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De wereld aan je voeten ! De wereld aan je voeten ! 



Woede, onmacht en verdriet aan fabriekspoort Ford Genk 
21/10/2012 



265 jobs bedreigd bij HP in Diegem  
donderdag 17 oktober 2012 



Cockerill : 1.300 emplois à la trappe (24/1/2013) 



6 februari 2013 



Caterpillar: 1.400 personnes perdent  

leur emploi 

Le Soir 28/02/2013 flash 



Onrust bij BNP Paribas Fortis rond nieuwe sanering 
zaterdag 23 maart 2013 

DE TIJD 







De wereld aan je voeten ! 
Mondialisering, zegen of vloek? 

‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’  

buigt huidige crisis om in kansen 



The biggest industrial collapse ever 
 

Lessons learned  

May 2009 

Detroit-osaurus wrecks 



De wereld op zijn kop 

The new masters of management 

‘Ons’ Sidmar, ‘Ons’ Volvo,  
‘Onze’ luchthaven, ‘Onze’ haven 

Hartchirurgiecentrum n°1 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



April 21 2012 



www.dewereldaa

njevoeten.be 



Hillary Clinton, Amerikaanse minister van buitenlandse zaken  

Afrika the place to be? 
DE TIJD 2/8/2012   



De Standaard 26/9/2011 



1. Geen werk meer lagergeschoolden 

2. Rijken worden ‘rijker’ 

3. ‘Ethisch’ ondernemen: een utopie 

4. Klimaat redden = aan comfort inboeten 

5. Centrale ligging: ‘troef’ 

6. Kenniseconomie = ‘software’ 

7. Delokalisering: moet minderen 

8. Afrika blijft afhankelijk van onze giften 

‘Akkoord?’ - ‘Niet akkoord?’ 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



1. Geen werk meer lagergeschoolden  

2. Rijken worden ‘rijker’ 

3. ‘Ethisch’ ondernemen: een utopie 

4. Klimaat redden = aan comfort inboeten 

5. Centrale ligging: ‘troef’ 

6. Kenniseconomie = ‘software’ 

7. Delokalisering: moet minderen 

8. Afrika blijft afhankelijk van onze giften 

‘Akkoord?’ - ‘Niet akkoord?’ 

2% Vlaamse ondernemingen doen zaken buiten EU 
(Zweden 6%) 



Vlaanderen : 3 x meer  

‘Innoveren & Internationaliseren’ (I²)  

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



‘Innoveren & Internationaliseren’ 
Competenties van de toekomst 

+ attitudes: betrokkenheid, forget ‘9 to 5’, 
polyvalentie, permanente vorming, ...  

   

+ interculturele sociale vaardigheden: 
teamwerking, talen, ... 

Kennis   (Wetenschap & Techniek  ) 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 
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‘Innoveren & Internationaliseren’ 
Competenties van de toekomst 

   

‘iedereen’ wereldburger (vs kerktorenmentaliteit) 
 

 werk lagergeschoolden (punt 1) 

Kennis   (Wetenschap & Techniek  ) 
 

+ attitudes: betrokkenheid, forget ‘9 to 5’, polyvalentie, 
permanente vorming, ... 

  

+ interculturele sociale vaardigheden: teamwerking, 
talen, … 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



Sevilla  

STINKENDE 

STAD 
6/2/2013 

De werknemers van het ophaalbedrijf protesteren met hun staking  

tegen de plannen om de lonen met vijf procent te verlagen 



 

 De renaissance-ingenieur:  

maatschappelijke relevantie  

‘Wetenschap & Techniek’: 

ecologische voetafdruk,  

veroudering bevolking,  

… 

  Innoveren & Internationaliseren 
Competenties van de toekomst (II) ingenieurs 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 
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‘harde’ 

wetenschappen 
& 

technologie: 
… 

‘zachte’ 

wetenschappen: 
filosofie, 

psychologie, 
sociologie, … 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



 De ondernemer-humanist  

… uit welbegrepen eigenbelang:  

synergie alle betrokkenen 
 

 

  ‘Rijken rijker?’ (punt 2) 

‘Innoveren & Internationaliseren’ 
Competenties van de toekomst (III) ondernemer 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



  hogere lonen 

 transparantie 

onethisch ondernemen snel door consument 
afgestraft 

Ethisch ondernemen 

Westerse ondernemingen die ‘investeren’ in 
lageloonlanden 

Competenties van de toekomst (IV) 

Ethisch ondernemen 
uit welbegrepen eigenbelang (punt 3) 



Middelen  

maatschappelijke voorzieningen 

  

Bron? 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



4. Klimaat redden:  
aan comfort inboeten? 

... één auto voor gezin met 5 personen? 

• Photo-voltaïse cellen 
• Geothermie 
• Snelgroeiende energiegewassen 
• CO2 recuperatie  
• Wegen ‘wit verven’  
• Waterstofcellen 
• Smart-grids 
• Energie-atollen 
• ‘Mutatie’ nucleair afval  
• Schaliegas 
• Iedere woning: mini-elektriciteitscentrale 
• . . . 



5. Centrale ligging: troef? 

Renault-Vilvoorde, Philips-Hasselt-Brugge, Alcatel-Antw’pen, 
DHL-Zaventem, VW-Vorst, Opel-Antw’pen, Ford-Genk,... 

Verwend geweest? Centrale ligging: vloek! 



6. Kenniseconomie = software, biotech? 





Finland 

Netwerkeconomie - Kennis  delen - Open innovatie 

6. Kenniseconomie = software, biotech? 



                                                                                          
Today's Best Companies are Horizontally Integrated 

December 14, 2012 

 
Netwerkeconomie - Kennis  delen - Open innovatie 
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Door het 
delen van 
kennis kan 
de 
ontwikkeling 
van 
medicijnen 
sneller 
verlopen 

DS 8/2/21013 



Kennisecomie 
 

‘Innovatie, Internationalisering’ (I²) 
 

@ Vlaanderen 

Kenniseconomie: niet enkel ICT en biotech! 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



Van de Velde 
eigenaar lingeriekast Kate   

 Het Nieuwsblad 17/8/2011 



Los Angeles: helemaal in de ban van een van de 

meest opmerkelijke wegtransporten ooit 





The manufacturing technology  
that will change the world  

The impact of the steam engine (1750), the printing press 
(1450), the transistor (1950)! Foresee the long-term impact 
of 3D printing?! 

Feb 10th, 2011 

This violin was made using an EOS laser-

sintering 3D printer (and it plays beautifully)  



Trends 17 september 2009 



“Wij Vlamingen durven veel te weinig onze 
dromen delen met partners”  

(B. Deryckere, Alpro) 

   Kenniseconomie & 
   ‘traditionele’ sectoren 



Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



De  
 

Managers  
 

‘Ondernemers’ 
 

van 2010 
 
 

Die Biene Maya 
verovert de wereld in 3D 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



De Standaard 26/9/2011 
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I² Kenniseconomie: wereldwijde export diensten 

Circulaire Migratie: ‘alle’ bachelors, 
1j werkervaring, 3.000 km+ kerktoren 

Kenniseconomie: niet enkel software en biotech! 



7. ‘Meer’  
delokalisering 

Zonder ‘delokalisering’: geen Bekaert, Barco, Picanol, 
DesleeClama, geen lingerie Van de Velde ...  

DROOM. 200 internationale doorgroeiers: Alfacam, Alpro, 

Alsico, Barco, Bekaert, BEST, Carta Mundi, Compex, DEME, 

DesleeClama, ETAP Lighting, Financial Architects, Jan De 

Nul, Janssen Pharma, Pain Quotidien, La Lorraine, LMS, 

Materialise, Melexis, Melotte, Newtec, Option, Picanol, 

PinguinLutosa, Proviron, Renson, Reynaers Aluminium, 

Sarens, Sioen, Soudal, Studio 100, Taminco, TVH, Unifrost, 

Van de Velde, Van Hool, Vyncke Energietechniek, ... 



Begin januari 2010 trok een delegatie van InBev naar  
het domein van Philippe de Spoelberch 

 

 

Lokaal verankerde 
ondernemingen! 



8. Afrika trekt zichzelf bij de 
haren uit het moeras? 



The biggest industrial collapse ever 
Lessons learned  

Detroit-osaurus wrecks 

Jun 4th 2009 



Non paralysée par les règles et habitudes 
de l’ Occident, l’Afrique réagit vite aux 

opportunités ‘post-crise’ 

Inventer des produits novateurs  
africains destinés au monde entier 



 Kenniseconomie 



Juillet 2012 



The power of  

mobile money 

Sep 24th 2009 

(Kenya) 



Innovatie & Internationalisering 
 

Internationale ‘ideeën & contacten’ 

 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



2% ondernemingen doen zaken buiten Europa  
(verwend buitenl ondernemingen) 200 ‘Gazellen’! 

• ‘Innoveren  & Internationaliseren’ 

• ‘Circulaire migratie’ 50.000 Bchlrs/jr = 200.000  banen 

• ‘Kennis delen - Netwerkeconomie’. Kruisbestuiving 
Wereldburgers-partners andere ‘culturen & continenten’:  

    Nieuwe welvaart N-Z-O-W! 

Samenvatting 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 



 ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’  
buigt huidige crisis om in kansen 





1. Wel werk lagergeschoolden? 
2. ‘Rijken rijker’ vs. ‘Iedereen moet meedenken’? 
3. Ethisch ondernemen uit eigen belang?  
4. ‘Klimaat’ vs. ‘Comfort’? 
5. ’Vloek’ van centrale ligging? 
6. Kenniseconomie: niet enkel ‘software’? 
7. ‘Meer’ delokalisering? 
8. Afrika trekt zichzelf uit het moeras? 
• Innovatie & Internationalisering: 1 jr werken 3.000+km? 
• ‘Jeugd’ lost probl. armoede, mobiliteit, klimaat op? 

Paradoxen Mondialisering 



Vragen aan 
leerlingen 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 

LIMBURG, THE MORNING AFTER 
Op zoek naar groeischeuten in het puin 

 

Ideeën, genoteerd tijdens het seminarie, hoe  
in het licht van de dramatische gebeurtenissen  

bij Ford-Genk,   
later zelf, rechtstreeks of onrechtstreeks,  

er toe bij te dragen om  
‘bij ons’ nieuwe banen te creëren.  



600 sessies, 36.000 leerlingen 
Beklijvende boodschappen leerlingen 

 

“Ik leef niet om te werken”-“Ondernemers = zakkenvullers”(2007)  

vs. “Zal ik nog wel werk hebben?” (2012) 

Wèl maatschappelijk bewogen: open voor eigentijdse waarden 

1.“Wij, de generatie die klimaats-, mobiliteits- en armoede 
problemen oplost, … kunnen er nog iets aan verdienen 
ook” (maatschappelijke relevantie int’l ondernemen, W&T) 

2.“Allen één jaar ‘werken’ op 3.000+ km van kerktoren”;  

3. “Afrika heeft nog wel een toekomst”; (vs. ‘liefdadigheid’) 
4. “Vlaamse ondernemers die delokaliseren creëren banen 

‘ginder’ én ‘hier’”.  



Vlaanderen @ post-Ford 

Doel: 3 x meer ‘lokaal verankerde’ ondernemingen 
die internationale gazellesprong lukken 

 

Kortetermijn maatregelen?? 
 

Structurele maatregelen: 

• ‘alle’ leerkrachten, ouders, CLB: sensibilisering ‘kansen’ 
mondialisering (+ nodige competenties) 

• ‘alle’ eerstegraads ASO: 0,5 d/week in TSO labo  
    positieve instroom TSO-techniek 
• ‘alle’ bachelors 1 jr ‘werken’ @ 3.000+km ‘kerktoren’ 
• ‘100’ ondernemingen: tijdelijke aanwerving Afrikaanse 

hoger opgeleide (Afrika, toekomstige groeimarkt) 



Bijscholen ‘alle’(!) leerkrachten SO vanaf 1ste graad 
• competenties nodig om welvaart te waarborgen 
• ‘Wereldburgerschap, Innovatie, Ethiek’  

Pedagogische studiedagen  
& lerarenopleiding, ouderavonden, CLB  
MONDIALISERING, ZEGEN OF VLOEK? 

Waarom wereldburgers winnen!  

 Continuïteits- en multiplicatoreffect: leerkrachten bieden 
leerlingen  evenwichtig holistisch-optimistisch perspectief  (vs. in 
media versterkte wereld ‘kommer & kwel’);  

 ‘alle’ leerkrachten SO: talen, wiskunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis, godsdienst, zedenleer, … passie voor 
‘wereldburgerschap, innovatie, ethiek’ in vroeg stadium. 

 Inzicht in ‘waarom’ en ‘hoe’ nieuwe VOET-n 



Pedagogische 
hulpmiddelen 

http://mondialisering-zegen-vloek.weebly.com  
• How to feed the World. Brazil’s Agricultural miracle.   
• How India's growth will outpace China's.  
• Globalisation. The redistribution of hope 
• JFK’s Inaugural Address “Ask Not” 
 

• Les paradoxes de la mondialisation 
• Les citoyens du monde ne sont pas assez nombreux  
• Script filmpje ‘Did you know’ (en français)  
• Il faut être intransigeant avec le business vert.  
• Tunisie. La construction d'une démocratie et d'un Etat de droit est un 

impératif éthique, elle est aussi une urgence économique. 
 

• Seminarie: PPT  
• Script bij de inleidende presentatie 
• Boekje ‘De toekomst is mooi maar anders’  
• Toch ligt de wereld aan de voeten van onze jeugd!  
• Onderwerpen voor een klasgesprek. 

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


 

• Leerlingen 3u wiskunde informeren  ‘prof. Bachelor 
Technologie’  schakelprogramma ‘ac. Master’ 
 

•   

• Ingenieur-humanist: 75% ‘harde’ wetenschappen, ‘verrijkt’ 
25% ‘zachte’ wetenschappen (economie, sociologie, 
psychologie, ..)  meisjes, allochtonen  oplossingen 
wereldproblemen (veroudering bevolking, ecologische 
voetafdruk). 

Meer 
maatregelen 



Ondernemer ‘21ste eeuw’ creëert gedeelde waarde: 
aandeelhouder, medewerker, consument, planeet,  

derde wereld 

The Big Idea: Creating Shared Value  

Rethinking Capitalism 
Michael E. Porter and Mark R. Kramer 

January 2011 

Succesonderneming (toekomst): 
• houdt rekening werkelijke noden maatschappij: koopkracht 

medewerkers en klanten, normen & waarden, planeet, … 
• verwerft ook winsten uit producten voor 

ontwikkelingsgebieden (de ‘brede’ basis van de piramide’). 



Colruyt zet 27 Aziatische fabrikanten  
aan de deur  (DS 3/5/2011) 

 

De Groep Colruyt heeft vorig jaar honderd sociale audits laten 
uitvoeren bij Aziatische leveranciers van speelgoed, 
seizoensdecoratie en tuinartikelen die leveren aan Colruyt, 
DreamLand, DreamBaby en Collishop. Die audits gaan na in 
hoeverre de fabrieken de lokale wetgeving en de conventies van 
de Internationale Arbeidsorganisatie rond kinderarbeid, 
werktijden, bezoldiging, veiligheid en gezondheid respecteren.  
 

Slechts twee van de honderd bedrijven bleken volledig in orde. Bij vijf leveranciers werden 
onaanvaardbare werkomstandigheden vastgesteld. Drie van hen weigerden de gevraagde 
maatregelen te nemen, waarop Colruyt de samenwerking stopzette. Naast de honderd 
gecontroleerde bedrijven waren er overigens nog 24 die een audit weigerden. Ook die 
werden prompt aan de deur gezet. De helft van de doorgelichte leveranciers was in orde of 
werd aangeraden kleine verbeteringen door te voeren. Bij de andere helft waren 
verbeteringen noodzakelijk of was de toestand ‘onbevredigend' of ‘onaanvaardbaar'.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H&M onderbetaalt  

Cambodjaanse arbeiders    maandag 29 oktober  2012 

H&M zou zijn Cambodjaanse werknemers te weinig betalen. Met 
die aanklacht pakt het Zweedse programma Kalla Fakta in zijn 
laatste uitzending uit. Net nu de Zweedse kledingketen zijn 
lanceringscampagne van de capsulecollectie van Maison Martin 
Margiela de wereld instuurde 



70 

• ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, 
Electrolux, Ericsson, H&M, Husqvarna, 
Ikea, Mönlycke, Saab, Sandvik, Scania, 
SKF, Stena Line, Tetra Pak, Volvo, ... 
 

• Nokia, Kone, Sanoma, Wilson, … 
 

• Lego, Rockwool, Velux, Vestas, B&O, … 



Kenniseconomie: niet enkel ICT en biotech! 

Denemarken: meer dan ‘LEGO’ 
Minder inwoners dan Vlaanderen 

http://www.rockwool.com/
http://www.velux.com/
http://www.danfoss.com/


Het weinig flatterende topje van Venus Williams outfit  
zorgde voor vreemde taferelen 

Kenniseconomie: niet enkel ICT en biotech! 



Kenniseconomie &‘traditionele’ sectoren 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 
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Migrant networks, a rare bright spark in the world 
economy, are reshaping the world     



DS 

24/4 

2012 



DS 

24/4 

2012 



De wereld aan je voeten ! 

MONDIALISERING, ZEGEN OF VLOEK? 
‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’  

transformeert  huidige crisis in kansen 

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

karel.uyttendaele@pandora.be 


