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Werken tussen 55 nationaliteiten 
BRUGGE O Het Europacollege mag in Brugge dan 
wel een even groot faam hebben als de zwanen en 
chocolade, de school aan de Dijver is bij Bruggelin
gen toch nog relatief onbekend. Onze GPS van di�nst 
is Isabelle Hillewaere, intussen bijna een kwarteeuw 
werkzaam: in bet Europacollege. Na een vakantiejob 
in bet Europacollege werd ze meteen aangenomen en 
sindsdien is bet instituut haar werkgever gebleven. 
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DOOR MARIO DE WILDE 

Het Europacollege is een onaf
hankelijk universitair instituut <lat 
verschillende Masters in gespecia
liseerde Europese studies aan- · 
biedt. Het heeft twee campussen; 
in Bn.1:gge en in het Poolse Nato-

Jin. Het College, vlak na de twee
de werelcl,.oorlog in 1949 gesticht, 
is het oudste instituut voor de stu
die van Europese zaken. Elk jaar 
studeren er ongeveer 400 postuni
versitairen uit ongeveer 50 landen 
af, en verkrijgen de titel Master in 
Europese Studies.- Oorspronkelijk 
gestart met 22 studenten, volgt <lit 
jaar een recordaantal studenten 
het college. Sinds 2013 -en <lat na 
tiep. jaar Paul Demaret- is Jorg 
Monar rector van het Europac:olle
ge Brugge. 

23 JAAR 
Isabelle Hillewaere werd als enig 
kind op 9 me1 1971 in Brugge ge� 
boren en volgde haar secundair in 
het Sint- Jozefsinstituut in de 
Noordzandstraat. Daama ging ze 
zich in Kortrijk aan de IPSOC ver
der bekwamen en studeerde uit, 
eindelijk als maatschappelijk as
sistente, optie 'personeeiswerk''
a£ 
"Ik wilde dgenlijk in de sociale 
dienst van een groot bedrijf te
recht komen. Hier in het Europa
college belandde ik bij toeval na 
het uitoefenen van een vakantie
job. Het feit dat ik hier na 23 jaar 
nog steeds werk, geeft aan hoe 
goed. ik het nog steeds vind. In 
woon in het centrum van Brugge, 
aan Sint-Anna en kom elke <lag 
met de brorn:fiets haar het werk. 
Geen files, geen lange verplaatsin
gen: ook dat heeft z'n voordelen." 
Voor Isabelle betekent werken in 
· een instelling als het Europacolle
ge, <lat zo'n 320 studenten opleidt,
een enorme troef. Zij is verant-

Een groot deel van de collega's van Isabelle Hillewaere, alien werkzaam in het Europacollege. Isabelle bevindt 
zich links. (Foto MDW) 
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woordelijk voor de personeelsad
ministratie van 150 academische 
assistenten, arbeiders en bedien
den. Net zoals op zoveel werkvloe
ren heeft ook hier de tand des 
tijds toegeslagen. Isabelle: "Er is 
de voorbije jaren inderdaad heel 
veel veranderd, de wetgeving bij-

. gesteld en we moeten als college 
uiteraard mee evolueren. Ik volg 
hiervoor regelmatig trouwens een 
korte opleiding. Het werken fo 
een intemationale omgeving met 

· studenten en· personeel van over
de hele wereld vind ik gewoon su
per. Wist je trouwens <lat wij sa
men zo,'n 55 nationaliteiten verte-

genwoordigen? Dat maakt de job 
ook zo bijzonder: de afwisseling, 
het werk-en met mensen, de zelf� 
standigheid, bet multiculturele

aspect, het wonen en ook nog 
_ eens werken in 13-ru�e." 

ALlE CUL TUREN 
Voor Isabelle zijn er weinig kalme 
dagen of periodes. Isabelle: "Op 
een personeelsdienst is het altijd 
druk, want iedereen moet zijn 
loon op tijd krijgen. Ik begin de 
werkdag doorgaans met de mails 

- te bekijkeh en daama zijn er nog
altijd allerlei a_dministratieve za
ken die liggen te wachten om be
handeld te worden, rnaar al te
vaak wordt mijn <lag bepaald door
anderen. Om hier te werken moet
men zelfstandig .zijn, maar vooral
kunnen samenwerken met men
sen uit verschillende culturen.
Het Eurppacollege -is e.en meerta
lige werkomgeving; alhoewel in
mijn functie het Nederlands toch

. wel de voertaal. Ikzelfheb een di-

reete collega �n een directeur per 
soneel en a.Hes samen werken we; 
met 140 mensen in het Europa· 
college." 
Voorts beschikken we op het werk: 
over een professioneel nelw:crk 
van zo'n 11.000 oud-studente.n. 
Een. unieke waarde voor het on·

derhouden van sociale en busi.; 
ness doeleinden! Elk jaar word.en 
onze 320 studenten trouwens ge
eerd met een diploma Brogge 
Honoris Causa, het zijn dus ware 
ambassadeurs voor Brugge." 

OPENINGSZITTING 
,"Met sornmige oud-collega's heh 
ik nog wel contact, met de ene -� 
iets frequenter dan met andere. 
Toch is het altijd leuk om elkaat. 
nog eens terug te zien in he 
Brugse of n. a. v. de jaarlijkse 6pe· 
ningszitting van het academieja� 
in de aanwezigheid van een pro
minente spreker of tijd:ens een � 

__ zing op het College die openstaal 
voor het publiek." 


