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ECONnect
Het Grote Weerzien
Beste lezer,

E

en snelle terugblik op mijn voorwoord van exact een jaar geleden
leert mij dat ik toen iets te optimistisch was over de evolutie
van deze Covid-pandemie. Inderdaad, waar we toen dachten dat we
met die lockdownmaanden het zwaarste achter de rug hadden bleek
niets minder waar te zijn. Intussen is dankzij de grootschalige vaccinatie
de hemel verder opgeklaard. Ik hoop alvast dat u (en uw naasten) het goed
maken en de draad van het normale(re) leven terug hebben kunnen opnemen.
Het kan quasi niet symbolischer, maar het begin van de vaccinatie in
België was ook voor ons als vereniging de start van een nieuwe manier van
werken, meer online. Dit kwam o.m. tot uiting in het grootschalige digitale
event (zonder ons zo geliefd netwerkmoment) rond Essers als verdeler van
de vaccins in België, inzonderheid Pfizer. Voorts werd ook onze interne
werking onder de loep genomen, wat geleid heeft tot bv. een geïntegreerde
inschrijvings- en betalingsmodule teneinde dat proces te vereenvoudigen
en tevens tegemoet te komen aan jullie wensen en noden.
Kortom, intussen zijn we een halfjaar verder en zijn we klaar om er een lap
op te geven in de komende maanden. Zo staan er onder andere events op
de planning in C-Mine (dankzij de heropleving van onze Limburgse regionale
kern), Molenbeek, Museum M alsook een webinar rond Europese en nationale
veiligheid. Zoals u ziet bestaat ons post-corona-programma uit een hybride
aanbod waarbij events digitaal, live of gemengd zullen doorgaan.
Voorts zullen jullie wellicht gemerkt hebben dat we op 9 oktober een
alternatieve Alumnidag organiseren waarbij de focus ligt op wat we zo gemist
hebben het afgelopen anderhalf jaar, nl. het terugzien van studievrienden
aan onze Alma Mater, vergezeld van de nodige gastronomische touch
en bijhorende muzieknoten/beats. We hopen jullie alvast in grote getale
te mogen begroeten en te klinken op de toekomst!
Tot slot zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om onze partners
(NCOI Learning, Under the Roof (voorheen LGV), PwC, Belfius, EY, FEB
en Ekonomika Studenten) te bedanken voor de blijvende inzet en commitment
met onze vereniging. Wij zijn er als bestuur alvast van overtuigd dat we
nog sterker voor de dag zullen komen en hopen jullie hiervan te overtuigen
in de komende weken en maanden!
Tot binnenkort! En hou het gezond en veilig!
Ludovic Deprez
Co-voorzitter Ekonomika Alumni
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PLOEG LUCID
STELT ZICH VOOR!
Charle Goossens

Ignas Verheyen
Als praeses van Ekonomika sta ik
voornamelijk klaar om alle comités en
mede-praesidiumleden zo goed mogelijk
te helpen. Hierbij ben ik het aanspreekpunt voor studenten, faculteit, Ekonomika
Alumni en andere verenigingen. Als ploeg
is ons hoofddoel om elke economist
terug het studentenleven te laten ervaren, zoals we het al 1,5 jaar niet meer
hebben kunnen kennen! Het jaar zal dus
geslaagd zijn als we met Ekonomika voor
elke economist terug een prachtig jaar
hebben kunnen organiseren.
Favoriete event: Vast en zeker de
24-Urenloop, geen enkel evenement
dat zoveel emoties kan oproepen. Laat
staan het moment dat we dit jaar de
felbegeerde derde plaats terugpakken!

Kaat Goclon & Jeff Geys
Ekonomika staat niet enkel nauw in contact met jullie, onze studenten, maar ook
met diverse bedrijven. Daar houden wij
ons als bedrijvenrelaties voornamelijk
mee bezig. Enerzijds organiseren wij
samen met onze partners verschillende
workshops om jullie zo goed mogelijk
voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Anderzijds ondersteunen wij jullie bij de
zoektocht naar die eerste job en/of stage
door ieder jaar meerdere evenementen
te organiseren waar telkens honderden studenten en vele bedrijven elkaar
kunnen leren kennen, en dit op een erg
persoonlijke manier. We hopen jullie dan
ook volgend jaar op een van onze evenementen terug te zien!
Favoriete event: Career Brunch II

Het comité Financiën wil Ekonomika zo
optimaal mogelijk ondersteunen. Naar
de buitenwereld toe vertaalt dit zich naar
het voorzien van makkelijke en cashless
betaalmiddelen op evenementen. Intern
zal ons comité de rapportering en het
financieel beheer nog verder proberen
verbeteren om ons aanbod op eveneDaniël Van Dijk
menten nog beter af te stemmen op de
Comité IT & Analytics bestaat dit jaar noden van de student.
voor het eerst! Dit omdat wij als vereni- Favoriete event: Leuven Case Comging ambitieuze plannen hebben. We petition
willen nog meer gaan digitaliseren en
met behulp van data betere beslissingen
maken. Met dit comité gaan we dat realiseren opdat we jou als student nog meer
kunnen bieden!
Favoriete event: De Skireis

Simon Mertens

Fleur Van Peteghem

Emilie Varendonck
Comité O&J probeert elk jaar de eerstejaars zo goed mogelijk welkom te
heten in Leuven door samen met hen
op onthaalweekend te gaan en tijdens
de eerste weken verschillende activiteiten te organiseren waar ze elkaar beter
kunnen leren kennen. Ook staan wij in
voor het samenhorigheidsgevoel binnen
onze faculteit en willen we de studenten
zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.
Favoriete event: Onthaalweekend
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Het doel van comité Sport is om onze
studenten op een sportieve manier
samen te brengen. Dit doen we aan de
hand van een brede waaier aan activiteiten. Zo kunnen onze studenten bijvoorbeeld hun competitiedrang botvieren op
de interfacultaire beker, kunnen ze hun
benen losschudden op onze schaats-TD
of kunnen ze mee strijden voor de derde
plaats op de 24-Urenloop als loper of als
supporter.
Favoriete event: 24-Urenloop

Als nieuwe Vice-Praeses Onderwijs heb
ik de eer om de 9000 economiestudenten in heel Vlaanderen te mogen vertegenwoordigen komend jaar. Het vorige
academiejaar heeft nogmaals aangetoond hoe belangrijk de rol is die we als
vertegenwoordigers hebben bij plotse
veranderingen zoals de switch van
fysiek naar online onderwijs. Komend
jaar willen we meer inzetten op inputvragen en vooral op terugkoppeling over
wat er allemaal speelt aan de faculteit
en de universiteit. Ook zal ik Ekonomika
Brussel mee begeleiden in hun opstart
en zullen we vanuit Ekonomika de goedkoopste bijles in Leuven introduceren
via een nieuwe bijlesplatform. Veel om
naar uit te kijken dus!
Favoriete event: Galabal

Maxime Bamelis

Ekonomika streeft al jaar en dag naar
het organiseren van de leukste en innovatiefste festiviteiten in Leuven. Om de
studenten een warm welkom te heten,
gaan we van start met een nieuw concept, het Welcome Back Event. De zotte
line-up en randanimatie in combinatie
met de zomerse sfeer maken van dit
ééndaags festival een evenement om
niet te missen. Daarnaast staan we ook
in voor onvergetelijke cantussen, een
spectaculaire TD en last but not least…
het prachtige Galabal! Kortom, een jaar
om in het oog te houden!
Favoriete event: Welcome Back Event

Het komende jaar wordt een absolute
knaller op vlak van grote evenementen
waar alle studenten volop van kunnen
genieten! Dat betekent natuurlijk ook dat
comité Logistiek weer 200% paraat zal
staan om al deze festiviteiten zo kwalitatief mogelijk te ondersteunen en te
realiseren. Door middel van een zeer
gedetailleerde voorbereiding en een
efficiënte manier van werken, doet onze
hechte vriendengroep er alles aan om
alle projecten en vragen die ons pad kruisen een zo volledig mogelijk antwoord te
bieden. Hopelijk zien we je heel snel op
één van onze evenementen, tot dan!
Favoriete event: Sowieso de 24-Urenloop waar we die felbegeerde derde
plaats zullen terugpakken van LBK!

Britt Socquet

Fien Jorissen

Welkom in EkoHub! De plaats waar je als
economist altijd welkom bent. Hier kan
je terecht om je studieboeken te kopen
maar ook om van de goedkoopste en
beste broodjes van Leuven te genieten.
Daarnaast is het de ideale plaats om te
ontspannen, af te spreken met vrienden,
een koffie te drinken voor de les of even
rustig te werken. Door een totale makeover van de EkoHub creëren we hier de
perfecte sfeer voor. Om de wachtrijen
te beperken kan je zowel je boeken als
broodjes op voorhand via de Ekonomika
website bestellen! Ik zie jullie daar!
Favoriete event: Welcome Back Event!

Bij Internationaal gaan we ons dit jaar
focussen op drie takken: het ontvangen
van buitenlandse studenten aan onze
faculteit, het begeleiden van onze eigen
studenten bij het hele selectieproces
voor hun buitenlandse ervaring én in het
tweede semester het verwelkomen van
onze studenten die terugkeren. We verwelkomen al deze studenten graag op
onze talrijke activiteiten, van een International Prom tot een Go Global Fair!
Favoriete event: Go Global Fair

Milan Constandt

Matthias Olieslagers

Dries Herman
De boog kan niet altijd gespannen staan,
daarom kan je na je lessen altijd in fakbar Dulci terecht voor een fris drankje!
In een fakbar kan je altijd goedkope prijzen, goeie muziek en medestudenten
vinden en na een jaar op geen 100%
te hebben kunnen draaien zijn we met
comité Dulci helemaal klaar om er weer
in te vliegen. Kom dus zeker eens langs,
momenteel zijn we zelfs een heleboel
verbouwingen aan het doen dus het zal
de moeite waard zijn om eens te komen
kijken!
Favoriete event: Galabal

Het voornaamste doel van Development bestaat erin om studenten te
laten proeven van wat er hen later in de
bedrijfswereld allemaal te wachten kan
staan. We leren studenten omgaan met
uitdagingen en situaties die in het klassieke leerprogramma niet behandeld
worden. Aan de hand van workshops,
lezingen en competities werken we mee
aan de basis van de studenten hun professionele carrière. Op enkele van deze
evenementen, zoals bijvoorbeeld onze
lezingen, zijn alumni trouwens ook meer
dan welkom! Wij hopen jullie dan ook in
grote getale daar te mogen ontvangen.
Favoriete event: Leuven Case Competition

Lore Hermans
Marie Schreurs
Ook dit jaar zal comité Marketing ervoor
instaan om alle economiestudenten
warm te maken voor onze vele fantastische events. We zullen hierbij op zoek
gaan naar de best practices om de student te bereiken. Zowel op social media
als door de straten van Leuven zullen we
overal aanwezig zijn. Tussendoor creëren
we door creatieve & innovatieve campagnes een hechte Ekonomika Community. Ons motto: geen enkel idee is te zot!
Favoriete event: 24 -Urenloop. Ik kijk
er enorm hard naar uit om 24 uur lang
te supporteren en de derde plaats terug
te pakken!

Onder cultuur vallen heel veel verschillende dingen, waardoor ook dit jaar
comité Cultuur zal zorgen voor een
verscheidenheid aan evenementen. Zo
kunnen de studenten hun kennis bovenhalen op de superprestige quiz en genieten van een ludiek theaterstuk, de Revue.
Verder kan iedere student van wat ontspanning genieten op onze openluchtcinema en het foodtruck-festival. Tot slot
staat Cultuur in voor de geweldige reizen
doorheen het jaar en enkele geweldige
EKO@ - evenementen.
Favoriete event: De 24-Urenloop, de
sfeer dat het evenement met zich meebrengt en het gevoel van samenhorigheid zijn gewoon geweldig!

5

Students@FEB

Ekonomika in
samenwerking met
Antwerpen, Brussel
en Kortrijk
Een goede samenwerking tussen de verschillende campussen is elk jaar
een belangrijk punt en wordt alleen maar belangrijker. Elke vereniging wil
hier natuurlijk werk van maken om dit doorheen het jaar te verbeteren.
We zaten samen met de vier verschillende studentenverenigingen Ekonomika,
Absoc, Ekonomika Kulak en Ekonomika Brussel om te peilen naar hun kijk
op de start van dit academiejaar.

IGNAS VERHEYEN – EKONOMIKA
WAT ZIJN VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT
HET BELEID?

Ons beleid is opgebouwd uit vijf domeinen waar we in het
92e werkingsjaar volop op willen inzetten: redefining the core
communities, hervormen van Ekonomika Career, Truly international Ekonomika, stimuleren van de digitale omwenteling en
attracting & retaining motivated people. Ik denk dat het moeilijk is om één van deze domeinen uit te kiezen als het ‘meest’
belangrijke. Er zijn echter wel bepaalde concrete actiepunten
binnen deze domeinen die ik graag even toelicht. In het kader
van meer community creatie overheen de campus, hechten
we veel belang aan de gezellige inrichting van de EkoBar.
Hiervoor zullen we Ekobar volledig herinrichten, dusdanig dat
we de economist in een gezellige setting kunnen ontvangen.
Hiernaast leven we in een wereld die steeds meer waarde hecht
aan automatisering en inzichten op basis van data. Ook voor
Ekonomika liggen hier mooie kansen om onze studenten nog
beter van dienst te kunnen zijn. Hiervoor hebben we de functie
IT & Analytics in het leven geroepen. Tot slot trekken we vanaf
dit jaar naar Brussel met een kursusdienst. Een zeer grote stap
in de richting van Ekonomika Brussel.
DE KIESWEEK VOORBEREIDEN WAS ZEKER NIET
MAKKELIJK DIT JAAR. HOE HEBBEN JULLIE DIT
AANGEPAKT EN HOE KIJK JULLIE EROP TERUG?

Voor ons was het van cruciaal belang dat er een Kiesweek zou
zijn. Hierbij was het uitgangspunt vanaf dag één dat de studenten al zo lang op kot zaten en dat veilig entertainment mogelijk zou moeten zijn. Binnen welk kader dit veilig entertainment
mogelijk zou zijn, was tot een maand voor onze kiesweek een
groot vraagteken. Na elk overlegcomité kwamen we samen om
al onze plannen te herbekijken (vaak volledig weg te gooien) en
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met veel goede moed een nieuwe kiesweek uit te denken, die
ons op dat moment realistisch leek. Hierbij hebben we steeds
veel steun van stad Leuven en de politie mogen ondervinden,
wat achteraf gezien een absolute meerwaarde was. De rode
draad doorheen onze voorbereiding was dan ook eigenlijk
‘creativiteit’. Zowel op vlak van samenwerkingen uitdenken met
partners als onderling een band creëren in digitale tijden. Ik ga
zeker niet beweren dat de onzekerheid nooit op het moraal
of de motivatie heeft gewogen, maar achteraf zijn we hier als
ploeg echt wel sterker uitgekomen. Dus ik blik zeker positief
terug naar een periode waarin we onszelf hebben moeten leren
overtreffen en vernieuwen!

WAT HEEFT ERTOE GELEID DAT JE UITEINDELIJK
PRAESES BIJ EKONOMIKA BENT GEWORDEN?
EN HEB JE TIPS MEEGEKREGEN VAN OUD-PRAESESSEN?

Mijn liefde voor Ekonomika en het verenigingsleven is begonnen
in mijn eerste jaar. Toen kwam ik voor de eerste keer in aanraking
met Ekonomika door mee te spelen in de Revue. Ik herinner het
me nog heel goed, hoe ik als eerstejaars totaal verbaasd was
van hoe zot Ekonomika op diverse vlakken wel niet was. Hierop
volgde twee jaar bij een comité, namelijk comité cultuur & lectuur en vervolgens comité development: twee prachtige en toffe
jaren! Het moment dat de beslissing viel om praeses te worden
kwam door drie redenen. Eerst en vooral had ik er al prachtige
jaren bij Ekonomika op zitten en wou ik dit graag verderzetten op
een actievere manier. Hiernaast kwam van bepaalde personen
wel eens de vraag of ik het niet zou overwegen om praeses
te worden. En tot slot leek het me een geweldige ervaring om
vriendschappen voor de rest van je leven op te bouwen.
HOE ZIE JIJ DE SAMENWERKING MET VERENIGINGEN
VAN ANDERE CAMPUSSEN VOOR HET KOMENDE JAAR?

Bij Ekonomika zetten we al enkele jaren in op onze samenwerking met andere verenigingen. Deze trend willen wij in het 92e
werkingsjaar nog verder doortrekken. Zo zijn we aan het kijken
om samen met Absoc Antwerpen op skireis te gaan. Daarnaast
staan we in nauw contact in Kortrijk met Ekonomika KULAK,
waarmee we momenteel zeer goede banden hebben. Tot slot
zal ook een nieuwe zustervereniging, Ekonomika Brussel, het
levenslicht in het studentenlandschap zien. Wat voor ons het
belangrijkste uitgangspunt is, is dat wij samen met al deze
facultaire richtingen het maximale voor de student kunnen aanbieden en dusdanig door samenwerken elkaar sterker maken!
NAAR WELK EVENEMENT KIJK JIJ HET MEESTE UIT?

Persoonlijk ben ik altijd een die hard 24 urenloopfan geweest.
De sfeer die dit evenement weet te brengen overtreft echt alles.
Ik ken weinig plaatsen waar je zoveel emoties op één uur kan
voelen als rond of op de piste van de 24 urenloop. Blijdschap,
extreme vermoeidheid, traantjes, … het is er allemaal! Hierbij
gaan we dit jaar zeker ook om de 3de plaats binnen te halen. ;).
Dat maakt deze 24 urenloop al helemaal onvergetelijk!

FLOOR CHRISTIAEN – ABSOC
WAT IS JOUW HOOFDDOEL VOOR HET KOMENDE JAAR?

Komend academiejaar willen wij met Absoc de groei van onze
studentenvereniging aanhouden. Specifiek zal er ingezet worden op onze Leisure-activiteiten. Dit zou inhouden dat er meer
cantussen en TD’s zouden plaatsvinden alsook onze eerste
Middag-TD en onze eerste TD op een externe locatie. Verder
zijn we volop bezig met inzetten op de relaties met andere studentenverenigingen zodat Absoc ook op andere onderwijsinstellingen aan naamsbekendheid kan winnen.
Tot slot hebben ook wij afgelopen jaar onze jobbeurzen en
workshops online gehouden, wat toch wel een grote invloed
had op het aantal aanwezige studenten. De betrokkenheid van
de studenten omtrent deze events zal dus ook onze nodige
aandacht krijgen.

EEN KIESWEEK VOORBEREIDEN WAS ZEKER NIET
MAKKELIJK DIT JAAR. HOE HEBBEN JULLIE DIT
AANGEPAKT EN HOE KIJK JE EROP TERUG?

De kiesweek organiseren liep ondanks de beperkte mogelijk
heden en de coronamaatregelen erg vlot bij ons. De organisatie van onze kiesweek begon al enkele maanden op voorhand
met de praesidiumleden van het aftredend praesidium die
ook een functie zouden innemen in de opkomende ploeg.
De organisatie ging van start met een online call waarin een
brainstormsessie plaatsvond. Hier werden mogelijke thema’s
en bijhorende activiteiten verzonnen. In een latere fase werden
verschillende werkgroepen opgericht rond de verschillende
activiteiten die in onze kiesweek zouden plaatsvinden. In deze
werkgroepen namen de leden zelf initiatief en verdeelden ze de
taken onderling. Op regelmatige basis werd opnieuw een call
ingepland om de rest van de opkomende ploeg een update te
geven over de stand van zaken.
WAT HEEFT ERTOE GELEID DAT JE UITEINDELIJK
PRAESES BIJ ABSOC BENT GEWORDEN?
EN HEB JE TIPS MEEGEKREGEN VAN OUD-PRAESESSEN?

De beslissing om mij kandidaat te stellen als opkomend praeses heeft mij heel lang beziggehouden. De belangrijkste drijfveer die ik had was de enorm grote passie die ik doorheen
mijn jaar als comitélid en mijn twee jaren als praesidiumlid
voor Absoc ontwikkeld heb. Doordat een praesidiumlid bij ons
ook meerdere jaren in het praesidium kan zitten, ontstaan erg
intieme banden en goede vriendschappen. Afgelopen jaar was
ik Vice-Praeses Financiën waardoor ik enorm veel informatie
binnenkreeg omtrent het bestuur van Absoc in nauwe samenwerking met de Vice-Praeses Partnerships en de Praeses.
Op deze manier kreeg ik een goed beeld van welke kwaliteiten
een praeses dient te hebben en welke zaken van hem of haar
verwacht worden. Natuurlijk heb ik ook contact opgenomen
met de praesides van Absoc van de laatste drie jaar en heb ik
naar hun ervaringen gepolst. Ze vertelden me eigenlijk allemaal
hetzelfde, namelijk dat het veel werk met zich meebrengt maar
dat de voldoening die je eruit haalt het meer dan waard is.
Zowel met Céline, Niels als Angus (praesides van de laatste
drie werkingsjaren) heb ik regelmatig contact en durf ik ook nu
en dan wel eens advies in te winnen.
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HOE ZIE JIJ DE SAMENWERKING MET VERENIGINGEN
VAN ANDERE CAMPUSSEN VOOR HET KOMENDE JAAR?

In Antwerpen zijn we volop bezig met het bouwen aan connecties met andere clubs. Zo liggen er onder andere reeds plannen
op tafel voor leisure samenwerkingen met verschillende clubs.
Samenwerkingen tussen de verschillende FEB campussen
van KU Leuven zijn ook reeds volop aan de gang. Samen met
Ekonomika en Ekonomika Brussel staat er een stagefair op de
planning waarop studenten van de verschillende campussen
terecht kunnen voor de zoektocht naar een stageplaats. Verder
waren er al enkele woorden gewisseld met Ekonomika om ook
dit jaar een TD in Leuven/Antwerpen samen te organiseren.
Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking!
NAAR WELK EVENEMENT KIJK JIJ HET MEESTE UIT?

Er zijn verschillende activiteiten waar ik naar uitkijk maar ik denk
dat de echt studentikoze activiteiten zoals cantussen, TD’s en
kroegentochten na een jaar van online-activiteiten en weinig
fysiek contact mijn absolute voorkeur hebben. Ik ben er dan
ook van overtuigd dat onze feestleiders Vincent en Lukas alles
uit de kast zullen halen om Absoc ook dit jaar weer op de kaart
te zetten. Verder is het ook mijn laatste jaar als student en komt
de arbeidsmarkt toch ook redelijk dichtbij. Een fysieke jobbeurs
georganiseerd door onze Partnerships- en Professional Team
zal dus voor mij zeker ook een meerwaarde bieden. Charlotte,
Davina, Selcan, Axel Gianni en Charlotte zijn al aan de voorbereidingen begonnen en ondanks een coronajaar verbazen
ze me telkens weer met hun vorderingen. Tot slot hebben
onze dames van cultuur, Famke en Stien, ook reeds hun planning toegestuurd en zoals elke dame kan ook ik een kaas-en
wijnavondje enorm appreciëren.

ARNE MESTDAGH
EKONOMIKA KULAK
KAN JE IN ENKELE WOORDEN BESCHRIJVEN WAAR
JULLIE VOOR STAAN EN WAT JULLIE HOOFDDOEL IS
VOOR HET KOMENDE JAAR?

Wij zijn Ekonomika KULAK, wat eigenlijk de faculteitsvereniging
is voor de economisten. Bij ons zijn dat de studenten TEW
en Handelsingenieur. Ons hoofddoel is om studenten te helpen en het eerste studiejaar aangenamer te maken. Dit doen
we door activiteiten zoals peter- en meteravond, Ekonomikaweek, feestjes etc. te organiseren. Daarnaast zijn we ook van
plan infoavonden te plannen, met onderwerpen die voor een
bepaalde periode relevant zijn, waarin we de studenten economie nuttige informatie verschaffen en ze de kans geven om
vragen te stellen.
8

WAT HEEFT ERTOE GELEID DAT JE UITEINDELIJK
VOORZITTER VAN EKONOMIKA KULAK BENT
GEWORDEN? EN HEB JE TIPS MEEGEKREGEN
VAN OUD-VOORZITTERS?

In het eerste studiejaar heb ik mij enorm geamuseerd mede
door de activiteiten en de goede ondersteuning van het
Ekonomika KULAK-kerncomité. Zij zorgden ervoor dat je,
ondanks corona toch wat mensen leerde kennen die ook economie studeren, waardoor je je toch al wat meer thuis voelde
op de campus. Ik vind het heel belangrijk dat studenten zich
thuis voelen, zich goed voelen en het naar hun zin hebben.
Daarom wilde ik voorzitter worden van Ekonomika KULAK, om
de studenten te laten weten dat ze er zeker niet alleen voor
staan en dat ze ten allen tijde op ons kunnen rekenen.
NAAR WELK EVENEMENT KIJK JIJ HET MEESTE UIT?

Ik kijk het meeste uit naar de Ekonomikaweek. Dit is een week
waarin we elke dag superleuke en gekke activiteiten zullen
voorschotelen aan de economisten (niet per se van Kortrijk:
elke Ekonomika/Absoc-student is van harte welkom). Door
corona kon de Ekonomikaweek van 2021 niet doorgaan zoals
het zou moeten en daarom willen we er dit jaar een onvergetelijke week van maken.
HOE ZIE JIJ DE SAMENWERKING MET VERENIGINGEN
VAN ANDERE CAMPUSSEN VOOR HET KOMENDE JAAR?

De samenwerking zal volgens mij vlot verlopen en ik hoop dat
we toch zeker één keer samen een activiteit kunnen organiseren, want wie staat er nu niet te springen voor een crazy collab.

SIMON MERTENS
EKONOMIKA BRUSSEL
ER WORDT DIT JAAR EEN EERSTE GROTE STAP
GEZET NAAR EKONOMIKA BRUSSEL. WAT IS JULLIE
PLAN VAN AANPAK MET DE KURSUSDIENST IN BRUSSEL?
EN HEB JE GOEDE VOORUITZICHTEN?

Een goed half jaar geleden vroeg de faculteit ons of we de taak
van Standaard Boekhandel niet zouden kunnen overnemen in
Brussel zoals dat bijvoorbeeld ook in Leuven al gebeurt. We
hebben hier niet lang over moeten twijfelen, want dit is natuurlijk de perfecte opportuniteit om in contact te komen met de
Brusselse studenten en vooral om een impact te hebben op de
studiekost. We zullen komend jaar met een geëngageerd team
de boeken voor alle Brusselse KU Leuven studenten voorzien vanuit onze Kursusdienst. Dit zien we echt als het begin
van een vereniging die volgens de Utile et Dulci waarden het
studentenleven nog meer kleur kan geven en we kijken er echt
naar uit om te starten in september.
ZIJN ER NAAST DE KURSUSDIENST NOG ANDERE
ZAKEN DIE EKONOMIKA GAAT FACILITEREN VOOR
DE STUDENTEN IN BRUSSEL?

Zoals we zelf graag zeggen, willen we eerst leren wandelen
voor we aan de sprint beginnen. We hopen dus succesvol de
boeken te voorzien voor alle KU Leuven studenten op campus
Brussel. Als de opstart vlot verlopen is willen we met een aantal
creatievelingen een paar activiteiten op poten zetten rond onthaal en jaarbonding. Uit onderzoek blijkt dat daar bij de Brusselse studenten echt nood aan is en daar willen wij op inspelen.

De voornaamste focus van Ekonomika Brussel moet zijn om
de studenten dichter bij elkaar te brengen, dit door een Kursusdienst door en voor studenten maar ook via kleine sociale
activiteiten. Daarnaast zal het aanbod van Ekonomika Leuven
ook opengesteld worden. Zo zullen we bussen inleggen voor
de 24 uren-loop en Career Brunch II. Maar ook zullen er treintickets terugbetaald worden voor de Future Self Days, Business
to University lectures en meer. Ook het galabal en de skireis
zullen toegankelijk zijn voor de Brusselse studenten. Zoals elk
jaar zal de Leuvense Case Competition ook haar selectiedag
hebben in Brussel. Met een goed evenwicht tussen eigen activiteiten en het openstellen van Leuvense activiteiten hopen we
de Brusselse studenten in ons eerste jaar een mooi aanbod aan
activiteiten te voorzien.
VEEL STUDENTEN DIE IN BRUSSEL STUDEREN
ZITTEN NIET OP KOT OF PENDELEN VANUIT LEUVEN.
VERMOEILIJKT DIT DE OPRICHTING VAN EEN
EKONOMIKA BRUSSEL NIET?

Moeilijker zou ik niet zeggen, eerder anders. We moeten ons
bewust zijn dat de campus in Brussel helemaal anders in elkaar
zit dan bijvoorbeeld de Antwerpse of de Leuvense campus.
De activiteiten zullen meer overdag moeten plaatsvinden, mede
door het groot aantal pendelstudenten. We zijn wel zeer aangenaam verrast door het aantal enthousiaste studenten dat
al aangegeven heeft om een handje te komen helpen bij de
opstart. En zij hebben ook het inzicht over hoe de campus
werkt en wanneer studenten graag naar activiteiten zouden
willen komen.
Heb je interesse om Ekonomika Brussel mee op te starten?
stuur dan gerust een mail naar brussel@ekonomika.be
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WELCOME BACK
Welcome back is het evenement dat de student kick-off TD zal vervangen.
Doordat Corona nog steeds in het land is, leek dit voor Ekonomika een goed
alternatief om het studentenleven terug van start te laten gaan. Het begin
van het oude normaal. Maar wat kunnen en mogen de studenten van dit
verwelkomingsevenement verwachten? We zaten samen met Milan Constandt,
vice-praeses Feest van Ekonomika en hoofdverantwoordelijke van het evenement
om enkele vragen te stellen.

KAN JE EVEN HET CONCEPT VAN HET EVENEMENT
TOELICHTEN? OF NOG, WAT MOGEN STUDENTEN
VERWACHTEN?

KAN JE AL EEN TIPJE VAN DE SLUIER OPLICHTEN
EN ONS VERTELLEN WELKE ARTIESTEN WE MOGEN
VERWACHTEN?

Met het Welcome Back Event willen we studenten meteen
hartelijk ontvangen in Leuven. Een drankje in de hand, genietend van enkele geweldige artiesten leek ons ideaal om van de
nazomer te genieten. Denk daar nog eens de zotste randanimatie bij en je hebt een event om meteen in je agenda aan te
duiden. Zeker nadat er anderhalf jaar weinig sociaal-culturele
evenementen zijn kunnen doorgaan, denken we dat dit veel
studenten zal aantrekken. Wij willen dus starten met een knaller zodat elke student terug volop van zijn studentenleven kan
beginnen genieten.

Er zijn momenteel wel enkele grote artiesten waar we mee
in contact staan, zoals Willy Sommers en Sven Alias. Verder
worden de grotere artiesten aangevuld met jong, opkomend
Dj-talent zoals de winnaars van MNM start-2-DJ en Dj’s met
Tomorrowland-ervaring.

KUNNEN WE HET EEN BEETJE ZIEN ALS EEN SOORT VAN
KIESWEEK?

Het is ergens te vergelijken met een kiesweek, maar het verschilt toch ook op vele vlakken. Het evenement zal slechts op
één dag en één locatie plaatsvinden en ook zullen er verschillende artiesten overdag te zien zijn. Je kan het dus eigenlijk
beter vergelijken met een dag naar een kleiner festival gaan.
Ook zal het eten en drinken wel betalend zijn, waar dit bij de
kiesweek allemaal gratis is. Maar wees gerust, er zullen veel
promoties zijn, waardoor alles aan een schappelijke prijs te
verkrijgen is.
IS ER EEN ALTERNATIEF VOOR MOESTEN DE
CORONACIJFERS TERUG VERSLECHTEREN?

Eerst en vooral hopen we natuurlijk dat alles zoals gepland
zal kunnen doorgaan, maar daarnaast hebben we inderdaad
ook een alternatief. We hebben afgelopen jaar namelijk gezien
hoe snel alles kan veranderen. Indien dus een dansfestival niet
mogelijk zou zijn, dan zouden we schakelen naar een ‘zitfestival’ waarbij mensen met hun bubbel een plaatsje kunnen reserveren en zo van de verschillende optredens kunnen genieten.
Nu, gezien al enkele festivals van grotere proportie zijn kunnen
doorgaan tijdens de zomer, hebben we er goede hoop in.
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STUDEREN POST CORONA
Wat verwachten studenten als
lesvorm voor komend academiejaar?
Studeren in tijden van corona is niet altijd evident. Van het ene op het andere moment viel
het studentenleven weg en werd er massaal online les gegeven. Nu er eindelijk verbetering
is in de coronacijfers en de vaccinatiecampagne zijn werk lijkt te doen, vroegen we ons af
wat dit betekent voor onze studies. Wat verwachten studenten nu eigenlijk van de lessen
in het academiejaar 2021-2022? Blijft alles nog steeds online of kunnen we terug gevulde
aula’s verwachten? Enkele studenten gaven hun mening over de lessen van 2020-2021 en
hun blik op volgend academiejaar.

Ten eerste vroegen we ons af of studenten verwachten dat
de lessen terug fysiek mogen doorgaan, of dat ze nog steeds
online te volgen zullen zijn. Over deze vraag zijn vrijwel alle
studenten die we bevraagd hebben het eens. Ze vermoeden
dat we dit jaar een combinatie zullen hebben van zowel
online les als on-campus les. Het eerste semester schatten
ze nog voorzichtig in en wordt er nog redelijk wat online les
verwacht of on-campus les maar met reservaties. Over het
tweede semester is men positiever en hopen de studenten
volledig terug naar de aula’s te kunnen gaan. Wat ook vaak
als antwoord terugkomt, is dat ze vermoeden dat de lessen
sowieso heel het jaar nog opgenomen zullen worden.
Zo zou iedereen die zich veilig voelt naar de aula kunnen gaan,
maar zouden degene die zich niet comfortabel voelen gewoon
van thuis uit kunnen volgen.
Als de lessen dan toch fysiek mogen doorgaan, gaan dat dan
lessen zijn in een aula met 500 studenten? Of is dat iets dat
nooit meer gaat terug komen? De meningen zijn hier heel erg
verdeeld over. Enerzijds verkiezen sommigen kleinere groepen,
terwijl anderen zich wel veilig zouden voelen in een volle aula.
Toch merkten we dat de meesten een kleinere groep prefereren omdat ze dit gewoon zijn van het afgelopen jaar.
Enkelen suggereerden zelfs dat ze een plaats zouden tussenlaten of een mondmasker zouden blijven dragen, wanneer we
terug naar grotere groepen zouden schakelen. Met dit soort
maatregelen zouden ze zich meer op hun gemak voelen in
een meer uitgebreide groep. Sommigen hadden dan weer als
standpunt dat de aula niet per se de plaats is waar Corona verspreid wordt. Mits een goede ventilatie en een gevaccineerde meerderheid, zouden ze zich zeker en vast veilig voelen.
We vonden het verder ook interessant om met onze studenten even terug te blikken op afgelopen academiejaar. Zo
goed als elke les was online, wat zeker een impact heeft gehad
op de student. Wat betreft de relatie/afstand prof-student
ondervond het merendeel dat deze groter is geworden.
Heel wat studenten stellen in normale tijden vragen tijdens de
pauze of na de les, maar deze optie werd nu weggenomen.
Natuurlijk kon men altijd in de online les vragen stellen of per

e-mail, maar dat is niet altijd evident. Over het algemeen waren
veel studenten wel erg enthousiast over vakken met een
discussieforum. Dit verlaagde namelijk de drempel om online een vraag te stellen. Daartegenover vonden enkele andere
studenten dat online les niet per se een invloed heeft gehad op
de relatie prof-student. Ze suggereerden zelfs dat studenten
sneller online een vraag zouden stellen aangezien dit meer
anoniem kan gebeuren en in een vertrouwde omgeving.
Over het algemeen zijn de studenten wel tevreden over
hoe de proffen het online les gebeuren hebben aangepakt.
Natuurlijk hing dit af van prof tot prof, maar de meerderheid
heeft toch zijn best gedaan om naar creatieve oplossingen te
zoeken en flexibel te zijn. De appreciatie bij de studenten hiervoor is dan ook groot. Wat ze wel miste was één algemeen
platform waar ze gebruik van konden maken. De ene les werd
nu namelijk via collaborate gegeven, voor anderen moesten
ze zoom gebruiken en nog andere proffen werkten dan weer
gewoon met opgenomen videos. Dit zorgde vaak voor verwarring en chaos bij de student.
Het laatste punt dat we toch ook wel belangrijk vinden is hoe
de studenten achter online examens staan. Van het merendeel van onze correspondenten hebben we vernomen dat ze
er heel negatief tegenover staan. Beduidend veel studenten
vinden dat hier veel extra stress bij komt kijken die je niet nog
bovenop je examenstress wilt. Er kunnen verschillende dingen
gebeuren die er voor zorgen dat je extra zenuwen krijgt. Zo kan
je WiFi niet goed werken, je kan onterecht bestraft worden van
fraude, een computer die crasht en nog zoveel meer dingen
die zorgden voor bijkomende stress. In tegenstelling tot examens in een aula, waar je op je gemak zit en niemand zal
binnenvallen die daar niet moet zijn. Daarbij kan je je in een aula
enkel focussen op het examen, wat natuurlijk op dat moment
het belangrijkst is. Tot slot miste de meerderheid ook het sociale contact bij online examens, dat je dan toch wel even had
tijdens een examenmoment in de aula.
Loes Verboven en Karen Nys
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Een online academiejaar
door de ogen van professoren
en studiebegeleiders
Covid-19 is ondertussen al anderhalf jaar lang ons leven aan het teisteren. Niet alleen
op sociaal vlak, maar ook op academisch vlak. Het afgelopen academiejaar is voor veel
studenten niet makkelijk geweest. De dagen bestaan grotendeels uit het zitten achter
een computerscherm en naar weblectures kijken, met af en toe wat sociaal contact,
maar ook dit is eerder beperkt. Na zo een heel jaar dag in dag uit te leven, komt dan de
befaamde blok eraan. Deze verloopt nog moeizamer dan gewoonlijk, na een heel semester
van ‘opsluiting’. Daarna is het dan tijd voor de examens zelf die ook nog eens een zware
mentale tol eisen. Kortom, een academiejaar in coronatijden is niet gemakkelijk voor de
student. Afgelopen jaar heeft een duidelijk beeld gegeven over hoe het voor studenten is
om te studeren tijdens Covid-19. Maar hoe is dat nu voor professoren en studiebegeleiders
geweest? Om dit te achterhalen hebben we contact gezocht met een aantal academici.

Een positief aspect van online lesgeven dat meerdere keren
werd aangehaald was de extra flexibiliteit die Covid-19 met zich
meebracht. Zo werd het mogelijk voor professoren en studiebegeleiders de lessen op te nemen wanneer dit voor hen beter
uitkwam. Uit eigen ervaringen kunnen we dit als student zijnde
zeker en vast bevestigen. Zo werd het voor ons ineens mogelijk
zelf te beslissen wanneer we vele van onze lessen bekeken.
Verder werd er ook gretig gebruik gemaakt van online tools,
zoals chatsessies, Kahoot en online afspraken. Heel wat van
deze tools waren voor Covid-19 vrijwel onbekend, maar de
ervaringen hiermee waren erg positief.

voor een aula te kunnen staan. Een hele cursus doceren voor
een computerscherm was en blijft alles behalve aangenaam.

VOORKEUR VOOR FYSIEKE LESSEN
De belangrijkste vraag blijft toch ‘Gaan er nog weblectures worden opgenomen in de komende jaren?’. Ook hier hebben we
geen eenduidig antwoord op gekregen. Volgens de professoren
en studiebegeleiders krijgen fysieke lessen een sterke preferentie. De essentie van lesgeven is voor velen voor een aula staan
en de studenten ondersteunen, wat volgens hen het beste gaat
via de fysieke live lessen. Dit wilt natuurlijk wel niet zeggen dat
online tools niet meer gebruikt zullen worden. De professoren
en studiebegeleiders waren zeer enthousiast over deze online
ondersteuning en geloven in een soort hybride systeem. Dit
systeem zou dan bestaan uit fysieke live lessen, gegeven in
een aula, maar met online ondersteuning van Q&A sessies en
kennisclips die de leerstof meer zouden moeten verduidelijken.

THE BEST OF BOTH WORLDS?

GEMIS AAN SOCIALE CONTACTEN
Natuurlijk heeft elk verhaal twee kanten. Als student zijnde is
het gebrek aan sociale contacten een erg negatief aspect. Dit
bleek voor onze professoren en studiebegeleiders niet anders
te zijn. Het gebrek hieraan met de studenten/andere collega’s
was een erg groot gemis. Het gebrek aan sociale contacten
met studenten uitte zich vooral in het niet weten of iedereen
mee was met de leerstof. Wanneer men les geeft voor een volle
aula studenten is het mogelijk om aan de gezichten te zien of
ze de leerstof al dan niet begrijpen. Online werd en wordt dit
heel wat moeilijker om in te schatten. Het was voor onze professoren en studiebegeleiders verder ook een groot gemis om
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We merken dat er zowel voor ons als voor onze professoren
en studiebegeleiders voor-en nadelen zijn. Het grote gemis aan
sociale contacten speelt overduidelijk mee bij iedereen. Dit was
ook het geval voor de grotere flexibiliteit die heel deze situatie met zich meebracht. We merken dat heel veel professoren
en studiebegeleiders toch wat geleerd hebben uit het online
lesgeven, waardoor ons in de toekomst een heel nieuw concept van lesgeven te wachten staat, namelijk hybride lesgeven.
Dit kan gezien worden als “the best of both worlds”. Het zal
ervoor zorgen dat de sociale contacten hersteld worden, maar
dat we toch nog steeds die extra online ondersteuning mogen
verwachten.
Dit artikel werd mede geschreven met dank aan Erwin Ooghe,
Roel Leus, Cynthia Van Hulle en Liesbeth Vandermeeren.
Emma Strouven en Alyssa Van den Ouwelant

AFSTUDEREN IN CORONATIJD
Afstuderen in 2021, het is wat anders dan normaal. Wij vroegen enkele studenten over
hun ervaring met het afstuderen in 2020 en 2021. We delen graag hun mening hierover
en willen zo een duidelijke blik geven op de werkelijkheid die zich onder de studenten
afspeelde in deze bizarre tijden.

EEN EXTRA JAAR STUDEREN
OF TOCH AFSTUDEREN?
Vele laatstejaars studenten maakten de afweging of ze nog
een extra jaar gingen studeren of niet. De studententijd afsluiten in dit Corona jaar is namelijk iets wat veel mensen wilde
vermijden. Zo kregen we te horen van enkele studenten dat
ze hebben overwogen, of nog aan het overwegen zijn, om
een extra master bij te studeren of nog op Erasmus te gaan.
Op deze manier zouden ze zo toch een beetje ‘normaal’ kunnen afstuderen. Daartegenover waren anderen het studeren
wel beu en klaar voor een nieuw avontuur, het werkleven.
Over het algemeen zeggen de personen die vorig jaar zijn afgestudeerd dat ze maar 2 maanden studentijd hebben gemist
en niet 1,5 jaar zoals de afgestudeerde van 2021. De meeste
studenten die zijn afgestudeerd in 2020 vonden het dus niet
heel erg om hun studententijd zo te eindigen.

HOE HAD EEN IDEAAL
AFSTUDEERJAAR ERUIT GEZIEN?
Voor veel studenten zag het laatste jaar er toch wat anders uit
dan waar ze eigenlijk van droomden. Het leukste deel van het
studentenleven, de vele feestjes op de oude markt met vrienden
en nieuwe mensen leren kennen, werd in een mum van tijd van
ons afgenomen. Wanneer we aan de afgestudeerde studenten
het ideale scenario van hun laatste jaar vroegen, waren dit ook
de dingen die het vaakst terugkwamen. Naast het studeren nog
eens een goed feestje, een cantus hier en daar, met de vrienden
in het park zitten zonder bang te zijn voor een boete omdat je te
dicht bij een ander groepje zit… Maar ook werd vaak vermeld
dat ze veel liever face to face meetings hadden gehad met hun
thesis promotor en een fysieke verdediging in plaats van online
in hun kot of slaapkamer. Voor een groot deel van de studenten
woog het heel zwaar door dat ze bijna continu alleen waren op
hun kot. De lijn tussen ontspanning en studeren werd dunner
en dunner, want alles gebeurde binnen dezelfde 4 muren en een
klein oppervlak. Het sociale contact wordt op nummer 1 gezet
van de zaken die het meest gemist werden tijdens corona.

MINDER SOCIALE ONTWIKKELING
DOOR LOCKDOWNS EN QUARANTAINE?
We vroegen ons af of de studenten vonden dat ze zich op
sociaal vlak minder hebben kunnen ontwikkelen. Maar de
afstuderende studenten denken hierbij vooral aan de eerstejaars studenten. Het eerste jaar is heel cruciaal om vrienden te
maken en Leuven te leren kennen. “Qua sociale capaciteiten
denk ik dat mensen die in hun laatste jaar zitten wel al de nodige ervaring hebben opgedaan in de afgelopen jaren. Eerstejaars daarentegen hebben deze sociale kwaliteiten veel minder
kunnen ontwikkelen denk ik.” zegt Daphne.

Jef is ondertussen al een jaar afgestudeerd en toen we hem
vroegen of corona een invloed heeft gehad op connecties
maken op de werkvloer antwoordde hij met: “Ik vind het zelf
heel spijtig dat ik, na een jaar werken, mijn collega’s nog altijd
niet echt buiten het werk heb kunnen leren kennen omdat er
geen externe evenementen zijn kunnen doorgaan. Ik denk dat
het na Corona niet evident gaat zijn om deze gemiste tijd helemaal bij te benen.” Bij sommige bedrijven werd er ingezet op
online teambuildings, maar dit verloopt natuurlijk niet zo soepel
wanneer je nog niemand kent.

ONDERVINDINGEN
BIJ HET SOLLICITEREN
In het laatste jaar begint stilaan de zoektocht naar een job.
De personen die vorig jaar afstudeerden, merkten duidelijk op
dat er minder vacatures waren omdat er veel onzekerheid en
crisis was waardoor veel bedrijven uit paniek jobaanbiedingen begonnen schrappen. Vaak verliep het solliciteren ook
niet zo vlot aangezien het voor de meesten, zowel student als
bedrijf, nieuw was om sollicitatiegesprekken online te voeren.
Gelukkig heeft na een jaar thuiswerken en alle online vergaderingen iedereen zich wel beter kunnen aanpassen naar het
online leven.
De studenten die dit jaar actief op zoek zijn gegaan naar een
job geven aan dat ze weinig last hebben gehad van het feit
dat er minder jobopportuniteiten waren. Charlotte deelde wel
mee dat gaan werken in het buitenland dan weer wat moeilijker was. Heel veel internationale traineeships gingen niet door.
Wel wisten enkele studenten ons te vertellen dat ze de online
Jobfair van Ekonomika zeker de moeite vonden en daar ook
een aantal contacten hebben gelegd met bedrijven. Natuurlijk
was dat minder persoonlijk en af en toe eens onwennig, maar
iedereen moet zich aanpassen naar de situatie, of je nu een
student bent die op zoek is naar een job of een bedrijf dat op
zoek is naar werknemers. Ettelijke bedrijven deden zeker hun
best om de sollicitatiegesprekken toch fysiek te voeren, wat
voor veel personen toch een persoonlijker gevoel gaf en een
aangename afwisseling van al de online gesprekken.
In het algemeen merken we dat verschillende studenten hun
laatste jaar anders hadden voorgesteld. Echter was het voor
veel studenten zeker niet een slecht afstudeerjaar. Ondanks de
pandemie hebben de meeste er het beste van proberen maken
en hebben ze zich aangepast aan de situatie. De hinderpaal
was voor velen het sociale contact dat ze misten, maar hopelijk
zal dit volgend academiejaar geen of toch een minder groot
probleem zijn voor de studenten.
Thalia Vanneste en Loes Verboven
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AMBASSADOR
SPOTLIGHT

ALEXANDER SALIBA,
MALTA
When we spoke to Alexander Saliba in August he
had just submitted his master’s thesis
to complete his Master in Business
Administration - in addition to running his
own business and preparing for a new job
in digital advertising. Still he gladly took
the time to share his experience.

“I was born in Malta, but as my parents worked in Belgium,
I was raised near Brussels in a multilingual environment. I also
played football at a high level and travelled quite a bit, so after
my secondary education at the European School of Brussels,
I obtained a scholarship to study Business Administration and
play football for Northern Illinois University in the US. Unfortunately, due to a severe knee injury I had to return to Belgium after
my first year. The Bachelor of Business Administration (BBA)
organised by KU Leuven’s Faculty of Economics and Business
at the Brussels Campus proved to be the perfect match to
further pursue my studies in English at one of the top universities in the world.”

sports-related business venture, Oxasport.com, while I was still
studying. It started out as a website to promote football camps
in Belgium. More recently I have partnered with Atletico Madrid
to organise exchanges for camps and other programmes for
football coaches and players.”

“The rich, intense curriculum and international focus provided
me with strong foundations in the most important aspects of
business and profound insights into modern industries. In addition, the knowledgeable and supportive professors and staff
helped me to develop valuable professional and personal skills
and create opportunities in the business world.”

“The Brussels Campus central location offers a vibrant place to
live, study and explore. Its proximity to public transport makes
it convenient to get around for both leisure and professional
activities. I also experienced Brussels as a thriving entrepreneurship hub. I recently completed a web development course
only minutes away from campus, which was a great addition to
my cv. In combination with KU Leuven’s reputation, I feel this
may have been decisive in my landing a job at Semetis digital
advertising.”

“I had great affinity for Marketing and Strategic Management
and later on gravitated towards Entrepreneurship and Business
Planning, which proved to be a new outlet for my competitive
spirit after having to let go of my football ambitions.”
“The faculty is a great supporter of entrepreneurship. Apart
from seminars, events and interesting opportunities through
its network of companies, I found professors and staff very
accessible and supportive to coach and give guidance in this
regard. It has been a major influence in me launching my own

“The BBA programme’s diverse community of students from
around the world creates a dynamic learning environment and
lowers the threshold to settle in, no matter where you come
from. Multiple group projects challenge you to solve contemporary business problems and develop your interpersonal skills
while meeting new lifelong friends along the way.”

“KU Leuven truly stimulates excellence and personal development. I have had such a great experience, both from an academic point of view and through the support from professors
and staff in my entrepreneurial aspirations, that I want to give
something back as an ambassador.”
Veerle De Grauwe
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TOPSPORT@FEB
Dries Van Ceulebroeck, afkomstig uit Kessel-Lo, is zowel FEB-student als
topsporter. Naast zijn studies handelsingenieur traint Dries ook intensief
om het als topskiër waar te maken. Al dit harde werk werd dan ook beloond
aangezien hij de indrukwekkende titel ‘Belgisch kampioen indoorskiën 2019’
draagt. We waren heel benieuwd hoe hij dit allemaal klaarspeelt.

HOE LANG BEOEFEN JE HET SKIËN AL? WAAROM JUIST
DEZE SPORT?

Ik ben al op jonge leeftijd begonnen met skiën, eigenlijk al sinds
mijn 3 jaar. Dit komt omdat mijn mama skilerares is, dus elke
kerst- en krokusvakantie gingen we skiën. Op 10-jarige leeftijd
gingen we dan ook vaak samen naar de indoorskipiste van Peer,
waar ik werd opgemerkt door een trainer van het Snowvalley
Racing Team. Ze vonden dat ik een goede racetechniek had en
nodigden mij uit in hun team. Deze uitnodiging heb ik met plezier
aanvaard en toen begonnen de harde trainingen en deed ik mee
aan mijn eerste indoorwedstrijden. Met het Snowvalley Racing
Team namen we ook deel aan kampioenschappen in Oostenrijk
en Frankrijk tijdens de vakanties. Bij die wedstrijden vonden ook
selecties plaats, en zo werd ik op mijn 12 jaar geselecteerd voor
het Belgische team, BEAST (Belgian Alpine Ski Team). Vanaf
dan nam het aantal dagen trainen alleen nog maar toe en zat ik
ongeveer 130 dagen per jaar in het buitenland. Ik heb toen ook
in het middelbaar veel lessen gemist.
Vanaf 16 jaar beginnen de internationale wedstrijden en wordt
men officieel FIS-skiër. Gedurende de winter neemt men dan
deel aan de vele buitenlandse wedstrijden, zo nam ik onder
andere deel aan het WK U21 en de Universiade in Rusland.
Op mijn negentien vond ik dat het tijd werd voor verandering.

BK indoor (2019): Dries Van Ceulebroeck Belgisch kampioen
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Ik stapte over naar het Franse team ORSATUS. Deze keuze
maakte ik omdat zij beschikken over een betere infrastructuur, we verblijven vlakbij de skipistes en ze hebben extra veel
contacten waardoor het soms allemaal net iets makkelijker
verloopt. Bovendien wordt skiën als sport niet zo hard ondersteund in België als in Frankrijk, dus dat is ook mooi meegenomen tijdens deze pandemie.
HOEVEEL UREN PER WEEK TRAIN JE?

Dat is heel moeilijk in te schatten. Ik kan dit niet meer beschrijven in uren per week. Ik zit minstens 130 à 140 dagen per jaar
in het buitenland, dit is dan dagelijks skiën en fysieke trainingen.
In de zomer ga ik 4 weken in het buitenland op een gletsjer trainen, sowieso ga ik ook 3 à 4 keer per week naar de fitness voor
droogtraining en krachttraining. Dan oefen ik ook op coördinatie want timing is zeer belangrijk als slalomskiër, bochten moeten namelijk op de exact juiste momenten gemaakt worden.
WAT HEB JE ZOAL NODIG OM DEZE SPORT
TE BEOEFENEN?

Materiaal is heilig in een sport zoals deze. Je kan nog zo’n
goede skiër zijn als je wil, als jouw ski’s bot zijn dan zal het niet
lukken. Op mijn niveau heb ik elk jaar minstens 4 paar nieuwe
ski’s nodig.

WK U21 in Italië (2019): slalom

Mentaal is het ook heel zwaar. Als slalomskiër heb je maar
2 runs van ongeveer 50 seconden. Als je één klein foutje maakt,
heb je de tijd niet meer om je te herpakken, dus dan kan het
heel snel gedaan zijn. De tijden van beide runs worden bij
elkaar opgeteld. Na een goede eerste run moet je nog steeds
voluit gaan in de tweede. Dit is heel stresserend. Zeker als je
kans hebt op een podiumplaats, dan ervaar je nog meer stress
omdat het dan aankomt op de kleinste details.
HOE DOE JE DIT QUA SPONSORING?

Dat is een belangrijke vraag! Een skiseizoen zelf kost gemakkelijk minstens 20.000 euro en dat is dan enkel trainingen, verblijf... maar nog geen materiaal bijvoorbeeld. Om dit te betalen
moet ik volledig rekenen op mijn familie (gezin en grootouders).
Ik ben lid van skiclub Val de Wanne, zij zijn aangesloten bij de
Waalse Skifederatie die een bepaalde ondersteuning bieden
aan skiërs met een topsportstatuut. Elk jaar wegen we opnieuw
af of we deze som ervoor over hebben aangezien het voor ons
een heel grote kost is natuurlijk. Anders gezegd, het weegt
financieel zwaar door, dus zoek ik continu naar mensen die
graag lokale sporters ondersteunen en zouden willen sponsoren. Zo ben ik gesponsord door D’store uit Bierbeek, Sportina
uit Erpe-Mere en Gezondheidscentrum Vlierbeek. Onze auto
is bestickerd met deze sponsors en ik vermeld deze merken
steeds op mijn Facebook- en Instagramposts. Het is natuurlijk ook jammer dat er weinig aandacht is voor wedstrijdskiën
in België. We hebben een paar skiërs die op wereldniveau meedraaien, maar weinig Belgen volgen dit.
WAT WAS HET HOOGTEPUNT VAN JOUW CARRIÈRE
TOT NU TOE? WAT IS JOUW ULTIEME DOEL?

Het zotste is toch wel dat ik Belgisch kampioen ben. Het was
misschien niet mijn beste prestatie, maar het is wel leuk om
als uithangbord te kunnen gebruiken. Hier ben ik enorm trots
op. Verder is mijn ultieme doel meedoen aan het WK. Bovendien sta ik momenteel als nummer 904 in de wereldtop en
ik zou toch graag nog enkele plaatsen verbeteren. Ik weet dat
ik potentieel heb en dus nog kan verbeteren.
WAT IS DE IMPACT VAN CORONA GEWEEST BINNEN HET
SKIËN?

De impact was en is heel groot. Ik heb zelf maar aan 10 wedstrijden kunnen deelnemen vorig seizoen. In een normaal
jaar zijn het er tussen de 30 à 50. Voor elke wedstrijd heb je
natuurlijk ook een negatieve PCR-test nodig en dan nog werden er vele wedstrijden afgelast. Ik ski vooral in Frankrijk en
daar mochten enkel bepaalde types van wedstrijden doorgaan,
voornamelijk enkel de moeilijkere en de wereldbekerwedstrijden? De rest was niet belangrijk genoeg en werd afgelast.
WAAROM HEB JE GEKOZEN VOOR HANDELSINGENIEUR?

In het middelbaar heb ik wetenschappen-wiskunde gedaan.
Ik heb enorm lang getwijfeld tussen verschillende richtingen
omdat ik altijd al heel veelzijdig ben geweest. Ik kan van alles
wel wat en dat komt bijvoorbeeld ook terug in mijn skiën.

Uiteindelijk heb ik dus toch voor iets economisch gekozen en
hier ben ik nu wel heel blij mee want het is duidelijk de juiste
keuze voor mij geweest.
EN IN HOEVERRE ONDERSTEUNT DE FEB JOU?

Zeer goed. Ik heb een A topsportstatuut en een goed contact
met de ombudsen. Transparantie rondom mijn examens is altijd
heel vlot gegaan. Kurt de Cock en Ruth Bamps staan altijd
open voor alles en denken altijd met mij mee. Ik ben zeer tevreden over de FEB. Ik neem ook deel aan de Winter-Universiades
voor de KU Leuven.
HEB JE AL EENS GETWIJFELD OM JE STUDIES STOP
TE ZETTEN ZODAT JE JE VOLLEDIG KAN FOCUSSEN
OP SKIËN?

Vroeger heb ik er wel eens aan gedacht om een jaar volledig
te skiën na mijn middelbare studies. Uiteindelijk heb ik dit niet
gedaan. Nu is het elk jaar weer afwegen en na elk half jaar
studeren zien wat dit oplevert. Mijn studies hebben wel echt
de prioriteit, ze zijn misschien wel wat vertraagd omdat ik elk
jaar maar maximum 45 studiepunten opneem, maar ik ben wel
gemotiveerd om ze af te maken en carrière te maken in mijn
studierichting. Wat ik later wil doen, daar ben ik nog niet volledig uit. Ik sport al heel mijn leven heel veel en heb al altijd
geskied, dus om dan deze levensstijl helemaal om te gooien,
dat zal moeilijk worden. Hoogstwaarschijnlijk zal ik hiermee ooit
nog eens tegen een muur lopen en drastische keuzes moeten
maken. Oké. We zien wel wat de tijd brengt. Eventueel is skitrainer worden ook een goed alternatief, maar dit kan ik jammer
genoeg niet combineren met een uitdagende carrière in het
bedrijfsleven.
ALS LAATSTE NOG EEN MEER STUDENTIKOZE VRAAG:
HEB JE NOG DE TIJD OM TE GENIETEN VAN HET
STUDENTENLEVEN?

Ik ga heel weinig uit en ik voel me al zeker heel rap schuldig als
ik te veel drink, zeker wanneer ik bijvoorbeeld 2 dagen na elkaar
uitga. Ik ken wel veel andere topskiërs die zich regelmatig eens
laten gaan, maar ik heb het er persoonlijk moeilijk mee. Begrijp
me niet verkeerd, ik kan mij wel amuseren, maar de laatste tijd
toch wat minder. Als ik geen topsporter zou zijn, zou ik toch
meer van het studentenleven genieten. Langs de ene kant mis
ik dus veel van het studentenleven, maar aan de andere kant
heb ik een hele andere dimensie in mijn leven die veel studenten
niet hebben. Zo heb ik veel internationale vrienden, daar ga
ik dan wel eens iets mee drinken. Ik kwam ook al in heel veel
landen over heel de wereld dankzij het skiën. Bovendien loop
ik elk jaar mee met de 24-Urenloop bij Ekonomika, in 2019 en
2020 was ik zelfs de startende loper. Op dit evenement word
je op een sportieve manier helemaal ondergedompeld in de
studentensfeer.
Je kan Dries steeds contacteren via:
driesvc2000@gmail.com of +32479895697
Karen Nys en Thalia Vanneste
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NETWORKING FOR IMPACT
OVERALL BEST DELEGATE AWARD
FOR MATTHIAS VAN ONGEVALLE
AT MODEL WTO 2021

Matthias Van Ongevalle, who studies Business Economics at our faculty,
is already looking forward to the World Trade Conference at the end of this year.
As winner of the Best Delegate Award and head delegate of a top team at this
year’s Model WTO for students, he is curious to see which outcomes of the
simulation event may get picked up at the actual conference. Since making
an impact is an important driver for young talents, they are not afraid to look
at the broader picture and to present something new – and that is exactly
what this year’s head delegates did.
The Model WTO is a week-long simulation of the World Trade
Organization negotiations organised by students from the University of St. Gallen with the support of the WTO. Since 1997,
this conference gives students from around the world a unique
opportunity to experience the technicalities of the multilateral
trading system. Normally, about 70 selected students are invited to Switzerland to debate international trade topics. Due to
the pandemic, the 24th edition was held online from 10th to
15th of April 2021 with only about 50 students and a focus on
trade and health.
Out of several thousands of global applications, bachelor student Business Economics Matthias Van Ongevalle, was selected as the only student of KU Leuven: “As part of the selection
procedure, you need to submit a two-page essay on that year’s
topic throughout January, which is right in the middle of the
Belgian exam season. Considering the limited number of participants that would be selected from the thousands of applicants from renowned universities, I was very happy to learn
by the end of February that I had been accepted. After all,
I already applied and was accepted as part of the New Zealand
delegation last year. Unfortunately, the Model WTO 2020 conference was cancelled at the last moment. Since worldwide
covid-measures were implemented only a couple of weeks
before the conference, there was not enough time to completely transform it into an online conference before the start date.”
In addition, Matthias got the position of head delegate for the
2021 edition: “As head of a delegation you have to ensure a
clear joint strategy for the team, so all delegates are on the
same line and consistent in your country policy throughout
18

all committees. You also attend daily head delegate meetings
where alliances can be created, strengthened or (not-so-)subtle
digs can be given towards other countries. In our case, these
resulted in a new cooperation and initiative.”

INTENSIVE PREPARATIONS
About 10 days before the conference, participants receive an
email containing their designated country, their co-delegates
and the specific committee in which they will be partaking.
Matthias: “From that point on, you have 7 days to hit up your
team, get acquainted, strategize and prepare a position paper
for each delegate’s particular committee. Our team represented Singapore and consisted of Ramiro Lopez from Nicaragua
(who studied in Washington DC at the time) for the Institutional
Matters committee, Sara Scognamiglio from Italy for the Research and Development Subsidies committee, Yanrong Zhu from
China for the TRIPS 1 and TRIPS 2 committee and myself for
the Technical Barriers to Trade committee. Evidently, we had
to take into account a total time difference of 12 hours when
scheduling our calls and meetings.”
“At the start we received information through magnificent
chair-papers for each committee, with academic findings on
their topic and suggestions for further reading. We also got
some country-specific data and of course did our own research. You need to understand the committees’ different topics
and define your country’s position both internally and as a
member of the WTO. Through Zoom and WhatsApp we prepared a solid and coherent overall structure, representing our
country’s actual policy and tradition as adequately as possible.

We peer-reviewed each other’s work several times and once
we were satisfied with the quality, we submitted our position
papers together.”

STEERING DEBATES THROUGH
INITIATIVE
During the six-day conference, there are daily committee
debates and head delegate debates, alternated with meetings
with ambassadors of your country’s actual current WTO mission in Geneva, academic masterclasses and expert insights.
“Although my team members did not have previous experience
with simulation events, they learned impressively quickly and
soon contributed new ideas to the discussion. They really showed initiative and applied the right tactics to steer the debates
in their committees – which is what this experience is all about.
I believe we have demonstrated that small countries like
Singapore can take a leading position and I am very proud of
our team’s splendid results”, says Matthias.
In the evening, social events such as online games stimulated
students to mix with the participants outside their team. Matthias: “At live events, this is evidently much easier. Nevertheless,
such networking opportunities are one of my two main reasons
for participating. I do like to debate and negotiate, but am not
particularly interested in international policy or international politics. However, I love to connect with international people who
have a certain drive or passion and typically attend such events.
I am glad that my team members were perfect examples.”
To make the most of online networking, Matthias contributed
to the fun part with a sub-channel on Discord and an initiative to promote staying in touch after the conference. “Overall,
I was very focussed from the start on suitable platforms. I had
taken away some great tips from a former Model United Nations experience and advised the organisers about platforms
that could make the experience more enjoyable for everybody.
That may have contributed to me winning a prize, on top of our
team’s overall accomplishments”, Matthias thinks.

THE EXTRA MILE: FRESH IDEAS
At the end of the conference, every committee produces an
outcome document containing the results of their debates.
Together, all head delegates also created and agreed upon an
overarching outcome document that presented an innovative
and actually feasible initiative. “We got started on this during
one of the social events. We were talking about doing something more, something useful. As head delegates, we noticed
quite some overlap between the different committees and we
wanted to bring it all together. In the end, we presented a new
initiative that we believe can have an actual impact. And that is
another reason to participate: it offers opportunities to influence things. I believe this clearly illustrates one cannot underestimate the importance of social events, especially for students.
We need to have some fun as well – and we may come up with
a great idea.”
Now it is wait and see which and how much of these documents from the committees and of the country-specific solutions and propositions will be used during the actual annual
WTO conference, which takes place from 30th November to
3rd December this year in Geneva, Switzerland.

PROUD TO BE PART OF A TOP TEAM
The Model WTO Board and Experts chose Matthias as the overall Best Delegate of the 2021 edition.
However, he is especially proud to be part of the
most successful delegation of the conference, since
all other team members were also awarded a prize
or an honourable mention. Sara Scognamiglio was
awarded Best Delegate in the Research and Development Subsidies committee, Ramiro Humberto
Lopez Solis got an Honourable Mention (2nd place)
in the Institutional Matters committee and Yanrong
Zhu got an Honourable Mention for writing one of the
top-5 best application essays.

As a best delegate Matthias wins two weeks of
learning at the World Trade Institute, worth over
2000 euros. What will it be? A WTI Summer or Winter
Academy with two weeks of courses covering cutting-edge issues in trade and investment law and
policy? Or some à la carte courses about a specific
element of trade policy, economics or trade law? “I
will decide after summer, when we can travel again
(knocks on wood). After all the online sessions, I really
hope to materialise this award in a visit to Switzerland”, Matthias concludes.

Veerle De Grauwe
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POSTGRADUAAT
FINANCIEWEZEN VIERT
30STE VERJAARDAG
Na 30 jaar heeft het Postgraduaat in het Financiewezen nog niets aan relevantie
ingeboet. Volgens prof. dr. Cynthia Van Hulle, die er al sinds de eerste keer in
1991 bij betrokken was en de opleiding inhoudelijk coördineert, vinden studenten
er houvast voor hun volledige verdere carrière. De nieuwe lessenreeks schiet op
1 oktober uit de startblokken.

“Niets zo praktisch als een goede theorie”, lacht prof. dr.
Cynthia Van Hulle wanneer we haar naar de sterkte van het
Postgraduaat in het Financiewezen vragen. De opleiding, die
georganiseerd wordt vanuit het Postuniversitair Centrum van de
KU Leuven en op moderne financiële theorieën en hun toepassingsmogelijkheden inzoomt, is dit jaar aan haar dertigste jaargang toe. “De sterkte van deze opleiding is dat ze studenten
op korte en lange termijn houvast biedt”, verduidelijkt ze. “De
deelnemers krijgen van ons een denkkader mee dat ze continu
en direct kunnen hanteren. Wanneer ze de fundamenten van
corporate finance begrijpen, kunnen ze daar de rest van hun
carrière op verder bouwen. Dat is in deze snel evoluerende tijden een belangrijk voordeel. De aangereikte theorieën zijn fundamenteel juist en blijven meegaan.”
EVEN TERUG IN DE TIJD. WAAROM ZIJN JULLIE IN 1991
MET DIT POSTGRADUAAT BEGONNEN?

Professor Cynthia Van Hulle: “Het initiatief kwam van wijlen
professor Lambert Vanthienen. Hij nodigde Piet Sercu (intussen met emeritaat, nvdr) en mij op een zomerdag in 1991 uit
voor een brainstorm in de tuin. De manier waarop bedrijven
in die tijd naar finance keken, was niet te vergelijken met vandaag. De standaarden lagen nog niet zo hoog en de kennis
van corporate finance was beperkt. Dat had ook te maken met
de manier waarop het onderwijs in finance tot dan georganiseerd was. Het baanbrekende werk waarvoor economen als
Merton Miller en Franco Modigliani de Nobelprijs voor

“De aangereikte theorieën zijn
fundamenteel juist en blijven
meegaan. Je kunt er een
carrière lang op bouwen.”
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Economie ontvingen, was nog niet algemeen ingeburgerd.
Het is in die context dat Lambert Vanthienen met het voorstel
van een postgraduaat kwam. Via die weg wou hij de nieuwe
ideeën meer naar de praktijk laten doorsijpelen.”
IN DIE EERSTE JAREN SCHREVEN VOORAL ECONOMEN
EN INGENIEURS ZICH IN. HOE ZIT DAT VANDAAG?

Cynthia Van Hulle: “Doorheen de jaren is de instroom sterk
verbreed. Op dit moment bijvoorbeeld kloppen ook veel juristen
bij ons aan. Zij ervaren dat als ze hun klanten goed willen blijven
bedienen, ze economische en financiële kennis nodig hebben.
De vraag naar extra specialisatie neemt in veel beroepsgroepen
toe. Het volstaat vaak niet meer om over één domein alles te
weten. Om elkaar te begrijpen, is het nodig om over het muurtje te kijken en expertise uit andere domeinen op te bouwen.
Dat is ook de reden waarom we binnen de Faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen (FEB) bijvoorbeeld met een Master
in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde zijn begonnen.
Als onderwijsaanbieder moet je vandaag meer multidisciplinair
werken en verbanden tussen al die verschillende domeinen
leggen.”
HOE IS HET POSTGRADUAAT IN HET FINANCIEWEZEN
OPGEBOUWD?

Cynthia Van Hulle: “Aan de basis ligt natuurlijk een flinke brok
over bedrijfsfinanciering in het algemeen. We leren investeringen evalueren en een financiële analyse van de jaarrekening
maken, onderzoeken de impact van de financieringswijze en
van de dividendpolitiek op de ondernemingswaarde, enzovoort.
Risk management is een ander belangrijk luik. Daarin komen
alle mogelijke financiële risico’s waar bedrijven mee te maken
krijgen aan bod. Denk aan wisselkoersen, grondstoffenprijzen,
kredietrisico’s… We leggen uit wat het voor bedrijven betekent
om zich tegen deze risico’s in te dekken en welke financiële
producten ervoor bestaan. Net omdat ze zo fundamenteel zijn,

JE BENT AL SINDS DE JAREN TACHTIG IN DE
ACADEMISCHE WERELD ACTIEF. DAT IS EEN ENORME
RIJKDOM AAN KENNIS DIE JE NAAR DE OPLEIDING
MEEBRENGT.

Cynthia Van Hulle: “Het voordeel van al zo lang mee te draaien,
is dat je rond alle belangrijke thema’s binnen corporate finance al
wel eens onderzoek hebt gedaan. Financiële structuren, faillissementen, overnames, corporate governance, noem maar op. Dat
gaat ook vandaag nog altijd verder. Zo ben ik samen met andere
collega’s bezig met een onderzoek naar de financiële implicaties van de handel in emissierechten. Het gaat onder meer over
de vraag hoe bedrijven de investeringen om de CO2-uitstoot
te reduceren, kunnen managen. Wees maar zeker dat daarvan
ook inzichten naar het postgraduaat zullen terugvloeien.”
Het Postgraduaat in het Financiewezen – Corporate Finance start op 1 oktober 2021 en loopt tot 26 maart 2022.

“Als ik concepten introduceer, zie ik
de deelnemers meteen denken over
hoe ze die in hun eigen omgeving
zouden kunnen toepassen.”

zijn de kernideeën van de opleiding nog altijd dezelfde als begin
jaren negentig. Uiteraard hebben we er in de loop der jaren
wel een aantal invalshoeken aan toegevoegd en lieten we de
toepassingen met het praktijkgebeuren mee-evolueren. Verder
spelen we in op specifieke ontwikkelingen zoals beursintroducties, mergers & acquisitions, cost accounting en beleggingsleer
voor bedrijfsleiders. En natuurlijk pikken we ook graag in op
wat er onder de deelnemers zelf leeft of wat er in de actualiteit
gebeurt. Dit alles organiseren we met een gedreven team lesgevers die er allemaal op uit zijn om de materie bedrijfsrelevant
en up-to-date over te brengen.”
DE DEELNEMERS STAAN ALLEMAAL IN DE PRAKTIJK.
HOE ERVAAR JE HET OM AAN DIT PUBLIEK LES TE
GEVEN?

Cynthia Van Hulle: “Al van bij de start in 1991 heb ik met
plezier aan de deelnemers van het postgraduaat lesgegeven.
Omdat ze al over praktische kennis beschikken, kun je snel
vooruit gaan. Als ik in het postgraduaat nieuwe concepten
introduceer, zie ik de deelnemers meteen denken over hoe ze
die in hun eigen omgeving zullen toepassen. De honger om
iets te leren waarmee ze meteen aan de slag kunnen, is groot.
Ik hoop altijd dat er veel vragen komen en dat de deelnemers op elkaar reageren. Iedereen luistert immers met andere
oren en het is die wisselwerking die het zo interessant maakt.
De deelnemers laten het je ook onmiddellijk weten wanneer
je als docent vanuit een ivoren toren aan het praten bent.
Lesgeven in het postgraduaat is om die reden echt een verrijking. Het helpt mij om beter te doceren, mét een blik op de
praktijk. De bachelor- en masterstudenten plukken daar ook de
vruchten van. Ik merk dat de collega-docenten deze positieve
ervaring delen en dit als een belangrijk pluspunt beschouwen
om in dit programma les te geven.”

Maak ook kennis met de andere postgraduaten
van het Postuniversitair Centrum van de
KU Leuven:
• Postgraduaat Smart Logistics: Brugge,
Gent, Kortrijk, september 2021 – maart 2022
• Postgraduate Certificate Artificial Intelligence
in Business & industry: september 2021 – juni
2022, Kortrijk
• Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk
Bouwen en Wonen: Gent, oktober 2021 – juni
2022 (i.s.m. VIBE vzw)
• Postgraduaat Ondernemerschap en Innovatie:
Kortrijk of Antwerpen, oktober 2021 – mei
2022 (i.s.m. Flanders Business School)
• Postgraduate Studies in Big Data & Analytics
in Business & Management: Leuven,
oktober – december 2022
• Postgraduaat in de Vastgoedkunde:
Leuven of Kortrijk, januari – december 2022
• Postgradudaat in het Coöperatief
ondernemen & management, online en
3 lesdagen op locatie, januari – juni 2022
(i.s.m. Cera en Boerenbond)
MEER INFO VIA PUC.KULEUVEN.BE
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CONGRES UITDAGINGEN
VOOR DE WIELERSPORT
OP WEG NAAR 2025
Op woensdag 8 september werd op de Antwerpse Campus Carolus het congres
‘Uitdagingen voor de wielersport op weg naar 2025’ naar aanleiding van het
aankomende WK wielrennen georganiseerd. Loont het als stad om zo’n groot
event te organiseren? Welke verschillende soorten return krijg je daarvoor?
Welke impact is er naast de economische? En hoe zorg je ervoor dat die impact
duurzaam wordt? Professoren Wim Lagae, Daam van Reeth (beiden FEB) en
Jeroen Scheerder (Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen) gaven
voorbeelden vanuit hun onderzoek. Nadien modereerde Ruben Van Gucht een
panelgesprek met vertegenwoordigers van de organiserende steden.

Het WK wielrennen en haar verschillende disciplines wordt dit
jaar in meerdere steden georganiseerd: Leuven, Knokke-Heist,
Antwerpen en Brugge. Want er wordt niet alleen een wegrit
gereden (van Antwerpen naar Leuven), de tijdritdisciplines
starten in Knokke-Heist met aankomst in Brugge. Campus
decaan Nico Dewaelheyns heette iedereen welkom in het
eerste ‘live’ event op de campus sinds anderhalf jaar. Een event
dat ook mooi paste binnen de pijlers onderwijs, onderzoek en
dienstverlening van KU Leuven. Bovendien was er een link met
KU Leuven in alle organiserende steden. Er zijn immers campussen in Leuven, Antwerpen en Brugge. Enkel (nog) niet in
Knokke-Heist, maar daar wordt wel regelmatig de Kinder
universiteit georganiseerd.

HERUITVINDEN VAN HET WIELRENNEN
Wim Lagae keek vooreerst naar de gevolgen van
de Covid-pandemie op het
wielrennen als sport. En die
heeft zich verrassend genoeg
goed doorheen de pandemie
geslagen. Er was na de eerste lockdown immer snel consensus over een afgeslankte
kalender bij de organisatoren.
En wielrennen als buitensport
op de openbare weg kon relatief makkelijk zonder publiek
– maar met televisiecoverage – georganiseerd worden.
2020 was dan nog eens een
seizoen met spannende eendagsfinales en grote rondes
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waar pas in het slot de beslissing viel. Enige kanttekening was
wel dat het jeugdwielrennen schade heeft geleden. Veel lokale
wedstrijden zijn niet kunnen doorgaan en verschillende jonge
renners zullen overgestapt zijn naar andere sporten.
Ook bij de teams was er dankzij die blijvende mediacoverage
weinig schade. Met uitzondering van CCC en NTT zijn er geen
teams in de problemen gekomen en werden sponsorcontracten zelfs afgesloten tot 2026! Dat betekent dat sponsors
inschatten dat de marktwaarde van het wielrennen over vier
jaar nog groter zal zijn.
Daam Van Reeth behandelde vervolgens zes ‘sprintetappes’,
zes tendensen, in zijn audit van het wielersportproduct op weg
naar 2025. Allereerst is er rugwind voor vrouwenwielrennen en
gendergelijkheid. Daar waar vroeger de vrouwenwedstrijden
stiefmoederlijk behandeld werden met een korte samenvatting
van de race voor de live uitzending bij de mannen, zagen we
door corona dat het vrouwenwielrennen ook in prime time werd
uitgezonden. En dan bleven de kijkcijfers hoog. De timing van
uitzenden is dus cruciaal. Tweede punt is dat wielrennen geleidelijk mondialer wordt, meer en meer nationaliteiten doen mee.
Wanneer we als derde punt naar de teambudgetten kijken is
er een enorm verschil tussen bv. Team Ineos en Wanty Group
Gobert. Maar in tegenstelling tot andere sporten is het niet zo
dat het rijkste team sowieso de meeste prijzen wint. Zo heeft
Team Sky/Ineos nog geen enkele topklassieker gewonnen en
haalde het slechts één van de laatste vijf grote rondes binnen.
Alleszins stijgen globaal gezien de teambudgetten jaarlijks met
10%. En die tendens zet zich al jaren verder. Een vierde punt
is het bewaken van de zichtbaarheid van de sport. Er is een
spanningsveld tussen ‘money’ enerzijds en ‘reach’ anderzijds.
Er worden soms bv. rechten voor bepaalde wielerwedstrijden
aan nichesportzenders verkocht, waar veel minder mensen naar

kijken. Dat heeft dan natuurlijk ook zijn repercussies voor de
sponsors. Bovendien zijn nieuwe media vooral complementair
aan de klassieke media, maar moet men bijv. de zichtbaarheid
op online platforms niet overschatten. Als vijfde tendens moet
het wielrennen net zoals bij andere sporten zorgen voor een
verhoogde spankracht en belevingswaarde. Men moet op
zoek gaan naar nieuwe initiatieven, met een totale gendergelijkheid en digitaal uitgebouwd met real time informatie. Als laatste
punt blijft veiligheid een aandachtspunt voor wielrennen. Er is
dringend nood aan uitgeschreven protocollen bij bv. valpartijen.

DE INVESTERING WAARD?
Prof. Lagae ging vervolgens dieper in op de impact van zo’n
WK en hoe we moeten omgaan met zo’n impactmeting. Je hebt
namelijk niet alleen economische kosten en baten. Wanneer we
kijken naar het effect op een stad an sich wordt het organiseren
van een dergelijk event gezien als een goede investering. Maar
daar staat ook een zware kostprijs tegenover. Loont het wel de
moeite? Het is alleszins moeilijk om dit erg precies te becijferen.
Bovendien zijn er ook immateriële kosten: geluidsoverlast,
politie die niet op een andere plaats kan worden ingezet,…
Immateriële baten zijn dan weer bv. het samenbrengen van
mensen, de fierheid die bij zo’n event gepaard gaat, het verbeteren van de internationale status van een stad. Bij de start van
de Tour was Brussel geen hellhole meer, maar een bruisende
stad. De uitdaging is dan om de baten te verduurzamen.

VELOSOFIE
Jeroen Scheerder had het in zijn betoog over het maatschappelijk draagvlak van sportief fietsen in drie trappen: de Velosofie,
het Vlaamse fietssportpotentieel en de SDG’s (ontwikkelingsdoelstellingen). In de Velosofie gaat het om de leer die stelt dat
de (koers)fietsgedachten laat bruisen en ideeën doet opborrelen. Fietsend denken dus. Maar ook het denken over fietsen
en koersen. Wat het Vlaams sportpotentieel betreft is het zo
dat maar liefst 78% van de Vlamingen actief aan sport doet.
Maar dat betekent ook dat meer dan 20% nooit aan sport doet.
25% van de Vlamingen fietst actief. In een laatste puntje had
prof. Scheerder het over de SDG’s. Hoe SDG-proof zijn de
Vlaamse sportevenementen? Van de 17 Sustainable Development Goals voldoen fietsevents aan gemiddeld 3,75 doelen.
Veel werk aan de winkel dus!
In het daarop volgende debat dat gemodereerd werd door
Ruben Van Gucht lieten Dirk De Fauw (burgemeester
Brugge), Ruben Casteleyn (directeur communicatie & marketing van Knokke-Heist ), Johan Geleyns (schepen van sport
Leuven), Peter Wouters (schepen van sport stad Antwerpen)
en Philippe Paquay (Administratief-Generaal Sport Vlaanderen) zich uit of ze nog steeds overtuigd waren van de gezamenlijke organisatie van het WK. En wat bleek? De organiserende
steden waren, zeker na de boeiende voorgaande lezingen, er
nog meer van overtuigd dat de materiële én de immateriële
baten de respectievelijke kosten zullen overstijgen.
Michael Boelaert
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INTERVIEW STEF ADRIAENSSENS

DE INFORMELE ECONOMIE
De informele economie is een begrip dat vele ladingen dekt. Maar wat is het
nu precies? En hoe kun je deze economie beter in kaart brengen? Kun je ze
überhaupt in kaart brengen? Wat zijn de voor- en nadelen? Professor Stef
Adriaenssens van de vakgroep economie, campus Brussel legt uit.

WAT IS DE INFORMELE ECONOMIE? HOE ONDERSCHEIDT
DEZE ZICH VAN DE REGULIERE OF FORMELE
ECONOMIE?

Merkwaardig genoeg blijft een Babylonische spraakverwarring
bestaan over deze concepten en wat ze betekenen binnen en
tussen de disciplines. Er zijn ook nog andere woorden in gebruik
voor vergelijkbare fenomenen: grijs en zwart, ondergronds, verborgen, schaduw, ... Maar wat wij en institutionele economen
bedoelen met informele economie zijn die transacties waarbij
officiële regels overtreden worden maar wel van producten die
op zich legaal zijn. Zo maken we tegelijk een onderscheid tussen de informele economie en de criminele economie. In de
criminele economie gaat het dan om activiteiten en producten
die in se verboden zijn zoals illegale drugs of in sommige landen
prostitutie. Informele economie is bijvoorbeeld een loodgieter
waarmee je overeenkomt cash te betalen voor diensten in ruil
voor een korting op de prijs. Het werk dat hij/zij dan doet is in
se legaal maar het is niet aangegeven bij de belastingen, overtreedt wetgeving rond migratierecht, enzovoort. De rechtsorde
creëert dus het onderscheid tussen de informele economie en
de formele economie. En vaak zie je mengvormen, denk aan
‘envelope wages’; mensen die formeel werk hebben, maar die
een stuk van hun loon onder de tafel krijgen.
ZIJN ‘ENVELOPE WAGES’ ALTIJD VAN ÉÉN WERKGEVER?
ALS IEMAND BIJ DE ENE WERKGEVER LEGAAL WERKT
EN BIJ DE ANDERE ‘ONDER DE TAFEL’, GELDT DAT DAN
OOK ALS ‘ENVELOPE WAGE’?

Wij zouden dat ‘moonlighting’ noemen. Zulke mensen pikken vaak het beste van twee werelden mee. Bijvoorbeeld een
loodgieter die overdag een voltijdse baan heeft en graag bijverdient na de officiële werkuren. Dan heb je natuurlijk de sociale
bescherming en een zekere vorm van zekerheid op je formele
baan en de extra’s verdien je in de ondergrondse economie. We
zien dat dat soort mensen vaak echt de ‘maximaliseerders’ zijn,
omdat ze grote voordelen halen uit die informele activiteiten.
Aan de tegengestelde zijde van het spectrum, staan ongedocu24

menteerde migranten die hun inkomen (bijna) volledig moeten
halen uit die informele economie. Zij staan natuurlijk in een veel
zwakkere positie, zeker in regio’s waar veel van die mensen zich
aanbieden op de informele arbeidsmarkt. Een evident economisch effect is dat hun marktmacht nog veel kleiner is en dat
tegelijkertijd misbruik om de hoek loert, vaak in tegenstelling
tot mijn virtuele voorbeeld van de zwartwerkende loodgieter
van daarnet: hij of zij kan gewoon wegwandelen als de klanten
niet bevallen. Dat maakt die informele economie een relatief
complex en veelvormig verhaal.
HOE GROOT SCHAT U IS DEZE INFORMELE ECONOMIE
IN TERMEN VAN BV. HET BNP? HOE GROOT IS DIT
SEGMENT?

Het is zeker niet betekenisloos, zoveel weten we wel zeker. Ik heb
voor de Nationale Bank een schatting gemaakt van de grootte
van de prostitutiesector in België. Wij kwamen uit op ongeveer
0,2% van het BBP. De toegevoegde waarde van illegale drugs is
een aantal keren groter. Maar dat is dan weer criminele economie. Om maar te zeggen, een heel klein deeltje van de informele
economie, nl. prostitutie alleen al, staat al voor een betekenisvol
geheel. Maar de bestaande macro-economische schattingen
zijn vaak notoir onbetrouwbaar. Er is een jaar of vier, vijf geleden
een heftige discussie geweest tussen Schneider en Feige, twee
economen gespecialiseerd in de informele economie. Feige’s
centrale these was dat de schattingen van Schneider compleet
onbetrouwbaar zijn en dat het niet helpt dat de methode een
soort zwarte doos is. Een betere benadering is denk ik wat de
nationale rekenaars doen. Zij passen de nationale rekeningen
aan door een correctie voor geschatte informele activiteiten.
Het is immers een breed gedeelde misvatting dat het BNP geen
rekening houdt met de ondergrondse economie, dat doet ze wel.
Zo worden de officieel gemeten rekeningen aangepast aan indicaties van de waarde van informele activiteiten. Italië bijvoorbeeld,
heeft een heel goede casus. In geavanceerde economieën zitten
die aanpassingen bijna altijd onder de 10%. Dus is het groot?
We denken dat wanneer het ontwikkelingsniveau van een land
toeneemt, de informele economie afneemt in relatief belang en

dat het in geavanceerde economieën waarschijnlijk onder de
10% zit. Dat is betekenisvol, maar veel kleiner dan wat sommigen durven naar voren brengen.
WAAROM BESTAAT ER EEN INFORMELE ECONOMIE?
WAAROM ZIJN ER TWEE ‘TRACKS’ OF TWEE CIRCUITS?

Het woord ‘informele economie’ is bedacht door de economisch
antropoloog Keith Hart in de jaren zeventig, toen hij gefrustreerd
raakte over het grote verschil tussen de gemeten en gerapporteerde economie en de werkelijke economische levens van
mensen in een stad als Accra, Ghana. Eén van de misvattingen
was al heel snel dat de formele en de informele economie twee
sectoren waren die absoluut niets met elkaar te maken hebben –
in de werkelijkheid zijn ze natuurlijk nauw met elkaar verbonden.
Ik zal een voorbeeld geven: je gaat naar een restaurant en je
koopt perfect legaal de goederen en de diensten daar. Dat betekent: je zit aan een tafeltje, je eet en je drinkt lekker en ontvangt
bij betaling uit de witte kassa een ticket. Maar in de keuken werken een aantal afwassers in het zwart: een mooi voorbeeld van
de integratie van de informele economie in de formele economie,
en hun wederzijdse afhankelijkheid. Dat zien we voortdurend,
ook bij grote bedrijven, al is het dan vaak indirect.
Waarom bestaat er dan een informele economie? Dat zou bijna
een filosofische vraag kunnen zijn. Maar misschien zijn economen en sociologen wat te werelds om op die manier te antwoorden. Dichter bij een antwoord van vlees en bloed komt dit:
het levert in bepaalde omstandigheden voordelen op, gegeven
de opportuniteiten die mensen hebben. Soms hebben mensen
nauwelijks een andere keuze, denk aan de ongedocumenteerde migranten. Voor België schat men dat het toch over tienduizenden en zelfs honderdduizend bewoners gaat. Dat zijn vele
mensen die hun arbeid aanbieden. Daarnaast is er natuurlijk
een ruime groep die door zwartwerk aan te bieden belastingen
kan besparen. Dus op zijn minst is er een ruim aanbod. Aan de
vraagzijde is het misschien niet heel moeilijk. Er zijn in essentie
twee redenen: het is goedkoper èn het is moeilijker om dezelfde diensten te vinden in de officiële economie. Ik denk dat je
daarmee de twee belangrijkste redenen hebt gekregen. Globaal
gaat het dus enerzijds om een gebrek aan opportuniteiten bij
een relatief kleine maar betekenisvolle groep, en anderzijds om
mogelijke voordelen zoals betere winst of inkomens, ook door
het belastingvoordeel, of kortere wachttijden.
Bij economics of tax evasion is het dus gewoon het kost-,
prijs- of inkomensvoordeel dat die ondergrondse economie
doet draaien.
WAT ZIJN DE VOORDELEN EN DE NADELEN?
EN VOOR WIE? WANT HET LIJKT EROP DAT DE
INFORMELE ECONOMIE NADELIG IS VOOR DIEGENE
DIE HET AANBIEDT EN VOORDELIG VOOR DIEGENE
DIE VAN DE DIENSTEN GENIET.

Ja, ik weet dat dat het beeld is bij veel mensen, maar ik denk
dat het evenwicht of onevenwicht in werkelijkheid subtieler is.
Laat ons nog eens de ongedocumenteerde migrant vergelijken
met de bijklussende loodgieter. Als die ongedocumenteerde
migrant geen andere toegang tot een inkomen heeft, dan moet
hij wel aannemen wat de informele markt hem aanbiedt, hoe
slecht het werk ook is. Zo’n loodgieter die al een goed basis-

loon heeft of voldoende klanten, heeft meer opties. In die zin
is het misschien niet zo anders dan andere beslissingen op de
arbeidsmarkt. Denk aan groepen waarvan een groot arbeidsreserve bestaat, en vergelijk die met aanbieders met uitzonderlijke vaardigheden die fel bevraagd zijn, bijvoorbeeld informatici
versus laaggeschoolde poetshulp. Er is dus wel wat overeenstemming met de werking van arbeidsmarkten in het algemeen,
al moet je in rekening brengen dat er in informele markten geen
overheid is die bepaalde plafonds of bodems kan inbouwen.
Dat maakt dat informele markten eigenlijk een veel ‘zuiverder’
marktwerking hebben, die dichter aansluit bij de schets die je
krijgt in een eerste les micro-economie.
Waarom is het slecht? Op een aantal vlakken is het ongunstig
voor de hele samenleving. We zien bijvoorbeeld oneigenlijke
concurrentie: in markten waar een groot deel in handen is van
informele aanbieders krijg je een soort race to the bottom die
officiële aanbieders uit de markt dreigt te duwen. We hebben
dat voor kort gezien in de horeca waar aanbieders die officieel
handel deden de concurrentiestrijd vaak verloren van hen die
erin slaagden om informeel te blijven werken. Het is natuurlijk
ook nadelig omdat transacties en inkomens niet beschermd
worden. Men is meer afhankelijk van sociaal vertrouwen en
netwerken om informeel te kunnen werken. Dus in de mate dat
wetgeving efficiënt en effectief is, heeft de informele economie
voor de participanten ook nadelen.
Maar: er zijn ook voordelen. Het biedt een vorm van exit-strategie die aan overheden duidelijk kan maken dat ze niet goed
bezig zijn. Als je, zoals in veel ontwikkelingslanden, een overdreven bureaucratische regelgeving hebt die het eigenlijk
onmogelijk maakt voor kleine spelers om het volgens de regels
te spelen, duw je mensen in de informaliteit.
Dat is wat Hernando De Soto, de Peruaanse econoom, al sinds
de jaren tachtig benadrukt: laat ons proberen de informele
spelers in de formele economie te krijgen door de regelgeving
efficiënter, laagdrempeliger en minder complex te maken.
DOELT HIJ DAN OP BEPAALDE SECTOREN?

Hij keek vooral naar Latijns-Amerika dat begin jaren tachtig nog
vooral een verzameling ontwikkelingslanden was. Hij dacht aan
al die kleine ondernemers, zoals mensen die aan straatverkoop
doen, die toen – en nu ook – grotendeels informele ondernemers waren. Hij wilde die in de formele economie krijgen door
een duidelijk statuut en betrouwbare eigendomsrechten, zodat
er veel zekerder transacties ontstaan. Dat zou dan een win-winsituatie doen ontstaan. In die zin is het bestaan van de informele economie een signaalfunctie voor beleidsmakers.
Op momenten van crisis geldt de informele economie als een
vluchtheuvel. Al zijn er theoretisch argumenten waarom het
omgekeerde zou kunnen gebeuren, lijkt het er toch vooral op
dat tijdens crisissen de informele economie groeit. Zeker in landen met een zwak sociaal vangnet, lijkt het erop dat de informele economie een vangnet vormt. Als je op dat moment net
strenger zwartwerk of belastingontduiking gaat aanpakken,
dreig je de miserie nog te vergroten. Het tempo van de aanpak
van de informele economie zou dus eerder cyclisch moeten zijn.
Een afschrikkingsbeleid creëert minder problemen wanneer de
economie goed draait: dan hebben mensen een alternatief.
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IN UW ARTIKEL ‘SUBSIDIZED HOUSEHOLD SERVICES
AND INFORMAL EMPLOYMENT: THE BELGIAN SERVICE
VOUCHER POLICY’ ONDERZOEKT U HET SYSTEEM
VAN DIENSTENCHEQUES. WAT LEERT ONS DAT?

Net voor de publicatie van ons onderzoek, verscheen er een
evaluatie van de effectiviteit van beleid in middeninkomens
landen en ontwikkelingslanden om de informele economie te
witten, dus naar de formele economie te krijgen. En de conclusie is nogal deprimerend; namelijk dat dat beleid globaal weinig
zoden aan de dijk zet.
Als je dat vergelijkt met die dienstencheques, dan krijg je toch
een ander verhaal. Wat zijn dan de grote verschillen? Vooreest
zien we een bijna volledig gedoogbeleid voor gezinnen die
mensen in het zwart tewerkstellen. Dus de reductie in informaliteit komt niet van een strengere handhaving. Er wordt bijna
nooit sociale inspectie gedaan bij huishoudens, vermoedelijk
omdat het zo gevoelig ligt inzake privacy, en misschien ook
omdat het electoraal pijn zou doen. We zien tegelijk dat de
dienstencheques echt wel een effectief instrument zijn geweest
in het reduceren van zwartwerk in de huishoudsector, een
sector die wereldwijd geldt als een kweekplaats van informele arbeid. Maar de keerzijde is dat het ook geweldig duur is.
De overheid draagt grofweg 70% van de totale directe kost van
die tewerkstelling.
De overheid neemt ook een groot deel van heel die informatie- en matchingkost op zich door bedrijven te subsidiëren die
toewijzing van poetshulp moeten doen aan gezinnen. Je kan
begrijpen waarom sommigen smalend spreken over ‘staats
tewerkstelling’ om te poetsen in huishoudens, cynisch genoeg
wel met een groeiend aandeel voor for profit-bedrijven in de
sector.
Kortom, het dienstenchequebeleid is duur maar tegelijkertijd
heel effectief. Nogal wat economen zijn ervan overtuigd dat het
slecht beleid is omdat het duur is. Wij hebben toch willen wijzen
op de effectiviteit, niet alleen in tewerkstellingseffecten maar
ook in aanpak van zwartwerk. De tewerkstellingseffecten zijn
geëvalueerd door collega’s. Daaruit blijkt toch dat het effect,
vooral voor laaggeschoolde vrouwen, aanzienlijk is, met zelfs
spillover naar hooggeschoolde vrouwen, waarschijnlijk omdat
de gezinsbelasting vermindert. Maar het blijft heel duur.
ZIJN DEZE LESSEN SPECIFIEK VOOR DE
DIENSTENCHEQUES OF ZIJN ZE OVERDRAAGBAAR NAAR
ANDERE “SECTOREN” VAN DE INFORMELE ECONOMIE?

Ik denk dat het heel specifiek is voor wat nu personal household services zijn gaan heten. Dat is een vrij aanzienlijke markt,
zeker voor de informele economie. In de wereld van het huishouden en de directe dienstverlening eraan overleeft er vrij veel
zwartwerk en daarvoor zou het in de brede zin toepasbaar zijn.
Maar het ligt gevoelig om dienstencheques uit te breiden naar
bijvoorbeeld tuinonderhoud. Het Mattheüseffect – vooral hogere inkomens halen voordeel uit het beleid dat nu al bestaat bij
de dienstencheques zou nog versterkt worden. Het zou een
nog moeilijkere oefening zijn om het naar andere sectoren te
brengen waar relatief veel zwartwerk is, bijvoorbeeld de horeca
of de bouw.
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IS HET CORRECT DAT DE INFORMELE ECONOMIE
BESTAAT OMDAT DE KLANTEN DIT VERKIEZEN OF HEEFT
OOK DE AANBIEDER VAN DE DIENSTEN EEN VOORDEEL?

Gemiddeld gesproken heeft ook een land als België een notoir
lage belastingsmoraal maar zelfs dan zie je dat de meeste mensen toch zeggen dat het niet zomaar OK is om de belastingen
te ontduiken. Hebben mensen een preferentie voor zwart? Wij
hebben experimenteel gecheckt of mensen betalingsbereidheid
hebben voor witte tewerkstelling in dienstencheques, en die
blijkt toch vrij sterk te zijn. Dus zelfs in ons land hebben mensen geen voorkeur voor zwartwerk, maar ze zijn vermoedelijk
gevoeliger aan de lokroep als er een inkomsten- of kostenvoordeel aan vasthangt.
ALS EEN GROOT SEGMENT VAN DE SAMENLEVING ZICH
AFSPEELT BINNEN DE INFORMELE ECONOMIE, MOETEN
WE ONS DAN ONGERUST MAKEN OVER DAT SEGMENT?
HEEFT DIT EEN INVLOED OP DE REST VAN DE ECONOMIE
EN/OF MAAKT HET SLACHTOFFERS?

Het heeft een corrosief effect binnen eenzelfde sector waar formele aanbieders moeten concurreren met informele concurrenten. Dan zie je dat het de level playing field, eerlijke concurrentie
dreigt te ondergraven. Bovendien ondermijnt het het vermogen
van de overheid om zichzelf te financieren. We zien zeker in
ontwikkelingslanden dat hele grote groepen in de samenleving
geen belastingen betalen. Vaak is dat omdat ze te arm zijn,
maar vaak ook omdat ze relatief gemakkelijk in die informele
economie kunnen blijven. En dat vergroot natuurlijk weerom de
prikkels om daar te blijven hangen. Bovendien kan het de kwaliteit van een representatieve democratie ondermijnen: je woont
in een land waar je geen belastingen betaalt, maar waar tegelijk
de kwaliteit van de publieke diensten en goederen laag is.
KAN JE DOOR DE INFORMELE ECONOMIE TERUG
TE DRINGEN DE CRIMINELE SECTOR TREFFEN?

Dat is een heftig debat, vooral onder sociologen en antropologen omdat zij vaker lokale kwalitatieve studies maken.
Die lokale studies zijn vaak bij heel arme gemeenschappen.
Sommige onderzoekers argumenteren dat het niet zinvol is om
onderscheid te maken tussen die criminele en informele sector.
Neem een of andere heel arme binnenstad in de Verenigde
Staten waar in het dagelijkse (over)leven van de buurtbewoners
helpen bij de drugshandel, of bijvoorbeeld bij het verstoppen
van wapens, vaak naadloos overlopen in kleine informele jobs.
Afhankelijk van de beperkte opportuniteiten, zullen mensen in
een overlevingseconomie die grens geregeld overschrijden.
In die zin vormt de grote onderklasse van mensen die overleven buiten het formele circuit om, een arbeidsreserve voor de
misdaad. Bij ons zie je dat natuurlijk veel minder en is criminele
economie veel meer het werk van een kleine groep specialisten.
De meeste mensen hebben ook al wel eens in het zwart
gewerkt, als student bijvoorbeeld, hoewel ze vaak uit de middenklasse of uit een meer bevoorrechte achtergrond komen.
Maar er zijn heel weinig mensen die werkzaam zijn geweest in
de criminele economie. Dat is vaak toch meer gesegregeerd.
Nu, waar ondersteunen ze elkaar? Bijvoorbeeld in Italië. Als er
een grote informele sector is met een groot arbeidsreserve die
vooral in informele economie zit, dan heb je ook veel mensen die
relatief gemakkelijk beschikbaar zijn voor rekrutering door criminele entrepreneurs. Hier kunnen die twee mekaar versterken.

de brede reguliere samenleving hebben vaak best
een realistisch idee over
de bijklussende loodgieter,
overuren in het zwart of
studenten die cash betaald
worden.

Dus in die zin zijn er wel wat argumenten om te zeggen dat een
grote informele sector het voortbestaan van de criminele economie vergemakkelijkt. Het is veilig om te stellen dat, bij wijze
van associatie, landen met grote criminele sectoren meestal
ook een sterke informele sector hebben. Dat bewijst natuurlijk
nog niet dat het een het andere beïnvloedt, maar het lijkt niet
onwaarschijnlijk.
EEN BEPAALDE GROEP ACTOREN BINNEN DE
INFORMELE ECONOMIE BELANDEN HIER ONGEWILD
IN TERWIJL ANDEREN HIERVOOR KIEZEN OM EEN JOB
HIER TIJDELIJK TE DOEN EN DAN WEER VERDER TE
GAAN IN HET FORMELE CIRCUIT. WAT MAAKT DIT VOOR
SOMMIGEN TIJDELIJK EN VOOR ANDEREN EEN DEAD
END? ZIJN DAAR STUDIES OVER?

De informele economie is gemiddeld gesproken een lager
geschoolde economie met een concentratie van groepen waarvan een overaanbod op de arbeidsmarkt bestaat. De lonen zijn
er gemiddeld ook lager. Voor iemand die dat als moonlighting
doet, een beetje extra, of met een extra loon voor overuren zal
dat weinig impact hebben op het perspectief in de formele sector. Maar iemand die voor het volledige inkomen informeel gaat,
die kan gevangen geraken in die sector. Er zijn wel wat indicaties dat de mobiliteit tussen die twee niet zo gemakkelijk is.
HOE KUNNEN WE DE INFORMELE ECONOMIE BETER
LEREN BEGRIJPEN? WAT ONDERZOEK BESTAAT
HIEROVER OF ZIJN WE AANGEWEZEN OP GEZOND
VERSTAND?

Er is veel onderzoek. En er is een levendige populaire verbeelding. Eerst iets over die populaire verbeelding. In de mate
dat mensen verder afstaan van de aspecten van de informele
economie hebben ze ook vaker wilde fantasieën. Mensen uit

Maar de fantasie wordt
rijker als het bijvoorbeeld
gaat over extreem arme
mensen of over de relatie
met de criminele economie. Daar zie je een gigantisch onevenwicht tussen
de zekerheid waarmee
mensen over die dingen
spreken en de mate waarin
ze er echt iets van weten. Ik
heb onderzoek gedaan en
nog een project lopen rond
mensen die bedelen in
grote steden. Dat zijn veelal
mensen die thuisloos zijn of
wel een heel precaire huisvestingssituatie hebben. In
België gaat het ook vaak
om Roma. Roma zijn veelal
mensen uit centraal Europa
die tijdelijk of permanent migreren en die hier soms bedelen.
Als ik hierover rep, beginnen gesprekspartners vaak te vertellen
hoe het eigenlijk zit met die bedelaars. Meestal zijn dat dan
nogal extreme verhalen van uitgebuite sukkelaars of gangsters.
Mijn standaardvraag is dan of ze persoonlijk bedelaars kennen
of zelf ooit gebedeld hebben. Het antwoord is nogal verrast
‘nee’, twee keer. Dat staat in schril contrast met de zelfzekerheid over het fenomeen en de groep. En hetzelfde geldt
natuurlijk voor de criminele economie, daar worden we misschien meer beïnvloed door de fictie die we zien op televisie
en in de bioscoop.
Dus we hebben zeker onderzoek nodig over die dingen die het
moeilijkst bereikbaar zijn, hoe moeilijk het ook is om een vergelijkbare betrouwbaarheid te halen als bij mainstream onderzoek in de formele economie. En daar is natuurlijk een paradox.
De ethische commissies, de beperkingen op onderzoek, de
traagheid en moeilijkheden om data te verzamelen maken dat
onderzoek naar ondergrondse economische fenomenen voor
veel academici als minder attractief bekeken wordt.
Is er genoeg onderzoek? Zelf ben ik socioloog en meer door
geluk dan door wijsheid ben ik hierin geland, maar dat geluk
heeft ook te maken met datgene waarvoor sociologen opgeleid zijn. Er zijn genoeg dingen te bedenken waarin sociologen
minder goed getraind worden dan economen. Maar ze zijn
wel goed in de dirty hands van veldwerk, zeggen wij vaak –
eigen data verzamelen en een grote gevoeligheid aan de dag
leggen voor de kwaliteit van data. Voor onderzoek naar de
ondergrondse economie hebben we dat echt wel nodig. Het
is een spijtige vaststelling om te zien dat de moeilijkheidsgraad
van dataverzameling een goede voorspeller is van de zeldzaamheid van kwantificerende onderzoekers. Terwijl dit niets
zegt over het maatschappelijk of economisch belang.
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Omgekeerd, en daarom ben ik dankbaar om tussen en met
economen te mogen werken, is rigide onderzoek met geavanceerde methoden even hard nodig hier. Als we stappen vooruit
willen zetten, dan hebben we dit soort systematisch en econometrisch geavanceerd onderzoek nodig. Dat klinkt als: ideaal
is de ongemakkelijke combinatie van leren hoe je zo systematisch mogelijk gegevens kunt verzamelen waar je vervolgens
het maximum uithaalt met cutting-edge designs. Daarnaar streven doet je misschien in een wat bizar niemandsland belanden,
maar kan een recept voor vooruitgang zijn.
Een autobiografische anekdote: we hebben een aantal jaren
een internationaal netwerk gehad van onderzoekers over prostitutie, een stuk van de informele economie dat nogal tot de
verbeelding spreekt. De meesten waren academici, een zestigtal. Daar zaten welgeteld twee systematisch kwantificerende
onderzoekers bij (mijn collega en ikzelf van de FEB); alle anderen werkten voornamelijk kwalitatief.
Maar tegelijkertijd zie je dat we daardoor een gigantisch tekort
hebben aan systematisch en rigide onderzoek. De vraag is
hoe doe je het? Wel, we zijn omnivoren. We proberen op alle
manieren data te verzamelen: met camera’s langdurig beelden
opnemen, coderen, klassiek survey-onderzoek, experimenten,
internetdata. Mensen rapporteren hun informele activiteiten
vaak veel opener op internet, bijvoorbeeld rond prostitutie waar
klanten uitgebreid en massaal ervaringen delen.
HOE KAN DE INFORMELE ECONOMIE WORDEN
AANGEPAKT? WELKE TAAK LIGT HIER VOOR HET
BELEID/DE POLITIEK? VRAAG IS NATUURLIJK OF
HET AANGEPAKT MOET WORDEN? ZOU HET EEN
VERBETERING ZIJN ALS DE INFORMELE ECONOMIE
ZOU VERDWIJNEN?

Het is nogal onwaarschijnlijk dat de informele economie zou
verdwijnen. Maar op de vraag of de gemiddelde samen
leving beter af is met een kleinere informele economie, zal het
antwoord ‘ja’ zijn: er zijn goede redenen om te proberen de
informele economie toch op zijn minst zo klein mogelijk te houden. Dat lijkt mij zowel vanuit een efficiëntie- als een sociaal
rechtvaardigheidsperspectief evident. Beide komen overigens
samen in een voor de hand liggend brood- en-boter-argument:
zonder beleid wordt ook de financieringsbasis van de overheid
serieus ondermijnd.
Elk beleid heeft zijn kost en de vraag is of het altijd de moeite waard is. Soms kan je heel eenvoudig dingen formaliseren.
Bijvoorbeeld: prostitutie zit nu in een soort van juridisch limbo
tussen de legale en de ondergrondse economie in. Dat dwingt
participanten tot een bestaan in de informele sector.
WAT KAN DE FORMELE ECONOMIE LEREN VAN
DE INFORMELE ECONOMIE?

Ik heb eerder naar het exit-perspectief gewezen. Politici kunnen leren van de informele economie door het als een alarm
signaal of knipperlicht te beschouwen. Als te veel mensen in
een bepaalde sector overstappen naar de informele sector, dan
kan je dat ook een stuk toewijzen aan een tekortschieten van
regulering of beleid.
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Vooral in midden- en lage inkomenslanden heeft een overgang
naar de formele economie echt wel attractieve kanten. Men
betaalt misschien wel meer belastingen maar men krijgt een
betere bescherming. Maar als de overheid corrupt en ineffectief
is, dan ontneem je elke prikkel om naar de formele economie
over te gaan.
Anderzijds klinkt het romantiserend, maar in die informele economie zitten vaak ook heel inventieve mensen en er zit geweldig
veel ondernemerschap. Dus je kan veel van de informele economie leren als het gaat over flexibiliteit en snelle adaptatie aan
prijszetting of veranderende omstandigheden.
En dan tenslotte, het interessante is dat we toch wel wat evidentie hebben dat in informele markten sociaal kapitaal, sociaal
vertrouwen in de wederzijdse coördinatie tussen partijen een
veel belangrijker rol speelt, net omdat je geen overheid hebt
om op terug te vallen. Dus van dat soort mechanismen, hoe
reguleer je markttransacties, hoe reguleer je die zodanig dat er
niet teveel misgaat in de coördinatie tussen partijen, enzovoort,
kan je soms veel leren van de informele economie.
DUS DE INFORMELE ECONOMIE LIJKT DAN VEEL MEER
GEBASEERD TE ZIJN OP VERTROUWEN TUSSEN DE
MENSEN? EN KAN HET DAN ZIJN DAT DIE FORMELE
ECONOMIE TE VEEL GEFORMALISEERD IS OF NET NIET?

Formele mechanismen zijn per definitie duur en traag, als je
ze vergelijkt met sociaal vertrouwen en sociale relaties. Als je
goede relaties hebt met je klanten en je leveranciers, kun je
sneller dingen afspreken zonder dat je naar dure arbitrage of
rechtbanken moet stappen. Maar omgekeerd werken informele afdwingmechanismen zoals sociale relaties en vertrouwen,
alleen voor nabije mensen. Daarom bestaan er in de informele
sector waarschijnlijk ook geen multinationals. Om ook op geografisch en sociaal grotere afstanden te werken, heb je ook
formele afdwingingskanalen nodig, ook als die duurder zijn.
Daar ligt ook het verschil tussen informele economie en criminele economie. In (een deel van) de criminele economie bestaat
afdwinging via fysiek geweld maar dat is in de informele economie om allerlei redenen eerder zeldzaam.
ZIJN ER LESSONS TO BE LEARNED VOOR MENS
EN MAATSCHAPPIJ UIT HEEL JOUW ONDERZOEK
VAN DE INFORMELE ECONOMIE?

Belangrijk is dat de informele economie niet bestaat zonder de
formele economie. De informele economie kan ons veel leren
over wat er gebeurt als we de overheid, de regulering weg
nemen in een bepaalde omgeving en wat regelgeving doet met
markteconomieën, transacties, enzovoort. Ook mensen die er
niet mee bezig zijn kunnen er misschien iets uit halen.
De tweede belangrijke les is dat er geen eenvoudige oplossingen zijn waarbij het met een pennenstreek is opgelost. Het is
wat mensen met wetten en beleid doen, dat het recht en politiek tot een echt stuk van de samenleving of van de economie
maakt.
Hanneke van Sloten & Hilde Roos
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LIGHTS ON VAN EYCK:
AN EXPERIENCE
Hebben we ondertussen al niet alles gezien of geleerd over Van Eyck?
Ja en neen. Want ‘Light on van Eyck’ is er in geslaagd om een extra
dimensie toe te voegen aan de ganse Van Eyck-belevenis. Iets wat echt
nog niet te zien was… en dus nam Ekonomika Alumni Oost-Vlaanderen
onze alumni mee naar deze verbazingwekkende en moderne interpretatie
van het oeuvre van Van Eyck.

EXPERIMENTEREN MET LICHT
EN KLEUR
Van Eycks talent om met kleuren en licht te spelen was ongezien in de 15e eeuw. Hij kon daarvoor rekenen op een immense
bewondering. De productie van “Lights on Van Eyck” probeert
die verwondering van toen weer te laten beleven.
Brits kunstenaar Mat Collishaw brengt ’s werelds meest
gekende triptiek van de Vlaamse primitieven écht tot leven.

In deze beleving zetten Create.eu en Mankind – twee technologisch creatieve bedrijven – de meesterwerken van Van Eyck
om in een uniek licht- & klankspektakel in drie delen om u nog
meer te verwonderen over Van Eyck.
Eerst werden we in de Sint-Niklaaskerk, een mooi voorbeeld
van Scheldegotiek, ondergedompeld in een digitale en muzikale interpretatie van Het Lam Gods en Van Eycks oeuvre. Met
projecties gevuld tot in de nok van de kerk beleefden we een
half uur puur genot, georkestreerd door 4 robotachtige camera’s
die er in slaagden om ons van de ene verbazing in de andere te
laten vallen. Alsof we echt in de tijd van Van Eyck werden teruggekatapulteerd. Dit moet de middeleeuwse mens ook gevoeld
hebben bij het aanschouwen van de werken van Van Eyck.

DE GESCHIEDENIS HERBELEVEN
De woelige geschiedenis van het Lam Gods beroert ons nog
steeds, maar de digitale weergave ervan gaf ons het gevoel dat
we zelf in die geschiedenis stonden en herbeleefden. Zo zaten
we midden in de beeldenstorm van de 16e eeuw, zagen we
de Franse soldaten het kunstwerk in de 18e eeuw meenemen
naar Parijs, we keken met afgrijzen naar de beschadiging bij
een grote brand in de 19e eeuw, volgden de roof door Hitler
om het nadien te verstoppen in een zoutmijn, … alles maakten
we mee op deze digitale reis.
Na de projectie konden we even alle indrukken wegspoelen bij
een heerlijk lokaal biertje. Dat bracht ons volledig in the mood
om onze uitstap te vervolledigen met een korte wandeling door
de Kuip van Gent, geheel in de sporen van Van Eyck anno
1432, onder begeleiding van deskundige gidsen.
We zullen bij ons volgend bezoek aan Gent zeker telkens weer
herinnerd worden aan die mooie zichten en gebouwen die de
grootmeester zelf ooit gezien heeft.
Patricia De Waele
Voorzitter Ekonomika Alumni Oost-Vlaanderen
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‘Kmo’s en grote
ondernemingen –
Een vruchtbare symbiose’
Van België wordt vaak gezegd dat het een ‘kmo-land’ is. En inderdaad, wanneer
we het Belgische ondernemerslandschap bekijken, zien we al snel dat kmo’s
(<50 werknemers) een centrale plaats innemen, ze vertegenwoordigen 99,1%
van het totale aantal ondernemingen. Ze zijn goed voor 45,9% van de totale
toegevoegde waarde en stellen 53,7% van de actieve bevolking te werk.
Maar ze opereren niet alleen en evolueren niet op hun eentje. Kmo’s zijn dan
wel het talrijkst en goed voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling,
maar de grote ondernemingen dragen in verhouding tot hun aantal sterker
bij in de toegevoegde waarde en de productiviteit. Zo dragen de actoren ieder
op hun manier bij tot de waardecreatie op het Belgisch grondgebied.
Maar “ieder op zijn manier” betekent niet “ieder in zijn eigen
hoekje”. Globaal genomen zien we dat 40% van de intermediaire aankopen en verkopen tussen bedrijven gebeurt tussen
kmo’s en grote ondernemingen. De toegevoegde waarde die
via die relaties wordt gecreëerd, is goed voor niet minder dan
110 miljard euro.

ACTOREN MET EEN VERSCHILLEND
PROFIEL

Uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijkt hoe belangrijk de relaties tussen kmo’s en grote
ondernemingen in België zijn. Ongeveer 75% van de respondenten heeft de stellige indruk dat kmo’s en grote ondernemingen
onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Meer dan twee derde
(68%) van de vertegenwoordigde ondernemingen bevestigt dat
hun relaties met andere ondernemingen hen sterker maken,
terwijl slechts 32% vindt dat ze er kwetsbaarder van worden.

De grootste verschillen hebben betrekking op de soorten contacten en de continuïteit van de relatie, de besluitvorming en de
gevolgen daarvan, het relatiebeheer, het kapitaal waarover elke
partij beschikt, de middelen en deskundigheid die elke partij
aanbrengt en tot slot, hun visie op de relatie. Het overzicht hieronder geeft weer hoe kmo’s en grote ondernemingen zichzelf
omschrijven m.b.t. elk van die aspecten.

Soorten contacten
en continuïteit
van de relatie
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Kmo’s en grote ondernemingen zijn verschillende species met
een eigen specifieke mentaliteit en werking. Laten we onze blik
richten op de opvallende aspecten.

KMO

GROTE ONDERNEMING

Een enkel rechtstreeks contact
-> met de baas, voor wie
de onderneming zijn ‘bestaansreden’ is

Onrechtstreekse en veelvuldige contacten
-> via 1 werknemer, die vaak wisselt

Besluitvorming
Snel en informeel
en gevolgen		

Eerder traag en formeel

Relatiebeheer

Weinig monitoring

Formele en regelmatige monitoring

Kapitaal

Onvoldoende financieel en menselijk kapitaal
voor de opvolging van het regelgevend kader

Voldoende financieel en menselijk kapitaal

Inbreng van middelen
Flexibiliteit, reactiviteit, innovative spirit
en competenties 		

Ervaring, expertise, O&O,
financiële draagkracht

Visie op de relatie

Langetermijnvisie, echt engagement

Kortetermijnvisie, beperkte getrouwheid
aan zakenpartners (cost-based strategie)

VERSCHILLEN ALS BRON VAN
TOEGEVOEGDE WAARDE…
Die verschillen kunnen een echte bron voor waardecreatie vormen – zolang ze complementair zijn! Maar hoe dienen middelen
en deskundigheid ingezet om die waarde te creëren? Welk type
meerwaarde levert het dan op, en uit welke complementaire
relatie komt die voort?
Hoewel kmo’s zeer wendbaar en reactief lijken met betrekking
tot hun omgeving, en dus ook makkelijker innovaties kunnen
doorvoeren, lijkt het hen vaker te ontbreken aan financiële
middelen en middelen voor O&O. Hun mogelijkheden om tot
schaalvoordelen te komen, zijn beperkt.
De grotere ondernemingen daarentegen hebben veel meer
middelen tot hun beschikking en zijn dus beter in staat om de
opportuniteiten in de markt te grijpen en sneller schaalvoordelen te bewerkstelligen. Zij lijken echter vaak een bepaalde
entrepreneurial spirit te missen. Door hun krachten te bundelen, zouden kmo’s en de grotere ondernemingen beter kunnen
innoveren. De knowhow die via die relatie wordt ontwikkeld
verrijkt de kmo, de grote onderneming, maar ook – trapsgewijs
- andere ondernemingen waarmee ze relaties onderhouden.
Zo kan een echte positieve spiraal ontstaan.
Daarnaast blijkt dat kmo’s een redelijk ondernemend en innoverend karakter hebben, maar vaak zichtbaarheid missen. Hoewel
de reputatie van grotere ondernemingen beter scoort op het
vlak van legitimiteit en degelijkheid, mist ze daarentegen een
zeker innoverend en ondernemend karakter. Door toenadering
te zoeken tot een grotere speler, verwerven kmo’s een zekere

legitimiteit in de ogen van de verschillende stakeholders. Op
dezelfde manier kunnen grote ondernemingen, door een bondgenootschap met een kmo, profiteren van het ondernemend en
innoverend karakter dat vaker wordt geassocieerd met kmo’s.
Permanente verbetering is een ander voordeel dat uit een relatie kan ontstaan. Hoewel de normen van grote bedrijven vaak
vrij zwaar zijn voor kmo’s, kunnen ze niettemin krachtige hefbomen voor verbetering vormen. Zo verwees een leverancier van
Nike naar een positieve ervaring met het merk, dat zich sterk
inzet voor afvalbeheer en de ontwikkeling van milieuvriendelijkere producten. Die doelstelling heeft automatisch gevolgen
voor leveranciers van Nike. Het merk eist van zijn leveranciers
bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling in nieuwe producten of
grondstoffen, iets wat ze misschien niet hadden gedaan indien
ze er niet toe verplicht waren. Continue verbetering kan ook het
gevolg zijn van verplichte kwaliteitscontroles en post-evaluaties
door grote ondernemingen. Voor kmo’s die ze ondergaan, vormen die controles en evaluaties een unieke gelegenheid om het
geleverde werk kritisch te bekijken en het indien nodig voor de
toekomst te verbeteren.
Competitive intelligence, waarvan kmo’s die met grotere bedrijven samenwerken kunnen profiteren, leidt tot continue verbetering. Competitive intelligence is een systeem van actief toezicht
op het concurrentieklimaat om strategisch te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Grote ondernemingen beschikken
meestal over voldoende middelen voor een dergelijk toezicht,
maar kmo’s hebben daar minder middelen voor. Een kmo die
in zee gaat met een grote onderneming krijgt zo tegelijk de
kans om mee de markttrends te volgen en zijn strategie erop
af te stemmen.
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De huidige context zet dat aspect nog eens extra op scherp.
Want nu de impact van COVID-19 het sterkst voelbaar is bij
de kmo’s, zijn zij er zeker bij gebaat steun te vinden bij de grotere financiële draagkracht van grote ondernemingen die minder hard getroffen werden door de crisis. Als voorbeeld een
fastfoodketen die bij de eerste lockdown besliste om bepaalde
kosten voor de actoren binnen zijn logistieke keten, zoals vele
kmo’s, voor zijn rekening te nemen om ze financieel te ondersteunen.

MAAR OPLETTEN VOOR DE KEERZIJDE
Tot hiertoe hebben we de voordelen voor waardecreatie
beschreven die uit een samenwerking tussen een kmo en een
grote onderneming kunnen ontstaan. Maar een relatie tussen
ondernemingen kan ook nadelen of risico’s hebben. Ze kan
voor de ene partner meer voordelen opleveren dan voor de
andere. Te grote afhankelijkheid van de ene speler ten opzichte
van de andere kan tot een onevenwichtige machtsverhouding
leiden. In dat kader kan het onevenwicht tussen machtsposities
er zelfs toe leiden dat een partner misbruik maakt van zijn
machtspositie.
Mogelijk ‘misbruik’ van knowhow van kmo’s door grote ondernemingen kan bv. door van kmo’s te eisen dat ze veel gegevens onthullen waardoor de controle over hun knowhow in het
gedrang komt. Een CEO deelde zo bijvoorbeeld een ongelukkige ervaring mee die jammer genoeg geen alleenstaand geval
blijkt te zijn. Soms kan er van de andere onderneming zoveel
informatie geëist worden, dat er een informatieasymmetrie
ontstaat waardoor de ene partner meer macht krijgt dan de
andere, meestal ten nadele van de kmo.
Het gebeurt ook dat de menselijke en financiële middelen die
nodig zijn om de relatie te beheren de eigen normale activiteiten onder druk zetten. Op dezelfde manier kan het energie
verslindende werk dat naar de opbouw van de relatie gaat ertoe
leiden dat ondernemingen hun andere relaties verwaarlozen,
met als gevolg dat de onderneming nog afhankelijker wordt van
een (of enkele) belangrijke relatie(s) in het bijzonder.
Tot slot kunnen hun verschillen op het vlak van soorten contacten, de manieren van besluitvorming, het relatiebeheer, het
beschikbare kapitaal, de middelen en deskundigheid die ze
inbrengen in de relatie en hun visie op de relatie, de communicatie tussen de partners vertroebelen. Een relatie kan door
onaangepaste communicatie, als er niet tijdig wordt ingegrepen, snel verzuren en uiteindelijk negatief uitpakken voor elk
van de actoren.

RISICO’S BEHEREN
Een relatie tussen ondernemingen kan dus ook nadelen of risico’s inhouden. Een manier om de mogelijke nadelen en risico’s
in te schatten is om een paar goede praktijken en aanbevelingen aan te nemen. Een aantal aspecten waarmee een onderneming rekening moet houden nog voor ze een relatie met een
andere onderneming aanknoopt:
• dezelfde waarden delen, zij vormen de gemeenschappelijke
sokkel voor de relatie;
• samen een gemeenschappelijke visie opstellen van de relatie en de draagwijdte ervan en tot een akkoord komen over
de doelstellingen, de bijdrage van elke partij en de beoogde
resultaten.
Tot slot zijn er nog andere vereisten doorheen de relatie:
• respect tonen met het oog op een partnerschap;
• transversale communicatie (tussen de leden van dezelfde
onderneming maar ook tussen de partner-ondernemingen);
• de relatie begeleiden: frequent monitoren en constructieve
kritiek geven;
• hulp vragen om de communicatie open te houden als de
relatie in moeilijker vaarwater terechtkomt, bv. via een bemiddelingsdienst (zoals CEPANI en Belmed).

KMO’S EN GROTE ONDERNEMINGEN:
OVERALL EEN WIN-WIN
De relaties tussen de kmo’s en de grote ondernemingen vertegenwoordigen 40% van de intermediaire verkopen en aankopen. Het is duidelijk dat er een sterke band bestaat tussen
de ondernemingen. 93% van de respondenten beschouwt ze
als relatief noodzakelijk, essentieel of zelfs vitaal voor het voort
bestaan van de onderneming.
Kmo’s en grote ondernemingen verschillen wel inzake werking,
belangen en communicatie. Die eigenheid kan voor moeilijkheden en conflicten zorgen, maar is tegelijk ook een bron van
toegevoegde waarde. Of het nu gaat om innovatie, imago, continue verbetering of risicospreiding, één van de sleutels voor
een relatie die voor meerwaarde kan zorgen, is compatibiliteit
én complementariteit van de verschillen op het vlak van middelen en deskundigheid die de partners inbrengen.
De tijd waarin kmo’s en grote ondernemingen lijnrecht tegenover elkaar stonden is voorbij. Het is nu zaak om eventuele
nadelen en risico’s die kunnen opduiken tussen die spelers
goed te beheren en te beperken. Dat zal leiden tot een optimale waardecreatie!
Pieter Timmermans, CEO van het VBO
Link naar de volledige VBO-studie: https://www.vbo-feb.
be/globalassets/publicaties/kmos-en-grote-ondernemingen--een-vruchtbare-symbiose/etude-relation-pme-grandes-entreprises_nl_final_def.pdf
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DE MOTOR VAN ONZE
WELVAART VALT STIL:
We hebben dringend een hogere
productiviteitsgroei nodig
Alles wat we de komende jaren willen doen op vlak van hogere lonen, hogere
pensioenen, hogere uitkeringen of minder werken, zal gefinancierd moeten
worden via sterkere productiviteitsgroei. De coronacrisis biedt de kans
om de decennialange trend van vertragende productiviteitsgroei te keren.
We kunnen het ons niet veroorloven om die kans te laten liggen.

‘Waar in Europa worden pensioenen verhoogd, uitkeringen
verhoogd, historisch geïnvesteerd in de zorg, lonen verhoogd
bovenop de index, een premie daarbovenop en de minimumlonen verhoogd’, vroeg Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zich
begin mei af in Terzake. Die vraag paste in de beleidsaanpak
van het eerste jaar van de regering De Croo waar de focus van
de meeste economische discussies (naast corona) vooral lag
op extra uitgaven. De vraag over hoe we dat allemaal gaan
betalen kwam vreemd genoeg veel minder aan bod. Vanuit
macro-economisch perspectief is dat nochtans vrij eenvoudig. De uiteindelijke rekening van al die beloftes van ‘meer’ kan
enkel betaald worden via sterkere productiviteitsgroei en/of
meer mensen aan het werk.
Meer mensen aan het werk is daarvan het meest tastbaar, en
vandaar allicht ook de piste waar het meeste politieke aandacht
naartoe gaat (ook al blijven concrete maatregelen ook op dat
vlak grotendeels uit). Maar het echte potentieel voor onze welvaart ligt daar niet. De bevolking op actieve leeftijd groeit niet
meer aan, en zal de komende jaren zelfs afnemen. We hebben wel nog een grote groep niet-actieven, waarvoor we volop
moeten inzetten op activering. Dat is vooral relevant voor de
financiering van onze verzorgingsstaat, maar zal niet het grote
verschil maken voor onze toekomstige welvaart. Dat laatste zal
de komende decennia vooral moeten komen van de productiviteitsgroei. En dat ziet er niet meteen hoopgevend uit. Voor
de huidige crisis was onze productiviteitsgroei al decennialang
aan het vertragen. Bovendien was die vertraging bij ons meer
uitgesproken dan in andere industrielanden.

PRODUCTIVITEITSGROEI
NOODZAKELIJK OM VERGRIJZING
OP TE VANGEN
Een voorbeeld om het enorme belang van productiviteitsgroei
te illustreren. De Studiecommissie voor de vergrijzing publiceer-

de in juli haar jaarlijkse inschatting van de vergrijzingsfactuur die
ligt te wachten. Door de veroudering van de bevolking zullen
de jaarlijkse sociale overheidsuitgaven bij ongewijzigd beleid
tegen 2050 26 miljard (in euro’s van vandaag!) hoger liggen
dan in 2019. De Studiecommissie rekent er daarbij op dat de
productiviteitsgroei op termijn terug aantrekt tot 1,5% per jaar
(en gemiddeld uitkomt op 1,2% per jaar in 2020-2070). Om dat
in perspectief te plaatsen: de gemiddelde productiviteitsgroei
in de voorbije 20 jaar was 0,7%, in de jaren net voor corona
(2015-2019) was dat zelfs maar 0,2% per jaar. Als de toekomstige productiviteitsgroei lager uitvalt dan de hypothese van de
Studiecommissie dan loopt de vergrijzingsfactuur nog verder
op. Per 0,1% lagere groei zou die factuur met 0,8% van het
bbp, of bijna 4 miljard in euro’s van vandaag, toenemen.
Als de productiviteitsgroei de komende jaren zou stagneren op
het gemiddelde van de voorbije 20 jaar, dan zou de vergrijzingsfactuur nog eens zo’n 20 miljard hoger oplopen. Mocht de
productiviteitsgroei blijven hangen op het niveau van net voor
de huidige crisis (hopelijk een onwaarschijnlijk doemscenario),
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dan zou de totale vergrijzingsfactuur aandikken tot meer dan
60 miljard (in euro’s van vandaag). Kortom, met een duidelijke
versterking van de productiviteitsgroei kunnen we de vergrijzingsfactuur ‘beperken’ tot een zware budgettaire inspanning,
zonder productiviteitsgroei wordt die factuur onhaalbaar.

MOTOR VAN ONZE WELVAART VALT STIL
Voor de komende decennia is productiviteitsgroei de motor van
onze welvaart, maar die productiviteitsgroei is ondertussen al
decennialang aan het vertragen en was net voor corona nagenoeg stilgevallen. Dat is geen typisch Belgisch fenomeen. Doorheen de hele westerse wereld vertraagde de productiviteitsgroei
de voorbije decennia, maar in ons land was die vertraging meer
uitgesproken dan in de meeste andere industrielanden.
Meerdere factoren liggen aan de basis van die vertraging. Zo
zijn de grootste stappen in belangrijke productiviteitsverhogende tendensen zoals de automatisering van de industrie, de
globalisering van de economie en de vooruitgang in opleidings
niveau van de beroepsbevolking gezet. Daarnaast lijkt productiviteitsgroei moeilijker te realiseren in dienstensectoren dan in
industriële activiteiten, en blijft het voorlopig nog wachten op
de volledige impact van recentere technologische ontwikkeling
en zoals de digitalisering. Meer specifiek voor België blijkt een
gebrek aan concurrentie in meerdere sectoren, een overdreven
strakke regulering en een al te beperkte ondernemingsdynamiek onze productiviteitsontwikkeling parten te spelen. En dan
moest corona nog komen.

CORONA EN PRODUCTIVITEIT
De vraag hoe de coronacrisis onze productiviteitsgroei beïnvloedt, valt voorlopig moeilijk te beantwoorden. Het is nog te
vroeg voor een definitieve evaluatie, en er spelen tegenstrijdige elementen. De acute crisis had een negatieve impact op de
opleidingsinspanningen, het onderwijs en de bedrijfsinvesteringen met onvermijdelijke negatieve gevolgen voor de productiviteit. Daarnaast zijn de meningen verdeeld over de impact
van thuiswerk op grote schaal op de productiviteit, waarbij
een beperkte negatieve impact allicht het meest waarschijnlijke resultaat was. De crisis zorgde ook voor extra negatieve
stemmingmakerij rond globalisering. Meer zaken terug zelf gaan
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doen en dus de voordelen van internationale specialisatie opgeven, zou nochtans niet positief zijn voor onze productiviteit.
En ten slotte waren er ook de massale steunmaatregelen van
onze overheden. Die waren noodzakelijk om de economische
schade te beperken, maar droegen allicht ook bij tot een zekere
zombificatie van de economie. Zombiebedrijven zijn bedrijven
die weinig bijdragen tot onze economie en in essentie geen
levensvatbaar model hebben, maar er toch in slagen om te
overleven dankzij onder meer een gebrek aan concurrentie,
lage rentes of misplaatste overheidssteun. Die zombies wegen
op de productiviteit. In volle crisis was het voor de overheid niet
mogelijk om heel selectief steun toe te kennen op basis van een
grondige analyse van elk bedrijf. Zo’n proces zou veel te lang
geduurd hebben, waardoor de steun in vele gevallen allicht te
laat zou zijn met vermijdbare economische schade tot gevolg.
Brede en vooral snelle steunmaatregelen waren de juiste keuze,
maar één van de neveneffecten is ook dat op die manier een
aantal zombiebedrijven kon overleven.
De eerste effecten van corona op onze productiviteit lijken
overwegend negatief. Daartegenover staat dat de crisis de
digitalisering binnen de bedrijven een serieuze duw in de rug
gaf. Daarnaast bleek er enorm veel innovatie mogelijk, ook in
sectoren waar dat in het verleden veel moeilijker lag zoals het
onderwijs en de gezondheidszorg. Maandenlang fulltime thuiswerk is niet bevorderlijk voor de productiviteit, maar met een
slimmere werkorganisatie vallen er allicht ook productiviteitswinsten te boeken. Als deze tendensen na de crisis doorgetrokken
en geoptimaliseerd kunnen worden, dan kan het plaatje over de
corona-impact op onze productiviteit er helemaal anders uitzien.

STRUCTURELE PROBLEMEN
AANPAKKEN
Nog belangrijker is dat de crisis het startschot zou kunnen zijn
voor een nieuwe beleidsaanpak, waarbij we nu eindelijk eens
onze structurele problemen gaan aanpakken om onze economie duurzaam te versterken. Europa greep de crisis al aan
om een inhaalbeweging op vlak van overheidsinvesteringen
op te zetten. Zeker voor België, waar overheden al decennialang te weinig investeren, is dat een goede zaak. Daarnaast
wordt ook de noodzaak van structurele hervormingen naar voor
geschoven. Dat is voor België een zo mogelijk nog betere zaak.
Op domeinen als arbeidsmarkt, fiscaliteit, regulering, mobiliteit,
onderwijs … liggen enorme opportuniteiten om beter te doen.
Simulaties van de OESO geven aan dat we met een breed pakket aan structurele hervormingen onze economische activiteit
op middellange termijn een derde hoger kunnen tillen.

KANSEN NIET LATEN LIGGEN
We kunnen de coronacrisis dus aangrijpen om onze economie structureel te versterken. Er werden daarvoor al initiatieven
gelanceerd, maar het totale plaatje valt voorlopig nogal tegen.
Bijkomende productieve overheidsinvesteringen kunnen de
productiviteit opkrikken, maar de bedragen (5,9 miljard Europees geld gespreid over vijf jaar) blijven te beperkt om van een
echte game changer te kunnen spreken. België blijft, samen
met Duitsland, trouwens de hekkensluiter in de EU op het vlak
van overheidsinvesteringen.

Nog verontrustender is het gebrek aan daadkracht op het vlak
van hervormingen. Vooral de federale regering kondigde op dat
vlak al wel wat zaken aan, maar het blijft afwachten tot wat dat
concreet zal leiden. Het politieke gekrakeel over het loonoverleg
en de sans-papiers is niet meteen hoopgevend voor de moeilijke beslissingen die er zouden moeten komen op het vlak van
hervormingen.
Productiviteit is voor het brede publiek een te vaag begrip. Het
komt dan ook weinig aan bod in het publieke debat. Niettemin,
als we er de komende jaren niet in slagen om onze productiviteitsgroei gevoelig op te krikken, dan kunnen we alle plannen
van verhogingen van pensioenen, uitkeringen en lonen maar
beter vergeten. Dan wordt het zelfs een haast onhaalbare
opgave om onze huidige welvaartsstaat overeind te houden.
Onze regeringen hebben nu de kans om doortastend in te
grijpen met investeringen en hervormingen om onze economie structureel te versterken en onze welvaart duurzaam op
te krikken. We kunnen het ons niet veroorloven om die kans
te laten liggen.

Bart Van Craeynest
Hoofdeconoom bij Voka en auteur van het boek
‘Terug naar de feiten’
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MARKETING (MEETS FINANCE)
Chris Burggraeve, alumnus van FEB en voormalig Global Chief Marketing Officer
bij AB InBev, is en blijft gepassioneerd om de brug te slaan tussen marketing
and finance, tussen Main Street en Wall Street. Recentelijk heeft hij er een tweede
boek over geschreven: Marketing is not a black hole (*). Wij spraken via Zoom
met kosmopoliet Chris Burggraeve, die op dat moment in Turkije verbleef.

WAAROM DIT TWEEDE BOEK OVER
‘EEN MOODY’S OF EEN MICHELIN VOOR
MARKETING EXCELLENCE’?
Chris Burggraeve: Eigenlijk is dit een sequel van mijn eerste
boek ‘Marketing = Finance = Business’. Op het einde van dat
boek kwam het aspect van de relatie tussen Finance en Marketing diepgaander aan bod. In feite kwamen we tot de vaststelling
dat de twee functies na 50 jaar nog steeds een verschillende
taal spreken. Er bestaan ondertussen ratings voor alles, maar
geen ‘rating’ voor de marketingkwaliteit van een bedrijf. Terwijl
er in de Finance wel heel wat ratings bestaan, bv. Moody’s.
Of om het nog aanschouwelijker te maken: de Michelinsterren
in de restaurantsector. Zelfs wanneer die systemen niet perfect
zijn, geven ze toch een indicatie over de kwaliteit.

WAS OF IS DAAR DAN EEN NOOD AAN?
Chris Burggraeve: Wel, je moet dat durven bekijken met de
ogen van Wall Street-lui, van de investeerders en beleggers
die willen weten wat de kwaliteit is van die bedrijven, niet
alleen financieel, maar ook op het vlak van marketing. Wat is
de sterkte van een merk voor een investeerder anders dan de
Net Present Value (NPV) van zijn toekomstige kasstromen? Als
dat merk duurzame prijskracht heeft, verhoogt de Net Present
Value. Een zwak merk zal zijn prijs zien afkalven, met een lagere NPV tot gevolg. Maar voor veel investeerders is die marketing-finance analyse vandaag een Black Hole. Ik wil aantonen
dat dat niet zo hoeft te zijn. Ik reik antwoorden aan. Vandaar
dat op de cover van mijn boek ook staat ‘Finally Wall Street
can decode the dark marketing universe. Before investing, rate
companies on marketing excellence, in seconds.’

MET ANDERE WOORDEN, JIJ BIEDT
TOEGEVOEGDE INFORMATIEWAARDE AAN
VOOR DE POTENTIËLE BELEGGERS, DOOR DE
MARKETINGKWALITEIT VAN BEDRIJVEN OP EEN
EENVOUDIGE MANIER ZICHTBAAR TE MAKEN.
WAAROM IS DIE INFO ZO BELANGRIJK?
Chris Burggraeve: Om bétere investeringsbeslissingen te kunnen nemen. De bestaande financiële ratio’s en rankings zeggen
niet alles, en slaan ‘due diligence’ over merkkracht dikwijls volledig over – wegens tijdgebrek of onwetendheid. Ze vertellen
niet het hele plaatje van een bedrijf. Maar Marketing is een fundamentele factor voor hun succes, en zeker voor bedrijven met
merknamen. Inschatten hoe goed een bedrijf is in marketing
helpt de waardering van een bedrijf juister in te schatten. Zodat
er no regrets volgen bij een investering, of zoals op de cover van
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mijn boek staat: Much less buyers remorse, more marketing
miracle$. Met een dollarteken. Excellente marketing zorgt ervoor
dat een bedrijf een duurzame prijskracht heeft. Prijs is dus de
doorslaggevende factor. Ik had een paar jaar geleden het geluk
met Philip Kottler te praten over zijn gekende ‘4Ps’ (Product,
Prijs, Promotie en Plaats). Na discussie gaf hij toe dat ‘Prijs’
misschien zoniet de belangrijkste, dan toch de meest onderschatte en ongeliefde P is (vooral bij de marketeers zelf). We
moeten ‘Prijs’ herinvullen als ‘de duurzame prijskracht’ die je
kan opbouwen als bedrijf. Marketing moet ervoor zorgen dat
je merk een hoge prijs kan behouden, en zelfs verhogen boven
de inflatie, zonder volumeverlies, kortom een sterke prijskracht
heeft. Het komt erop aan om de prijsinelasticiteit van het merk
te vergroten. Een eenvoudige rating kan dat duidelijk maken,
maar daar zit natuurlijk een ijsberg van data en systemen achter.

EEN SNEL EN EENVOUDIG SYSTEEM OM
DE MARKETINGKWALITEIT TE METEN, OKÉ,
MAAR HOE DOE JE DAT IN DE PRAKTIJK?
Chris Burggraeve: Door een model te maken. Ik heb het
‘ALPHA M’ model gedoopt. In mijn boek verhelder ik dat door
u 8 vragen te laten beantwoorden. Over uw marketingaanpak
en -performantie. Dat zal u een vrij goed inzicht geven van uw
kwaliteit op vlak van marketing. Uiteraard heb ik het model
grondig laten evalueren door experten uit zowel de academische als uit de bedrijfswereld. Maar om daar echt het fijne van
te weten te komen, moet u toch het boek lezen.

UIT DIT ALLES KOMT ÉÉN VAN UW
STOKPAARDJES NAAR BOVEN: DE RELATIE
TUSSEN FINANCE EN MARKETING.
Chris Burggraeve: Juist. Eigenlijk is dat iets dat mij gedurende mijn hele loopbaan al is opgevallen, die twee verschillende
planeten, die van Finance en die van Marketing. Die leven echt
naast mekaar, in silo’s. Ik tracht beide planeten wat dichter
bij mekaar te brengen. Want dat ze zo ver van mekaar staan,
leidt tot veel frustratie, maar ook tot onnodig geldverlies. En de
‘root cause’ van die ‘Managerial Marketing-Finance Gap’ in de
bedrijfswereld ligt eigenlijk in de academische wereld, waar mijn
boek aantoont dat er nauwelijks kruisbestuiving bestaat tussen Finance en Marketing. Een meer transversale aanpak zou
beide ten goede komen. Het boek reikt ook een heel concrete visie aan voor departementsvoorzitters en decanen: ’MFX’,
wat staat voor de ‘Marketing Finance Exchange”. In het laatste
hoofdstuk van het boek staat een gedetailleerd driestappenplan om een ‘MFX Center of Excellence’ uit te bouwen. En er is
al één universiteit die dat wil doen (zie verder).

EN HOE REAGEERT DE ACADEMISCHE WERELD
OP JOUW IDEEËN?
Chris Burggraeve: Positief. Vlerick-decaan Marion Debruyne
had mij geïnspireerd om verder te borduren en over het onderwerp een PhD/DBA te maken (een samenwerking met FEB van
KU Leuven en UGent). Ik ben er na rijp beraad en een lang
goedkeuringstraject ook effectief mee gestart, maar kort na de
start ben ik er mee gestopt – in volle samenspraak met de
promotoren. Toen ik er dieper inzat en beter begreep wat een
PhD echt allemaal inhield, en waar het naar toe zou leiden, was
de opportuniteitskost te groot. Ik had mijn ideeën en kennis al
te ver opgebouwd, en stak liever die kennis in mijn eigen boek,
met grotere intellectuele vrijheidsgraden, dan in een langlopend
(te) strak academisch traject.
Pas op, ik had dit boek nooit zo snel en zo diepgaand kunnen
afwerken als ik het DBA-traject niet had gedaan. Het ‘MFI’-vakgebied, de Marketing Finance Interface, is in academische kringen een relatief recent vakgebied, slechts een goeie 30 jaar jong.
Marketing en Finance zelf dateren van de jaren zestig. Ik heb alle
academische literatuur hierover grondig gelezen, en samengevat
in één hoofdstuk zodat lezers van het boek veel tijd besparen
(lacht). Eén van de top-proffen in MFI in de wereld is trouwens
een Belg die al decennia in de VS doceert aan UCLA, en die
een reeks proffen aan de KUL FEB als doctorandi heeft begeleid (Dominique ‘Mike’ Hanssens). Samen met Raj Srivastava,
de decaan van het nummer 1 MBA-school van India (ISB), is hij
één van de drijvende academische krachten achter de idee dat
“Main Street should speak better Wall Street, and vice versa”.
Raj staat op de achterflap met een mooie aanbeveling.

ALS HET ZO’N RELATIEF JONG VAKGEBIED IS,
WAAR WORDT DIE OPLEIDING DAN GEGEVEN?
AAN DE FEB?
Chris Burggraeve: Gegeven de onderzoeksinteresse van de
proffen in FEB in Leuven spitst Marketing zich historisch vooral
toe op de consumenten- en gedragskant van marketing, en
ook een stuk op een zeer doorgedreven econometrische benadering van de functie. Veel minder op de praktische kruisbestuiving tussen Marketing en Finance. En inzake Finance richt KUL
FEB zich vooral op corporate finance en banking. Opnieuw niet
op de interactie tussen Finance en Marketing. In feite kan je een
dergelijk cross-over curriculum alleen volgen aan de universiteit
van Maastricht, de pioneers in de wereld in dit domein, waar

een postgraduaat Marketing-Finance bestaat sinds 2008. Weldra openen we in Maastricht het eerste MFX Center of Excellence in de wereld, waar het Alpha M-model verder zal verfijnd
worden. Ik zal er ook les gaan geven. En er volgt in oktober
2022 al een eerste internationaal MFX-Congres. Het zou mooi
zijn om op een dag dat ook in mijn eigen alma mater KU Leuven
te kunnen doen.

WORDT UW ALPHA M-MODEL AL TOEGEPAST
IN DE PRAKTIJK?
Chris Burggraeve: Dit model is al door verschillende bedrijven
die ik adviseer succesvol toegepast, waaronder Cartamundi in
België. Alles start met de interne oefening door het management over de stand van de marketing in het bedrijf, the internal
case. Daar is mijn model handig voor. En vanaf daar kan het
bedrijf dan verder bouwen, de marketingaanpak verbeteren.
Maar het is de bedoeling dat het model zelf nog verder wordt
verfijnd. Daar zullen studenten verder onderzoek over doen.
Mijn moonshot-project, als ik het zo mag noemen, was de
niet-bestaande rating voor Marketing Excellence, de black hole,
zichtbaar maken. En dat met een model dat op een eenvoudige
manier een rating verschaft. Daar zaten de investeerders zoals
in Wall Street op te wachten, want ze hebben zelden tijd om
het allemaal zelf te doen. Is het perfect? Neen. Iedereen die zich
geroepen voelt om Alpha M te verbeteren is van harte welkom.
It takes a Village, zoals dat heet. Michelin en Moodys bestaan
al 100 jaar, zijn ook klein begonnen, en voortdurend verbeterd.

KUNNEN ALUMNIVERENIGINGEN ZOALS
EKONOMIKA ALUMNI HIERIN EEN ROL SPELEN?
Chris Burggraeve: Wat als? Wat als we samen met de Alumni
en hun bedrijven, en met de decaan en enkele gemotiveerde
huidige of nieuwe proffen, het allereerste MFX-Center of Excellence in België zouden opzetten aan de KUL FEB? De Nederlanders en Duitsers zijn al bezig in Maastricht, en ISB in India
is het ook al aan het bekijken. De visie en basisplannen zijn er
(cfr boek: laatste hoofdstuk), en kunnen uiteraard lokaal verfijnd
worden. Ik investeer mee. Marketing en Finance is beide denken …en doen. Waarop wachten we?
Freddy Nurski en Fa Quix
(*) Chris R. Burggraeve, Marketing IS NOT a black hole,
Vicomte LLC, 227 p., 26,05€

ABOUT THE AUTHOR
With 32+ years of experience, Chris Burggraeve is a Belgian-American, multiple award-winning
Marketeer turned entrepreneur, advisor, early-stage investor, board member, adjunct faculty (NYU
Stern), author, and speaker. After a 23-year classic corporate marketing career at Procter & Gamble
(Benelux), The Coca-Cola Company (Europe and Eurasia), and AB InBev (Global CMO 07-12), he
founded Vicomte, his marketing advisory and micro-ventures firm in NYC (since 2013). He is on the
board of a number of private and public consumer and tech companies, including VGAC II, a SPAC
sponsored by Richard Branson’s Virgin Group. His lifelong passion has been to Create Renaissance
brands, bringing planet marketing and planet finance closer in the process. Always testing new
frontiers as the best place to learn/unlearn/relearn, Chris was among the first senior CPG leaders to
help shape the new global cannabis and hemp business. He might become the first CMO in space,
with Virgin Galactic. Connect via LinkedIn or check www.vicomte.com.
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COLUMN MARTIJN HUYSMANS

DE STRIJD OM
DE CAMEMBERT
Op het moment dat ik deze column schrijf, ben ik net terug van vakantie.
Misschien had u gehoopt op een spannend relaas van mijn vakantieavonturen.
Dan moet ik u helaas teleurstellen. Want wat doet een onderzoeker naar
streekproducten op vakantie? U raadt het al: op jacht gaan naar beschermde
kazen in Bretagne en Normandië. Vandaar het thema van vandaag: de strijd
om de Camembert in 7 episodes.

1. MARIE HAREL EN DE REVOLUTIE
De legende van het ontstaan van Camembert begint bij de
Franse Revolutie. In deze periode van strijd krijgt de clerus het
niet makkelijk. Marie Harel, die kaas maakt in de buurt van het
dorpje Camembert, ontfermt zich over een abt die geen trouw
wilde zweren aan de nieuwe grondwet. Die abt is toevallig erg
thuis in het maken van kaas, en geeft Marie Harel tips om haar
kaas te verbeteren.
Wanneer Marie Harel later naar Camembert en daarna Vimoutiers verhuist, neemt ze haar verbeterde recept mee. Ze trouwt
en haar nazaten en buren verhogen de productie van de kaas
die “Camembert” is gaan heten. Wat hierbij helpt is de komst
van een spoorweg naar Parijs en de ontwikkeling van het karakteristieke houten doosje in de 19de eeuw. Zo zou dus volgens
de legende de Franse Revolutie aan de oorsprong liggen van
de Camembert.

2. DE STRIJD OM DE GOEDE
BACTERIËN
Volgens de overlevering hielp abt Bonvoust Marie Harel met het
op punt stellen van haar kaas. Waarschijnlijk had dit te maken
met procescontrole: integrale kwaliteitsbeheersing avant-la-lettre. Bij het gebruik van rauwe melk krijg je namelijk allerlei bacteriën in de kaas.
Het is belangrijk om omstandigheden te creëren waardoor je
de groei stimuleert van de gewenste bacteriën. Dat kan door
bijvoorbeeld zout toe te voegen, en de kaas bij het rijpen meer
of minder om te draaien en te verluchten. De karakteristieke
witte schimmelkorst van Camembert is met name te danken
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aan bacteriën zoals Penicillium Camemberti en Penicillium Candidum. Deze bacteriën worden langs de buitenkant over de
jonge kaas verneveld. Vandaar dat een Camembert rijpt van
buiten naar binnen. Als je een Camembert pas gekocht hebt,
is de binnenkant vaak nog stevig. Pas later wordt die lopender
en smaakvoller.

3. DE GROTE OORLOG
Hoewel Camembert aan de start van de twintigste eeuw met
zekerheid bekend was in Normandië en Parijs, kon dat niet over
heel Frankrijk gezegd worden. De nationale bekendheid van de
Camembert kwam er pas echt in de loopgraven van de Eerste
Wereldoorlog.
Aan het eind van de oorlog leverden de Normandische boeren
grote hoeveelheden Camembert aan het front. Na de oorlog
vroegen de zogeheten poilus (“de harigen”, een koosnaam voor
de Franse infanterie) ook in hun eigen woonplaats om Camembert. En zo werd Camembert door de Eerste Wereldoorlog een
nationaal symbool.

4. IMITATIE EN AUTHENTICITEIT
Eenmaal de Camembert faam had verworven, vreesden de
traditionele producenten van Camembert voor de authenticiteit
van hun product. Zij lepelden in Normandië met de hand de
wrongel van rauwe melk in de vormen. Met lede ogen aanschouwden ze de opkomst van industriële imitaties uit binnenen buitenland.
Waar Roquefort al sinds 1411 een beschermde naam is,
kwam de bescherming voor Camembert moeilijk van de grond.

In 1926 besloot een Franse rechtbank zelfs dat de naam
Camembert generiek is: iedereen mag ze gebruiken. Pas in
1983 kwam er officiële bescherming van de Camembert de
Normandie. Iedereen mag Camembert maken, maar alleen de
rauwmelkse kaas uit Normandië mag Camembert de Normandie heten. In 1996 volgde Europese bescherming.

5. CAMEMBERT VERSUS VIMOUTIERS
Het dorpje Camembert ligt vlak bij het stadje Vimoutiers. Groot
was mijn verbazing toen ik op vakantie ontdekte dat er niet een,
maar zelfs twee musea zijn over Camembert: een in Camembert, en een in Vimoutiers. Of de strijd tussen beide hoog
oploopt, durf ik niet zeggen.
Zelf bezocht ik het museum in Vimoutiers. Veel van wat ik
hier schrijf, kwam ik daar te weten. En natuurlijk eindigde het
bezoek met een degustatie van Normandische kazen. Kenners
herkennen mogelijk ook de Livarot, Pont-l’évêque of de hartvormige Neufchâtel. En een glas cider kon natuurlijk ook niet
ontbreken.

rij”, in plaats van boerenkaas. Helaas voor de consument moet
“kaas van de boerderij” helemaal niet van rauwe melk gemaakt
worden, en is de smaak vaak dus een stuk minder.

7. DE BRETOENSE MORBIER
Allicht denkt u nu, die Huysmans met zijn kazen altijd. Mag
het ook eens over iets anders gaan? Dat mag. Ik beloof dat
ik het volgende keer niet over kaas zal hebben. Maar ik hoop
ook dat u inziet hoe je bij Camembert kunt vertrekken, en bij
de Franse Revolutie en Mergers & Acquisitions kunt uitkomen.
Zoals meneer Dupont, een van mijn favoriete leerkrachten uit
de middelbare school, altijd zei: alles raakt alles.
Misschien denkt u nu ook: gaan die regeltjes nu niet erg ver?
Dat je al niet meer “fabriqué en Normandie” mag schrijven.
Misschien heeft u gelijk. De craft beer sector slaagt er immers
ook in om zonder juridische bescherming allerlei innovatieve,
kleinschalige, en authentieke producten aan te bieden.
Tot slot dan ook een kleine anekdote om de regels te relativeren. In Bretagne gingen we eten in een chic restaurant. Op
het einde kwam er een karretje met allemaal Bretoense kazen
om uit te kiezen. Een van de kazen werd aangekondigd als
“Bretoense Morbier”. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet: de
Morbier komt uit de Franse Jura, uit het oosten van Frankrijk.
Vakidioot als ik ben, kon ik daar dan ook smakelijk om lachen.

6. CONSOLIDATIE
De twintigste eeuw was er een van consolidatie. Niet alleen in
de kaasindustrie, maar overal was er sprake van schaalvergroting en overnamestrijd. Grote conglomeraten zoals de Franse
Lactalis groep kopen ook vandaag nog kleinere spelers over.
Ook bij de productie van Europees beschermde streekproducten spelen deze conglomeraten een steeds grotere rol. Waar
de bescherming oorspronkelijk bedacht werd om met name
kleinschalige en authentieke productie te behouden, is het niet
altijd meer zeker of dat lukt.
In januari van dit jaar haalden de producenten van Camembert
de Normandie wel een slag thuis in de strijd tegen de eenheidsworst. Sindsdien mogen kazen die wel in Normandië
gemaakt zijn, maar niet volgens de regels van de Camembert
de Normandie, niet meer op de voorkant vermelden “fabriqué
en Normandie”. De rechtbank vond dit immers misleidend.
Consumenten zouden een industriële en gepasteuriseerde
Camembert “fabriqué en Normandie” immers te gemakkelijk
verwarren met de echte Camembert de Normandie.
Deze discussie in Frankrijk doet denken aan de Nederlandse
Boerenkaas. Boerenkaas is namelijk een Europees beschermde term voor op de boerderij gemaakte kaas van rauwe melk.
Boerenkaas heeft dan ook veel meer smaak en een hogere
prijs dan een industriële Goudse kaas. Reden voor industriële
spelers om het zelf te gaan hebben over “kaas van de boerde-
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BOEKONOMIKA
‘Het oneerlijke voordeel’:
Maak je concurrenten stikjaloers met onwaarschijnlijk
unieke troeven
Dat is wat auteurs Kurt Ostyn en Cis Scherpereel in hun boek met de intrigerende
titel Het Oneerlijke Voordeel* proberen duidelijk te maken. Ik heb de gelegenheid
gehad om rond het moment van de publicatie van het boek in 2019 beiden op een
congres te mogen aanhoren. Zeer gedreven personen, sterk marketinggericht.
Deze zomer heb ik eindelijk het boek zelf eens kunnen lezen. Het heeft me zeker
niet verveeld, is vlot geschreven, met vele voorbeelden, redelijk praktisch en niet
te lijvig (150-tal bladzijden). Maar Het Grote Geheim heb ik er toch niet in ontdekt.

Waarover gaat het? Het gaat om uw troeven als bedrijf, uiteraard. “Ik hoor het u al zeggen wat die zijn: Service! Kwaliteit!
Marktconforme prijzen!” “Geeuw” zegt Kurt Ostyn daarop. “Als
u die drie niet kunt aanbieden, dan speelt u zelfs niet eens meer
mee. Maar is dat uw oneerlijke voordeel? Neen, het moet gaan
om een samenspel van unieke troeven, of één unieke troef, die
niet of zeer moeilijk te kopiëren zijn. Het gaat om troeven waardoor een klant net voor u kiest, m.a.w. die een meerwaarde
bieden voor uw klant.
Het boek bestaat uit drie delen. In Deel 1 (p. 17 tot 67) wil Cis
Scherpereel uw vermogen aanscherpen om het oneerlijke
voordeel te herkennen. Maar dat lukt maar half. Want de vele
voorbeelden die hij geeft, overtuigen niet echt. Die zijn teveel
gefocust op bekende mediafiguren of local hero’s. Of de kleine
retail. Dat Jeroen Meus of Sergio Herman als bekende tv-koks
een ‘oneerlijk voordeel’ hebben in hun bekende persoon zelf,
is geen openbaring. Of een Kortrijkse kwaliteitsslager die een
uniek voordeel uitspeelt door dieetvoeding aan te bieden via
orthomoleculair koken, waar ik overigens nog nooit van gehoord
had; het zal mij eerlijk gezegd … worst wezen. En dat men met
een knappe verpakking klanten kan verleiden, oké, maar dat is
toch geen uniek voordeel, als het product erin niet top is? Ik ga
de bedrijfsnamen niet noemen, die kan u zelf lezen, maar ik was
eerlijk gezegd blij toen ik aan Deel 2 was aanbeland.
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VESPA
Kurt Ostyn begint Deel 2 meteen met een knap verhaal, dat
van Vespa, het overbekende en iconische Italiaanse scooter-merk. Intuïtief voel je aan dat Vespa een Oneerlijk Voordeel
heeft, maar dat heeft het zelf verwezenlijkt. Producent Piaggio, gesticht in 1884 door Rinaldo Piaggio, heeft een lange
geschiedenis achter de rug, van inrichting van scheepskajuiten, bouwen van treinstations tot constructie van vliegtuigen, en
zelfs de eerste drukcabine voor de vliegtuigindustrie. En toch
associëren we Vespa en de ondernemersfamilie Piaggio daar
niet mee. Daar zit de Tweede Wereldoorlog voor veel tussen.
In 1938 moest Piaggio zich noodgedwongen toeleggen op het
maken van bommenwerpers. Tijdens de oorlog werd de fabriek
kapotgeschoten, en na de oorlog werd het hun verboden om
nog vliegtuigen/bommenwerpers te maken. Disruptie!
De familie beraadde zich en kwam op het idee om een scootertje te maken… maar het eerste model was een fiasco. Technisch was het oké, maar het was niet gebruiksvriendelijk en het
zag er niet uit. De ontwerper was … een ingenieur. Een tweede
model werd ontworpen en was van de hand van een echte
designer, Corradino d’Ascanio, die het unieke design van deze
iconische Italiaanse scooter creëerde. Sinds het op de markt
kwam in 1946, werden meer dan 20 miljoen Vespa’s verkocht.
De motor zoemde zacht. Zoals een wesp. Meteen was ook de
naam gevonden: Vespa of wesp. Vespa was ten andere ook

de eerste vrouwvriendelijke scooter, eigenlijk een unisex-model.
Nu, na vele decennia, heeft Vespa nog steeds een ‘oneerlijk
voordeel’ dat het bedrijf blijft uitbaten.

WAT IS NU EEN ‘ONEERLIJK
VOORDEEL’?
Scherpereel en Ostyn zetten u aan het werk en doen u nadenken en antwoorden op de volgende vijf vragen (boek: op p. 92):
• is wat u aanbiedt waardevol voor de klant?
• is het zeldzaam?
• is het moeilijk te kopiëren?
• is het te benoemen, kan u het voordeel benoemen?
• is het te exploiteren, met andere woorden kan u er geld mee
verdienen?
De auteurs begrijpen dat het vaak niet mogelijk is om alle
vragen zomaar te beantwoorden, en zeker niet positief. Soms
is een antwoord op een vraag genuanceerd, maar meestal zal
blijken dat er nog wat werk aan de winkel is.
Ook in Deel 2 ben ik niet omvergevallen van de aangebrachte voorbeelden. Tenzij dan dat van Clarysse, de enige overgebleven Belgische handdoekenfabrikant uit het West-Vlaamse
Pittem. Dit oerdegelijke textielbedrijf is een typisch B2B-productiebedrijf dat, zoals zovelen in de manufacturing, het moeilijk
heeft om zich de eindklant, hier de consument zoals u en ik,
voor te stellen. De klant? Dat is de grote retailer! And that’s it.
Maar die verkoopt het gewoon door, met een distributiemarge,
aan de échte klant, diegene die het product gebruikt, wie is dat?

BEGRIJP JE KLANT
“Vele bedrijfsleiders zijn zodanig fier op hun product dat ze in
hun boodschap naar hun klanten vooral de fantastische producteigenschappen benoemen. Niet doen”, adviseren Ostyn en
Scherpereel. “Denk na over wat je klant werkelijk wenst. Graaf
daar dieper naar. En stel je de vraag waarin je kan excelleren,
wat jouw ‘oneerlijke voordeel’ voor jouw klant is.”

Het voorbeeld van badstofproducent Clarysse leidde tot de
zoektocht naar de eindklant, die die dus de handdoek gebruikt.
Wie is dat? ‘Iedereen!’ was het voor de hand liggende antwoord. A ja, iedereen gebruikt toch dagelijks een handdoek?
Ja-neen. Natuurlijk iedereen, maar wie precies? In een strategische oefening werd iedereen plots niet meer ‘iedereen’, maar
werden daar 7 profielen uit gedistilleerd, elk met eigen noden
en verwachtingen op het vlak een sponshanddoek. Enkele buyer persona die eruit kwamen: ‘De Ontspannen Olga’,
‘De Groene Gerda’ e.a. Telkens werd voor die doelgroep een
ander verhaal verteld, dat inspeelde op hun rechtstreekse noden.
“Ga op zoek naar het onderscheidend verhaal van jouw bedrijf.”

GEBRUIK DE TECHNOLOGIE
Ostyn en Scherpereel wijzen geregeld ook op het belang van
het gebruik van de nieuwe technologieën. Bv. om je concurrenten in kaart te brengen. En aldus uit te maken of je wel een
oneerlijk voordeel hebt tegenover jouw concurrenten. Online
Competition Screening (OCS) bv. : de website van je concurrent bevat namelijk een schat aan informatie. En is dat niet het
geval, dan weet je meteen dat die concurrent niet echt proactief bezig is. Je moet er wel je tijd voor nemen: welke troeven
spelen zij uit? Hoe proberen ze zich te onderscheiden? En weet
dat uw strafste concurrenten dat ook met uw bedrijf doen, uw
website grondig bestuderen.
“Bring back the magic. En gebruik de nieuwste technologieën daarvoor, zoals virtual reality, waardoor je een 3D-rendering
op je smartphone kan beleven. Dovy360 of Made.comTM zijn
inspirerende voorbeelden. Bij deze laatste kan je bv. je eigen
design tot leven brengen”, aldus Ostyn en Scherpereel.
Het boek Het Oneerlijk Voordeel is interessante lectuur voor de
professional, maar de verwachtingen zijn toch niet helemaal
uitgekomen. En dat komt niet door de analyses, die helder en
leerrijk zijn, maar wel door de voorbeelden, waarvan de meeste
mij niet hebben kunnen overtuigen. En zegt men niet ‘The proof
of the pudding is in the eating’?
Fa Quix

(*) Cis Scherpereel en Kurt Ostyn, Het oneerlijk voordeel, Mex United, 160 p., 24,95€
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DE ONGELIJKE
INKOMENSSCHOK VAN
HET CORONAVIRUS
We lazen het geregeld in de pers: ‘Spaarboekjes tekenen een nieuw record op’ of
‘Recordspaarbedrag van de Belgen overschrijdt 300 miljard euro’. Dat zou de indruk
kunnen wekken dat ‘de Belgen’ goed hebben kunnen sparen in deze coronaperiode,
en dus impliciet dat ze geen inkomensverlies hebben geleden. Globaal misschien
niet zozeer, maar toch zijn er heel wat landgenoten die wel met een lager inkomen
hebben moeten leven, van een beetje minder tot soms fors minder. “Meer dan één op
drie werknemers leed in 2020 inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of door
een terugval in inkomen uit flexijobs”, zo constateerden Bart Capéau, André Decoster,
Jonas Vanderkelen en Stijn Van Houtven in hun op 16 april 2021 gepubliceerde
Leuvens Economisch Standpunt.

De onderzoekers beschrijven eerst de terugval van inkomen
voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid zijn gevallen.
En ten tweede het inkomensverlies van de flexijobbers.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
EID

De tijdelijke werkloosheid zorgt ervoor dat de betrokken werknemers hun job niet verliezen, maar tijdelijk kunnen gaan stempelen, van één dag per maand tot soms de volledige maand,
soms gedurende maanden. In de eerste drie maanden van de
eerste lockdown in 2020 ontvingen telkens meer dan 900.000
werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering en tijdens de
tweede golf (november 2020) 400.000 werknemers. Dat dit
systeem van tijdelijke werkloosheid zeer snel inspeelt op de
conjunctuur maakt het bijzonder interessant, voor zowel de
werkgever (die kosten vermijdt) als de werknemer (die zijn job
niet verliest, maar een relatief en tijdelijk beperkt inkomensverlies lijdt). Die conjunctuurschommeling wordt geïllustreerd door
het feit dat van de nog ruim 900.000 werknemers die (kort of
langer) tijdelijk werkloos waren in mei 2020, er vier maand later
nog maar 257.000 van overbleven (september). Dat was wel
nog een pak hoger dan in pre-coronatijden, maar toch al een
spectaculaire daling.

EÉN OP DE DRIE LIJDT
INKOMENSVERLIES
Uit de analyse blijkt dat 64,4% van de werknemers geen inkomensverlies heeft geleden in het coronajaar 2020. Het verlies
zit dus volledig geconcentreerd bij 35,6% van de werknemers.
Het overgrote deel (34,8%) is bruto-inkomensverlies ten gevolge van tijdelijke werkloosheid en 1,3% door een terugval in de
activiteit van flexijob.
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Maar binnen deze groep die inkomen heeft verloren, zijn er ook
grote verschillen: de inkomensschok is voornamelijk terecht
gekomen in de onderste helft van de inkomensverdeling, zo
stelden de onderzoekers vast. “De laagste drie kwintielen
(telkens 20% per schijf) incasseerden 66,5% van de verandering in het bruto-inkomen, daar waar ze in de pre-corona
baseline slechts instaan voor 41% van het bruto-inkomen.
We kunnen dus spreken van een inkomensschok met sterk
regressieve kenmerken. De compensaties via de uitkering in
de tijdelijke werkloosheid en de automatisch stabilisatoren hebben dit regressieve beeld enigszins gecorrigeerd.” Met andere
woorden, dankzij de tijdelijke werkloosheid kon de inkomensschok toch enigszins worden gedempt. “79,4% van het brutoinkomensverlies wordt geabsorbeerd door tijdelijke werkloosheidsuitkering en automatische stabilisatoren.”

HOE LANGER WERKLOOS
HOE GROTER HET VERLIES
Toch kan het voor individuele gevallen om een serieuze inkomensdaling gaan, zelfs met de compensatie. Dat de duur
van de tijdelijke werkloosheid een bepalende factor is op de
omvang van de inkomensschok, is vanzelfsprekend. Maar het
blijft revelerend te zien dat de voorziene tegemoetkomingen niet
kunnen verhinderen dat de verliezen in termen van beschikbaar inkomen fors oplopen. Werknemers die langer dan 156
dagen tijdelijk werkloos waren, zoals velen in de horeca, kijken
gemiddeld aan tegen een verlies van maar liefst 11,4% van hun
beschikbaar inkomen (of 3.075 €). Dat gebeurde ondanks de
premie voor mensen die langer dan 52 dagen tijdelijk werkloos
zijn. Maar zonder die uitkering van tijdelijke werkloosheid waren
ze natuurlijk nog veel slechter af. In het voorbeeld van meer dan
156 dagen werkloosheid was het bruto jaarinkomensverlies
liefst 22.402 €.

De inkomensongelijkheid in sterfte tijdens
de COVID-19-crisis in België

Het ergste af zijn de werknemers die én tijdelijk werkloos waren
én een flexijob deden en die deze laatste niet langer konden
uitoefenen. Vooral het niet-gecompenseerd inkomensverlies
ten gevolge van het wegvallen van het (onbelast) inkomen
uit de flexijob verhoogt in serieuze mate het inkomensverlies.
De onderzoekers nemen het voorbeeld van iemand met 8 uur
flexijob per week: dan kan het inkomensverlies variëren van
minstens 15% tot zelfs 20%, ná compensatie. Het gebrek
aan sociale bescherming onder het flexi-statuut drijft het reëel
ondervonden inkomensverlies fors op.

OOK ANDERE WERKENDEN
GETROFFEN
De onderzoekers wijzen erop dat nog andere categorieën van
werkenden getroffen werden door de coronamaatregelen,
zoals de uitzendarbeid, de studentenjobs, gelegenheidswerk
in de horeca, of werk verricht als betaalde vrijwilliger voor een
vereniging. Maar de dataset waarover zij beschikten en mee
werkten (SILC-data) laat niet echt toe om deze categorieën er
nauwkeurig uit te halen en het effect van de maatregelen in die
groepen te berekenen.
Tot slot wijzen de ondertekenaars van dit Leuvens Economisch
Standpunt er op dat ook de zelfstandigen getroffen werden.
Macro-economische ramingen van het Federaal Planbureau
tonen aan dat het gemiddeld inkomensverlies voor zelfstandigen nog groter was dan de afname in bruto-inkomen van
loon- en weddetrekkenden. Maar voor robuuste cijfers hierover
is het allicht wachten op de fiscale aangiften… en die gegevens
zijn logischerwijze pas later bekend.

LOCKDOWNS NEFAST
Nog een slotbedenking. Gezien de enorme inkomensimpact
van ‘lockdowns’ waardoor economische activiteit geheel of
gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt, kan terecht de vraag
gesteld worden of de overheid in de toekomst wel van dit
instrument gebruik zou moeten maken om een virus te bestrijden? Met meteen de vraag of zij niet beter andere, meer creatieve en meer proportionele maatregelen zou moeten zoeken
en toepassen, met een minder negatieve impact op de economie en op het inkomen van vele tienduizenden mensen.

Een ander Leuvens Economisch standpunt (LES
2020/184) onderzocht de impact van COVID-19 op
de sterftecijfers en meer bepaald op het mogelijke
verschil wegens de inkomensongelijkheid. Dit LES
dateert al wel van 14 oktober 2020. Een significante
indicator is de ‘oversterfte’: het aantal sterfgevallen
hoger dan (of lager dan) het verwachte gemiddelde
voor die categorie. Een belangrijke conclusie was dat
in de bevolkingsgroep ouder dan 65 oversterfte tijdens
de coronapandemie de laagste inkomens harder heeft
getroffen dan de hoogste inkomens. Die oversterfte
is het grootst voor ouderen met de laagste inkomens
in de armste gemeentes. De onderzoekers brengen
wel heel wat nuanceringen aan. Bv. dat er tussen de
bewoners van de woonzorgcentra – de meest getroffen groep in de eerste golf – géén significante relatie
tussen inkomen en sterfte kon worden vastgesteld.
Veel belangrijker dan COVID-19 is het sterke verband
tussen sterfte en inkomen; verband dat dus ook vóór
de pandemie bestond. Voor mannen tussen bv 40
en 65 jaar stellen de onderzoekers tot vijf keer meer
sterfte vast bij de 10% laagste inkomens in vergelijking met de 10% hoogste inkomens. ‘Maar’, zo stellen de onderzoekers, ‘er is echter geen significante
verschuiving van deze ongelijke verdeling van sterfte
in de COVID-periode, vermits er geen oversterfte op
te tekenen viel in deze groep. Corona is zeker geen
grote ‘gelijkmaker’, want sterfte in tijden van corona is
minstens even ongelijk als in de jaren voordien. Maar
terwijl corona de armsten weliswaar het hardste treft,
doet ze dat proportioneel niet harder dan dat andere
doodsoorzaken dat doen.
Onderzoekers André Decoster, Thomas Minten,
Johannes Spinnewijn en Stijn Van Houtven beklemtonen tot slot in hun studie dat data onontbeerlijk zijn
voor het bestuderen van de ongelijke impact van de
COVID-19-crisis.

Fa Quix
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Fons Verplaetse, de laatste
gouverneur van de Nationale
Bank, of de verpersoonlijking
van de naoorlogse
economische geschiedenis
Hoezo, de laatste gouverneur van de Nationale Bank van België? We hebben
er nu toch nog altijd één, en dat is toch Pierre Wunsch? Juist. En toch klopt
de titel van dit stuk, tevens de titel van het monumentale boek van journalist
Rik Van Cauwelaert, De Laatste Gouverneur. Alfons Verplaetse en de politiek.*
Eén van de laatste verwezenlijkingen van Fons Verplaetse als gouverneur
was immers België mee te krijgen in de eerste golf van elf landen die zouden
toetreden tot de Europese Monetaire Unie, de euro, vanaf 1 januari 1999.
Twee maand later, op 1 maart 1999, gaf hij zijn gouverneurshamer door
aan Guy Quaden, die echter niet langer een onafhankelijke gouverneur zou
zijn zoals Fons Verplaetse dat als laatste nog wél geweest was. Immers,
sinds 1 januari 1999 staat de Nationale Bank onder de feitelijke voogdij
van de ECB, de Europese Centrale Bank, met zetel in Frankfurt. Guy Quaden,
en nadien ook zijn opvolgers, waren en zijn als het ware nog slechts een soort
van filiaalhoofd.

Het boek van Rik Van Cauwelaert is veel meer dan het levensverhaal van de 90 boeiende levensjaren van de in 2020 aan Covid overleden ere-gouverneur. Wat bij de
lectuur opvalt, is de enorme impact die Fons Verplaetse gehad heeft op het sociale, economische, monetaire en financiële verloop van ons land, en dat sinds hij aan
zijn lange loopbaan begon in 1953 als bescheiden attaché op de Nationale Bank. Hij
ging er prat op dat hij nooit een andere werkgever heeft gekend. Toen hij in de jaren
1980 kabinetsmedewerker werd van eerst Premier Wilfried Martens, en later bij JeanLuc Dehaene, was hij steeds gedetacheerd door de NBB; de bank betaalde hem door.
Zo was hij op een bepaald moment de best betaalde kabinetsmedewerker van het land... Dat
soort van anekdotes kom je in het boek dus ook te weten.
Rik Van Cauwelaert is geen historicus, maar een journalist. Dat merk je niet alleen aan de vele
anekdotes die hij aanbrengt, maar ook aan de human intrest-aanpak, eigen aan de journalistiek, met soms smeuïge verhalen. Toch doen zij geen afbreuk aan het boek, maar maken
de lectuur net verteerbaar. Want inderdaad, Van Cauwelaert dist een veelheid van feiten,
personen en ontwikkelingen op, met ongelooflijk veel bronnen en citaten. Dat zorgt ervoor dat
men maar beter bij de les blijft, of men raakt de draad kwijt. Ik heb meer dan één hoofdstuk
moeten herlezen.
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In elk geval moet Fons Verplaetse zowat de belangrijkste
beleidseconoom geweest zijn die ons land sinds de Tweede
Wereldoorlog gekend heeft. Zijn impact op onze monetaire politiek, maar ook op het Belgische begrotingsbeleid, en zelfs op
de economische hervormingen én het sociaal beleid, kunnen
moeilijk overschat worden. Op werkelijk álles heeft hij zijn stempel gezet. Het boek is dan ook een geweldige synthese van de
naoorlogse economische, politieke en sociale geschiedenis, tot
de toetreding van België tot de euro in 1999. En is daarom een
absolute aanrader. En eigenlijk legt Van Cauwelaert ook verbanden met de 19e eeuw, zoals naar de ontstaansgeschiedenis
van de Nationale Bank in 1850 bijvoorbeeld.

RIVALITEIT FRANKRIJK – DUITSLAND
Je krijgt in het boek via talrijke zijsprongen ook een overzicht van
onder andere: het Europese landbouwbeleid, de naoorlogse
muntsanering (de zogenaamde Gutt-operatie), de beurscrash
van 1929, de devaluatie van de Belgische frank, de speculatie tegen de Belgische frank in de zomer van 1993, maar ook
een inzicht in een eerder ondoorzichtige en onzichtbare, maar
tegelijk onmisbare instelling zoals de BIB, de Bank voor Internationale Betalingen, gevestigd in Bazel, en de ‘geheime’ vergaderingen aldaar van de gouverneurs van de Nationale Banken.
Deze eerder informele contacten blijken achteraf belangrijke
inspiratiebronnen en afspraken met zich mee te brengen. Ook
de persoonlijke banden die er werden gesmeed kwamen bij
Fons Verplaetse bij heel wat beslissingen goed van pas.
Een interessante analyse die Van Cauwelaert brengt, is de
impact van de Duitse hereniging op de vorming van de Europese muntunie. De Franse president Mitterrand ‘was not amused’ toen hij de plannen van Helmut Kohl hoorde over een
snelle Duitse hereniging. Dat zou het Europese gewicht naar
Duitsland doen kantelen, en het ‘evenwicht’. Maar de sluwe
Mitterrand veranderde van mening omdat hij zijn kans schoon
zag om Kohl de Duitse mark, de dominante munt in Europa,
in te ruilen voor de gemeenschappelijke euro. ‘Ze mogen in
Duitsland dan al niet graag horen dat Kohl in Latche (vlak bij
Capbreton) de Duitse mark inruilde voor de Duitse hereniging
en voor de versnelde muntunie, toch blijft de vaststelling dat
sindsdien de invoering van de euro het uitgestippelde tijdspak
volgde. Tot grote ongerustheid overigens van de top van de
Bundesbank’, schrijft Van Cauwelaert in zijn boek (p. 25). Het
bewijst eens te meer wat voor grote staatsmannen Mitterrand
en Kohl wel geweest zijn.

POUPEHAN
Fons Verplaetse was net enkele maanden vóór de Val van de
Muur in 1989 gouverneur geworden. Hij volgde al die politieke
verschuivingen op de voet. Waarbij hij steeds de focus hield
op de Europese Economische en Monetaire Unie. Hij had zelf
een grote rol gespeeld in de fameuze devaluatie van de Belgische frank op 22 februari 1982. En ook daarover bestaan er
mythes en verhalen. Rik Van Cauwelaert ontleedt de situatie
zeer nauwkeurig en demystifieert een en ander. Zoals de mythe
van Poupehan, dat dáár die devaluatie van de Belgische frank
zou bedisseld geweest zijn. ‘De vier’ van Poupehan, Wilfried
Martens, Eerste Minister, Jef Houthuys, de machtige voorzitter
van de christelijke vakbond ACV, bankier Hubert Detremmerie
van BAC, de Belgische Arbeiderscoöperatieve gelieerd met de
christelijke zuil, en Fons Verplaetse, die zijn buitenverblijf van
Poupehan, een deelgemeente van Bouillon, ter beschikking

stelde voor het overleg. De eerste maal dat deze bijeenkomst
plaatsvond was maart 1982, een maand ná de devaluatie. Die
was dus al beslist toen de ‘Poupehan’-weekends het daglicht
zagen. Bovendien hebben er slechts vijf van zulke ontmoetingen plaatsgevonden, en ‘weekend’ is ook een groot woord: ze
startten zaterdagmiddag en zondag na het middagmaal reden
ze allen weer terug richting Brussel.
Maar waarvoor waren deze legendarische bijeenkomsten dan
wél bedoeld? Om de violen te stemmen over de moeilijke begeleidende maatregelen die noodzakelijk waren om die devaluatie
tot een succes te maken. De devaluatie was eind 1981 in het
hoofd van Verplaetse al ‘onvermijdelijk’ geworden. En ze was
bij de regeringsonderhandelingen eind 1981 trouwens al afgesproken met de liberalen. In de pers werd daar trouwens ook
al expliciet over gespeculeerd en gealludeerd in het najaar van
1981. Een echte verrassing kon de devaluatie van de frank met
8,5% op 22 februari 1982 dus niet genoemd worden… tenzij
voor de top van de Nationale Bank, nota bene de werkgever
van Verplaetse. De Bank was tégen, dat wist Verplaetse, en dus
hield hij de operatie angstvallig buiten de Bank. Van Cauwelaert
beschrijft die hele periode op een adembenemende wijze in
hoofdstuk 7 ‘Poupehan’.
Zijn alle 12 hoofdstukken even boeiend? De meeste zeker,
maar hoofdstuk 8 ‘De terugkeer’ doelend op de benoeming
van Verplaetse tot directeur van de NBB, is eigenlijk één lange
beschrijving van die bewuste Regentenraad over zijn benoeming. Inhoudelijk brengt dit hoofdstuk niets bij, maar de human
interest viert er hoogtij. Van Cauwelaert beschrijft tot in de kleinste details het woelige verloop van deze vergadering, met de
intriges, de open en verborgen tegenstellingen en agenda’s,
de vele irritaties, de holle retoriek, de nauwelijks verholen chantagetechnieken, … Voor een journalist is dit een gefundenes
fressen. Toch vond ik dit hoofdstuk het minst boeiende, wel
het smeuïgste.

GESLAAGD: BELGIË DOET MEE
IN DE EURO
De ongetwijfeld grootste verdienste van Verplaetse, naast vele
andere zoals de modernisering van de monetaire instrumenten,
is toch dat hij er in geslaagd is om ons land mee in de eerste
golf van landen te krijgen die vanaf 1999 aan de euro zouden
deelnemen. Premier Dehaene zou hem gezegd hebben: ‘Fons,
maak dat we d’r bij zijn!’ Een belangrijke stap in die richting
was de koppeling van de Belgische frank aan de Duitse mark.
Wat gewezen IMF-directeur Jacques de Groote als uitspraak
ontlokte: ‘Alleen al wegens de koppeling van de frank aan de
Duitse mark mag Verplaetse een groot gouverneur worden
genoemd.’ Die koppeling werd door speculanten in de zomer
nog eens erg op de proef gesteld, maar de frank overleefde
het. Wat het boek hierover ook onthult is de cruciale positieve
rol die oud-Kredietbankvoorzitter Eddy Wauters hierin gespeeld
heeft. Eddy Wauters stond bekend als een virtuoze operator op
de valutamarkt die volgens vriend en vijand met zijn financiële kunde sloten geld verdiende voor de Kredietbank’ (p. 219).
Eddy Wauters was in zijn jonge jaren een begaafd voetballer
bij Royal Antwerp FC, waarvan hij veel later ook voorzitter zou
worden. Wauters voorspelde precies hoe en hoelang de speculanten zouden opereren. Hij adviseerde Verplaetse om het drie
maanden uit te zingen, en hij adviseerde hoe, en dan zou de
speculatiecrisis bezworen zijn. En zo geschiedde.
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De weg naar de euro lag nu breed open… op voorwaarde dat
België er in zou slagen om aan de fameuze Maastrichtcriteria
te voldoen. Dat zou lukken onder Premier Jean-Luc Dehaene
dankzij een ingrijpende Globaal Plan dat hij er echt moest doorduwen tegen het vakbondsprotest in; Globaal Plan dat zeer
duidelijk de stempel van Verplaetse droeg. Over de levensloop
van Eddy Wauters brengt Van Cauwelaert ten andere ook een
boeiend relaas in zijn boek.
Het boek ‘De Laatste gouverneur. Alfons Verplaetse en de politiek’ leest evenwel niet als een trein. Daarvoor zijn er teveel
feiten, personen, ontwikkelingen die ertoe doen. Tip: één
hoofdstuk per dag lezen, elk hoofdstuk heeft zo’n 20 bladzijden. Dan zal u 2 weken lang echt genieten en ondergedompeld
worden in onze woelige en boeiende naoorlogse economische,
sociale, financiële en monetaire geschiedenis. En dit aan de
hand van het leven en werk van de grote meneer die Fons
Verplaetse wel degelijk is geweest. Soms in zijn wat boertige
houding, met een opvallend – soms gespeeld – Zults accent
die samen een sluwe en slimme strategie camoufleerden.

Hij was beslist dé beleidseconoom die ons land op een onherkenbare wijze heeft gevormd en hervormd en de 21ste eeuw
heeft binnengeloodst door de Belgische frank in te ruilen voor
de euro die we vandaag kennen. Dat hij daarmee meteen ook
de laatste (onafhankelijke) gouverneur van de Nationale Bank
zou worden, wist hij maar al te goed.
De ondertitel ‘Alfons Verplaetse en de politiek’ is geen toeval.
Alhoewel de gouverneur geacht wordt a-politiek te zijn, was
Fons Verplaetse actief politiek betrokken. Hij was zeer duidelijk
en zeer bewust een ‘politieke’ gouverneur. Met het monetaire
beleid alléén kon hij niet veel verwezenlijken. Ook het aanvullende politieke luik moest kloppen. En daarom dat hij ook politieke
uitspraken deed; uitspraken die hem regelmatig niet in dank
werden afgenomen. Maar voor Fons Verplaetse gold alleen het
hogere doel. En hoe hij dat doel bereikte, hoefde niet altijd even
orthodox te zijn.
Fa Quix
* De laatste gouverneur. Alfons Verplaetse en de politiek,
Standaard Uitgeverij, 272 p’s, 29,99€

De studententijd van Fons Verplaetse in Leuven

‘De Laatste Gouverneur van de Nationale Bank van België’ Fons Verplaetse is eigenlijk een alumnus van de Faculteit
FEB van de KU Leuven. Maar die had nog niet die naam toen hij daar tussen 1948 en 1953 studeerde. Auteur Rik Van
Cauwelaert besteedt in zijn boek enkele opmerkelijke passages aan de Leuvense studenten tijd van Fons Verplaetse.
‘In Leuven kiest Verplaetse voor Handels- en Consulaire Wetenschappen met de cursus Staatshuishoudkunde van professor en
politicus Gaston Eyskens, die dan al in hoog aanzien staat bij de Vlaamse studenten. Aan Fons Verplaetse gaat geen academicus
verloren. Zijn universiteitsjaren zijn één groot feest. Zijn Leuvense dagen zijn kort, zijn nachten des te langer. Avondlijke danslessen hebben voorrang op het studiewerk. Een uitnodiging om schachten te temmen of op cantussen op te treden als ‘Paster
Verplaetse’ wordt zelden afgeslagen. Aan zijn populariteit is hem veel gelegen. Dat bleek al tijdens zijn collegejaren in Waregem,
waar hij vaak tijdens de lessen het verkeerde antwoord gaf. ‘Terwijl we wisten dat hij het juiste antwoord kende’, vertelt Robert
Vermeire, zijn maat van toen. ‘”Ach, ik wil niet stoefen”, lachte hij dan als we hem daarop betrapten.’ Die techniek zou Verplaetse
later geregeld toepassen: het omgekeerde zeggen van wat hij bedoelde.
De jonge Fons beseft al snel dat wie intelligent is er soms goed aan doet de dwaas te spelen, maar dat het omgekeerde helaas
niet mogelijk is. Hij zou later bij de Nationale Bank en zeker als gouverneur van de instelling naast zijn acteertalent ook die
studentikoze en soms volkse, ontwapende kant uitspelen om binnen te halen wat hij werkelijk beoogde.
In Leuven gaan alle grote gebeurtenissen in de wereld aan ‘roller’ Verplaetse voorbij, zoals de naoorlogse koningskwestie en het
uitbreken van de oorlog in Korea. Als bij de opname van absenties zijn naam wordt afgeroepen, zeggen de aanwezigen telkens
in koor: ‘Hij is in Korea!’.
‘Mijn Leuvense vriendenkring was West-Vlaams’, herinnert Verplaetse zich. ‘Die bestond uit de toekomstige gouverneur van
West-Vlaanderen Olivier Vanneste, de rusteloze Eugène Seynave, die de medewerker van Leon Bekaert zou worden, en Maurits
Wollecamp, de latere privésecretaris van minister Dries [André] Dequae en nog later voorzitter van Paribas Bank België’
Verplaetse is pas negentien als hij met de Waregemse club naar Binche trekt voor het carnaval. Hij leert daar een studente kennen
uit Merchtem, Odette Vanhee. Ze volgt dezelfde cursussen in Leuven en zal zijn vrouw en de moeder van zijn vijf kinderen worden.
Het grote feest gaat bijna naadloos over van de universiteit in het leger. Door de oorlog in Korea staat de verplichte legerdienst
nog steeds op 21 maanden. Verplaetse wordt, zoals de meeste universitairen, reserveofficier en kiest voor de genietroepen.
Na de wapenschool in Jambes wordt hij ingelijfd bij het 11de Bataljon Genie in Burcht. ‘Een nieuwe wereld ging voor mij
open,’ zou Verplaetse naderhand vertellen, ‘want bijna al mijn wapenbroeders waren ingenieurs. Door het maandenlange bad
in de genieproblemen en het gezelschap van de ingenieurs werd mijn overwegend literaire economische kennis aangevuld met
wiskundige analyses en het spel van krachten die op elkaar ingrijpen. Wat me later zeer nuttig is geweest.’
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