
Bijlage 2: Op weg naar drie maal meer ‘Nieuw Industrieel Ondernemen’ 
 

Op weg naar drie maal meer lokaal verankerde ondernemingen  
die dankzij Nieuw Industrieel Ondernemen  

de internationale gazellesprong lukken 
 

Inzichten gesprokkeld uit interviews, tijdens deelname aan congressen en uit 
toonaangevende internationale publicaties 

 

 Nieuw Industrieel Ondernemen: Slimme specialisatie & Innovatie. Alleen wie samen werkt, boekt 
resultaat. 

 De omschakeling naar een nieuw industrieel beleid kan niet zonder een grondige mentaliteits- en 

cultuurwijziging en meer enthousiasme bij het grote publiek en bedrijven.  

Minister-president Peeters (4/2013) 
 

Heel wat publicaties hebben als doel een actie op gang te brengen die een breed publiek een goed idee geeft van wat 

ondernemers steeds weer vooruit drijft en die dus het waarom van het verregaand ondernemen benadrukt. De 
onderstaande ‘inzichten’ verrijken deze publicaties aan de hand van uittreksels uit een hele reeks interviews met 

academici, ondernemers en vakbondsmensen, door deelname aan congressen en consultatie van toonaangevende 
internationale publicaties. Vrij massale contacten met laatstejaarsleerlingen en leerkrachten uit het secundair 

onderwijs en met studenten uit het hoger onderwijs brachten aan het licht hoe onze toekomstige generatie van 
potentiële ondernemers aankijkt tegen het fenomeen ‘internationaal en nieuw industrieel ondernemen’.  
 

Deze inzichten reiken ook enkele nieuwe aanbevelingen aan om samen met de bestaande publicaties de discussie te 

stimuleren met de meest diverse geledingen van de maatschappij. Een discussie met de sociale partners, politici, 
leerlingen, leerkrachten, ouders, studenten, academici en alle andere belanghebbenden. 
 

De essentie van deze ‘confronterende’ inzichten 
Massaal ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ buigt de actuele crisis om in kansen en leidt tot de 

creatie van heel wat meer lokaal verankerde ondernemingen die ‘Nieuw Industrieel Ondernemen’ en de 

internationale gazellesprong lukken (drie maal meer doorgroeiers?) 
 

Waarom internationaal doorgroeien? 
  

 Slechts twee procent van onze ondernemingen doen zaken buiten Europa  

• In het verleden werden wij verwend door buitenlandse vlaggenschepen uit de maakindustrie. Zij verlaten ons 
echter één na één en hebben een belangrijke negatieve impact op de werkgelegenheid (de West-Europese 

markt kent slechts een beperkte groei).  

• Overal ter wereld hebben consumenten nood aan producten, diensten of processen die niet in het land zelf 
vervaardigd of ontwikkeld zijn. Om deze factuur te betalen moet geëxporteerd worden. (Het belang van 

verhandelbare goederen en diensten). 
• Slechts twee procent van onze ondernemingen doen zaken buiten Europa, in Zweden vijf procent, gemiddeld 

vier procent bij de EU27. (Eurostat) 
• Het comparatief voordeel van onze centrale ligging is nog slechts beperkt bruikbaar. 

• De oude benadering van de ‘olievlek’ werkt niet meer, het nieuw product, de dienst moet direct internationaal 

gewild zijn. Wij hebben nood aan ondernemingen die onmiddellijk internationaal gaan (‘born globals’). 
• Onze lokale economie is enkel leefbaar dankzij eigen internationale doorgroeiers, in Vlaanderen verankerd 

door financiële, familiale en psychologische banden.  
• Ondanks de positieve groei van onze export tijdens de voorbije jaren verliezen wij aandeel op de international 

markten. 

• De winstgevendheid van onze ondernemingen is lager dan die van onze buurlanden en van de VS.  
• Bedrijven die internationaal actief zijn, de ‘supersterren’, zijn de ruggengraat van Vlaanderen. Zij staan in 

voor de meeste banen en de hoogste toegevoegde waarde; zij zijn productiever dan de ondernemingen die 
enkel lokaal actief zijn. De 20% ‘supersterren’ creëren 80% van alle nieuwe banen. 

• De nieuwste buitenlandse bedrijven zijn vooral verkoopkantoren en creëren weinig koopkracht. 
• Protectionisme leidt tot gemakzucht, open concurrentie leidt tot creativiteit. 

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

belang van de noodzaak aan meer ‘born globals’. 
• In een definitief gemondialiseerde maatschappij heeft Vlaanderen inderdaad nood aan heel wat meer lokaal 

verankerde doorgroeiers op de internationale markten. Er bestaan echter geen mirakeloplossingen op korte 
termijn.  

 

 Hoe? Om de internationale gazellesprong te lukken is het - in een definitief gemondialiseerde 

maatschappij – aangewezen dat … 



• dat eerst en vooral zowel burgers als kmo’s zeer breed overtuigd raken van de voordelen van 

internationalisering; dat er een brede mentaliteitswijziging pro ‘Innovatie & Internationalisering’ op gang 
gebracht wordt; 

• dat overheden maatregelen nemen om én innovatie én internationaliseren tegelijkertijd te ondersteunen; 
beide zijn zeer nauw met elkaar verbonden;  

• dat sensibiliseren voor andere culturen en andere continenten breed en in een vroeg stadium gebeurt, ook bij 

minder gegoeden, o.a. door het aanreiken van rolmodellen; dit is belangrijker dan algemene regelgevende 
maatregelen en hoogmissen;  

• dat wij meer eigen kennisintensieve producten en diensten ontwikkelen bestemd voor de wereldmarkten; 
• dat wij minder de rol vervullen van toeleverancier aan buitenlandse opdrachtgevers die met de hoogste 

toegevoegde waarde gaan lopen; (het belang van eigen ‘Innovatie & Internationalisering’);  
• dat meer Vlaamse ondernemingen nieuwe wegen inslaan: ‘de specialisatie op wereldwijde klantensegmenten’; 

• dat Vlaanderen een kritische massa van ondernemingen ‘supersterren’ en medewerkers creëert; supersterren 

met ambitie voor ‘Innovatie & Internationalisering’; kenmerken: human capital (training van het personeel 
leidt tot hogere productiviteit), clustering (stimuleert creativiteit; het is echter moeilijk om winnende clusters 

te selecteren), professionele management praktijken (‘Firm’ capabilities); 
• dat Vlaanderen een vruchtbaar ecosysteem creëert dat serendipiteit stimuleert (nuttige toepassingen vinden 

die men niet zoekt); er zijn weinig of geen succesverhalen gekend waar de strategie van ‘de selectie van zgn. 

winnende sectoren’ resulteerde in duurzame banencreatie; 
• dat metropoolwerking gestimuleerd wordt: een voedingsbodem voor kruisbestuivende netwerking en groei; 

zelfs wanneer de inkomensongelijkheid groeit, wordt in de onderste regionen toch meer koopkracht 
gegenereerd; (Vlaanderen: één grote metropool?); 

• dat onze jeugd terug ‘hoop’ krijgt en inzicht krijgt in het ‘waarom’ en ’hoe’ van ‘Innovatie & 
Internationalisering’; (op de korte termijn bestaan er geen mirakeloplossingen); 

• dat onze jeugd een inzicht krijgt over welke competenties zij moet beschikken om zelf – direct of indirect - er 

toe bij te dragen dat meer Vlaamse ondernemingen de gazellesprong lukken; 
• dat onderwijs meer aandacht besteedt aan oriëntatie op andere culturen, burgerschap, sociale en culturele 

vaardigheden; op de grens van verschillende culturen ontstaat de grootste creativiteit;  
• dat onderwijs meer aandacht besteed aan beroepen van de toekomst; 

• dat onderwijs twee mogelijke toekomstprofielen aflevert: flexibele generalisten en excellente specialisten;  

• dat onze ondernemingen hun droom durven delen met alliantie-partners uit andere culturen en andere 
continenten (‘open’ innovatie in wereldwijde waardeketens, de genetwerkte onderneming); in een complexe, 

hypercompetitieve en definitief gemondialiseerde maatschappij kan geen enkele onderneming het nog alleen 
aan om internationaal door te breken;  

• dat onze ondernemingen het kapitalisme opnieuw uitvinden door ‘gedeelde waarde te creëren’ (de 

netwerkeconomie, open innovatie): ook buitenlandse partners – eventueel uit ontwikkelingslanden - worden 
beter van de originele ideeën van ‘onze’ ondernemingen; 

• dat onze ondernemen durven ‘los laten’ (niet alles zelf willen controleren; leren in vertrouwen samen werken 
met partners van andere continenten en andere culturen; wij moeten onze dromen durven delen met 

partners); ook ouders moeten hun kinderen los laten; 
• dat wij er voor ijveren dat ook Sub-Sahara Afrika ‘Innoveert & Internationaliseert’: een nieuwe toekomstige 

groeimarkt voor ‘onze’ producten, gelegen in onze achtertuin met een marktpotentieel gelijk aan dat van 

Indië; wij hebben er alle belang bij als eerste aanwezig te zijn op deze nieuwe groeimarkt; is de slag om de 
BRIC-markten al niet gestreden? 

 

Duiding bij de confronterende visies over het ‘waarom’ en ‘hoe’ van meer ondernemingen die 

de internationale gazellesprong lukken. 

 

‘De toekomst is mooi, maar anders!’ Werelburgerschap (een ‘Global citizenship mindset’) leidt tot co-creatie, 
innovatie en de creatie van robuuste - gedeelde - waarde. 

• De wereldburger, ‘maatschappelijk bewuste’ ondernemer van de toekomst excelleert in volgende drie 

domeinen:  
- hij/zij moet zichzelf kennen (sterkten/zwakten): dit leidt tot inzicht in de noodzaak voor 

samenwerkingsverbanden (niet de ‘netwerking’ waar men tracht te ‘krijgen’; in eigentijdse 
samenwerkingsverbanden streeft men van begin af aan naar de co-creatie van – gedeelde -  waarde, 

moet men in eerste instantie ‘geven’); 

- een mondiaal perspectief leidt tot domino-effecten van creativiteit en innovatie; Vlaanderen moet af van 
haar kerktorensyndroom; 

- betrokkenheid met de brede omgeving waar men zaken doet is de beste garantie voor de duurzame 
levensvatbaarheid van de onderneming; de kans is reëel dat deze betrokkenheid ook inzichten schept in 

de kansen geboden door de basis van de piramide; deze benadering van ‘gedeelde waarde creëren’ reikt 

verder dan het ‘nobel’ maar eerder beperkt MVO-concept (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 



• Opdat meer Vlaamse ondernemers de internationale gazellesprong zouden lukken is kritische massa nodig of 

een brede sensibilisering voor de ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’, niet enkel bij de actuele 
ondernemers en jonge kaderleden maar in alle geledingen van de maatschappij. 

 

‘Alle’ jongeren, ‘alle’ leerkrachten en ‘alle’ ouders aansporen tot ‘Wereldburgerschap’ leidt – op termijn 
- automatisch tot ‘Drie maal meer lokaal verankerde ondernemingen die de internationale 
gazellesprong lukken’ 

• Sensibilisering voor wereldburgerschap moet zeer vroeg beginnen, bij de jeugd vanaf het zesde leerjaar 
van het lager onderwijs. Leerkrachten, ouders en pedagogische begeleiders hebben hierin een belangrijke rol 

te vervullen. Ook wordt aan beide sociale partners voorgehouden dat - in deze nieuwe geglobaliseerde 

maatschappij - de beste manier om de belangen te verdedigen van hun respectieve achterban, het 
aangewezen is om in eerste instantie te ijveren voor het belang van de ganse maatschappij. 

• Wanneer onze - inderdaad! - maatschappelijk bewogen jeugd terug een hoopgevend perspectief aangeboden 
krijgt zal zij automatisch het maatschappelijk nut inzien van ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ én er 

zich voor inzetten.  
 

Slechts twee procent van onze ondernemingen doen zaken buiten Europa  
De huidige generatie babyboomers werd verwend door grote buitenlandse multinationale ondernemingen die zich bij 

ons – centraal gelegen in West-Europa - kwamen vestigen. In hun thuisland vonden zij producten uit (auto’s, TV’s, 

chemie, pakjesdiensten, …) die zij nadien bij ons kwamen fabriceren, om te verdelen aan 250 miljoen consumenten in 
West-Europa. Zij maakten het ons gemakkelijk, wij hoefden zelf niets uit te vinden. Zij zorgden hier voor 

honderdduizenden banen, voor export, voor opdrachten en koopkracht bij onze lokale ondernemingen. Deze 
buitenlandse ondernemingen verlaten ons echter één na één en trekken oost- en zuidwaarts waar de mensen dromen 

van een eerste auto of een tweede televisie. Slechts twee procent van de Belgische KMO’s doen zaken buiten Europa. 
In Zweden is dat vijf procent, gemiddeld voor de EU-27 vier procent. 
 

Drie maal meer lokaal verankerde ondernemingen die ‘de gazellesprong lukken’  
Indien onze actuele jeugd wenst dat er in de toekomst - in deze stormachtige, onomkeerbaar gemondialiseerde 

maatschappij - nog middelen blijven voor onderwijs, voor gezondheidszorg voor hun kinderen, voor hun pensioen, 
dan wordt van hen verwacht dat zij allen, ieder op haar/zijn manier, er toe bijdragen dat meer eigen ondernemingen 

internationaal doorgroeien. Om internationaal door te groeien moet je wel als eerste producten diensten of processen 
bedenken waar andere mensen in de wereld nood aan hebben. Dat wil zeggen dat nood hebben aan heel wat meer 

mensen die ‘Innoveren’ en die ‘Internationaliseren’ (I²).  
 

De derde industriële revolutie & Fiber to the Home (FTTH, ultrasnel internet ‘voor iedereen’ via glasvezel tot 
aan eenieders voordeur, ook 100 Mb/s stroomopwaarts) 
Dankzij de digitalisering van de productie, crowd sourcing, wereldwijde samenwerkingsverbanden (open innovatie), 

nieuwe materialen, goedkope robotten, slimme software, 3D printers, een overvloed van online diensten uit ‘de wolk’ 
en ultrasnel internet ‘voor iedereen’ keert productie uit de lageloonlanden terug naar het ‘dure’ Westen. Deze 

terugkeer van industrie wordt mede in de hand gewerkt doordat in China de loonkosten stijgen met 20% per jaar en 
dat ook de transportkosten verhogen.  In de nabije toekomst fabriceren kleine hoogtechnologische fabriekjes, in het 

Westen dicht bij hun afzetmarkt, beperkte hoeveelheden van hooggespecialiseerde producten. Zij doen beroep op een 
lokaal én internationaal netwerk van complementaire partners ‘kenniswerkers’. Ondernemers staan dichter bij hun 

klanten en kunnen sneller op nieuwe, gepersonaliseerde behoeften inspelen. De meeste nieuwe banen zijn niet te 

vinden op de fabrieksvloer maar in ‘kantoren’ – ook in thuiskantoren (ontwerpers, ingenieurs, ICT-specialisten, 
accountants, marketing- en logistieke specialisten, andere ‘kenniswerkers’/professionelen).  
 

Fiber to the Home faciliciteert sterk dit massaal collaboratief fabriceren. Ultrasnel internet ‘voor iedereen’ moet 

versneld uitgerold worden, bijvoorbeeld door de structurele splitsing van Belgacom in infrastructuur en diensten. De 
gewesten houden de infrastructuur van Belgacom in eigen handen en stellen die ter beschikking van een veelvoud 

van écht concurrerende dienstenleveranciers. In een Publiek - Privaat Samenwerkingsverband verglaast de privésector 
het aansluitingsnet. 100Mb/s stroomopwaarts ‘voor iedereen’ faciliteert niet alleen de creatie van de ‘Onderneming 

2.0’, maar ook van ‘Onderwijs 2.0’; ‘Wetenschap 2.0’; ‘Geneeskunde 2.0’ en ‘Overheid 2.0’.  

De info-structuur van de kennismaatschappij van de 21ste eeuw: even belangrijk als kanalen en spoorwegen in de 19de 
eeuw, als basistelefonie en snelwegen in de 20ste eeuw, een natuurlijk monopolie? (zie ook punt 10 van onderstaande 

‘Tien mogelijke acties’) 
 

De magie van massale circulaire migratie van ‘alle’ pas gepromoveerde bachelors: dé passé-partout 
oplossing? 
‘Innovatie’ is niet enkel voorbehouden voor ingenieurs en wetenschappers. Het komt er op aan dromen en noden te 
ontdekken van toekomstige gebruikers van over gans de wereld. Een jaartje aan de andere kant van de wereld 

werken is de beste garantie om die dromen en noden te ontdekken. Dat is weggelegd voor iedereen die wil en kan 

omgaan met mensen uit andere culturen en uit andere continenten (wereldburgers!).  
 

Vroege aangehouden sensibilisering voor Wereldburgerschap (en Innovatie & Ethiek) zal er dan ook toe leiden dat ‘al’ 

onze jonge mensen na het behalen van hun bachelor, ten laatste na hun master, een jaartje in het verre buitenland 

gaan ‘werken’ (niet ‘studeren’). Massale circulaire migratie (hier studeren, één of twee jaar gaan werken op 3.000+ 



km van hun kerktoren, dan terugkeren naar Vlaanderen) zal leiden tot massale ‘Innovatie & Internationalisering’. De 

kans is reëel dat 50.000 ‘circulaire migranten’ per jaar aanleiding geven tot de creatie van 10.000 nieuwe ‘wereld-
ideeën’ en 200.000 nieuwe internationale ‘zakelijke’ contacten: een voedingsbodem voor de creatie, per jaar, van 

1.000 innovatieve producten en/of diensten gewild door consumenten van over gans de wereld. Op termijn goed voor 
de creatie van honderden Vlaams verankerde ondernemingen die de internationale gazellesprong lukken en van 

honderdduizenden nieuwe banen ‘hier’ (en ‘ginder’)?  
 

Daarenboven toont recent wetenschappelijk onderzoek aan dat “Ervaring opgedaan tijdens circulaire migratie van 
hogergeschoolden met biculturaliteit en met de complexiteit van integratie ageert als unieke aanjager van creativiteit 

en professioneel succes van het individu”. 
 

Circulaire migratie voor 50.000 hogeropgeleiden per jaar, een ‘Vlaamse’ versie van het Duitse duale systeem 
‘Berufsausbildung in Teilzeit’, klassikaal onderwijs & werkervaring? Kost 500€/afgestudeerde (zelf te dragen); de kost 

van een Erasmusstudent: 10.000 €/jaar … en ze zijn slechts met 6.000. Circulaire migratie van ‘alle’ pas 

gepromoveerde bachelors: dé passe-partout oplossing? 
 

Gedeelde waarde creëren - Netwerkeconomie/Open innovatie (Kapitalisme terug uitgevonden)  
Strategieën en en operationele praktijken die de concurrentiekracht van de onderneming stimuleren en tegelijkertijd 

bijdragen tot de vooruitgang van de samenleving waarin de onderneming opereert (zowel in Noord als in Zuid). Snel 
internationaal doorgroeien is enkel nog mogelijk door samen te werken met partners verspreid over gans de wereld, 

ook uit de derde wereld. Samenwerken met partners betekent dat ook de partner er beter van wordt. Dus onze 
welvaart hier bestendigen door meer innovatie en meer internationalisering betekent dat, dankzij onze ideeën, er ook 

banen gecreëerd worden in het land van onze partners.  
 

Rol van de overheid 
 Welk beleid voeren dat meer productiviteitsgroei stimuleert, dat meer lokaal verankerde bedrijven stimuleert om toe 

te treden tot het clubje van supersterren die ‘de internationale gazellesprong lukken’? 

- Wetgeving kan enkel impulsen geven en op randvoorwaarden inspelen. 
- Nieuw beleid zal enkel op termijn vruchten afwerpen. 
 

 Vooral brede en aangehouden sensibilisering voor ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ 

(global citizenship). Het rendement van de wetenschaps- en ondernemingsweken wordt versterkt door een 

breed, overkoepelend, hoopgevend en breed mobiliserend project met belangrijk maatschappelijk appel.  
 Alle betrokken bij ons ‘Onderwijs’ aansporen voor de modernisering van het secundair onderwijs (zie punten 

1 tot 6 van onderstaande ‘Tien mogelijke acties’) 

 Alle ‘sociale partners’ aansporen voor ‘Innovatie & Internationalisering’ (zie punten 7 tot 9 van 

onderstaande ‘Tien mogelijke acties’) 
 Zorgen voor de nieuwe infrastructuren van de kennismaatschappij:  

- facilitator voor massale circulaire migratie ‘uit’ en ‘in’;  

- ‘open’ ultrasnel internet voor ‘iedereen’ (FTTH Fiber to the Home).  
 

‘Win-win’ ethisch samenwerken met partners uit andere culturen en uit andere continenten  
Is dat geen mooie toekomst die weggelegd is voor onze jonge mensen, in een definitief gemondialiseerde 

maatschappij? Massale kruisbestuiving tussen wereldburgers, mensen van andere culturen en van andere continenten, 

waar iedereen beter van wordt. Onze eigen welvaart bestendigen en tegelijkertijd ook welvaart creëren aan de andere 
kant van de wereld. Dankzij de mondialisering en technologie klimmen in Azië honderden miljoenen mensen uit de 

armoede. Internet geeft de gewone burger – ook in Sub-Sahara Afrika - toegang tot informatie waar indertijd de 
meest geavanceerde geleerde slechts durfde van dromen. Medische vooruitgang overwint ziekten en verlengt onze 

levensverwachting. Nieuwe massa’s mensen dromen dat de toekomst zal beter zijn dan het verleden. Redenen voor 

optimisme.  
 

Jonge mensen, wij zitten op jullie talent te wachten.  
Hierboven het beeld van de ideale maatschappij, zoals die er vandaag al had kunnen uit zien. Het is de babyboomers 
echter niet gelukt deze betere wereld ‘voor iedereen’ te realiseren, zij hebben gedacht dat de bomen tot in de hemel 
groeiden. Zij waren er zich niet van bewust dat zij - in een definitief gemondialiseerde maatschappij – gedeelde 

waarde moesten creëren. Zij zeggen sorry, zij zitten op het talent van onze jeugd te wachten: “Jonge mensen, lever 
de maatschappij economisten die betere ideeën hebben, zorg voor meer ethische ondernemers, zorg voor misschien 

minder gesofisticeerde maar betere financiële analisten, lever ons meer renaissance ingenieurs, lever ons milieu 

experten en mensen met nieuwe ideeën over energie, lever ons professoren die niet enkel denken aan A-publicaties, 
lever ons politici die oog hebben voor het welzijn van de ganse maatschappij en niet enkel voor de volgende 

verkiezingen, lever ons journalisten die niet enkel rapporteren over dramatische toestanden maar ook hoopgevende 
verhalen brengen, lever ons drie maal meer ondernemers die de internationale gazellesprong lukken… Daarvoor heeft 

de maatschappij jullie, onze jeugd, nodig!” 
 

  



 

Tien acties die leiden tot 
‘Kritische massa’, ‘Wereldburgerschap’, ‘Innovatie’, ‘Ethiek’ 

Onderverdeeld per domeinverantwoordelijke: onderwijs, sociale partners, federale overheid 

 
Initiële ‘katalyserende’ doelstelling 

‘Alle’ pas gepromoveerde bachelors (of masters) aansporen om één jaar te gaan ‘werken’ (niet 
‘studeren’) op minimum 3.000 km van hun kerktoren (punt 5 van deze ‘Tien acties’) 

 

- Slechts 2% van onze ondernemingen doen zaken buiten Europa 
- Hoe in Vlaanderen een ecosysteem creëren waarop - op termijn - driemaal meer ondernemingen 

ontspruiten die ‘Nieuw Industrieel Ondernemen’ en de internationale gazellesprong lukken met 
innovatieve producten met een hoge toegevoegde waarde? 

 
Opvallende aanbevelingen genoteerd bij een ganse reeks Vlaamse internationale ondernemers, academici, 

beleidsvoerders, sociale partners en ook opgevangen tijdens congressen en gepuurd uit internationale publicaties. Dit 

zijn ‘visies’, niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is de bedoeling deze soms ‘confronterende’ visies ter 
discussie aan een brede gemeenschap voor te leggen in de hoop dat op termijn een kritische massa Vlamingen de 

‘global citizenship mindset’ omarmt.  
 

Naast een versnelde uitrol van de klassieke flankerende maatregelen (administratieve vereenvoudiging, efficiënte 

overheid, goed werkende arbeidsmarkt, …) maakt de overheid dringend werk van  
- Informatie, duiding, sensibilisering, bij brede lagen van de bevolking, over de kansen geboden door de 

mondialisering en over 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: (1)‘Fiber to the Home’, (2) facilitator voor 
massale circulaire migratie, ‘uit’ en ‘in’, voor hogergeschoolden. 

 

 
ONDERWIJS  
 
1. Discussieavonden voor ouders met schoolgaande kinderen vanaf het vijfde leerjaar lager onderwijs tot 

het laatste jaar secundair onderwijs. Thema: “‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ transformeert 

crisissen in kansen’”. Ouders krijgen een beter inzicht in de hoge nood aan en de maatschappelijke 

relevantie van ‘Innovatie & Internationalisering’ en van TSO technisch geschoolden, van professionele bachelors 
‘Techniek’ en van Wetenschap & Techniek in het algemeen.  

 
2. Bijscholing van ‘alle’ actuele en toekomstige leerkrachten vanaf de eerste graad in 

“‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ transformeert de huidige crisis in kansen’”.  Ook de 

leerkracht ‘godsdienst’ verwerft een beter inzicht in de maatschappelijke relevantie van ‘Innovatie & 
Internationalisering’… en de hoge nood aan TSO-ers en professionele bachelors ‘Techniek’. Leerkrachten 

‘vertalen’ en ‘vermenigvuldigen’ aan hun leerlingen vanaf de eerste graad de hoopgevende boodschappen en 
introduceren hen in de maatschappelijke waarde van Wetenschap & Techniek.  

 
3. Seminaries met als thema “‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ transformeert de huidige crisis 

in kansen” voor ‘alle’ vijfdejaars Secundair Onderwijs. De Vlaamse overheid organiseerde over de 

voorbije vier schooljaren 550 dergelijke seminaries. Niet minder dan 35.000 Vlaamse laatstejaarsleerlingen 
werden geconfronteerd met ‘hoopgevende’ perspectieven geboden door de mondialisering en werden 

aangespoord om na het behalen van hun eerst hoger diploma één jaar te gaan ‘werken’ (niet studeren) op 

3.000+ km van hun kerktoren. Indirect hielden deze seminaries ook een pleidooi voor een verhoogde positieve 
instroom in TSO ‘techniek’ en professionele bachelors ‘technologie’. 

 
4. ‘Alle’ leerlingen eerste graad van alle colleges en athenea worden een halve dag per week 

ondergedompeld in ‘techniek’ in laboratoria van naburige TSO-scholen. Doel: verhoogde positieve 

instroom in TSO-techniek met doorstroommogelijkheid tot professionele bachelor en academisch master (cfr 
‘Hervorming secundair onderwijs’, het wegnemen van schotten tussen ASO en TSO) 

 
5. Circulaire migratie ‘out’. Ieder jaar gaan ‘alle’ pas gepromoveerde bachelors - afkomstig uit de meest diverse 

studierichtingen - één of twee jaar ‘werken’ (niet ‘studeren’) in een totaal ander cultuur op minimum 3.000 km 

van hun kerktoren. De creatie van tienduizenden nieuwe wereld-ideeën en honderdduizenden nieuwe wereld-
contacten brengt serendipideit in een stroomversnelling. Zij creëren, op termijn, duizenden nieuwe banen ‘hier’ 

(en ‘ginder’). Zie ook actiepunt (6) 



 
6. ‘Alle’ lectoren en docenten van ‘alle’ hogescholen en universiteiten verzorgen om de vijf jaar een 

gastcollege aan een buitenlandse hogeschool/universiteit. Zij creëren er tegelijkertijd relaties met de 
internationale ondernemingswereld ten behoeve van ‘onze’ circulaire migranten uit actiepunt (5). 

 
SOCIALE PARTNERS 
 
7. Discussieavonden voor ‘alle’ actuele ondernemers. Thema “Samen innoveren, samen 

internationaliseren”. Een nieuwe roadshow, een vervolg op vroegere roadshows. Een gezamenlijke actie van 

‘alle’ ondernemingsorganisaties.  

 
8. Besser Statt Billiger. Vakbonden organiseren vormings- en sensibiliseringssessies voor hun leden om 

werknemers (‘medewerkers’) in de ondernemingen aan te sporen om samen met de directie te overleggen hoe 
meer te innoveren en te internationaliseren. (cfr. IG Metall ‘Besser Statt Billiger’).  

 
9. Circulaire migratie ‘in’. Per jaar stellen Belgische ondernemingen 1.000 hoogopgeleide Afrikanen gedurende 

één jaar als jong kaderlid te werk. De overheid betaalt het ticket heen-terug en regelt de werkvergunning. De 

onderneming betaalt het wettelijk minimumloon. De verwachting is dat deze jonge Afrikaanse kaderleden, bij 
hun terugkeer in hun land van herkomst, het mogelijk maken dat ‘Afrika zichzelf bij de haren uit het moeras 

trekt’. Afrika, een potentiële post-BRIC groeimarkt met 1,5 miljard consumenten.  
 
FEDERALE OVERHEID  
 
10. De bouw van ‘De infostructuur van de kennismaatschappij’. FTTH Fiber to the Home, ultrasnel 

internet ‘voor iedereen’ (100Mbit/s ‘stroomopwaarts’), even belangrijk als wegen, kanalen en 
spoorwegen in de 19de of snelwegen en telefonie in de 20ste eeuw. De infostructuur van de 

kennismaatschappij: een natuurlijk monopolie?  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contacten, congressen, publicaties: inspiratiebron voor de ‘Extra inzichten’ en de ‘Tien acties’ die op termijn kunnen 
leiden tot de creatie van heel wat meer lokaal verankerde ‘Nieuwe Industriële Ondernemingen die de internationale 
gazellesprong lukken. 
 
Samenstelling: Karel Uyttendaele 
 
Contacten  (2012-2013) 
- Herman Daems (KU Leuven, BNP Paribas Fortis) 
- Joep Konings, Jo Reynaert (KU Leuven) 
- Philippe Naert, Bart Cambré (AMS Antwerpen) 
- Michaël Joris (KHLIM Hasselt) 
- Karine Hindrix (KH Leuven) 
 
Congressen - Events 
- Colloquium 1 jaar Nieuw Industrieel Beleid (juni 2012) 
- Uitreiking ‘Leeuw van de Export (juni 2012) 
- Symposium VLIR-VLHORA (juni 2012): Natalie Pareja Roblin (U Gent) 
- Forum Verbond Belgische Ondernemingen ‘be.international’ (september 2012): Leo Sleeuwagen (Vlerick School) 
 
Internationale publicaties 
- The Economist 
- Harvard Business Review 
- BusinessWeek 
- Alternatives Economiques, … 
 

 


