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Revalidatiecentrum Accent en studenten KaHo Sint- Lieven winnen Cera Award.

Afgelopen zaterdag werden Cera Awards uitgereikt aan studenten die volgens een
onafhankelijke jury het best hun technisch-wetenschappelijke kennis ten dienste stelden
van een non-profitorganisatie.
Dit jaar kregen 8 instellingen in Vlaanderen dergelijke award. Voor het toekennen,
beoordeelt een onafhankelijke jury vooral de samenwerking tussen studenten met een
technische opleiding en een instelling uit de non-profit. Het project “Betrouwbaar advies in
mensentaal” van Wolfgang Vandenbulcke en Frederik Vandevelde (studenten van Kaho Sint
Lieven departement Industriële wetenschappen bouwkunde – promotor Hilde Breesch) over
het centrum Accent vzw Kortrijk-Heule met als begeleider directeur Yvan Winne voldeed aan
deze verwachtingen en kreeg dan ook deze waardevolle onderscheiding.
Een voormalige postkantoor op het Lagaeplein te Heule is sinds het jaar 2000 de thuisbasis van
revalidatiecentrum Accent. Het gebouw is veertig jaar oud. Directeur Yvan Winne: “Bij Accent werken
uitstekend gekwalificeerde en gespecialiseerde mensen die qua diagnostiek en revalidatie van kinderen
met autismespectrumstoornissen, ADHD en complexe ontwikkelingsstoornissen schitterend werk leveren.
Op vlak van corrigerende maatregelen inzake energieverbruik en op vlak van ecologie is er bij ons echter
geen enkele expertise aanwezig. Vandaar onze vraag om hierover een studie te maken. De studenten
liepen met hun meters door alle kamers van het gebouw. Ze bekeken alle muren, radiotoren, vensters,
spleten, daken, vloeren. Ze bekeken de oude gasketel, de mogelijkheden om dit gebouw beter te
isoleren, de verwachte baten van zonnepanelen. Bij grote en kleine aanpassingen berekenden ze de
mogelijke kosten én opbrengsten van verschillende maatregelen. Ze hielden daarbij rekening met
verschillend scenario’s voor energieprijzen en inflatie”
Directeur Winne was erg opgetogen over het resultaat, een dik boek vol conclusies in begrijpbare taal.
“Met dit onafhankelijke advies hebben we een mooi overzicht inzake kosten en baten en weten we nu
wat ons te doen staat.’ Student Wolfgang Vandenbulcke citeerde de visionaire Victor Papanek die al
dertig jaar gelden zei dat ontwerpers zich niet moeten concentreren op een nieuwe toaster of een nieuwe
computer maar moeten ontwerpen om het leven van de mensen met een ‘echte’ nood te verbeteren. Bij
Cera Award hadden ze het niet beter kunnen zeggen!
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