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Ruimtevaart is het laatste decennium in een grote stroomversnelling gekomen, met toepassingen en 

technologieën in de meest diverse domeinen. Met deze expansie gaat een grote vraag naar 

beloftevol universitair talent gepaard om het toenemend aantal posities in te vullen binnen de 

ruimte-industrie, alsook binnen een steeds diversere waaier aan instellingen en universiteiten die 

zich bezig houden met ruimtevaart en ruimte-onderzoek. Daarbij komt dat de ruimte-industrie de 

komende tien jaar geconfronteerd zal worden met een krimpend personeelsbestand door de 

verwachte golf van pensioneringen van de eerste generaties werknemers. 

YouSpace is opgericht als medium om de industrie, instellingen en universiteiten actief in de 

ruimtesector rechtstreeks in contact te brengen met studenten en young professionals met een 

passie voor ruimtevaart. Dit doen we door een toegewijde, persoonlijke relatie te faciliteren tussen 

enerzijds een professional uit één van de bovenstaande categorieën van de ruimtesector (mentor) en 

een specifieke student of young professional (mentee).  

Om de mentor-mentee dynamiek op gang te brengen nodigen we daarom alle masterstudenten, 

laatstejaars bachelorstudenten en doctorandi met een interesse in ruimtevaart uit op een info-

avond. Drie mentors uit de ruimte-industrie, ruimtevaartinstellingen en de academische wereld 

zullen hun ervaringen delen in een informele setting. Gelet op de grote diversiteit van professionele 

opportuniteiten in de ruimtesector is iedereen uiteraard welkom : ingenieurs, fysici, wiskundigen, 

juristen, politieke wetenschappers, … ! 

Sprekers van dienst zijn : 

 Pieter Mestdagh, ESERO manager bij ESA en koninklijke sterrenwacht van België 

Peter Grognard, Founder & CEO Septentrio en Managing Director, TAS-B Leuven  

 Sarah Moens, co-founder & voorzitter beSPACE en advocaat bij Crowell & Moring LLP 

 Prof. René Oosterlinck, docent ruimterecht en voormalig ESA-medewerker 

Vandaag kan je reeds de start geven aan een mooie carrière in de ruimtesector, nog tijdens je 

studies ! Voor meer informatie kan je steeds een kijkje nemen op www.youspace.be. 

Dit evenement wordt georganiseerd met de gewaardeerde medewerking van beSPACE, de Belgische 

vereniging voor studenten en young professionals in de ruimtvaart (http://be-space.eu). 

Broodjes en drank zullen voorzien worden. 
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