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1. Geen werk meer lager geschoolden 

2. Rijken worden ‘rijker’ 

3. ‘Ethisch’ ondernemen = een utopie 

4. Klimaat redden = aan comfort inboeten 

5. Centrale ligging = ‘troef’ 

6. Kenniseconomie = ‘software’ & ‘bioengineering’ 

7. Delokalisering: moet minderen 

8. Afrika blijft afhankelijk van onze giften 

‘t Stond in de krant! 

DE TOEKOMST IS MOOI ? 



DE TOEKOMST IS MOOI? 
Zaken doen buiten Europa 

Vlaanderen: 2% v. ondernemingen 

Zweden: 6% v. ondernemingen 

Vlaanderen: 3 x meer 
‘Innoveren & Internationaliseren’ (I²) 



The biggest industrial collapse ever 
 

Lessons learned  

May 2009 

Detroit-osaurus wrecks 



April 21 2013 



ice-Watch haalt 120 Chinese jobs 
terug naar België 

25 januari 2014 



‘Innoveren & Internationaliseren’ 
Competenties van de toekomst 

   

Kennis   (Wetenschap & Techniek  ) 
 

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

  

+ interculturele sociale vaardigheden: teamwerking, 
talen, … 

Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek 
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ECB 

+ 

IOC 

Int’l  Strafhof 

Den Haag 

WHO 

meertalig, … 

talent om compromissen sluiten: 

 typisch Belgische manier  
knopen doorhakken in complex land 



‘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, … 
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 De renaissance-ingenieur:  

maatschappelijke relevantie  

‘Wetenschap & Techniek’: 

ecologische voetafdruk,  

veroudering bevolking,  

… 

  Innoveren & Internationaliseren 
Competenties van de toekomst (II) ingenieurs 

De toekomst is mooi, maar anders! 



‘harde’ 

wetenschappen 
& 

technologie: 
STEM 

… 

‘zachte’ 

wetenschappen: 
filosofie, 

psychologie, 
sociologie, … 
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 De ondernemer-humanist  

… uit welbegrepen eigenbelang:  

synergie alle betrokkenen 
 

 

  ‘Rijken rijker?’ (punt 2) 

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

De toekomst is mooi, maar anders! 



  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) 
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4. Klimaat redden:  
aan comfort inboeten? 

• Hydro-solaire elektriciteit 
• Geothermie 
• Snelgroeiende energiegewassen 
• CO2 recuperatie  
• Wegen ‘wit verven’  
• Waterstofcellen 
• Smart-grids 
• Energie-atollen (maankracht) 
 

• ‘Mutatie’ nucleair afval?  
• Schaliegas? 

Iedere woning: mini-elektriciteitscentrale 
• . . . 

De toekomst is mooi, maar anders! 



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! 
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6. Kenniseconomie = software, biotech? 

Finland 
Genetwerkte economie - Kennis  delen - Open innovatie 



Belgische wereldtoppers  
Kenniseconomie – Nieuw industrieel ondernemen 



Van de Velde 
eigenaar lingeriekast Kate   

 Het Nieuwsblad 17/8/2011 





Kenniseconomie &‘traditionele’ sectoren 

‘Open’ innovatie – De ‘genetwerkte’ economie 

“Ondernemer, durf uw droom delen met partners” 



Los Angeles: helemaal in de ban van een van de 

meest opmerkelijke wegtransporten ooit 



Los Angeles: in de ban van een de meest 

opmerkelijke wegtransporten ooit 

Laatste tocht met Belgische bemanning  
13/10/2012 



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

(B. Deryckere, Alpro) 

   Kenniseconomie & 
   ‘traditionele’ sectoren 

De toekomst is mooi, maar anders! 



De  
 

Managers  
 

‘Ondernemers’ 
 

van 2012 
 
 

Die Biene Maya 
verovert de wereld in 3D 
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www.dewereldaa

njevoeten.be 



De Standaard 26/9/2012 



23/10/2015 www.dewereldaa

njevoeten.be 

30 
I² Kenniseconomie: wereldwijde export diensten 

Circulaire Migratie: ‘alle’ bachelors 
1j ‘werken’, 3.000 km+ kerktoren, niet ‘studeren’ 

Kenniseconomie: niet enkel software en biotech! 



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

DROOM. 200 internationale doorgroeiers: Alpro, Alsico, Ardo, 

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, Willemen... 

7. ‘Meer’  
delokalisering 



Afrika 2030 

Evenveel hoger gediplomeerden  
‘in de fleur van hun leven’ als in China 



Willemen Onderneming van het Jaar 
‘Als je pas naar daar gaat als iedereen dat begrepen heeft, 

ben je te laat.' 
Johan Willemen, De Tijd, 9/10/2013 
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‘Massale’ circulaire migratie 

 ‘Massale’ internationale ‘ideeën & contacten’ 

 Afrika trekt zichzelf bij de haren  

uit het moeras 



2% ondernemingen doen zaken buiten Europa 

 3 x meer ‘Innoveren  & Internationaliseren’ 

‘Circulaire migratie’ 50.000 Bchlrs/jr = 200.000  banen 

‘Kennis delen’: kruisbestuiving ‘wereldburgers’ 
partners andere ‘culturen & continenten’  

     

Nieuwe welvaart N-Z-O-W! 

Wij, ‘verwende’ babyboomgeneratie, 

ons is het niet gelukt, sorry   

Samenvatting 



Jonge 
mensen 

…wij hebben jullie nodig! 



‘Wereldburgerschap, innovatie & ethiek’  
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Karel UYTTENDAELE 
Partenariats d’intérêt mutuel bien compris 

www.migrationcirculaire.be 
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