


Beste Studenten

Geel, een studentenstadje naar m’n hart. Het is een kleine campus vergeleken met steden
zoals Leuven, Antwerpen, Brussel, Hasselt & Gent. Maar dat maakt de waarde van KU Leuven
campus Geel zeker niet minder. Het landelijke aspect in Geel heeft zo zijn charme. Het warme
gevoel van ‘iedereen kent iedereen’ is iets wat toch wel eigen is aan deze campus. Dit gevoel is
helaas verwaterd door de pandemie. Covid 19 werd al snel Covid 21. De gevolgen hiervan
waren - en zijn nog steeds - desastreus… De horeca, evenementensector, de cultuursector, het
studentenleven en tal van andere sectoren likken nu de wonden van de voorbije 2 jaar. 

September 2021 was de hoop op een nieuwe start voor iedereen. Het studentenleven in Geel
kwam terug op gang met een pracht van een studentenstart als opener. Al snel werden de
concepten van een TD, fakbar, cantus, studentendoop, … weer duidelijk. Verhalen van de dag
voordien waren weer het gespreksonderwerp aan tafel, het studentenleven bloeide weer. 
 Helaas werd al dit plezier weer even van ons afgenomen. Gelukkig zijn de perspectieven goed
en zal semester 2 hierin verandering brengen.

Nu lanceren we al enkele jaren bij de start van semester 2 een bedrijvencatalogus. Hierin
stellen enkele bedrijven en trouwe partners van onze studentenvereniging zich voor. Voor de
meesten onder jullie is dit nog niet direct van toepassing, maar het kan een motivator zijn voor
uw studies. Voor een laatstejaarsstudent kan deze catalogus een hulp zijn in het zoeken van
een job of een sector waarin ze zich willen ontplooien. Kortom, zeker de moeite om er eens
door te bladeren! 

Deze catalogus is het resultaat van het intensievere samenwerking tussen bedrijven en
Industrieel Ingenieurs Geel om de relatie bedrijf-student te verbeteren. We hopen hiermee de
grote leegte op te vullen en de stap kleiner te maken voor de student. Het praesidium, en in
het bijzonder onze ‘Business Relations’, organiseren allerhande activiteiten om een bedrijf te
leren kennen. Denk hier bijvoorbeeld aan sollicitatietrainingen, netwerkavonden, CV-
screenings, café-avonden met bedrijven, … Deze professionelere toets van onze vereniging is
nog niet overal gekend, maar we merken dat het aantal deelnemers ieder jaar toeneemt. Maar
goede dingen nemen tijd, niet?

Als laatste zou ik heel graag de bedrijven en partners van de studentenvereniging bedanken.
Zij hebben met ons contact blijven houden en de hoop niet opgegeven. Deze samenwerkingen
uitten zich in een gezondere en veelzijdigere studentenvereniging waar we voor iedereen een
meerwaarde kunnen zijn! 
Veel leesplezier gewenst en alvast veel succes met uw verdere carrière! 

Hoang Swennen
Praeses 2021 - 2022
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Dag Niko, ondertussen ben je even geleden begonnen bij Actemium als
Electrical Engineer. vanwaar de keuze om te werken voor dit bedrijf?
De vacature van junior electrical engineer sprak me erg aan doordat ik altijd
graag bezig ben geweest met elektriciteit, zowel op praktisch al theoretisch
vlak. Bij Actemium wordt je start ook goed begeleid. Zo krijg je een peter
toegewezen die al enkele jaren ervaring heeft in het vak en een
opleidingstraject.

Was dit vanaf het begin duidelijk of heb je toch getwijfeld om de stap
te zetten richting het werkveld?
Ik heb hierin wel getwijfeld doordat er mij is gevragen of ik geen interesse had
in een doctoraat, wat me ook wel interessant leek om te doen. Ik heb hier
uiteindelijk niet voor gekozen doordat ik mezelf meer zag ontwikkelen binnen
engineering en minder in richting het onderzoeksveld.

Actemium is een advies- en expertisebedrijf, wat betekent dat je
uitgezonden wordt naar andere bedrijven. Kan je wat meer info geven
over de bedrijven waar jij aan uitgeleend bent?
We worden niet echt uitgezonden naar of uitgeleend aan andere bedrijven.
Wel doen we projecten voor onze klanten. Waarbij we natuurlijk ook regelmatig
bij hun on-site aanwezig zijn voor deze projecten op te volgen. Ik werk voor de
business unit Herentals. Deze is actief in de procesindustrie. Dit zijn klanten in
de (petro)chemie (Vopak, Total, SUEZ, …), farmacie (Pfizer, Janssen
Pharmaceutica, Ajinomoto Bio-Pharma, …), nucleaire industrie (Electrabel, …), ….
Ik heb het voordeel dat ik bij verschillende klanten wordt ingezet, waardoor ik
met verschillende sectoren in aanraking kom. Dit maakt de job ook wel
afwisselend en interessant.

Interview
Niko Slegers
Ing. Elektromechanica - EM



Hoe ervaar je het werk bij Actemium? Zijn er bepaalde
doorgroeimogelijkheden voor ingenieurs?
Wel positief. Ik heb tot nu toe vooral bezig geweest voor Pfizer in Puurs. Hier
zijn we bezig met de opbouw van de derde vaccine cel voor productie van
COVID vaccines. Dit doen we in samenwerking met de business unit Actemium
Leuven. Zij doen de piping en instrumentatie, terwijl ons team de elektrische
borden en bekabeling voorziet. Mijn collega’s van automation schrijven de
nodige PLC software voor deze installatie.
Bij dit project ben ik in het begin vooral bezig geweest met het ontwerp van de
elektrische installatie via EPLAN. In een later stadium ben ik on-site bij Pfizer
bezig geweest met de opvolging van de opbouw en indienstname hiervan. Ik
ben dus wat betreft de elektrische kant van A tot Z betrokken bij het project.
Hierdoor zie je je ontwerp in de praktijk tot leven komen, wat natuurlijk wel leuk
is.
Binnen Actemium zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden. Je kan jezelf
meer ontwikkelen richting een expertrol (senior engineer) of je kan eerder
richting een meer leidinggevende functie gaan (project engineer, project
manager, …).

Je studeerde vorig jaar af als ingenieur elektromechanica. Krijg je als
pas afgestudeerde dezelfde kansen als iemand die al langer aan de slag
is?
Dit is zeker het geval. Als je hier initiatief naar toont krijg je ook snel meer
verantwoordelijkheid binnen de projecten. 

Zijn er dingen die je mist uit het studentenleven?
Ja, ik merk vooral dat ik nu heel wat minder vrije tijd heb. Dit was in het begin
wel even wennen. Verder mis ik de toffe sfeer in onze klasgroep wel.

Heb je nog iets dat je wil meegeven aan de huidige studenten in Geel?
Geniet van je studententijd zou ik zeggen! Het is voorbij voordat je het weet.
Door de hele coronapandemie is dit nu wel wat moeilijker, maar hopelijk komt
hier snel een einde aan.



Interview
Cis Van Looveren
Ing. Elektromechanica - Automatisering

Dag Cis, ondertussen toch al even geleden dat we elkaar gezien hebben.
Ondertussen werk je bij FAIS als ik mij niet vergis, hoe ben je daar eigenlijk
terechtgekomen?
Dag Axl, inderdaad al even geleden! Hopelijk zie ik jou op het ontgroeningsweekend als
Corona het toelaat. Correct, Ik werk nu al sinds half augustus 2021 bij FAIS die sinds dit
academiejaar ook een hoofdsponsor is geworden van de vereniging. Ik heb FAIS leren
kennen op één van de BR-evenementen van onze vereniging vorig academiejaar, namelijk
de sollicitatietraining-avond.  Ik was destijds zelf Praeses en heb na het evenement nog
even kunnen kennismaken met de deelnemende bedrijven die waren blijven plakken,
waaronder dus FAIS. Ik was direct zeer geïnteresseerd in wat hun bedrijf deed, namelijk
automatisering van gekoelde opslagmagazijnen over de wereld. Nadien was ik uitgenodigd
om op gesprek te komen. 

Was dit vanaf het begin al duidelijk dat je daar wou gaan werken?
Ja eigenlijk wel. Ik heb industrieel ingenieur elektromechanica specialisering automatisatie
gedaan en ben sinds het middelbaar al geïnteresseerd in automatisering. Daarnaast zag ik
een job met reizen als eerste job wel zitten aangezien dit op jonge leeftijd nog
gemakkelijker combineerbaar is, en dan kan je tijdens je werk ook nog een stukje van de
wereld zien. Dus heb na het eerste gesprek bij FAIS direct getekend.

FAIS heeft een tal van lopende projecten in het buitenland, reis jij dan ook veel
voor je werk? En hoe ervaar je dat?
Klopt, ik ben gestart met werken tijdens de commissioning-fase van een project, dus heb
het voorbije halfjaar veel gereisd naar Kansas City in Amerika waar de site van het project
zich bevindt. Maar voor we ter plaatse gaan voor een project hebben we ook een
voorbereidingsfase in België waar de software al op voorhand geschreven en virtueel
getest wordt. De periodes dat we in het buitenland zijn variëren tussen de 4 en 6 weken
daarna ben je 2 weken thuis en dan vertrek je terug naar de site voor een werkperiode enz.
tot als het project afgewerkt is. Natuurlijk met de feestdagen mogen we ook terug naar huis
gaan om dan vlak na nieuwjaar weer terug te komen, of als je op tijd verlof aanvraagt voor
een periode houden ze hier ook rekening mee dat je dan op tijd terugvliegt of eventueel
niet vertrekt naar het buitenland. Zelf ervaar ik het reizen als een pluspunt aangezien je 
 een ander stuk van de wereld ziet en je Engels wat kan bijschaven. 



Zijn er bepaalde doorgroeimogelijkheden of vormingen binnenin een bedrijf als
FAIS? 
Het bedrijf is nu een ongeveer 20 man groot en ze zoeken nog altijd nieuwe werknemers. Je
kent je meeste collega’s persoonlijk en er heerst een losse sfeer op de werkvloer.
Doorgroeimogelijkheden zijn mogelijk en zullen toenemen bij het groeien van het bedrijf. 

Je studeerde vorig jaar af als ingenieur. Hoe is de band met andere werknemers als
pas afgestudeerde? Wordt je goed begeleid?

De leeftijd van het automatisatie-team is op de moment vrij jong, dus de band zit goed en
we gaan meestal samen eten met de collega’s op restaurant in het buitenland of iets doen
zoals uitgaan of iets bezoeken dus dat zorgt ook voor een goede sfeer binnen het team. De
begeleiding is ook in orde. In het begin loop je samen mee met iemand, maar al snel mag je
taken op je eigen uitvoeren en je kan bij iedereen terecht voor vragen als je twijfelt. 

Je bent ook actief geweest als Praeses van II. Zijn er bepaalde lessen die geleerd
hebt uit het studentenleven die nu goed van pas komen?
Ik denk vooral het opschrijven van dingen die je nog moet doen of dingen die verbeterd
kunnen worden, zodat je hier later op terug kan komen als je daar tijd voor hebt. Zo worden
er geen dingen vergeten die meehelpen aan het verbeteren van de site. 

Wat mis je het meest van het studentenleven ten opzichte van nu?
Ik denk toch wel de vrijheid. In het studentenleven kan je een bepaalde taak maken wanneer
je dat wilt of een les skippen en deze nadien zelfstandig inhalen. Zo kon je ook andere
dingen plannen, zelfs al had je les op die moment of de dag erna. Dit gaat met werk
natuurlijk niet of je moet al verlof aanvragen. Daarnaast ook de sfeer van het cantussen en
de feestjes, maar die kom ik af en toe nog wel is opsnuiven als ik in België zit en dan vraag ik
zeker verlof aan voor de dag erna.

Heb je nog iets dat je wil meegeven aan de huidige studenten in Geel?
Geniet vooral van je studententijd, en haal er het volste uit want voordat je het weet is het
voorbij. Dus blijf niet bij de pakken zitten en maak er werk van!
Groeten Soscis











ASML innovates with the future in mind
To work with extreme specifications to build a machine that meets the requirements
that are still years ahead from now. For ASML’s engineers, it’s everyday’s business.
They follow the in 1965 invented Moore’s Law, that serves as the heartbeat for
technological evolution that manufacturers of microchips, ASML’s customers, strive
for. So, ASML basically has a glass sphere that predicts what its lithography machines
should be able to do. However, the development of these machines requires ASML to
venture on technological adventures – expeditions that often seem impossible, but
are ever surprising. 

Those adventures of development demand from ASML’s engineers a strong mindset:
to keep believing that you can make the impossible possible. To see setbacks as
challenges and to practice solution-oriented thinking. Exactly this mindset lays the
groundwork for one of the most complex machines that was ever made by men: the
EUV system. 

Engineers as investors
Twenty years ago the starting point was that lithography machines should be able to
use light with a wavelength of 13.5nm around the year 2020. The technology to do so
didn’t exist, basically everything had to be thought up. So ASML’s engineers from
different fields of expertise started to think up ideas and invent technologies
themselves. 

It goes without saying that they needed to find answers to complex questions.
Because how will you generate this light in the first place? How do you increase the
energy density to the levels that you need? What kind of optics do you need to
conduct and guide the light? And how do you create those optics at all? What ‘mask’
do you need to make the chips’ pattern? How can you make the moving parts of the
machine (the ‘stages’) actually move fast enough? And how do you deal with the heat
that’s produced during those immense high speeds? How can you meet the precision
requirements for your servo systems? And when you’ve found all of those answers:
Who can build those parts? How do you build, test, integrate, ship and install all this
extremely sensitive equipment?
It may not surprise you that many industry veterans predicted that ASML would fail
to build a machine that did not only work, but that would also meet all the
specifications to make a success story of EUV. 



Extreme innovation

Stages that accelerate 10 times faster than a Formula 1 car, and still move with an
accuracy of less than a nanometer;
Dynamic measurements of distance with a picometer resolution and temperature
management with a precision of millikelvins;
Optics that are polished to atom levels
Overlay (placement of layers) with a precision of 1 nanometer (approximately 5 Si
atoms) on a wafer.

The answers were found with creativity and the courage to research ideas anyway, no
matter how out-of-the-box they seemed. By taking calculated risks. With an adamant
belief and incredible amount of faith, supported and sustained by the freedom to fail
and experiment, thus pioneering on and stretching the limits of what’s physically
possible. And then, twenty years and 15.000 patents later, this resulted in the birth of
the EUV machine, a system that will never cease to amaze you and that keeps even
the best engineer wondering how it’s possible that a machine like this actually works. 
What to think of: 
- The generation of EUV light by shooting 50,000 tin droplets (of 30 micrometer) with a
laser. Twice!

Production and maintenance
The list of technological miracles seem endless. What’s more: an EUV machine has to
be able to perform 24 hours a day, 365 days a year at the customer’s sites, with a little
time loss for maintenance. Only the teamwork of thousands of engineers with one
goal in mind – to build the most advanced machine in the world – can take credit for it.
And now that we know how EUV machines can be built, we’ll move on to the next
challenge. Because Moore’s Law waits for no one!

ASML provides chipmakers with hardware, software and services to mass produce
patterns on silicon, helping to build the electronic devices that keep us informed,
entertained and connected.

 
We’re a dynamic team of 28,073 people from 120 different nationalities and counting.
Headquartered in Europe’s tech hub, the Brainport Eindhoven region in the
Netherlands, we have over 60 locations in 16 countries and annual net sales of €14.0
billion in 2020.

 
Be part of progress. Visit www.asml.com/careers.
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