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Persbericht van 27 oktober 2011 
__________________________________________ 

 

 

De interesse voor het beroep van ingenieur aanwakkeren in 

Franstalig België  
 
De ingenieurs komen op de voorgrond op het moment dat België hun expertise en kennis 
broodnodig heeft ! 
 
Donderdag 27 oktober is D-day voor de nieuwe communicatiestrategie ter bevordering van 
de ingenieursberoepen. FABI Fédération belge d’associations d’ingénieurs civils et 
bioingénieurs, en  UFIIB Union Francophone des associations d’ingénieurs industriels de 
Belgique hebben samen met drie professionele federaties; de Confédération Construction 
Wallonie, Agoria Wallonie en Essenscia Wallonie, te gast in de instellingen van Vinçotte in 
Namen (Parc Crealys – Isnes), met fierheid hun telg boven het doopvont gehouden.   
 
Dit project geniet reeds van de samenwerking met verschillende privé ondernemingen, die 
regelmatig beroep doen op de kennis en vaardigheid van de ingenieurs  – FLUXYS, STIB, 
SIEMENS, VINCOTTE, SNC-LAVALIN…–   
 
 

Een halt roepen aan het tekort aan ingenieurs 
 
Als reactie op het blijvend tekort aan goed gevormde ingenieurs in België (nu tussen 2000 en 
3000 geschat) leveren de 2 ingenieursverenigingen en 3 professionele federaties een 
gezamenlijke inspanning om het “beroep ingenieur” te promoten bij het breed publiek om 
hierdoor ook de jongeren te stimuleren een wetenschappelijke en technische hogere 
opleiding aan te vatten. 
 
In Franstalig België telden men in 2011 maar een duizental afgestudeerde ingenieurs 
(burgerlijk- bio- en industriëel ingenieurs). Dit is 40% minder dan in het begin van onze eeuw, 
en de vooruitzichten voor 2012 zijn niet beter! 
 
Gezien een doeltreffende promotie voor het beroep van ingenieur kennis, middelen en 
netwerking vereist, werd een werkgroep opgericht, samengesteld uit personen met de juiste 
expertise voorzien van technische en financiële steun teneinde een geschikt instrument op 
punt te stellen dat zonder twijfel gunstige gevolgen zal hebben : 
 
Ingenieursberoepen zijn sleutelfuncties in taalrijke industrieën en diensten (landbouw, 
energie, mobiliteit, informatica, gezondheidszorg, bouwkunde, …) De officieel gepubliceerde 
cijfers liegen er niet om, het tekort aan ingenieurs brengt op korte termijn de goede werking 
van vooruitstrevende sectoren in onze economie en het welzijn van de bevolking in gevaar.  
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www.ingenieursbelges.be 
 
Deze vaststelling werd de motor achter de creatie van een vernieuwde website gebaseerd 
op een uiterst dynamisch en interactief concept. De website stelt een veelheid aan 
ingenieursprofielen voor, telkens de nadruk leggend op hun impact, positie en rol in de 
beroepsomgeving en de maatschappij. Beelden en interviews demonstreren de meerwaarde 
van de verschillende functies en activiteiten en moedigen jongeren aan om de studies van 
ingenieur aan te vangen. 
 

 

Promotie, informatie, actualisatie, interactiviteit, brede spreiding 
 
Elke week opnieuw wordt via de website een ingenieursprofiel in de schijnwerpers gezet. 
Daarnaast heeft de website de ambitie, een vooruitstrevend platform op engineeringniveau 
en een link te zijn tussen ingenieurs, jongeren en breed publiek doorheen het permanent 
voeden van de rubrieken, het informeren via newsletters en het inlassen van thematische 
dossiers...   
 

 

IB Jobfair 
 
De juiste persoon op de juiste plaats! : « IB Jobfair », een innoverend ‘on line’ 
rekruteringssalon waar ondernemingen met ingenieurs in contact kunnen komen. 
 
Dank zij de hulp van expertpartner ExpoPolis krijgen ondernemingen en instellingen die 
medewerkers zoeken van het ingenieursniveau, de mogelijkheid direct in contact te komen, 
te discussiëren en te onderhandelen met meerdere kandidaten ‘in real time’. Dit open en 
conviviaal salon, in een 3D configuratie, laat kandidaten toe verschillende stands te 
bezoeken waar de ondernemingen hun vacatures, informaties en specifieke dossiers kunnen 
voorleggen. De eerder ludieke structuur van het platform moedigt de kandidaat aan om zijn 
bezoek verder te zetten en de nodige vragen te stellen bij de bevoegde personen van de 
deelnemende ondernemingen. Deze nieuwe, uitzonderlijk innoverende benadering kent 
reeds vanaf het prille begin een groeiend succes. 
 
Voor 2012 heeft ingenieursbelges.be al heel wat evenementen in petto! 
 
 

Al ongeveer 100 jaarlang… 
 
Onze federaties vertegenwoordigen sinds ongeveer 100 jaar onze ingenieurs en de 
technologische ondernemingen. Al die jaren werd er door de leden geijverd om onze sociale 
samenleving te verbeteren. Het beheer en rationeel gebruik van de technologie staat garant 
voor het toekomstige welzijn van onze maatschappij. Ons netwerk telt duizenden contacten; 
ingenieurs en ondernemingen, maar ook universiteiten, hogescholen, studenten, 
onderzoekers, onderwijspersoneel, ouders… 
 
Het actieplan, dat officieel op 27 oktober 2011 wordt gestart, zal alle betrokkenen, leden en 
belanghebbende, gezamenlijk informeren en mobiliseren. Het doel is ook nieuwe 
‘stakeholders’ te overtuigen en tot samenwerking te brengen. De nieuwe specifieke site wil 
een modern, dynamisch, innoverend en doeltreffend middel zijn en een referentiepunt 
worden voor allen die met technologische beroepen en functies verwant zijn. 
 
 

http://www.ingenieursbelges.be/

