
 

                                          

  De wereld aan 
      je voeten! 

 
‘Human capital’ van de 21ste eeuw: opinies van academici en publicisten 

 

Doel: Drie maal meer lokaal verankerde ondernemingen die de internationale 
gazellesprong lukken 

 
A. Inleidende ‘observaties’ (interviews) 
 

(Prof Daems – KU Leuven)  
 Belangrijkst: (1) gebruik van rolmodellen, (2) grassrooth promotie (slapende ‘potentiële 

gazellen’ wakker maken, belangrijker dan ‘algemene’ regelgevende maatregelen en hoogmissen);  

 comparatief voordeel centrale ligging is nog slechts beperkt bruikbaar; 

 overal ter wereld hebben consumenten nood aan producten, diensten en/of processen die niet in 

het land zelf vervaardigd worden of ontwikkeld zijn; om deze factuur te betalen moet 
geëxporteerd worden; 

 de ‘olievlekbenadering’ werkt niet meer, het nieuw product, de nieuwe dienst moet direct 

internationaal gewild zijn; 

 de nieuwe weg voor Vlaanderen: ‘Specialisatie op wereldwijde klantensegmenten’; 

 door wereldwijde ‘value-chains’ (netwerking, allianties, buitenlandse investeringen); 

 daarom: jonge managers massaal uitsturen naar vreemde landen. 

 
(Prof Konings - KU Leuven) 
 Internationale bedrijven zijn de ruggengraat voor Vlaanderen:  

 staan in voor de meeste banen en de hoogste toegevoegde waarde,  

 buitenlandse ondernemingen zijn productiever dan de Vlaamse;  

 80% van de banen worden gecreëerd bij 20% ‘supersterren’;  

 ‘Supersterren’ zorgen voor koopkracht bij ‘lokale’ ondernemingen; 

 Toekomstige ‘winnende’ sectoren: onmogelijk te voorspellen; 

 Metropolen: voedingsbodem voor kruisbestuivende netwerking en groei; 

 Buitenlandse bedrijven die ons verlaten hebben een belangrijke impact op onze tewerkstelling (de 

nieuwste buitenlandse bedrijven zijn echter vooral verkoopskantoren); 
 Vlaanderen werd verwend door buitenlandse multinationals; zij verlaten ons één na één;  

 Het is niet eenvoudig om meer internationale ambitie te injecteren in gesettelde Vlaamse kmo’s. 

 

(Eurostat) 
 Slechts 2% van Belgische ondernemingen (de ‘gazellen’) doen zaken buiten EU-27, Zweden 5%, 

gemiddeld EU-27 4%. 

 

(The Economist) 
 Dankzij de derde industriële revolutie, de digitalisering van de industrie (3D printing) en 

verhoogde arbeidskost in groeilanden keert bepaalde productie terug naar het ‘rijke’ Westen 

(nood aan meer ‘elektromecaniciens’).  
 
(Prof Porter – Harvard Business Review) 
 Gedeelde waarde creëren. Het kapitalisme heruitgevonden. Strategieën en operationele praktijken 

die de concurrentiekracht van de onderneming stimuleren en tegelijkertijd bijdragen tot de 

vooruitgang van de economische en sociale omstandigheden van de samenleving waarin de 

onderneming opereert (zowel in Noord als Zuid). 

http://mondialisering-zegen-vloek.weebly.com/


 

B. Kenmerken van gazellen - supersterren: ‘Firm’ capabilities:  
 
(Prof Konings – KU Leuven) 
 Human capital; 

 Training van personeel (leidt tot hogere productiviteit); 

 Clustering stimuleert creativiteit (het is echter moeilijk om ‘winnende clusters’ te selecteren); 

 Professionele management praktijken 

 
C. Competenties (‘Human capital’) van de 21ste eeuw (een definitief gemondialiseerde 

maatschappij: de netwerksamenleving) 
 
(Rector A. Verschoren – UA, voorzitter VLIR) 
• ‘Iedereen’ verplicht één jaar studeren in het buitenland (rijpere mensen, brede visie op de wereld, 

volwassenheid, burgerschap, op de grens van verschillende culturen ontspruit de grootste 

creativiteit) 
• « Vandaag zijn het alleen de gegoeden die het kunnen » (Erasmus mag geen reisbusiness worden) 

• In Vlaanderen studeren en nadien onmiddellijk een jaar of twee gaan werken in een totaal andere 

cultuur kan eventueel een alternatief voor Erasmus ‘voor iedereen’ zijn. 
• Jonge mensen die moeilijkheden overwonnen hebben om te slagen om te leven in een totaal 

andere cultuur slagen nadien ook gemakkelijk in hun – eventueel – locale carrière. (cfr Darwins 
‘Survival of the fittest’) 

• Sensibilisering voor andere culturen en andere continenten moet breed en in een vroeg stadium 

gebeuren – ook bij de minder gegoeden (ouders moeten kinderen loslaten) 
• Denken aan groepsuitwisselingen: massale circulaire migratie ‘in’ en ‘out’  

  
Pedagogische faculteiten UGent, UA, KHLIM, KHLeuven, Kennisinstituut-Tilburg 

1. burgerschap, 
2.  informatieverwerkingsvaardigheden,  

3. sociale en culturele vaardigheden, (bi-, multiculturaliteit) 

4. samenwerking, 
5. communicatie, 

6. ICT geletterdheid, 
7. soft skills.  

 

 Op school meer aandacht voor: 
 oriëntatie op andere culturen (wereldburgerschap);  

 beroepen van de toekomst. 

 Twee mogelijke toekomstprofielen die het onderwijs aflevert:  
 ‘flexibele generalisten’;  

 ‘excellente specialisten’. 

 
D. Belangrijke obstakels voor internationalisering? 
 
(Prof Sleeuwagen – Vlerick School Gent-Leuven, Congres VBO oktober 2012)) 
 Wij moeten leren omgaan met andere culturen 

 Wij moeten niet altijd alles willen controleren en moeten leren om meer in vertrouwen samen te 

werken - te netwerken - met partners uit andere culturen en andere continenten. (“wij moeten 

onze dromen durven delen met partners”) 
 De motivatie / competentie van de ondernemer & medewerkers (nieuwe attitudes en 

vaardigheden: de ambitie) 

 
E. Welk beleid voeren dat meer lokaal verankerde bedrijven stimuleert om toe te treden 

tot het clubje ‘supersterren’? (born globals) 
 
(Prof Konings – KU Leuven) 
 Wetgeving kan enkel impulsen geven en op randvoorwaarden inspelen 



 Urbanisatie/metropoolwerking optimaliseren (Gent, Leuven, Antwerpen: OK; Brussel?) 

 Besluit: nieuw beleid zal enkel op termijn vruchten afwerpen. 

 

(European Commission 15/07/10 | SMEs and entrepreneurship  - Small businesses benefit from 
internationalisation)  
 “First and foremost, there is a need to increase awareness of the benefits of 

internationalisation among SMEs. … Public bodies should also consider a unified approach to 

support measures aimed at stimulating innovation and internationalisation as there is a 
strong link between both.”  

 
 

Ideeën om - op termijn - een kritische massa ‘Human capital’ te kweken. Doel: drie maal 
meer lokaal verankerde ‘supersterren’, die ‘Innoveren & Internationaliseren’  

(die de internationale gazellesprong lukken) 
 

Confronterende slagwoorden 

 ’Kritische massa’, ‘Wereldburgerschap’, ‘Innovatie’, ‘Ethiek’ 
 

Naast een versnelde uitrol van de klassieke flankerende maatregelen (administratieve 
vereenvoudiging, efficiënte overheid, goed werkende arbeidsmarkt, …) maakt de overheid dringend 

werk van  
 informatie, duiding, sensibiliseren, bij brede lagen van de bevolking; 

- van de kansen geboden door de mondialisering; 

- van de competenties nodig om in te spelen op de kansen geboden door de mondialisering (de 

vernieuwing van het onderwijs); 

 de bouw van nieuwe infrastructuren van de kennismaatschappij (ultrasnel internet – ook 

stroomopwaarts - ‘voor iedereen’). 

 
Initiële ‘katalyserende’ doelstelling 

‘Alle’ pas gepromoveerde bachelors (of masters) ‘werken’ één jaar op minimum 3.000 km 
van hun kerktoren: leidt op termijn automatisch tot driemaal meer gazellen. 

 

50.000 jonge hogergekwalificeerde Vlamingen - afkomstig uit de meest diverse studierichtingen - die 
ieder jaar één of twee jaar gaan ‘werken’ in een totaal ander cultuur, anticiperen per jaar 10.000 

nieuwe wereldnoden (producten, diensten, processen) en creëren per jaar 200.000 nieuwe ‘zakelijke’ 
contacten. 10.000 nieuwe ideeën en 200.000 nieuwe contacten leiden per jaar tot 1.000 nieuwe echte 

producten/diensten  die beantwoorden aan de noden van internationale consumenten. Zij creëren, op 
termijn, 200.000 nieuwe banen ‘hier’ (en ‘ginder’). 

 

Tien mogelijke acties 
’Kritische massa’, ‘Wereldburgerschap’, ‘Innovatie’, ‘Ethiek’ 

 
ONDERWIJS 

1. Pedagogische studiedagen voor ‘alle’ leerkrachten vanaf de eerste graad. Bijscholing in 

“‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ transformeert de huidige crisis in kansen”. Ook voor de 
leerkrachten ‘godsdienst’! Leerkrachten ‘vertalen’ en ‘vermenigvuldigen’ aan hun leerlingen vanaf 

de eerste graad de hoopgevende boodschappen en introduceren hen in de maatschappelijke 
waarde van W&T.  

2. Discussieavonden voor ‘alle’ ouders met schoolgaande kinderen (cfr. punt 1) 
3. ‘Alle’ leerlingen eerste graad van alle colleges en athenea worden verplicht één halve 

dag per week ondergedompeld in ‘techniek’ in laboratoria van naburige TSO-scholen.(nood 

aan ‘elektromecaniciens’ bij terugkeer van productie uit China) 
4. Seminaries voor ‘alle’ laatstejaars ASO-TSO “‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ 

transformeert de huidige crisis in kansen”, tevens een pleidooi voor professionele 
bachelors ‘techniek’ (‘Vlaamse’ versie van het Duitse duale systeem ‘Berufsausbildung in 

Teilzeit’);  



5. ‘Alle’ lectoren, docenten van ‘alle’ hogescholen en universiteiten verzorgen om de vijf 

jaar een gastcollege in een buitenlandse hogeschool/universiteit (ambassadeurs 
‘stageplaatsen in het buitenland’, zie punt 6); 

6. Circulaire migratie ‘out’. ‘Alle’ pas gepromoveerde bachelors (50.000 per jaar), afkomstig uit 
de meeste diverse richtingen, aansporen om één of twee jaar te werken (niet studeren!) op 

3.000+ km van hun kerktoren (kost 500€/afgestudeerde, zelf te dragen; vs. kost Erasmusstudent: 
15.000 €/jr … en ze zijn slechts met 4.000) 

 

SOCIALE PARTNERS 
7. Discussieavonden voor ‘alle’ bestaande ondernemers: “Samen innoveren, samen 

internationaliseren”. Voorbeelden spreken. Slapende gazellen wakker schudden. Een nieuwe 
roadshow. Een gezamenlijke actie van ‘alle’ ondernemingsorganisaties. 

8. Besser Statt Billiger. Vakbonden organiseren vormings- en sensibiliseringssessies ‘Innoveren & 

Internationaliseren’. Samen met de bedrijfsleiding nadenken over de verhoging van de 
competitiviteit (cfr. IG Metall ‘Besser Statt Billiger) 

9. Circulaire migratie ‘in’. Per jaar stellen Vlaamse ondernemingen 500 hoogopgeleide Afrikanen 
gedurende één jaar als jong kaderlid te werk à de verrijzenis van Afrika met 1,5 miljard 

toekomstige consumenten (het Afrikaans demografisch dividend).  
 

OVERHEID 

10. De bouw van ‘De infostructuur van de kennismaatschappij’: ultrasnel internet, 100Mb/s 
stroomopwaarts ‘voor iedereen’. De overheid zorgt voor een versnelde verglazing van de ‘eerste 

kilometer’ van de telecominfrastructuur en stelt die ter beschikking van een veelvoud van 
concurrerende dienstenleveranciers. Deze ‘infostructuur’ van de 21ste eeuw geeft aanleiding tot ‘de 

onderneming 2.0’, ‘onderwijs 2.0’, ‘wetenschap 2.0’, ‘geneeskunde 2.0’, ’overheid 2.0’.  

 


