
 

 

 
       De wereld  
   aan je voeten! 

 
1. Geen werk meer voor lagergeschoolden  
In de toekomst blijft er enkel werk voor hooggeschoolden. Akkoord? Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. Er blijft enkel werk voor laaggeschoolden indien er voldoende hogergeschoolden zijn 
die zorgen voor budgetten en koopkracht om het werk van de laaggeschoolden te betalen. Zonder massa’s 
hogergeschoolden die ‘Innoveren & Internationaliseren’ geen werk voor laaggeschoolden. 

 
2. Rijken worden ‘rijker’ 
In een definitief gemondialiseerde maatschappij moeten wij nu eenmaal aanvaarden dat de kloof tussen 
rijk en arm nog zal vergroten. Akkoord? Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. Meer en meer top-ondernemingen zien in dat in een definitief gemondialiseerde 
economie zij enkel hun eigen continuïteit kunnen verzekeren indien zij er ook voor zorgen dat hun klanten over 
voldoende koopkracht beschikken om hun producten of diensten te kopen. De autoconstructeur Henry Ford was 
begin 20ste eeuw een voorloper van dit gedachtegoed. Hij wilde dat zijn werknemers zich een Ford-T konden 
veroorloven. In een complexe gemondialiseerde maatschappij kan geen enkele ondernemer het nog alleen aan, 
hij moet ‘gedeelde waarde creëren’, hij moet er voor zorgen dat iedereen beter wordt van zijn 
ondernemerschap, niet in het minst zijn eigen medewerkers en partners maar ook zijn klanten.. 

 
3. Ethisch ondernemen: uiterst zeldzaam 
In een definitieve en hyperconcurrentiële economie hebben ondernemingen - om hun winstgevendheid 
te verzekeren - het zeer moeilijk om alle regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
daadwerkelijk toe te passen. Akkoord? Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. Een gelijkaardige redenering als hiervoor. Visionaire ondernemers zien in dat indien zij 
op middellange termijn willen overleven zij er moeten voor zorgen dat overal ter wereld waar zij actief zijn de 
maatschappij beter wordt van hun aanwezigheid. Voor het internettijdperk gebeurde het wel eens dat Westerse 
ondernemers dingen deden aan de andere kant van de wereld die niet door de beugel konden. Vandaag 
brengen de kraaien alle niet-ethisch gedrag uit en krijgt het imago – en de winstgevendheid - van de 
onderneming een flinke deuk. Vandaag ‘moeten’ ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen uit 
welbegrepen eigenbelang. “U zal ethisch ondernemen of niet ondernemen” is hun devies. 
 
4. Klimaat redden = aan comfort inboeten 
Om ons niveau van welvaart en van comfort te bestendigen of te verhogen werken en consumeren wij. Zo 
liggen wij aan de basis van economische groei. Economische groei die gepaard gaat met de nood aan 
energie, tot heden vooral geleverd door de verbranding van fossiele brandstoffen, en CO2 uitstoot. In 
2040 zullen wij met negen miljard zijn. Onze planeet kan de ecologische voetafdruk van negen miljard 
consumenten ‘Westerse stijl’ niet aan. Daarom moeten wij, om de planeet en toekomstige generaties te 
redden, ons consumptiegedrag verminderen en aan comfort inboeten. Akkoord? Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. De Duitse overheid publiceerde in 2011 een lijst met 65 verschillende technologische 
projecten die er kunnen toe leiden dat er nog wel voldoende energie kan geproduceerd worden zonder of met 
weinig CO2 uitstoot. Een kans voor al onze jongeren om deze projecten tot een goed einde te brengen, iets te 
doen voor het comfort van hun medeburgers en er nog iets aan te verdienen ook. Tegelijkertijd moeten 
wereldleiders overdreven energieverbruik door hoge taksen aan banden leggen. 

 
5. Centrale ligging: een ‘troef’ 
Onze centrale ligging, midden in een West-Europese markt met 250 miljoen consumenten maakt van ons 
landje een ideale uitvalsbasis voor alle soorten ondernemingen. Daarom komen zij zich graag bij ons 
vestigen. Een troef die wij moeten koesteren. Akkoord? Niet akkoord? 

 ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’  
transformeert de huidige crisis in kansen 

De mondialisering, een zegen of een vloek? 
Akkoord? Niet akkoord? 

Confronterende visies 
In de media en ook in onze directe omgeving worden wij bijna dagelijks 

geconfronteerd met toestanden die toegeschreven worden aan de globalisering (de 
mondialisering) van zowel de economie als van de maatschappij. Hieronder acht 

dergelijke ‘toestanden’. Denk hierover even na: akkoord of niet akkoord? 



 

 

 

Eventueel niet akkoord. Vlaanderen werd indertijd verwend door grote buitenlandse ondernemingen die bij 
ons, centraal gelegen in West-Europa, hun auto’s, TV’s, scheikundige producten, enz. kwamen produceren om 
die nadien te verdelen aan de 250 miljoen consumenten in onze buurt. Zij zorgden voor honderdduizenden 
banen. De West-Europese markt is actueel vrij verzadigd en groeit nog amper. Niet zo Oostwaarts, in Azië en 
Zuid-Amerika. Daar trekken deze giganten naar toe. Decentraal gelegen Noordse landen Zweden, Finland en 
Denemarken, met een kleine lokale markt, werden niet verwend door vreemde multinationale ondernemingen. 
Om hun welvaart te creëren moesten zij zelf maar Ikea, Volvo, Ericcson, Lego, Nokia, Maersk, enz uitvinden. Wij 
hebben indertijd te weinig de noodzaak gevoeld om zelf producten te bedenken waar consumenten op de 
internationale markten nood aan hadden. Amper twee procent van onze ondernemingen doen zaken buiten 
Europa, in Zweden vijf procent. De vloek van onze centrale ligging? 

  
6. Kenniseconomie = ‘software’ 
Grootschalige productie van goederen vertrekt naar de lageloonlanden. China is de fabriek van de wereld 
geworden. Het Westen moet zich toeleggen op ’kennisproducten’: software en bio-engineering. Akkoord? 
Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. Alle lokale ondernemingen die actueel bij ons nog actief zijn hebben zich 
getransformeerd van arbeidsintensieve tot kennisintensieve ondernemingen. Ook ondernemingen uit 
zogenaamde traditionele sectoren zoals confectie, machinebouw en voeding. 

  
7. Delokalisering: moet minderen 
De verhuis van arbeidsplaatsen naar lageloonlanden is een waar drama. Dit moet met alle middelen 
tegengegaan worden. Akkoord? Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. In een definitief gemondialiseerde maatschappij zouden toonaagevende Vlaamse 
ondernemingen zoals Bekaert, Marie-Jo, Picanol, Barco, Umicore, enz. niet meer bestaan indien zij niet al jaren 
geleden bepaalde activiteiten verhuisd hadden naar de lageloonlanden. Zij delokaliseren naar deze landen niet 
enkel voor de lage lonen maar ook – vooral? - om in een vroeg stadium aanwezig te zijn op nieuwe 
groeimarkten. 

 
8. Afrika blijft afhankelijk van onze giften 
Afrika zal nooit in staat zijn om zichzelf te behelpen. Daarom moeten wij NGO’s blijven steunen en nog 
versterken. Akkoord? Niet akkoord? 
 

Eventueel niet akkoord. Afrikaanse ouders sparen zich het eten uit de mond om hun kinderen te laten studeren. 
De media maken weinig melding dat zich in Afrika een middenklasse aan het vormen is. 41 procent van de 
Afrikanen is jonger dan 15. Indien deze brede jonge intellectuele middenklasse massaal de kans kon krijgen om, 
na hogere studies in hun thuisland, een jaar werkervaring op te doen in Westerse ondernemingen is de kans 
reëel dat ‘Afrika zichzelf bij de haren uit het moeras trekt’. 

 

Besluit?  
 Hebben ‘verwende’ vorige generaties (de babyboomgeneratie) gedacht dat de bomen tot in de 

hemel groeiden en niet ingezien dat om hun welvaart te bestendigen zij gedeelde waarde 
moesten creëren? Vandaar de ongelijkheden, de kredietcrisis en de overheidschuld? 

 Een kans voor de nieuwe generatie om ‘beter’ te doen? Iedereen ‘wereldburger’? - economisten 
met betere ideeën? - meer ethische ondernemers? - minder gesofisticeerde maar ‘veiliger’ 
financiële analisten? - meer renaissance ingenieurs, milieu experten en mensen met nieuwe 
ideeën over energie en mobiliteit? Kortom mensen die iets realiseren voor hun medeburgers en 
er gerust zelf beter mogen van worden? 

 Is dat geen mooie - maar andere! - toekomst die weggelegd voor onze jeugd? 
 

    


