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HoGent kiest drie nieuwe ereambassadeurs

V.l.n.r. Anita Bernard (decaan faculteit Bedrijf en Organisatie), Patrick Steelandt (decaan faculteit Natuur
en Techniek), Marc De Bodt, Paul Van Cauwenberge (voorzitter), Ben Ducatteeuw, Bert Hoogewijs (algemeen directeur), Frederik Boriau, Johan Persyn (diensthoofd Communicatie), Liesbeth Van Coppenolle
(opleidingsvoorzitter Logopedie en Audiologie)

Ter gelegenheid van haar Dies Natalis heeft de HoGent drie eretitels bekendgemaakt. Drie opmerkelijke oud-studenten werden uitgeroepen tot ereambassadeur
van de HoGent. En er zijn alweer boeiende figuren uit de bus gekomen.

De ereambassadeurs
In 2010 werd het idee van de eretitels aan de HoGent gelanceerd. Voor de ereambassadeurs worden er telkens opvallende oud-studenten uitgekozen om de HoGent te vertegenwoordigen en hun vroegere opleiding uit te dragen. “Steeds weer staan we ervan
versteld hoeveel opmerkelijke oud-studenten de HoGent wel heeft”, zegt Johan Persyn,
diensthoofd Communicatie. “Zo is het idee van de ereambassadeurs eigenlijk ontstaan.
Op die manier kunnen we de band tussen onze oud-studenten en hun vroegere school
wat nauwer aanhalen en enkele van de opmerkelijkste figuren eens extra in de bloemetjes zetten.”

Marc De Bodt
Marc De Bodt studeerde in 1978 af aan wat toen nog het
Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen was.
Hij ging daarna meteen voortstuderen tot licentiaat in de
logopedie en audiologie. Na zijn opleiding ging hij achtereenvolgens aan de slag als lector, logopedist en gastprofessor. In 1992 werd hij directeur van het Universitair Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen aan het
Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.
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Tijdens zijn carrière heeft Marc verschillende wetenschappelijke onderscheidingen en prijzen in ontvangst mogen
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nemen, zoals de World Voice Consortium Award, de Prijs
van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, de Journal of Voice Best Paper Award en de Best Poster Award.
Ben Ducatteeuw
Ben Ducatteeuw startte zijn professionele carrière bij
Deslee Clama in 2002, waar hij zich opwerkte tot managing director van het Innovation & Design Center (iDC).
Deslee Clama nv is een wereldwijd erkend textielbedrijf
met vestigingen op alle continenten en hoofdzetel in Zonnebeke. Het iDC werd opgericht om in te spelen op de
nieuwste trends en technologieën binnen de sector. Het
centrum staat in voor alle onderzoek en ontwikkeling, innovatie, design en marketing van de wereldwijde groep.
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Frederik Boriau
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Frederik Boriau studeerde in 2000 af aan de opleiding office management. Hij liep stage in Parijs en bouwde daar
ook zijn carrière uit. Frederik is sinds 2005 aan de slag bij
de groep Accor Hotels, waar hij momenteel de functie van
Directeur d’Unité à l’Administration de Distribution bekleedt. Hij is daarnaast ook voorzitter van VIP (Vlamingen
in Parijs), vertegenwoordiger van VIW (Vlamingen in de
Wereld) voor de regio Île de France en vicevoorzitter van
de Union des associations belges et franco-belges de
France.
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