 2003 in
de organische chemie
Bedrijfsgegevens:
UCB
www.ucb.com
Functie: biopharma
Sector: Director, Head of Braine
Quality Control
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“Wij controleren de kwaliteit van medicijnen
vooraleer ze op de markt komen.”

Waarom koos je voor deze opleiding?
Ik was geboeid door wetenschappen zoals wiskunde, biologie en
chemie. Wiskunde vond ik wel iets te abstract. Gezien mijn afkeer
voor bloed waren biologie of geneeskunde ook geen optie en dus
koos ik voor chemie.
Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Tijdens mijn doctoraat kreeg ik de kans om 3 maanden in Montréal
in Canada aan onderzoek te doen. Het werd een onvergetelijke
ervaring in een ver land waar ik vriendschappen aan overgehouden
heb die nu nog standhouden.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Ik ben begonnen bij UCB als team leader Analytical Development.
Ik kreeg eerst een opleiding van 6 maanden in het lab. Achteraf
mocht ik een groep analisten leiden.
Alvorens op de markt te worden gebracht, doorloopt een medicijn
3 testfasen. Bij elk van die fasen worden analytische controles
uitgevoerd volgens bepaalde specificaties.

Wat doe je nu als werk?
Vandaag werk ik nog steeds bij UCB, weliswaar binnen een
ander departement. Als directeur van de kwaliteitscontrole
ben ik verantwoordelijk voor verschillende laboratoria. Die labs
controleren de geneesmiddelen alvorens ze op de markt worden
gebracht.
Als eindverantwoordelijke zorg ik ervoor dat we op een efficiënte
manier volgens de regulatorische normen werken in een veilige
werkomgeving, dat patiënten op tijd hun medicatie ter beschikking
hebben en dit alles terwijl we werken aan de ontwikkeling van onze
mensen en een aangename werkomgeving trachten te creëren.
Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Als doctorandus leer je werken in team, je legt internationale
contacten, je maakt posters en presentaties voor congressen, etc.
Het gaat veel verder dan enkel het wetenschappelijk onderzoek.
Hoe bepaal je zelf je carrière? Of welke beslissingen zijn cruciaal?
Voor mij is het belangrijkste dat je jezelf continu in vraag stelt om
zo na te gaan waar je jezelf kan verbeteren. Toon enthousiasme,
wilskracht, blijf nederig in de omgang met mensen, help problemen
oplossen, en blijf vooral gefocust. Zorg ervoor dat je voldoening
haalt uit wat je doet.
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Frederik
Tielens
Licentiaat Scheikunde, 1996
Doctor in de Wetenschappen, Theoretische
Scheikunde, 2000
Werkgever:
Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne, Parijs
www.upmc.fr
(persoonlijke site: http://free.tielens.fr)
Functie: Maître de Conference, habilité à dirigé
des recherches (hoofddocent)
Domein: Onderzoek/onderwijs
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“Onze taak als scheikundige is het ontwikkelen/
beschrijven/begrijpen van katalysatoren die een
maximum aan rendement en selectiviteit geven
voor een gegeven chemisch proces.”

Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Niet zozeer één moment maar wel de dagdagelijkse collegialiteit
zowel op niveau van het studeren als daarbuiten. Wat mij
persoonlijk het meest is bijgebleven was het moment waarop ik
mijn doctoraatsbeurs haalde in 1996.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Ik verdiende mijn eerste centen tijdens mijn doctoraat en daarna
ben ik naar het buitenland getrokken voor het postdoctoraal
onderzoek. Dit bleek achteraf een cruciale stap in mijn carrière.
Wat doe je nu als werk?
Als hoofddocent geef ik les in algemene scheikunde en
oppervlaktechemie en mijn onderzoek bevindt zich in het
domein van de oppervlakte- en materiaal- chemie, katalyse en
theoretische chemie. Naast onderwijs en onderzoek is er nog heel
wat administratie voor onderzoeksprojecten en de organisatie van
het onderwijs.
In ons labo trachten we
materiaaloppervlakken te
karakteriseren op moleculair
niveau.
Een moleculaire beschrijving
van de materie is bijna
onmogelijk te bekomen
door het uitvoeren van
experimenten alleen. Om
informatie te krijgen over de
reactiviteit van de materialen
(materie) gebruiken we de
combinatie van experimenten en super-computerberekeningen
gebaseerd op de elektronische beschrijving van de atomen waaruit
de materie bestaat. Deze informatie is van bijzonder belang voor

het begrijpen, verbeteren en voorspellen van de toepassingen
waarin de materialen gebruikt worden.
Een chemische reactie tussen 2 moleculen die gebeurt aan
een oppervlak van een vaste stof volgt meestal niet dezelfde
energetische weg als wanneer de 2 moleculen geïsoleerd zijn (in
de gasfase). Indien de reactie energetisch gunstiger is dankzij
de aanwezigheid van de vaste stof dan in de gasfase, spreekt
men van heterogene katalyse. Aangezien de energetische factor
verbonden is met de economische leefbaarheid van een industrieel
proces, is die informatie bijzonder belangrijk. Zeker in tijden dat de
energiefacturen oplopen.
Onze taak als scheikundige is dus het ontwikkelen/beschrijven/
begrijpen van katalysatoren die een maximum aan rendement en
selectiviteit geven voor een gegeven chemisch proces.
Wat doe je op een doorsnee dag?
In het onderzoekslabo simuleer en interpreteer ik chemische
reacties, leid ik master- en doctoraatsstudenten op en sta ik
in contact met internationale onderzoekers. Daarnaast geef ik
hoorcolleges, oefeningen en practica aan de studenten.
Wat is het leukste aan je job?
De relatieve vrijheid van mijn onderzoekswerk gekoppeld aan de
internationale contacten die daarmee gepaard gaan.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Familie, reizen, ... eigenlijk is mijn werk zeer verweven met mijn
privéleven, wat niet uitzonderlijk is in mijn domein.
Welke droom wil je nog nastreven?
Verder evolueren in mijn onderzoeksdomein en internationale
carrière.
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Tim
Duerinck
Master in de Chemie 2009
Werkgever:
Vrije Universiteit Brussel
www.vub.ac.be
Functie: doctoraatstudent
Sector: Chemische Ingenieurstechnieken
fotograaf: Kelly Langenus

“Studeren in Brussel is als een totaalpakket. Hoorcolleges en practica staan
centraal, maar je verbreedt ook je horizon
op menselijk vlak aanzienlijk.”
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Waarom koos je voor deze opleiding?
Uit interesse en wegens de diversiteit binnen de chemie. Chemie
heeft vele raakvlakken met andere natuurwetenschappen, maar
zoekt ook fundamentele antwoorden en biedt tegelijkertijd een
directe link met het dagelijkse leven.
Studeren in Brussel is een totaalpakket: colleges en practica staan
centraal maar het is ook een periode met ruimte om je horizon
te verbreden op maatschappelijk vlak, om nieuwe en interessante
mensen te ontmoeten, uitdagingen geëngageerd aan te gaan ...
Wat doe je nu als werk?
Ik ben aan de universiteit gebleven en werk als doctoraatsstudent.
In de praktijk is dit een volwaardige werkopdracht met bijbehorende
taken en verantwoordelijkheden. Het is in die zin een “studie” dat
je in die periode tot een volwaardig zelfstandig onderzoeker wordt
gevormd.
Mijn onderzoek bevindt zich in het domein van adsorptie,
scheidingsprocessen, poreuze materialen … Vertaald in toepassingen
is dit de scheiding van zeer gelijkende vloeistoffen en/of gassen
via nieuwe materialen op moleculair niveau. In tegenstelling
tot bvb. een destillatie waar scheiding op basis van kookpunt in
bepaalde gevallen praktisch niet haalbaar is, kan dit wel op vorm of
specifieke interacties door microporeuze materialen.
Wat doe je op een doorsnee dag?
De daginhoud varieert sterk naarmate men zich in een verschillende
fase van het onderzoek bevindt. Typische dagtaken zijn: uitvoeren
van een experiment in het labo, analyse en interpretatie van
resultaten, neerschrijven van resultaten, communicatie met
onderzoekspartners of de voorbereiding daarvan (bvb. presentaties,
posters voor een breder publiek), begeleiding van studenten...
Gedurende een enkele dag ligt de focus meestal maar niet
uitsluitend op één aspect.

Wat is het leukste aan je job?
De diversiteit aan taken en vrijheid om zelf nieuwe aspecten te
verkennen binnen het eigen onderzoeksdomein.
Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Naast de vakspecifieke kennis is één van de belangrijkste
competenties die de opleiding aan de studenten meegeeft de
vaardigheid om een grote hoeveelheid kennis te verwerken en
de nodige verbanden te leggen. Dit met een kritische en niet
vooringenomen instelling. Time management is ook een belangrijke
competentie die men gaandeweg leert.
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Begin niet aan een studie zonder een gezonde dosis interesse in het
onderwerp van die studie. Anders wordt het moeilijk om de nodige
tijd en energie op te brengen. Chemie is immers een tijdsintensieve
studie met naast hoorcolleges ook uitgebreide practica en de
nodige studieopdrachten. Maar wel zeker de moeite waard!
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Jan
Piron
Licentiaat in de Chemie, 1993
Doctor in de Wetenschappen, 1999
Werkgever:
Lonza Braine S.A.
www.lonza.com
Functie: product/process owner & plant chemist
Domein: farmaceutische nijverheid
“Wij maken de actieve bestanddelen van
medicijnen op grote schaal. Wetenschappelijke
en bedrijfseconomische keuzes vloeien hier elke
dag samen.”
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Ik ben daarbij verantwoordelijk voor het opvolgen van de productie
op grote schaal van beginproduct tot finaal gezuiverd API in een
‘Good manufacturing practice’ omgeving.
Daar komt heel wat bij kijken: kostenberekening, finetuning van de
chemische processen, sleutelcontact met de klant (USA), managen
van een team van projectverantwoordelijken, het opvolgen van
Research&Development met het oog op continue verbetering van
de bestaande processen.
Wat is het leukste aan je job?
De afwisseling. Elke dag is anders.

Waarom koos je voor deze opleiding?
Vanwege mijn eeuwige interesse in chemie.
Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Ik sloeg mijn vrouw aan de haak tijdens mijn doctoraatsstudie.
Wat doe je nu als werk?
Lonza is wereldwijd actief in tal van farmaceutische en
biotechnologische sectoren. In Braine bestaat ons werk uit het op
maat assembleren van API’s, Active Pharmaceutical Ingredients.
Wij produceren dus actieve bestanddelen van geneesmiddelen voor
pharmaceutische bedrijven. Onze eindproducten zijn polypeptiden
met activiteiten in verschillende medische domeinen.
Het zoeken naar die actieve ingrediënten of moleculen behoort
niet tot onze taak. Een farmaceutisch bedrijf komt dan naar ons
met een bepaalde molecule met de vraag dit op grote schaal te
produceren. Ze verkiezen vaak om de productie uit te besteden
om zo te besparen in de nodige investeringen op vlak van
infrastructuur. Bovendien bezitten wij de juiste procestechnieken
en validatiemethoden.

Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Mijn chemische kennis en het leiding geven van een groep.
Hoe bepaal je zelf je carrière?
Het hechte contact met mijn directe baas en andere departementen
geven mij een grote vrijheid in cruciale beslissingen en presenteren
mij een waaier aan mogelijke toekomstige posities.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Genieten van mijn kinderen en mijn hobby’s.
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Ga gerust enkele bedrijven bezoeken om te ontdekken welke
carrièremogelijkheden er zijn met jouw studiekeuze.
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Isabelle
Van den Eynde
Licentiaat scheikunde, 1999
Doctoraat in de wetenschappen,
Organische scheikunde
Werkgever:
Koninklijk Atheneum Pitzemburg,
Mechelen
www.pitzemburg.be
Functie: Leerkracht chemie

“Als leraar chemie is het fantastisch om elke dag dat
contact met leerlingen te hebben. Zeker als je merkt
dat je bij sommigen een oprechte interesse voor de
chemie hebt opgewekt.”
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Waarom koos je voor deze opleiding?
Ik was op school al erg geïnteresseerd in scheikunde en de
toepassingen daarvan in de geneeskunde. Ik zag mezelf echter
geen geneeskunde studeren maar eventueel een kleine bijdrage
aan de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen aids (in die tijd
zeer nieuw en innoverend onderzoek) leveren. Dat spoorde me aan
om scheikunde te gaan studeren. Ik heb tijdens mijn studies aan
de VUB wel wat geschipperd tussen het wel of niet kiezen voor
organische chemie, maar ben er dan toch voor gegaan.
Studeren in Brussel stond bij mij gelijk aan een goede
bereikbaarheid – dus niet op kot moeten (oef); erbij horen zonder
in een studentenclub te moeten of gedoopt te moeten worden en
vertoeven in een internationale omgeving waar je mensen uit alle
windstreken leert kennen.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Young researcher bij Omnichem in Wetteren. Ik moest de bestaande
processen testen voor opschaling en zo mogelijk het rendement
van 95% naar 97 of 98% brengen.
Wat doe je nu als werk?
Nu werk ik als leerkracht chemie in het middelbaar onderwijs. Ik
probeer leerlingen mijn interesse in chemie en in wetenschap in het
algemeen over te brengen. Leerkracht zijn is voor een deel lesgeven
in je vakgebied, maar ook het leren kritisch kijken naar de wereld
en andere visies ontwikkelen. Ook opvoeden is een belangrijke taak
van leerkrachten.

op of zet ik nieuwe proeven klaar voor een andere klas. Mijn
middagpauze neem ik soms in de leraarskamer, maar soms ook in de
klas tijdens een bijles of een inhaaltoets. Om 15u50 zit de lesdag er
meestal op, maar onderweg naar huis komt vaak het besef dat je dit
of dat beter anders had uitgelegd of aangepakt. Thuisgekomen hou
ik me bezig met de kinderen en het huishouden, om dan omstreeks
20u, als de kinderen slapen, opnieuw te beginnen voorbereiden
voor de volgende dag of toetsen op te stellen of te verbeteren. Ook
de administratieve taken die de school van je verwacht moeten in
je pauzes of ’s avonds vervuld worden. Rond 22u stop ik meestal en
dan heb ik nog een half uurtje ontspanning.
Wat is het leukste aan je job?
Contact met veel mensen (leerlingen) en die enkele leerlingen waar
je echt de interesse kan wekken of kan houden. Het moment dat
leerlingen vragen stellen uit interesse, over dingen die eigenlijk niet
tot hun leerstofpakket horen, en als je die dan op hun niveau kan
beantwoorden.
Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Natuurlijk de theoretische kennis. Maar tijdens mijn doctoraat
hebben we toch verschillende presentaties moeten houden en het
leren teruggaan naar de basis om je uitleg te beginnen is me daar
toch wel aangeleerd. Dit moet je voortdurend toepassen in schoolse
situaties. Je kunnen voorstellen hoe weinig de leerlingen nog maar
weten/kennen.

Wat doe je op een doorsnee dag?
Op een doorsnee dag kom ik rond 8u op school aan, zet ik de
proefopstellingen voor die dag klaar, en maak ik me klaar voor mijn
eerste les. Tijdens de pauzes lukt het niet altijd om pauze te nemen,
maar beantwoord ik nog vragen van leerlingen of ruim ik proeven
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Steve
Decru
Licentiaat Scheikunde –
Analytische Chemie, 1988
Bedrijfsgegevens:
EOC Belgium
www.eocgroup.com
Functie: researcher
Sector: chemie (latex emulsies)
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“Brussel ontdekken was al even boeiend als
de wereld van verbindingen ontdekken.”

Waarom koos je voor deze opleiding?
Chemie is een vakgebied waarmee je veel kanten uit kunt. Het
was uiteraard ook één van mijn lievelingsvakken in de humaniora.
Studeren in Brussel was een evidente keuze voor mij. Een aantal
mensen hadden de VUB voor mij verkend en spraken daar lovend
over. Daarnaast was studeren in Brussel een kennismaking met
de hoofdstad van ons landje, met de ontdekking van allerlei
leuke pleintjes, cafeetjes en restaurants. Het bruisende leven in
de Marollen, de vlooienmarkt, de vele boeken- en stripwinkels.
Het was een tijd van de ontwikkeling van de geest, niet alleen
intellectueel, maar ook op menselijk, sociaal en filosofisch vlak.

van de formules om deze aan te maken, hun fysische parameters
op te meten en daarna deze coating aan te brengen op een
ondergrond (bv. textielweefsels, synthetisch gras ...). Na evaluatie
van de fysische, chemische & mechanische eigenschappen volgt
een evaluatie en bijsturing van de recepten. Een groot deel gaat
ook naar literatuur en patentonderzoek, waarbij de focus dan
gelegd wordt op het vinden van nieuwe producten of procédés om
deze producten of alternatieven aan te maken.

Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Het moment dat ik mijn theoretisch examen wiskunde (2e jaar) met
goed gevolg had afgelegd. De zucht der verlossing was dat!

Wat doe je als werk?
Ik werk als research chemist in een labo dat zich specifiek
bezighoudt met de ontwikkeling van coatings voor hoofdzakelijk
textiel. Het bedrijf zelf bestaat uit een vijftal afdelingen, waaronder
de latexafdeling, waarin ik tewerkgesteld ben. Daarnaast maken
wij ook nog onze eigen emulsiepolymeren, surfactanten, lijmen &
compounds (mengsels voor hoofdzakelijk textielnijverheid). Een
doorsnee dag bestaat uit het opstellen van recepturen met inbegrip

Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Voornamelijk het vermogen om een probleem vanuit verschillende
hoeken grondig te analyseren en de resultaten van deze analyse
gericht te benutten bij het zoeken naar een aangepaste oplossing.
Mijn basiskennis chemie haal ik regelmatig boven maar mijn
keuzevak colloïdale chemie bij prof. Dr. R. Finsy is achteraf bijzonder
interessant gebleken!
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Licht je vooral goed in: Welke toekomstperspectieven zijn er? Welk
streefdoel leg je jezelf op? Kan je het bereiken met de middelen die
je hebt? Of moet je bijscholen? Allemaal belangrijke vragen die men
zich soms te weinig stelt!
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Rien
De Wachter
Licentiaat in de chemie, 2004
Doctor in de Wetenschappen
(Organische/Medicinale Chemie), 2008
Bedrijfsgegevens:
Pfizer Global Supply Puurs
www.pfizer.com
Functie: Project Engineer Product Support
en PAT champion
Sector: pharma
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“Overweeg je om chemie te studeren? Gewoon doen!
Je kan er alle richtingen mee uit.”

Waarom koos je voor deze opleiding?
Mijn interesse in chemie, in combinatie met het vooruitzicht op
een diploma dat garant staat voor werkzekerheid. Ik koos voor
Brussel als voorbereiding om met een “open-geest-mentaliteit” de
werkwereld in te stappen.
Ik zal nooit de leuke momenten met de studiegenoten en collega’s
in het lab vergeten. Tijdens mijn doctoraat trok ik voor 3 maanden
naar Strasbourg, dat werd een onvergetelijke ervaring.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Project Engineer in een Chemisch lab te Pfizer Puurs.

aangenomen wordt ze in verschillende fasen getest op de
doelgroep. De onderzochte groep wordt steeds groter naarmate
het eindstadium wordt bereikt en dus moet het medicijn op grotere
schaal geproduceerd worden. De coördinatie en opvolging van die
opschaling is mijn verantwoordelijkheid.
Zo werken we aan een geneesmiddel om cholesterol te verlagen.
Wanneer nieuwe producten vanuit R&D geïntroduceerd worden
in een ‘manufacturing omgeving’ doen er zich vaak een aantal
complicaties voor. Er moeten goedkeuringsdossiers worden
opgesteld, de registratie in orde gebracht, kwaliteitscontroles
gepland, … Ik ben ook verantwoordelijk voor het bijsturen van het
productieproces of de introductie van technologieën die kunnen
helpen om meer grip te krijgen op het proces. Hier noemen we dat
de coördinatie en opvolging van PAT (Process Anaytical Technology)
projecten binnen Pfizer Puurs.
Wat doe je op een doorsnee dag?
Diverse zaken: teleconferenties met R&D, vergaderingen met diverse
partijen betrokken bij het project, opvolging in productieomgeving
bij het maken van nieuwe loten, etc …
Hoe bepaal je zelf je carrière?
Je moet vooral zelf aangeven waar je heen wil en zelf de eerste
stappen zetten wanneer je van functie wenst te veranderen binnen
eenzelfde bedrijf. Niet afwachten!

Wat doe je nu als werk?
Ik werk als Project Engineer Product Support. Alvorens een
geneesmiddel op de markt komt doorloopt het een aantal stadia.
Eerst wordt er een molecule ontwikkeld in de onderzoeksafdeling
(R&D). Van zodra die molecule de vorm van een medicijn heeft

Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Gewoon DOEN! Met een diploma in de chemie kan je alle richtingen
uit.

25

Paul
Vierendeels
Licentiaat Scheikunde (Biochemie), 1977
Bedrijfsgegevens:
WeylChem International GmbH (Duitsland)
www.weylchem.com
Functie: Director business development
Domein: fijnchemie
“Samen met mijn team overtuig ik grote
agrochemische bedrijven van onze kennis
en kunde op het vlak van fijnchemie.”
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Wat was je meest opmerkelijke
studententijdmoment?
Eigenlijk was de hele studententijd
een bijzondere ervaring voor mij. Het
studentenleven op zich was zeer interessant.
Als praeses van de faculteitskring en lid van
de Raad van Bestuur van de VUB was ik zeer
actief in het universiteitsleven. Ik besefte
ook dat ik iets studeerde wat me toegang tot
kennis verschafte die niet iedereen bezit.
Wat houdt je job in?
WeylChem is actief in de fijnchemie en is
gespecialiseerd in de industriële productie
van moleculen voor derden. Men spreekt
van fijnchemie omdat de waarde van de
geleverde producten meestal hoger ligt dan
wat het geval is bij de producten met grotere
volumes uit de petrochemie. Het gaat hier ook
dikwijls om complexe chemische molecules,
geproduceerd in meerdere synthese stappen.
Wij produceren bijvoorbeeld een aantal
actieve ingrediënten, herbiciden en fungiciden voor grote bedrijven
in de agrochemie, zoals Bayer, BASF of Syngenta.
Veel grote bedrijven in de farmaceutische industrie of in de
agrochemie besteden een deel van de chemische productie van
hun producten uit aan externe bedrijven. Met andere woorden, de
industriële synthese van een actief ingrediënt zullen ze, geheel of
gedeeltelijk, toevertrouwen aan externe bedrijven. Dit noemt men
custom manufacturing.
Mijn taak bestaat erin om, samen met mijn team, de klanten te
overtuigen dat wij een geschikte partner zijn voor hun productie.
Het is onze taak om nieuwe klanten te zoeken en nieuwe projecten

binnen te halen, wat wij business development
noemen. Wij bezoeken klanten om ze duidelijk
te maken waartoe we in staat zijn op gebied
van chemie en chemische productie, om
contracten te onderhandelen, om projecten
met hen te bespreken, enz. Intern moeten
wij de verschillende projecten leiden, er voor
zorgen dat alle betrokken functies op één
lijn zitten en begrijpen wat de prioriteiten
zijn, dat de nodige onderzoekstaken verricht
worden, enz. Ik werk vanuit Duitsland en mijn
verantwoordelijkheid strekt zich uit over de
hele wereld.
Hoe bepaal je zelf je carrière?
Of welke beslissingen zijn cruciaal?
In je carrière moet je voortdurend een aantal
keuzes maken. Het begint met de richting die
je uit wilt gaan. In mijn geval zag ik mijn
toekomst eerder in een commerciële functie
en niet in onderzoek en ontwikkeling, of
productie. Je moet voor jezelf ook uitmaken
waar je wilt staan binnen 10 - 15 jaar. In functie daarvan kan
je een overplaatsing vragen binnen je bedrijf naar een andere
dienst of een andere regio om meer ervaring op te doen, kan je
bepaalde bijkomende opleidingen volgen (een MBA bvb.), vragen
om projecten te leiden om ervaring op te doen in het leiden en
motiveren van mensen, of kan je van bedrijf veranderen als de
doorgroei mogelijkheden te beperkt zijn. Last but not least, kijk ook
buiten de landsgrenzen, zeker in de Chemie.
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Mireille
Gysemans
Licentiaat Scheikundige Wetenschappen specialisatie organische chemie, 1984
Doctor in de Wetenschappen –
specialisatie radiochemie
Bedrijfsgegevens:
SCK•CEN
www.sckcen.be
Functie: Hoofd Expertisegroep
Domein: nucleair
“Met onze analyses leveren we een
belangrijke bijdrage tot de veilige berging
van radioactief afval”
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Waarom koos je voor de opleiding chemie?
Het was voor mij vanaf het begin van de middelbare school duidelijk
dat ik voor een wetenschappelijke richting zou kiezen. Uiteindelijk
is het dan scheikunde geworden omdat ik geïntrigeerd ben door de
chemische processen die het leven en de wereld rondom ons sturen.
Studeren in Brussel leek mij een logische keuze. Dat een buurmeisje
aan de VUB studeerde zal er misschien wel voor iets tussenzitten ...
Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
De toffe tijd op kot in de Nieuwelaan (studentenkamers Vrije
Universiteit Brussel). 25 jaar later heb ik nog regelmatig contact
met mijn vrienden die ik daar heb leren kennen.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na een doctoraat en een postdoctoraal onderzoek aan de VUBcyclotron aan het Universitair Ziekenhuis-Jette ben ik voor het
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) gaan werken.
Wat doe je nu als werk?
Als hoofd van de expertisegroep ‘Radiochemische Analyse’ geef ik
leiding aan een twintigtal (radio)chemisten. Initieel was de kerntaak
van deze groep het uitvoeren van chemische en radiochemische
analyse van diverse materialen afkomstig van de splijtstofcyclus (bv.
verse en opgebrande splijtstoffen, reactormaterialen en radioactief
afval) en van stalen afkomstig van het nucleair wetenschappelijk

onderzoek dat binnen het SCK•CEN
wordt uitgevoerd. Zo voeren wij
bijvoorbeeld veel analyses uit voor
de groep binnen het SCK•CEN die
onderzoek doet in het kader van de
berging van radioactief afval. Sinds
2009 heeft onze groep ook diverse
activiteiten op het gebied van de
proceschemie gerelateerd aan de radio-isotopen productie voor de
nucleaire geneeskunde.
Wat doe je op een doorsnee dag?
Het leiden van projecten, managen van de groep, uitstippelen R&Dbeleid, werken met mensen, instaan voor de organisatie, contact
met klanten, contracten onderhandelen, financieel beleid voeren,
opleidingen geven, ... En als gebouwverantwoordelijke sta ik in voor
vele veiligheidsgerelateerde acties.
Wat is het leukste aan je job?
Radiochemie kunnen combineren met analyse vind ik bijvoorbeeld
erg leuk. Het aanpakken en oplossen van een analytisch probleem of
mysterie geeft me een kick. Als analist wordt je bovendien betrokken
bij een veelvoud aan projecten en ontmoet je verschillende mensen.
Het is dan ook een gevarieerde job en zelden saai.
Welke droom wil je nog nastreven?
Ooit terug gaan studeren.
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Kies een studie met je gevoel (wie ben ik, waar ligt mijn interesse,
in welk kader functioneer ik het best) en je verstand (mogelijke
jobinhoud, marktaanbod, …).
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Leemans
Licentiaat in de Scheikundige
Wetenschappen: 1977
Bedrijfsgegevens:
Devgen, Belgium
www.devgen.com
Domein: Biotechnologie

“Ik legde als doctoraatstudent mee
de basis voor de eerste genetisch
gewijzigde planten.”
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Waarom koos je voor de opleiding chemie?
Ik was altijd al gefascineerd door wetenschappen en in het bijzonder
door biochemie en biologie. Chemie leek mij een goede basis om
dan verder te gaan in de biotechnologie. Met een fundamentele
wetenschap als scheikunde leg je een grondige brede basis, één die
ingenieurs bijvoorbeeld niet hebben.

Wat doe je nu als werk?
Nu ben ik onafhankelijke biotechnologie expert en ben o.a. Nonexecutive Director bij deVGen. Ik ben ook bestuurder van Misr
Hytech Seed Int., het grootste zaadbedrijf in Egypte.
Mijn rol bestaat er meestal in de link te leggen tussen wat
technologisch kan en wat commercieel zin maakt.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na mijn studies doctoreerde ik bij professor Marc Van Montagu en
kon ik meewerken aan de eerste genetisch gewijzigde planten. In
1982 legde ik mijn doctoraat af over het gebruik van Ti-plasmiden
als vector bij plant genetic engineering. Een jaar later publiceerden
Van Montagu en Jef Schell uiteindelijk hoe ze de eerste genetisch
gewijzigde plant – een tabaksplant – maakten.
Op dat moment bevond ik mij in Mexico. Want in ‘mijn tijd’
bestond er nog zoiets als je legerdienst. Die heb ik gelukkig
kunnen vervangen door 2 jaar onderzoek aan
de Universiteit van Mexico. Het onderzoek
draaide rond stikstoffixatie genen bij bepaalde
bacteriën.
In 1984 ging ik dan aan de slag bij Plant
Genetic Systems in Gent, het eerste
Vlaamse biotechbedrijf dat werd opgericht
door Van Montagu en Schell. Ik startte
er als Onderzoeksmanager en werd later
Onderzoeksdirecteur, tot in 2000. Het
bedrijf werkte aan biotechnologische
plantenveredeling van allerlei gewassen zoals
maïs, katoen, koolzaad ...
Ik zetelde ook in de Raad van Bestuur van
verschillende bedrijven zoals het Duitse AgrEvo,
het Nederlandse zaadconcern Nunza, CropDesign in Gent en van
het VIB - het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

Mis je het onderzoek niet?
Het leuke aan onderzoek doen, of een onderzoek leiden is natuurlijk
het ‘Wow’ effect als je als eerste iets kan doen in de wereld dat
niemand je heeft voorgedaan. Na de eerste transgene planten
hebben we in 1985 als eerste het gen voor Bt, een biologisch
pesticide, in een transgene plant doen werken.
Maar het nadeel is dat je heel veel geduld moet hebben. Elk
onderzoek duurt lang.
Welke competenties/kennis hebben je studies
bijgebracht die je nu nog benut?
In een opleiding chemie komt zo veel
aan bod. Je hebt de fysische scheikunde,
kwantummechanica, organische chemie,
biotechnologie. Aan al die vakken hou je vooral
een sterke analytische bagage over.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Ik zet mij in voor een NGO in India die werkt
aan dorpsontwikkeling. Ik help hen strategische
beslissingen nemen, een visie ontwikkelen,
plannen ...
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Eddy
Post
Licentiaat Scheikunde, analytische
chemie, 1981
Bedrijfsgegevens:
E.Post Consult
www.epostconsult.be
Functie: zaakvoerder
Domein: voeding, dranken en fruit
verwerkende industrie
“Hoe een doorsnee dag eruit ziet? Ik ontwikkel
nieuwe dranken, reis de wereld rond en beheer
ons consultancy bureau.”
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Waarom koos je voor deze opleiding?
Puur uit interesse voor chemie. En ik koos
voor Brussel omdat dit makkelijk bereikbaar
was vanuit Mechelen, met de trein. En de VUB
is ook minder bevolkt dan sommige andere
universiteiten.
Wat was je meest opmerkelijke
studententijdmoment?
Het slagen in het eerste jaar. Dat was voor mij
een mijlpaal. Toen dat lukte, was alles mogelijk.
Wat was je eerste job na het behalen van je
diploma?
Ik ben eigenlijk ook begonnen in
een
fruitverwerkend
bedrijf.
Als
kwaliteitsmedewerker voerde ik instrumentele
analyses uit. Het bedrijf was actief in de
productie van grondstoffen voor de sap- en
drankenindustrie.
Wat doe je nu als werk?
Gebruik makend van mijn ervaring en
kennis adviseer ik klanten op technisch en
technologisch vlak voor fruit, -verwerking en
-behandeling, kwaliteitsaudits en –adviezen. Ik deel ook mijn kennis
over de productontwikkeling van dranken. Wij vertegenwoordigen
Europa’s grootste producent van vruchtenpreparaten voor de
melkerijen in België. Als zaakvoerder sta ik natuurlijk ook in voor
het beheren van ons consultancy bureau.

Wat doe je op een doorsnee dag?
Ik tracht nieuwe dranken te ontwikkelen.
Daarnaast heb ik dagelijks contacten met
klanten en leveranciers. Ik reis veel in binnen–
en buitenland. Ik plan en doe bedrijfsbezoeken,
audits (voorbereiden, uitvoeren, rapporteren),
… ik bereken recepten, controleer de productie.
Het leukste aan de job is de afwisseling en
veelzijdigheid in een zeer internationale
context. Contacten in China, over Rusland,
tot in Zuid-Amerika, klanten in Zwitserland,
Duitsland, België, Nederland, Brazilië, Saudi
Arabië, enz.
Welke competenties/kennis hebben je studies
bijgebracht die je nu nog benut?
Mijn baskennis chemie blijft nuttig en in het
bijzonder over complexe natuurlijke systemen.
Het logische denken is een vakoverschrijdende
competentie die je meekrijgt aan de universiteit.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Sporten, ontspannen (lezen, reizen), maar
toch altijd met werk in het achterhoofd. Als
zelfstandige kun je dit niet loslaten. Klanten
staan op de eerste plaats, op elk moment. In een bedrijf werk je
alsof dit bedrijf ook van jou is, anders hou je dit niet vol.
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Blijf jezelf, zoek uitdagingen, maar overschat jezelf niet (hoed je
voor het “Peter’s Principle”). Doe wat je graag doet en doe dat goed.
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Licentiaat in de Scheikunde, 1986
Doctor in de Wetenschappen, 1993
Bedrijfsgegevens:
A. Schulman Inc.
www.aschulman.com
Functie: EU color lab manager
Domein: chemie, kunststofnijverheid
“Wij ontwikkelen plastic kleurconcentraten
voor (voedsel)verpakkingen, speelgoed,
automobielindustrie, kunstgras, enz.”
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Waarom koos je voor deze opleiding?
Scheikunde wou ik al studeren vanaf mijn 15-16 jaar. Studeren
in Brussel was evident voor mij: ik woonde in de Brusselse rand
en de kleinschaligheid van de Vrije Universiteit Brussel bood meer
voordelen qua multi-disciplinair werken en studeren (en in een
vrijzinnige context).
Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Het mondeling gedeelte van de thesisverdedigingen (licentie en
doctoraat), een heel speciale ervaring. Het resultaat en gevolg van
een serieuze inspanning: spannend en tegelijk veel voldoening
gevend.
Wat doe je nu als werk?
Ik ben EU color lab manager. Dit wil zeggen dat ik een Europese
functie heb waarbij ik de taken van 7 kleurontwikkelingslabo’s
(België, Zweden, UK, Italië, Polen, Frankrijk en Hongarije) coördineer
en naar beste praktijken aligneer om het bedrijf te ondersteunen.
In de labo’s creëren we de nieuwe kleurformulaties binnen een
bepaalde plastic toepassing maar er wordt ook gewerkt aan
verbeteringen naar productie en kostefficiëntie. Wij ontwikkelen,
produceren en leveren kleurconcentraten onder de vorm van
korreltjes (pellets) aan de plastic industrie (B2B), die dan in kleine
dosis toegevoegd worden aan dragermateriaal om het finaal
‘voorwerp’ te maken: flessen, dopjes, kratten, kunstgras, folies,
verpakkingen, speelgoed-bouwblokjes, etc.
Pigmenten worden gemengd met additieven en gemengd in een
kleurloos polymeer (extrusie in de smelt). Wij controleren onze
producten op temperatuursbestendigheid, lichtbestendigheid,
product veiligheid (contact met voeding), kleur nuances ...

Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Mijn scheikunde achtergrond natuurlijk, zelfstandig kunnen werken
en voor mezelf opkomen. Studies zijn meer dan de (technische)
inhoud, het is ook een traject in levenswijsheid, maturiteit.
Hoe bepaal je zelf je carrière?
Ik heb het gevoel dat ik alle stappen heb kunnen kiezen, gaandeweg
nog meer dan in het begin. Het buikgevoel en zelfkennis (positief
maar ook negatief) zijn daarin voor mij cruciaal: wat kan ik, wat
wil ik niet?
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Ga op je gevoel af en GROEI intellectueel en als mens met open
geest, tijdens en na je studies.
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Silvi
Galletti
Licentiaat Analytische Scheikunde,
2000
Bedrijfsgegevens:
Procter & Gamble Eurocor
www.pg.com
Functie: R&D Product ResearchManager
Domein: Fast Moving Consumer Goods

“Ik denk niet dat je aan eender welke
universiteit de professor die je thesis
begeleidt bij de voornaam kan noemen.”
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Waarom koos je voor deze opleiding?
In het secundair onderwijs koos ik voor de richting SportWetenschappen, dé perfecte combinatie voor wie houdt van
een fysieke én een mentale uitdaging. Naarmate de studiekeuze
dichterbij kwam, koos ik voor Chemie. Ik ben altijd gefascineerd
geweest door cijfers en structuren (atomen, moleculen etc);
interacties, reacties, begrijpen waar alles vandaan komt,
gewoonweg boeiend!
Ik koos er voor om te studeren in Brussel. Een aanrader voor
iedereen. In Brussel heerst een leuke sfeer en wordt er uitbundig
gefeest maar toch ook voldoende gestudeerd.
Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Vooral de beginjaren: proeven van nieuwe vrijheden, nieuwe
mensen ontmoeten waaruit nieuwe vriendschappen ontstonden.
De aanpak op de VUB is me ook bijgebleven, er heerst een heel
open mentaliteit. We waren niet zomaar een nummer zoals je soms
hoort op andere universiteiten. Profs en assistenten staan dicht
bij de studenten en hun deuren stonden altijd open. Ik denk niet
dat je overal tijdens je thesisjaar de professor bij zijn voornaam
kan noemen. Mijn thesisjaar was ook best opmerkelijk. Ik heb
een unieke kans gekregen om binnen mijn thesisonderwerp mee
op campagne te gaan i.e. uitvaren met de RV. Belgica (A962)
onderzoeksboot, tenmidden van onze Noordzee.
Wat doe je als werk?
Ik werk na 12 jaar nog steeds bij Procter & Gamble, mijn
eerste werkgever. Ik ben begonnen als Researcher binnen het
formulatieteam van de toenmalige Ariel powder tablets. Deze job
sloot voor een stuk aan op het laboratoriumwerk dat we op de
Vrije Universiteit Brussel uitvoerden. Na 3 jaar ben ik overgestapt
naar Product Research, nog steeds op wasmiddelen. Dat was een
functie waarin labowerk niet meer centraal staat, wel het leiden

en coördineren van consumentenonderzoek. Bij elke nieuwe
productontwikkeling organiseren wij een reeks testen ook bij
consumenten thuis. Consumenten geven hun meningen over wat
ze getest hebben en aan de hand van de resultaten optimaliseren
we onze producten voor ze op de markt gelanceerd worden. Ik
heb ruim 10 jaar op wasmiddelen gewerkt en dit binnen WestEuropa en ook voor Centraal-Europa, het Midden-Oosten en Azië
(de CEEMEA landen). Reizen hoort ook bij de job, want jawel, wij
gaan persoonlijk op interview bij de consumenten thuis.
Sinds 2 jaar werk ik op luchtverfrissers die je wel kent uit de
reclamespots, Febreze en Ambi Pur. Ik heb ook 3 maanden voor
mijn project in het buitenland vertoefd wat ik zeker als een mooie
ervaring beschouw.
Wat is het leukste aan je job?
De collega’s! Een mooie balans tussen professionalisme en
vriendschap.
Welke competenties/kennis hebben je studies bijgebracht die je nu
nog benut?
Wat me vooral geholpen heeft, en waarschijnlijk nog steeds helpt,
is de manier van denken. Tijdens een academische opleiding leer je
vooral analytisch te denken en logisch, gestructureerd te redeneren,
een enorme troef om mijn job goed te doen.
Wat doe je als je niet aan het werken bent?
Sporten enerzijds…niet meer zo intens als vroeger maar toch
regelmatig genoeg om fit te zijn. En anderzijds gaat mijn vrije tijd
naar de fotografie. Ik heb me 2 jaar geleden een digitaal reflex
fototoestel aangeschaft en volg sindsdien lessen in avondschool.
Het liefst zou ik die fotografiekennis willen uittesten gedurende
mijn droomreis: een doortocht door Namibia en Zuid-Afrika.
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Nancy
Delaet
Licentiaat in de Scheikunde, 1986
Doctoraat Organische Scheikunde, 1990
Bedrijfsgegevens:
Celgene Corporation (San Diego, USA)
www.celgene.com
Functie: Senior Patent Agent
Sector: Intellectual Property/
Legal – Pharma

“Je eerste en je laatste job zullen
waarschijnlijk heel verschillend zijn.
Dat kan allemaal met een diploma Chemie.”
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Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment?
Een doctoraatsthesis schrijven in 3 maanden met 4 uur slaap per
nacht, maar ook de voldoening toen de thesis-verdediging goed
was verlopen.
Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na mijn doctoraat heb ik nog postdoctoraal onderzoek gedaan rond
de synthese en eigenschappen van gewijzigde peptidebindingen
aan the University of California, San Diego. De introductie
gebeurde door Prof. Van Binst, die wist dat ik geïnteresseerd was
in een post-doc, met een voorkeur in het buitenland, en liefst
met een goed klimaat! Deel uitmaken van die onderzoeksgroep
was een totale verandering vergeleken met de compleet Belgische
onderzoeksgroepen: er waren zoveel verschillende nationaliteiten
in de groep van 30 onderzoekers (doctoraatsstudenten en postdocs) dat er 11 verschillende talen vertegenwoordigd waren tijdens
mijn periode.
Wat doe je nu als werk?
Intellectual
Property
(IP)
verantwoordelijke
voor
de
Research & Early Development
afdeling, en voor een commercieel
product
van
Celgene.
Ik
overzie alle patentgerelateerde
activiteiten: ik schrijf patenten,
ik ben verantwoordelijk voor het
management van de externe
advocaten voor het behalen van
patenten in alle landen, en ik ben IP
adviseur voor de wetenschappelijke research teams.

Hoe ben je in de patenten terecht gekomen?
Eerder toevallig. In 2004 werkte ik als Associate Director Chemistry
voor een heel klein bedrijf (start-up). Zij wilden bezuinigen, vooral
aan advocatenkosten en daarom zochten ze intern iemand om de
patenten te managen. Ik had patenten altijd interessant gevonden,
en toen het bedrijf mij de mogelijkheid gaf om, behalve on-thejob training, ook gecoacht te worden door externe advocaten,
een weeklange cursus te volgen, en mij te sponsoren voor het
US Patent Office patent bar exam, heb ik die kans genomen. Het
werk bevalt me enorm, want het vereist veel aandacht voor details
en organisatie, en heeft duidelijke milestones die moeten bereikt
worden.
Wat is het leukste aan je job?
Interacties met veel verschillende disciplines, o.a. wetenschappers
en advocaten, deel uitmaken van drug discovery en development
teams, en tijdsgebonden doelstellingen succesvol bereiken.
Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Denk over de werkmogelijkheden met je diploma in een steeds
vlugger veranderende globale economie. Maak een studiekeuze
met veel toepassingen, en sta open voor koerswijzigingen. Je eerste
en laatste job zullen waarschijnlijk heel anders zijn, dus maak een
studiekeuze die later tot verschillende opties kan leiden.
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Marc
Ceusters
Licentiaat in de Scheikundige
Wetenschappen - 1988
Doctoraat in de Wetenschappen,
Organische scheikunde - 1992
Bedrijfsgegevens:
Janssen, Pharmaceutical Companies
of Johnson and Johnson
www.janssenpharmaceutica.be
Functie: Compound Development
Team Leader
Domein: pharmaceutica
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“We zaten met z’n vieren op kot: mijn broer,
ikzelf en er was nog een andere student chemie
bij. Dat werd een heel avontuur natuurlijk.”

Waarom koos je voor de opleiding chemie?
Omdat biochemie mij intrigeerde maakte ik in mijn laatste jaar van
het secundair een eindwerk over deze materie. Hieruit bleek dat ik
best chemie zou studeren om later in de medicinale chemie terecht
te komen. De synthese van een bepaalde, op maat gemaakte,
molecule is iets wat je in andere opleidingen niet leert.
Ik ben ik Brussel gaan studeren omdat mij broer daar ook al zat en
ik samen met hem op kot kon op de campus in Etterbeek. We zaten
met 4 studenten in één blok, waaronder nog een medestudent
chemie. Dat werd een heel avontuur natuurlijk.
Maar de meest opmerkelijke belevenis voor mij was leren omgaan
met de vrijheid die je krijgt. Je slaagkansen hangen niet alleen
af van je inzicht of je studiemethode, maar vooral van de portie
zelfmotivatie die je kan opbrengen. Jij bent de enige die beslist
of je die dag gaat uitslapen of naar de les gaat, of ’s avonds gaat
studeren of gaat feesten ... Best wel confronterend.

Daar zoekt men naar moleculen met interessante farmacologische
werkingen. Vervolgens werd ik program manager, waarbij ik
meerdere projecten gelijktijdig ondersteunde en een breder zicht
kreeg op het hele ontwikkelingsproces van medicijnen. Weinig
mensen beseffen hoe complex dit proces is en dat bijvoorbeeld
maar 10% van de nieuwe moleculen een kans op slagen hebben. Het
begint met een hypothese, creëren, testen, resultaten, confirmeren
of aanpassen, enz.
Nu werk ik als Compound Development Team Leader in het domein
van de Neurowetenschappen, en in hoofdzaak psychiatrische
ziektebeelden.
Ieder project is anders en iedere dag is dus ook anders. Je moet
je inwerken in de literatuur, wetenschappelijke ontwikkelingen
opvolgen, je leert uit voorgaande projecten, je leidt vergaderingen
of woont ze bij, je stelt presentaties en documenten op, je leidt een
team ...

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Ik deed mijn doctoraatsonderzoek aan de VUB binnen de
peptidechemie, meer bepaald rond enkefalines. Deze peptiden
kunnen door het lichaam zelf geproduceerd worden en hebben
een pijnstillende werking. Achteraf bleef ik als
postdoc in het onderzoek via een FWO project (Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek). Het ging om een
samenwerking tussen twee labs. Eentje daarvan was
verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Jette dat
bezig was met radiolabelling en de andere was de
groep Organische Chemie. Het doel was om tumoren
te detecteren via radiogelabelde peptiden.

Andere nuttige info voor jongeren die studiekeuze moeten maken ...
Informeer je goed, ga praten met mensen in de beroepswereld.

Wat doe je nu als werk?
In 1995 ging ik aan de slag bij Janssen Pharmaceutica.
Ik startte als medicinale chemist in het basisonderzoek.
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Veerle
Goossens
Licentiaat Scheikunde optie Fysische
scheikunde (1999-2003)
Doctor in de ingenieurswetenschappen
(2004-2009)
Bedrijfsgegevens:
Chemstream bvba
www.chemstream.be
Functie: Project Manager
Domein: Scheikunde – inkten, coatings,
dispersies
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“Scheikunde was voor mij het meest fascinerende van de wetenschappelijke vakken, aangezien je door 2 producten bij elkaar te voegen,
iets compleet nieuw kan creëren.”

Waarom koos je voor deze opleiding?
Ik heb scheikunde met de paplepel meegekregen, mijn vader is
immers ook scheikundige. Als kind was ik altijd geïnteresseerd
hoe alles in mekaar zat en waarom bepaalde materialen bepaalde
eigenschappen hadden: waarom blijft ijzer aan het magneetbord
kleven, maar plastic niet? In de middelbare school was het dan ook
als vanzelfsprekend dat ik voor wetenschappen koos. Scheikunde
was voor mij het meest fascinerende van de wetenschappelijke
vakken, aangezien je door 2 producten bij elkaar te voegen, iets
compleet nieuw kan creëren.
Na mijn studies kreeg ik de kans om een doctoraat te maken
bij de dienst Materiaalkunde. Daar probeerde ik op basis van
optische modellen de reflectie-eigenschappen (kleur, glans, …) van
dunne lagen op staal te voorspellen aan de hand van een aantal
parameters.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?
Na mijn doctoraat werkte ik als Research&Development chemist bij
een cosmetica bedrijf. Daar werkte ik mee aan de ontwikkeling van
nieuwe producten. Ook maakte ik de veiligheidsevaluatie van de
producten op basis van hun toxicologisch profiel.

Wat doe je nu als werk?
Chemstream is een innovatief Research&Development bedrijf
dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van gefunctionaliseerde
coatings, inkten of dispersies. Samen met de klant analyseren we het
product, productieproces en applicatie en kijken we waar innovatie
mogelijk is en welke meerwaarde er gecreëerd kan worden. Op basis
daarvan wordt er een onderzoekstraject uitgetekend.
Momenteel werk ik aan een Europees project waarin we samen
met internationale partners een coating ontwikkelen om cultureel
erfgoed te beschermen tegen de elementen. Deze coating moet niet
alleen transparant zijn, maar ook water afstotend, krasbestendig
enz …
Daarenboven moet elke coating die op een artefact aangebracht
wordt ten alle tijde volledig verwijderbaar zijn. Het innovatieve
aan dit project is dat de verwijdering gebeurt met een atmosferish
plasma, wat enkele speciale eigenschappen vraagt van de coating.
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100 beroepen voor
Chemici*
Bedrijf
3M
A. Schulman Inc.
Agentschap voor Natuur en Bos
Ajinomoto OmniChem N.V.
Allianz
Atheneum Pitzemburg Mechelen
BARC Global Central Laboratory
BASF
BASF
Bayer HealthCare
Bristol-Myers Squibb (pharma)
Bruxelles Environnement (IBGE)
Capgemini
Caterpillar Logistics
Cegeka Group
Celgene
Chemj, Zuid-Afrika
ChemStream bvba
Citrix Systems
Coca-Cola Services
Corelas (pharma)
Crédit Agricole
Cytec
Cytec
Cytec Surface Specialties Inc. Drogenbos
Devgen
DiverDrugs (Lubrizol Corporation, Barcelona)
DSM Resolve
DuPont de Nemours
E. POST Consult b.v.b.a.
Eli Lilly
Emocorp bvba (pharma)
EOC Belgium
European Commission, Joint Research Centre
Fenzi Belgium nv
Fondis Electronic
Galapagos
Galapagos
General Electric (chemie)
Groep T Leuven
Hogeschool Sint Lucas Brussel
INC Research (pharma)
ING Bank Belgium
Innovatieve Vereniging Vlaanderen
Intertek Polychemlab BV
Ion Beam Applications S.A.
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Functie
Wetenschappelijk medewerker
European Color Lab Manager
Adjunct van de directeur
Research&Development Manager Fijn Chemie
Program and Application Manager
Leerkracht chemie
Data Transfer & Trial Setup Programmer
Business Manager Europe
Senior Manager R&D PU Foam Systems
Business Operation Manager R&I Sub Region Europe II
Data architect
Policy officer - département international
SAP consultant
Business Analyst
Program Manager Internal Projects
Senior Patent Agent
Consultant
Project Manager
Senior Account Manager Public Sector
Lab Technician
Quality Assurance Officer
Development manager
Patent attorney
Research&Development Chemist
Team Analysis Leader
Independent Biotechnology Professional
Head of chemistry department
Senior scientist
Account Manager
Zaakvoerder
Sales representative
Zaakvoerder
Research Chemist Latex
Project responsible
Environmental coordinator
Sales Engineer
Associate scientist
Senior director medicinal chemistry
Lead Chemist
Docent
Adviseur HRM & Kwaliteit
Principal Operational Support Analyst
consultant HR
Member of board at Non for profit organization
Expert Analytical Development
Team Leader Chemistry

* deze gegevens kunnen mogelijk wijzigen na verloop van tijd.

Voornaam
Maria
Ann
Peter
Etienne
Jan
Isabelle
Eddy
Timo
Davy
Michel
Hugo
Catherine
Gert
Jan
Nadia
Nancy
Joseph
Veerle
Nicolas
Stefan
Joachim
Luc
Elise
Iris
Kevin
Jan
Wim
Rudy
Bert
Eddy
Jean-Claude
Eric
Steve
Ingrid
Ronny
Joost
Stella
Guy
Luc
Guido
Martine
Sandra
Hendrik
Andre
Carmen
Rony

Naam
De Bondt
Delmotte
Willeghems
De Cock
Doumen
Van den Eynde
Walravens
Aerts
Suwier
Van Caekenberghe
Nica
Squilbin
Floridor
Baert
Roose
Delaet
Moors
Goossens
Coussement
De Romagnoli
Nuyttens
Deen
Destryker
Timmermans
Poelmans
Leemans
Van Den Nest
Deblieck
Vanhaecht
Post
Peirs
Moreels
Decru
Zegers
Vansteelandt
Malfait
Adriaens
Van Lommen
Brans
Beny
Van De Voorde
Van Houtven
Luyckx
Convents
Schroijen
Boumon

Afstudeerjaar
1985
1986
1991
1973
1990
1999
1976
1994
1997
1982
1980
1990
1999
2002
1990
1986
1978
2003
1993
2007
2004
1980
1980
2012
2003
1977
1993
1979
1998
1981
1996
1980
1988
1989
1978
1996
2003
1973
2005
1977
1986
1999
1997
1984
2003
1992
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Bedrijf
Janssen (Johnson and Johnson)
Janssen (Johnson and Johnson)
Johnson & Johnson
Koninklijk Atheneum Aalst
LCA Laboratories
LDS Partners SA
Lonza Braine S.A.
Merck Millipore
Microfluidics and Microreactor Consortium
NITTO EUROPE NV
Novartis
Nuclear Medicine and PET Research, Amsterdam
Oleon
PerkinElmer
Pfizer
Pfizer PGS
PharmaDiagnostics
Procter & Gamble
ProductLife BVBA
Roche Diagnostics
RVP/ONP - Overheid
SABIC Innovative Plastics
Sagrex (Heidelbergcement Benelux)
SCK.CEN
SGS Life Science Services
Siemens Molecular Imaging
Sigma Aldrich
Solutia Europe
Solvay
Steria BNL & president Agoria Brussels
Sun Chemical
Technopolis, Vlaamse wetenschapscentrum
Terumo Europe Benelux Sales Division
UCB Pharma
UMONS, Faculté Polytechnique de l'Université de Mons
UNAMEC (medical devices)
Université Libre de Bruxelles
Universite Pierre et Marie Curie, Paris
Universiteit Gent
University of Maryland, Baltimore
Verbelen bvba
Vishay
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vrije Universiteit Brussel
Vrije Universiteit Brussel
Vrije Universiteit Brussel
Vrije Universiteit Brussel
Vrije Universiteit Brussel
VWR International
Weylchem International GmbH
Wijnmakelaarsunie - Courtiers vinicoles
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Functie
Compound Development Team Leader
Safety Data Sheet global process owner
Chemistry, Manufacturing and Control (CMC) Leader
Leerkracht wetenschappen
Owner & Technical Director
Partner
Product/process owner & plant chemist
Sales manager , Lab Water Benelux
Manager
Application Development Manager
Medical Information Associate
Onderzoeker
R&D Engineer
Global Customer Care Continuous Improvement Manager
Project Engineer
Project Engineer, New Products Introduction
Purchasing, Sales & Marketing
R&D Product Research- Manager
e-Submission Manager
Product Sales Specialist
Analyst
Product Development Specialist (Valox, Xylex, Xenoy)
Raadgevend Ingenieur
Hoofd Expertisegroep
Medical Writer Coordinator
Managing Director PetNet Europe
Sales Manager Business Solutions D,A,CH
Process Chemist
R&D Manager Peroxygens
Zaakvoerder
Technical Service and Ink laboratory Manager
Experience director
Branch Manager
Director, Head Quality Control
Coordinateur-adjoint du Pôle Matériaux
Advisor
Wetenschappelijk medewerker/postdoctoral fellow
Associate Professor
Post-Doctoral Researcher
Research Associate
Zaakvoerder
Development Engineer
Doctoraatstudent
Program manager
Milieucoördinator, gevaarlijke stoffenbeleid
Verantwoordelijke datatransmissie lucht
Assistent Doctor
Assistent scheikunde
Doctoraatstudent
Professor Moleculaire Biologie, Biotechnologie
Professor Organische Chemie
Regional Director France
Business Development Director
Board member

Voornaam
Marc
Hilde
Koen
Magali
Seppe
Philippe
Jan
Ingrid
Bart
Eli
Claire
Jos
Pieter
Inge
Koen
Rien
Patricia
Silvi
Karolien
Nick
Ivan
Bart
Joris
Mireille
Marjan
Rudi
Serge
Bert
Paul
Rene
Danny
Patricia
Inge
Sylvia
Marc
Michel
Guy
Frederik
Ken
Kenno
Bruno
Erik
Sebastiaan
Hendrik
Sofie
Vera
Sandra
Lies
Kersten
Serge
Steven
Mathieu
Paul
Paul

Naam
Ceusters
De Man
Iterbeke
De Vlaeminck
De Galas
Defreyn
Piron
Dreesen
Rimez
Parloo
Bertoia
Eersels
Struelens
Nijssen
Buysse
De Wachter
De Pril
Galletti
Van Rompaey
Sablon
Pottie
Vandormael
Schoon
Gysemans
De Gieter
Verbruggen
Devadder
Campo
Deschrijver
Luyckx
De Laet
Verheyden
De Borger
Van Cauwenberghe
Poorteman
Van Genechten
Bottu
Tielens
Kersemans
Vanommeslaeghe
Verbelen
Mattens
Bijttebier
Van Rompaey
Van Volsem
De Saedeleer
De Galan
Broeckaert
Van Langenhove
Muyldermans
Ballet
Pissoort
Vierendeels
Gelders

afstudeerjaar
1988
1991
1995
2007
1993
1991
1993
1987
2001
1997
2005
1982
2004
1994
2007
2004
2007
2000
1998
2006
1998
2006
1999
1984
1996
1982
1988
2004
1978
1976
1989
1986
1991
1999
1982
1979
1977
1996
2003
2000
1987
1983
2005
1975
1992
1991
1995
2006
2009
1977
2001
2000
1977
1985
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Voor algemene informatie over de Vrije Universiteit Brussel:
Infopunt Studenten
[T] +32 (0)2 629 20 10
[E] info@vub.ac.be
[W] www.vub.ac.be
Voor specifieke informatie over de
bachelor en de masteropleidingen Chemie:
[W] www.vub.ac.be/chemie
Meer informatie over de alumni-werking
[W] www.vub.ac.be/alumni

Contactgegevens:

ac XX-XX/XXXXXX Ex. gedrukt op FSC papier.

Sabien De Mont
Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Pleinlaan 2, 4F107
B-1050 Brussel
[T] +32 (0)2 629 33 58
[E] sdemont@vub.ac.be
[W] we.vub.ac.be

