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I

k hoop dat het er niet aan te merken is, maar ik schrijf dit artikel onder een zekere tijdsdruk.
Over een uur gaat namelijk de nieuwe reeks van ‘De Mol’ van start en dat wil ik niet missen.
Het is een van de weinige televisieprogramma’s waarvoor we met het hele gezin bereid zijn om
alle andere schermen even opzij te leggen en samen één scherm te delen. Voor wie ‘De Mol’
niet kent: het gaat om een format waarbij de deelnemers in groep diverse uitdagende denk- en
doe-opdrachten moeten uitvoeren, om zo geld binnen te halen voor de ‘groepspot’. Echter,
één deelnemer heeft een andere rol en tracht stiekem de boel te saboteren en de opdrachten
te doen mislukken. Die deelnemer is de ‘Mol’. De overige kandidaten moeten trachten de Mol
te ontmaskeren en zoveel mogelijk over zijn/haar handelen te weten te komen. Wie daar het
beste in slaagt wint uiteindelijk het programma en krijgt de groepspot.
U vraagt zich intussen ongetwijfeld af waarom ik dit alles vertel, maar ik kom er zo dadelijk
toe. Een jaarlijks weerkerend fenomeen bij heel wat deelnemers aan De Mol is immers een
zekere tunnelvisie: men richt zich al erg vroeg in het spel op een bepaalde kandidaat die men
ervan verdenkt de Mol te zijn, vaak louter op basis van buikgevoel. Alle informatie en tips die
men daarna krijgt, alle waarnemingen die men doet, worden geïnterpreteerd en (bewust of
onbewust) gekleurd en gefilterd om die initiële verdenking te versterken. Alle informatie die
in een andere richting wijst, wordt genegeerd of geherinterpreteerd. Die aanpak blijkt jaar na
jaar een gegarandeerd recept om de wedstrijd te verliezen.
Tunnels mogen dan al inherent zijn aan de leefwereld van mollen, maar tunnelvisie komen we
helaas in zowat elke context tegen. Nemen we de coronacrisis als voorbeeld: heel wat opiniemakers, of ze nu tot de versoepelbrigade behoren dan wel tot de hardcore lock-downfanaten,
hebben hun mening al ergens in maart 2020 gevormd. Sindsdien ‘onderbouwen’ ze die mening
door feiten en cijfers te verzamelen die hen gelijk geven. Waar nodig worden een aantal zaken
wat uit hun verband gerukt en informatie die hun mening zou kunnen doen wankelen wordt
genegeerd. In heel veel andere dossiers gebeurt net hetzelfde: gaande van discussies over
de kernuitstap, diversiteit en discriminatie, de klimaatverandering tot de Brexit (om over
de Megxit nog maar te zwijgen).
Natuurlijk zijn er ook heel wat opiniemakers, politici en (gelukkig maar) wetenschappers die wél
op een wetenschappelijke manier met informatie omgaan: die éérst alle bronnen naast elkaar
leggen, analyseren, tegen elkaar afwegen en dan pas een opinie vormen, in plaats van omgekeerd.
Als we iets onze studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen willen bijbrengen,
is het dat wel: op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze evidentie en
informatie verzamelen en analyseren en op basis daarvan een opinie vormen of beslissingen
nemen. Om die reden willen we bewust geen onderscheid maken tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’:
we willen onze studenten theoretische kaders en modellen aanreiken om praktijkproblemen te
analyseren en op te lossen, én hen de nodige skills en ervaring bijbrengen om dit toe te passen
in een concrete bedrijfscontext of maatschappelijke context. Heel vaak zal de uitkomst daarbij
meer genuanceerd, en minder zwart/wit, zijn dan bij louter tunneldenken. Economen worden
immers bij uitstek getraind om de trade-off te maken tussen verschillende belangen of parameters
en zo tot een optimaal gebalanceerde oplossing te komen. Dit is niet enkel belangrijk voor
hun toekomstige job, maar het is ook cruciaal voor onze maatschappij: alleen zo kunnen we
polarisering, discriminatie en, inderdaad, tunnelvisie tegengaan. Dat laatste is immers enkel
een succesrecept voor échte mollen.
Wilfried Lemahieu
Decaan
3

Students@FEB

MENTAAL WELZIJN
Student-zijn is dit academiejaar ‘anders’: e-learning in plaats van hoorcolleges
in de aula en beperkte sociale contacten. Het heeft allemaal effect op de mentale
gezondheid. Hoewel de examenresultaten van afgelopen examenperiode niet
significant verschilden in vergelijking met vorig jaar, heeft de lockdown toch zijn
tol geëist van heel wat studenten. Ekonomika probeerde en probeert zijn steentje
bij te dragen door enkele vooruitstrevende campagnes te lanceren rond mentaal
welzijn. Daarnaast spraken we met enkele FEB-studenten over de invloed van
corona op hun mentale gezondheid.
Ondanks dat de afgelopen examenperiode voor de tweede keer
coronaproof verlopen is, valt er toch moeilijk aan te wennen.
Zeker omdat we sinds midden oktober opnieuw in ons kot
moesten blijven, leek de blok vroeger dan ooit te beginnen.
Studenten konden moeilijk het academiejaar en de blok onderscheiden door de beperkte opportuniteiten van ontspanning.
Samen studeren zat er ook niet in terwijl dit voor vele studenten
een goed hulpmiddel is en een bron van motivatie. De bibliotheken waren geopend maar steeds met mondmasker en nul
sociaal contact door bijvoorbeeld de sluiting van het koffieapparaat. Dit weegt natuurlijk op de gemoedstoestand.

WAAROM WILLEN JULLIE MENTALE GEZONDHEID IN
DE KIJKER ZETTEN?

Malika Slabbinck: We vinden het als EKONOMIKA-ploeg
belangrijk om ons in te zetten voor social responsibility en dus
ook voor de mentale gezondheid van de studenten. We willen
taboe-onderwerpen zoals mentale weerbaarheid, faalangst en
eenzaamheid bespreekbaar maken, zoals in ons beleid vermeld
staat. Vooral in tijden van corona, waar steeds meer studenten
last hebben van hun mentale gezondheid, vonden we dit zeer
relevant om extra in de kijker te zetten.
HOE ONDERSTEUNT EKONOMIKA DE MENTALE

Bovendien kwam er vaak meer stress bij kijken. Doordat velen
meer tijd in hun studies hadden gestoken doorheen het semester,
verhoogde dit de stress en lag de druk voor goede examenresultaten hoog. Daarnaast woog het gebrek aan perspectief
op de studenten. In normale omstandigheden kan er worden
uitgekeken naar festiviteiten en de jaarlijkse skireis in de lesvrije
week maar die gingen dit jaar helaas niet door.
Afgezien van de negatieve ervaringen deze periode slaagde en
slaagt het merendeel van de studenten er nog steeds in om
positief te blijven. Er wordt met de nodige voorzichtigheid
uitgekeken naar de zomer en de terugkeer naar het normale
leven. De vaccinatiecampagne biedt ook hoop. En het helpt ook
om er positief over te blijven praten.
Dit is juist één van de redenen waarom Ekonomika probeert
het taboe rond mentale gezondheid te verbreken. Praten over
je eigen mentale gezondheid is niet altijd even comfortabel,
maar dit kan wel een verschil maken. We interviewden Malika
Slabbinck, Vice-Praeses Marketing, voor een woordje uitleg
over Ekonomika’s campagne rond mentaal welzijn.

1 https://www.youtube.com/watch?v=l1keK_RVW9E
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GEZONDHEID VAN STUDENTEN? WELKE CAMPAGNES
ZIJN ER AL GEVOERD? WAT HIELDEN DEZE PRECIES IN?

Wij zijn geen psychologen, dus kunnen wij jammer genoeg geen
professionele hulp aanbieden. Wat wij wel kunnen doen is een
luisterend oor bieden en tips and tricks geven bij het studeren/
hoe structuur aan te brengen in het dagelijks leven. Ook hebben
wij gebruik gemaakt van onze social mediakanalen, die wel een
groot bereik hebben, om de awareness rond mentaal welzijn te
vergroten door initiatieven van de KU Leuven te verspreiden en
kenners aan het woord te laten. Zo hebben wij een interview
gehad met Prof. Dirk De Wachter over het mentaal welzijn
van studenten1.
We hebben ook tijdelijk een online Ekonomika Praatcafé geopend
waar eerstejaarsstudenten een timeslot konden aanduiden om
te praten met ouderejaars binnen Ekonomika over hun studies
en mentaal welzijn. Dit zorgde ervoor dat wij op een laagdrempelige manier in contact kwamen met de eerstejaars en
wij hen 1 op 1 onze best practices konden meegeven. Bovendien
konden we hen op die manier aanmoedigen in deze moeilijke
tijden. We hebben dit gedaan omdat in tijden van corona dit
vooral voor de eerstejaarsstudenten moeilijk is. Wij hoopten
voor hen een aanspreekpunt te zijn.

Voor de campagne tijdens de blok
hebben we elke week een ander thema
in de kijker gezet rond mentaal welzijn
met als motto #Howyoudoin. Zo was
de eerste week het thema motivatie en
structuur, in de tweede week legden we
de focus op faalangst, de derde week
ging over eenzaamheid en de laatste week
over hoe omgaan met slechte resultaten.
Elke maandag, Motivation Monday,
probeerden we de studenten wat te
motiveren door een gepaste playlist in
thema te maken. Op woensdag, bij het
weetje van de week, bezorgden we telkens
een interessant weetje. Op donderdag,
Talking about it Thursday, plaatsten we
een filmpje op onze IGTV en op vrijdag,
Fixing it Friday, bezorgden we een
overzicht met passende initiatieven van
de KU Leuven die de studenten zouden
kunnen helpen.
HEBBEN JULLIE HET GEVOEL DAT
DIE CAMPAGNES EFFECT HEBBEN
GEHAD? WAT WAREN DE REACTIES?

We hebben nog geen enquête uitgevoerd
na onze campagnes. Dus of ze effectief
effect hebben gehad weten we niet.
Voor mij is het eigenlijk al voldoende als
we ook maar één iemand vooruit hebben
kunnen helpen of hoop hebben kunnen
geven door aan te tonen dat hij/zij er niet
alleen voor staat. Ook hoop ik dat we met
onze campagnes het taboe om te praten
over mentale gezondheid een beetje
hebben verbroken. Reacties binnen
de ploeg waren zeer positief, aangezien
wij als ploeg ook heel veel belang
hechten aan social responsibility en dus
ook het welzijn van de studenten.
HEBBEN JULLIE NOG PLANNEN OM
HIEROP VERDER TE GAAN?

Absoluut, mentaal welzijn is en blijft prioritair
voor alle studenten. Hou zeker onze sociale
mediakanalen in de gaten voor meer!
Héloïse Goossens
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Job Fairs blijven
succesvol bij en
voor de student
Het is ondertussen voor iedereen
duidelijk dat een pandemie
studenten er niet van weerhoudt
om waardevolle initiatieven op
poten te zetten voor de medestudenten. Zo organiseerden
Ekonomika, Absoc en KU Leuven
dit semester elk een jobbeurs.
De ‘Career Brunch’ en ‘Absoc
Campus Recruitment’ zijn vaste
waarden in het academiejaar en dat is dit jaar niet anders. Om te weten te komen
hoe je een jobbeurs in tijden van Corona organiseert, sprak ik met Jacob Ghafariyan
(Ekonomika), Anton Huysmans (Absoc) en Veerle Janssens (KU Leuven)
HOE ZAL JULLIE EVENEMENT ER UIT ZIEN DIT JAAR? WAT
IS VERANDERD IN VERGELIJKING MET ANDERE EDITIES?

Anton: De Absoc Campus Recruitment 2020 heeft dit academiejaar
plaatsgevonden op 17 november via het platform ‘Brazen’ van
12.30 u. - 17.30 u. Recruiters en studenten hebben met elkaar
kunnen (video)chatten en zo connecties kunnen leggen. Elk bedrijf
had zijn eigen virtuele stand die ze naar eigen wens konden
personaliseren. Tijdens het gesprek zag de recruiter nuttige informatie over de student, zoals CV, LinkedIn profiel en persoonlijke
gegevens. De student kreeg dan op zijn beurt info over het bedrijf
zoals een beschrijving van wie ze zijn en wat ze doen, en de
mogelijkheden om als Young Graduate binnen deze bedrijven
aan de slag te gaan.
Bezoekers van dit evenement zijn voornamelijk derde bachelors
en masterstudenten Handelswetenschappen, die zoals vorige
jaren opnieuw talrijk aanwezig waren. Ook zien wij dat er dit jaar
eerste en tweede bachelorstudenten zich inschrijven die op
zoek zijn naar een studentenjob. Het doelpubliek van de jobbeurs is natuurlijk alle FEB-studenten, en door het virtuele
karakter van dit jaar is het voor studenten uit Leuven of Brussel een
stuk makkelijker om deel te nemen, wat we zeker aanmoedigen.
Het evenement van dit jaar verschilde enorm van de vorige
edities, die telkens fysiek georganiseerd werden op de verschillende verdiepingen van onze Antwerpse Campus. De gebruikelijke
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receptie met hapjes en drankjes hebben we spijtig genoeg
achterwege moeten laten. Toch zijn wij er in geslaagd om ook
van deze editie een succeseditie te maken.
Jakob: Dit jaar verliep ons evenement volledig digitaal, wat
natuurlijk in scherp contrast staat met vorige edities. Normaal
gaat onze Ekonomika Career Brunch door in de universiteitshallen, die vorig jaar zelfs een beetje te krap waren geworden.
We waren dan ook van plan om het dit jaar te laten doorgaan
in Sportoase, maar het bleek al snel dat dat dit jaar niet mogelijk
zou zijn. We zijn dan al heel vroeg op zoek gegaan naar online
alternatieven. Dit had als voordeel dat wij en de partners op tijd
wisten wat het evenement zou inhouden en op deze manier
waren we dan ook maximaal voorbereid.
Veerle: Dit academiejaar hebben we ervoor gekozen om onze
stagebeurs van november 2020 en jobbeurs van 11 maart te
organiseren via een virtueel platform (Brazen). Wij vormen geen
uitzondering op de nieuwe regels, en zijn dan ook op zoek
gegaan naar innovatieve manieren om onze studenten en
werkgevers elkaar te laten ontmoeten in een virtuele omgeving.
Hoewel de beurzen volledig virtueel plaatsvinden, hebben we
toch opgelet, bij de keuze van het platform, om de ervaring zo
nauw mogelijk te laten aansluiten op hoe het er op een fysieke
beurs aan toe zou gaan. Studenten en werkgevers kunnen nu
door middel van chat en video call met elkaar in contact treden.

Alhoewel dit geen directe ontmoeting is, werkt dit voor sommigen
toch wel drempelverlagend. Waar studenten nu in een virtuele
wachtrij gaan staan, hebben ze ondertussen wel de mogelijkheid om in een groep-chat vragen te stellen aan werkgevers,
of op hun eigen tempo de website en opportuniteiten van werkgevers al door te nemen.
HOE VERLOOPT HET CONTACT MET DE BEDRIJVEN?

Anton: Het contact met de bedrijven verliep en verloopt relatief
vlot. Ondanks de huidige coronasituatie is er zeker nog genoeg
interesse. Wij zijn positief verrast over het aantal inschrijvingen
van bedrijven. Sommige bedrijven waren wat terughoudend
over een fysiek evenement, maar toen we overschakelden naar
een online platform en de werking hiervan uitlegden waren
de reacties zeer positief.
Jakob: We zijn in de zomer begonnen met contact op te nemen
met alle bedrijven waarmee we het vorige jaar een partnership
hadden. Begin augustus hebben we de knoop doorgehakt om
het evenement volledig online te organiseren en dit hebben we
dan meteen ook meegedeeld aan al de bedrijven. De meeste
bedrijven hebben hierop positief gereageerd en waren blij dat
ze al zo vroeg wisten wat ze konden verwachten. Een aantal
bedrijven heeft hierdoor wel afgehaakt, maar daar valt natuurlijk
niets aan te doen.
Veerle: Waar we eerst dachten dat er minder interesse kon zijn
voor een virtuele editie van onze beurs, zagen we al snel dat
werkgevers ook op de kar van online activiteiten sprongen.
Het werd zowat de enige manier om nog in contact te komen
met studenten. Voor werkgevers zijn de platformen ook zodanig
ontwikkeld dat het hun rekruteringsproces efficiënter laat verlopen.
Ze kunnen in één oogopslag alle aanwezigen ‘zien’ en uitnodigen
op hun stand. Er zijn altijd voor- en nadelen, maar de reacties
waren eerder positief.
HOE PROBEREN JULLIE ZOVEEL MOGELIJK STUDENTEN
TE BEREIKEN?

Anton: Het is lastiger, omdat we door de code rood op
de KU Leuven geen face-to-face reclame meer kunnen maken.
Normaal gezien gingen we langs in aula’s en hangen we posters
op, maar dit is onmogelijk gezien de huidige situatie. Onze reclame
bestaat nu vooral uit online reclame via Facebook, LinkedIn,
Toledo, Career Corner, ...
Veerle: Wat dit jaar wegviel qua communicatie, kon allemaal
wel op één of andere manier in een digitaal jasje gegoten
worden. We zien dat zowel wij als de werkgever, als de student
de switch nu wel hebben gemaakt. En naast het actief promoten
zien we studenten nu ook meer actief online zoeken, omdat het
daar allemaal te gebeuren valt. Het is natuurlijk leuker om eens
langs te gaan in aula´s, maar daarvoor moeten we nog even
geduld oefenen. De ondersteuning van studentenverenigingen
als Ekonomika en Absoc valt ook niet te onderschatten hier!
WAAROM HEEFT JULLIE EVENEMENT EEN MEERWAARDE
VOOR STUDENTEN?

Anton: Zeker in deze tijd is het moeilijk om een job te vinden of
om een eerste contact met de bedrijfswereld te leggen. Hierdoor
is de Absoc Campus Recruitment 2020 het ideale moment voor

onze handelswetenschappers om een studentenjob, stage of
eerste job te vinden.
Wij moedigen de studenten altijd zeer sterk aan om hun netwerk
zo vroeg mogelijk te beginnen opbouwen, uitbreiden en nieuwe
ervaringen op te doen. Onze jobbeurs zet in dat geval de deur
naar de bedrijfswereld al op een kier. We zijn ook zeer blij dat onze
bedrijven zo toegankelijk zijn en voor iedereen open stonden.
Veerle: Een extraatje is dat de beurs wordt georganiseerd in
samenwerking met Odisee, EHSAL Management School en
de Fiscale Hogeschool waardoor het nog een groter bereik aan
werkgevers heeft en zo meer kansen biedt aan de studenten.
ZIJN JULLIE ONDANKS DE VERANDERINGEN IN JULLIE
OPZET GESLAAGD?

Jakob: Ik denk dat we zeker over een succesverhaal kunnen
spreken. We hebben van partners en studenten enkel positieve
feedback gehoord over de beurs. Al waren er enkele kleine
technische foutjes in het online platform. Studenten gaven aan
dat deze manier van werken ervoor zorgt dat ze op een
laagdrempelige manier met bedrijven in contact konden komen.
Op het fysieke evenement waren de standjes van bedrijven
soms imponerend. Het chatten op het online evenement zorgde
ervoor dat studenten zich comfortabeler voelden in het contacteren
van bedrijven.
Op ons platform konden de partners duidelijk de data bekijken
over het bereik dat ze hebben gehad. Een aantal partners gaven
aan dat ze meer bereik hebben gehad dan op de gewoonlijke
fysieke beurs. Bedrijven konden ook studenten die online waren
zelf een bericht sturen wanneer ze vonden dat hun CV en
aanverwante informatie voor hen interessant was. Dit was voor
veel bedrijven een pluspunt.
Veerle: Op onze stagebeurs in november hebben we gemerkt
dat de interesse en aanwezigheid van zowel studenten als
werkgevers een gelijkaardig niveau haalden als op fysieke
beurzen. We hadden ook zeer goede feedback van studenten
en werkgevers die we hebben kunnen gebruiken om de beleving
te optimaliseren voor onze jobbeurs.
WAT WAS VOOR JULLIE HET HOOGTEPUNT VAN HET
EVENEMENT?

Jakob: Tijdens een fysieke Career Brunch hadden we meer
greep op het evenement. We konden feedback vragen bij
de verschillende bedrijven en hen eventueel zelf aanzetten om
studenten aan te spreken. Nu was dat niet mogelijk. Toen de beurs
een tijdje bezig was kregen we datastreams binnen die aangaven
dat er de hele tijd een hoog en constant aantal studenten aanwezig
waren. Dat was voor ons een hele opluchting. Rond dezelfde tijd
kregen we ook van veel bedrijven positieve feedback via ons
platform. Dit was voor mij zeker het hoogtepunt van het evenement!
Veerle: Het hoogtepunt voor ons was dat we van op afstand,
wanneer we niemand in persoon hebben gezien of gesproken,
schuilend achter onze computerschermpjes, toch een zeer
dynamisch en interactief netwerkmoment hebben kunnen creëren.
Daardoor hebben studenten, werkgevers en het corporate
relations-team een aangename beursnamiddag kunnen beleven.
Het voelde anders en wat vreemd aan, maar het is toch gelukt
om in deze uitzonderlijke tijden een beurs te organiseren.
Jette Loyens
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TWEEDE SEMESTER
MET EKONOMIKA
Het is ondertussen geen geheim meer dat we dit jaar de werking van Ekonomika
over een volledige andere boeg hebben moeten gooien. Zo hebben we vorig semester
onder andere een Superprestige Quiz en een B2U toch succesvol kunnen laten
doorgaan door het volledig digitaal te organiseren. Daarnaast kwamen er ook veel
nieuwe ideeën uit de bus zoals een EkoKlaas die door heel Leuven is rondgetrokken
om de studenten van lekkers te voorzien. Ook dit tweede semester worden veel
van onze evenementen in een ander jasje gestoken om ze coronaproof te laten
doorgaan. We lichten even kort dit ander jasje bij de LCC, Revue en sportquiz
toe voor een duidelijker beeld op deze innovatieve werking.

LCC
Zoals ieder jaar staat de Leuven Case Competition (LCC) begin
maart weer op de kalender. Waar studenten in normale tijden
de selectiedag in hun stad naar keuze (Gent, Antwerpen,
Brussel of Leuven) volgen en dan eventueel doorstromen naar
de grote finaledag in Leuven, wordt dit jaar alles digitaal
georganiseerd. Dit zal echter geen grote invloed hebben op de
beleving van de student want het LCC-Team is super gedreven
om er ook dit jaar een topeditie van te maken!
Het concept blijft natuurlijk hetzelfde. Groepjes van 4 studenten
lossen 1 case op tijdens hun selectiedag en indien ze doorstoten
naar de finale, lossen ze er nog eens 3 op. Elke case wordt door
de overeenstemmende partner gequoteerd. Dit jaar werkt LCC
samen met AB Inbev voor de selectiecase en de 3 partners voor
de finaledag zijn McKinsey & Company, BNP Paribas Fortis en IBM.

Sportquiz met Ruben Van Gucht
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Om het event even memorabel als andere jaren te maken, heeft het
LCC-Team een grondige studie gedaan voor de keuze van hun
digitaal platform. Meeple is daarbij als winnaar uit de bus
gekomen. In dit platform worden verschillende ruimtes gemaakt:
een caseruimte, een pitchruimte, een partnerruimte, de presentatiezaal, de infobalie en de networkingruimte. Verder wordt LCC dit
jaar ook losgekoppeld van de 4 steden. In plaats van een
selectiedag in iedere stad, zijn er 4 tijdsspannen op 3 dagen
waarop studenten zich kunnen inschrijven. Tenslotte voorziet
het LCC-Team voor iedere student die de finale haalt een box
waarin meerdere hapjes en drankjes in terug te vinden zullen
zijn om de dag goed door te komen, samen met handige
spullen zoals een LCC- kladblok, fluostiften en pennen.

REVUE

SPORTQUIZ

Jammer genoeg is LCC niet het enige event dat in een nieuw
jasje gestoken moest worden door de gevolgen van Corona.
Normaal gezien komen ieder jaar de studenten in de aula Pieter
De Somer samen om te genieten van een spectaculaire
theatershow waar proffen onder de loep genomen worden en
op een ludieke wijze worden opgevoerd.

Ook de welbekende ‘Sportquiz’ ging dit jaar online door.
Hannnelore Vanstaen, vice-praeses sport, legt ons uit hoe dat
in zijn werk is gegaan.

De Revue is een event dat alle FEB-studenten samenbrengt.
Na een lange brainstormsessie ontstond het idee om een
parodielied te schrijven over de student die tijdens het coronajaar
studeert. Waar tijdens het theaterstuk vooral de nadruk ligt op
de proffen wordt nu vooral gekeken naar hoe de student zijn
studiejaar beleefde en beleeft. Door een parodielied te schrijven
hopen we de studenten een hart onder de riem te steken en
duidelijk te maken dat ze niet alleen zijn in deze eenzame
coronatijden. Het lied wordt op 24 maart op Facebook gedeeld
met een bijhorende clip. Bedoeling is om bij de studenten met
de parodie een lach te ontlokken. Waarmee we willen aantonen
dat Ekonomika er nog steeds voor hen is!

“Dit jaar hebben we voor de eerste keer onze bekende sportquiz
online moeten organiseren. We zijn met ons team al goed op
voorhand begonnen met het opstellen van de vragen. Dit jaar
was dat een grotere uitdaging dan anders omdat onze deelnemers thuis zitten en dus toegang hebben tot het internet.
Daarom zijn we met een aantal originele rondes gekomen
waarbij het moeilijk of onmogelijk was om antwoorden op te
zoeken. Bijvoorbeeld een filmpjesronde waarbij men de vraag
‘What happens next?’ moest beantwoorden. Verder hebben we
er op gelet dat we heel wat verschillende sporten aan bod lieten
komen zodat het een zeer diverse quiz is geworden. Als kers
op de taart hebben we Ruben Van Gucht kunnen strikken als
presentator. Van Gucht is sportanker bij de VRT en commentator
bij sportwedstrijden. Hij zorgde ervoor dat de quiz opnieuw een
speciale touch kreeg. Het was ook dit jaar een enorm succes
en heel wat teams vielen in de prijzen!”
Fien Jorissen, Giulia Mengalli en Jette Loyens
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PENSIOENEXPERT
MARJAN MAES
over de Belgische uitdagingen
en hervormingen
Met heel wat jaren academisch en beleidsondersteunend werk op de teller is
Marjan Maes een veelgevraagd pensioenexpert. Na vijf jaar als adviseur van de
vicepremier, keerde ze in 2019 terug als docent en onderzoeker aan KU Leuven.
Sinds 2020 is ze ook regent bij de Nationale Bank. Billijkheid vormt de rode draad
in haar pensioenonderzoek en microsimulaties kunnen helpen op de lange weg
ernaartoe, vertelde ze aan ECONnect.
DE VERGRIJZING MAAKT HET STEEDS MOEILIJKER
OM DE PENSIOENKOSTEN BEHEERSBAAR TE HOUDEN.
WAT ZIJN VOLGENS U DE GROOTSTE PROBLEMEN MET
HET HUIDIGE BELGISCHE PENSIOENSTELSEL DIE
MOETEN WORDEN AANGEPAKT?

Ik zie twee problemen: enerzijds staat de financiële betaalbaarheid
van het pensioenstelsel onder druk. Anderzijds is er ook het
probleem van billijkheid. Veel mensen hebben het gevoel dat
ons systeem verkeerd in elkaar zit – en ze hebben een punt.
Ons pensioenstelsel moet ook hervormd worden omdat het
soms heel rare uitkomsten oplevert. Een voorbeeld zijn de minimumpensioenen. Er zijn mensen die 45 jaar gewerkt hebben, maar in
verschillende stelsels – bv. 15 jaar als zelfstandige, 15 jaar als
ambtenaar en 15 jaar als werknemer – en toch geen toegang
hebben tot een minimumpensioen. Tegelijk zijn er mensen die
maar 20 jaar gewerkt hebben en wel voldoen aan de voorwaarden.
Uit die verschillende stelsels vloeien zo’n aberraties voort. Ook al
komen gemengde loopbanen vandaag steeds meer voor,
toch zien we dat mensen die toe zijn aan een carrièreswitch die
stap niet durven zetten, omdat ze schrik hebben – soms terecht
– voor de gevolgen op hun pensioen. Dat is bijzonder jammer.
WAT STELT U DAN CONCREET VOOR?

Er zijn inspanningen nodig om de verschillen tussen stelsels
voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te harmoniseren.
Dat gaat zowel over bedragen, als over hoe lang je moet werken
voor je je pensioen kan opnemen. Over het bedrag moet je
denk ik genuanceerd spreken. De ambtenarenpensioenen zijn
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hoog, maar zelfstandigen en werknemers kunnen op een fiscaal
gunstige manier een aanvullend pensioen opbouwen. Sinds 2017
hebben we echter een databank over de aanvullende pensioenen
die ons toelaat om te vergelijken. Dan blijkt dat het ambtenarenpensioen er nog steeds bovenuit steekt. Zelfs al wordt dat
zwaarder belast dan het aanvullend kapitaal van zelfstandigen.
Puur netto bekeken zijn er nog opmerkelijke verschillen. Alternatief
gezegd, het bijdragepercentage op de loonmassa dat nodig
zou zijn om ambtenarenpensioenen betaalbaar te maken
bedraagt momenteel ± 65%, bij de werknemers en zelfstandigen
bedraagt dat slechts ± 30.
En ook de preferentiële systemen waardoor bijvoorbeeld
ambtenaren, waaronder proffen, vroeger met pensioen kunnen
dan andere zijn aan hervorming toe. Mocht dat een superzwaar
beroep zijn, dan was dat te begrijpen. De statistieken tonen
dat in 2019 nog steeds 40% van de ambtenaren zijn/haar rustpensioen ten laatste opneemt op de leeftijd van 60 jaar (in 2015
was dat trouwens nog 70%), terwijl 70% van de zelfstandigen
ten vroegste op 65 jaar met pensioen gaat.
België heeft ook een genereuze gelijkstelling van niet gewerkte
periodes – zoals ziekte, werkloosheid, moederschapsverlof,
brugpensioen ... – aan gewerkte periodes. Om sociale redenen
is dat te rechtvaardigen, maar in combinatie met onze onbeperkte
werkloosheidsuitkering resulteert dat ook in aberraties waarbij
mensen die 30 jaar werkloos waren, een hoger pensioen krijgen
dan mensen die 40 jaar werkten als zelfstandige. Uiteraard stellen
mensen dan de legitimiteit van het pensioenstelsel in vraag.

ZIJN JONGEREN VANDAAG BEZORGDER OM HUN
PENSIOEN DAN VROEGER?

Ik heb de indruk dat zij daar absoluut niet mee bezig zijn. Ze zijn
vooral bezorgd over het klimaat, lijkt mij. Maar als we kijken naar
duurzaamheid, ervoor zorgen dat de toekomstige generatie aan
haar behoeften kan voldoen op dezelfde manier als de huidige,
dan gaat dat voor mij ook over levensstandaard. Het is een
belangrijk concept dat we ook best toepassen op ons
pensioenstelsel.
IN 2014 STELDE DE COMMISSIE PENSIOENHERVORMING
EEN GRONDIGE, GLOBALE HERVORMING VAN HET
PENSIOENSTELSEL VOOR AAN DE HAND VAN PUNTEN.
WAT VOND U VAN DIT VOORSTEL? WAAROM KWAM DIE
STRUCTURELE HERVORMING NIET ECHT VAN DE GROND?

MARJAN MAES
• Assistent-professor Macro-economie, Economische
aspecten van monetaire integratie, Economie van
de publieke sector & onderzoeker, KU Leuven
• 2020 Regent Nationale Bank van België
• 2019 Directeur Vlaams Pensioenfonds
• 2014 - 2019 Pensioenadviseur kabinet vice-eerste
minister en lid Nationaal Pensioencomité
• 2009 ‑ 2014 Assistent Macro- & Micro-economie,
Economics of Social security & onderzoeker, KU Leuven
• 2008 Doctoraat in Economie, UCLouvain: ‘Essays on
financial and distributional implications of retirement
in Belgium’
• 2005 - 2008 Pensioenexpert kabinet minister van
Pensioenen (deeltijds)
• 2002 - 2009 Assistent Macro- & Micro-economie,
KU Brussel
• 2001 Advanced Master of Arts in Economics (DEA),
UCLouvain

Inderdaad, het puntenstelsel kwam van de Commissie
Vandenbroucke. Ik ben het volledig eens met de principes die
men daarin wilde integreren, maar je kan die ook op een andere
manier operationaliseren. Het idee dat je gedurende decennia
punten opbouwt en dat de waarde van een punt pas aan het
einde van de loopbaan bepaald wordt, maakt het evenwel erg
verschillend van de huidige regeling. En dat is communicatief
lastig en operationeel naïef, gezien de complexiteit van
het huidige stelsel.
Communicatie over pensioenhervormingen is heel belangrijk.
Elke komma die verschuift in de wetgeving veroorzaakt commotie.
Mensen vragen meteen: wat betekent dat voor mij? Je kan
vooraf nog zo duidelijk de spelregels communiceren waarmee
de waarde van een punt aan het einde van de rit bepaald wordt,
het blijft moeilijk te vatten voor de man in de straat. Die wil weten
hoeveel euro hij krijgt wanneer hij met pensioen gaat en hoeveel
dat is vergeleken met het laatste loon. Dan kan hij/zij zo nodig
aan voorzorgsparen doen. Dat geeft mensen controle en stelt
hen gerust.
Het voorstel bevatte overigens heel wat principes uit ons
pensioenstelsel zoals we dat kenden tot in de jaren 90. Denk aan
de herwaardering van de lonen, waarmee we vermeden dat
werknemers van een hoog loon terugvielen op een laag
pensioen. Een dure zaak voor de overheid die eind jaren 90 is
afgeschaft. Helaas, vind ik, want intussen is ons pensioen,
langzaamaan geëvolueerd naar een vrij laag ‘flat benefits’pensioen, waarover de mensen vandaag klagen. Idem voor
het principe van de actuariële correcties, of pensioencorrecties
volgens de pensioenleeftijd.
HOE KAN HET PENSIOENSTELSEL HERVORMD WORDEN

• 2000 - 2002 Onderzoeksassistent, CORE, UCLouvain

ZODAT LANGER WERKEN AANGEMOEDIGD WORDT?

• 1999 DEC (Diplôme d’études complémentaires)
in Economie, UCLouvain

Om langer werken lonend te maken op een manier die het
overheidsbudget niet bezwaart, hadden we tot de jaren 90 –
net zoals de meeste OESO-landen – een systeem waarbij je per
jaar dat je meer werkte, extra pensioen kreeg – of minder per
jaar dat je minder werkte.

• 1998 Master in Romaanse talen, KU Leuven
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Ook dat principe zou deel uitmaken van het puntenstelsel.
Maar waarom dan van nul vertrekken? Kunnen we niet beter
die principes (opnieuw) introduceren in het bestaande systeem
en de stelsels naar elkaar laten toegroeien? Ik denk dat dat
makkelijker zou zijn. Mensen willen altijd vergelijken en ze moeten
de logica ervan inzien. Het drama is dat, eens een systeem
is afgeschaft, het moeilijk wordt om het weer in te voeren,
niet enkel politiek maar ook omwille van de technische
operationalisering.
Het lastige bij pensioenhervormingen is dat je een leven lang
rechten opbouwt. Een hervorming van werkloosheids- of ziekteuitkeringen zit na 1 of 2 jaar op kruissnelheid. Bij een pensioenhervorming blijven de bestaande rechten vastgeklikt in het oude
systeem en bouw je nieuwe rechten op in een nieuw systeem.
Bij meerdere hervormingen wordt dat technisch erg complex.
Bovendien blijkt uit onderzoeksliteratuur rond pensioenen dat
het niet zozeer een technisch probleem is, maar eerder een
politiek. Zodra meer dan 50% van de bevolking ouder is dan 50,
wordt het alsmaar moeilijker om pensioenhervormingen door
te voeren.

Langer werken blijft voor mij de eerste oplossing en ik begrijp
de weerstand, maar wil daar graag twee vragen bij stellen.
Ten eerste: wat is het alternatief voor langer werken en is dat
beter? Ten tweede: kijk ook eens naar het buitenland!
De gemiddelde leeftijd waarop men stopt met werken ligt in
Noorwegen voor mannen op 66 jaar, in Nederland op 65,
in Duitsland op 64. In België is het gemiddelde 61,5 jaar en dat
heeft impact op de levensstandaard. Landen met een hogere
gemiddelde pensioenleeftijd zoals Noorwegen kennen minder
armoede bij gepensioneerden. De vraag is wat je belangrijk vindt.
Ook het buitenland heeft zware beroepen, belastende functies
en gezondheidsproblemen. Toch ligt de gemiddelde pensioenleeftijd er hoger, maar veel van die landen zetten meer in op
werkbaar werk. In Nederland gaat de wettelijke pensioenleeftijd
in 2024 naar 67. Daar was veel commotie rond, maar de regering
investeert tevens in werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid.
Ik denk dat dat het juiste antwoord is. Wij zitten daarentegen
nog met heel wat vervroegde uittredestelsels.
ZIJN ER DAN GEEN ALTERNATIEVEN DAN ‘LANGER WERKEN’

KOMEN ER UIT UW ONDERZOEK OOK NIEUWE
VOORSTELLEN INZAKE PENSIOENEN?

Inzake pensioendesign geloof ik vooral in microsimulatiemodellen.
Daarbij vertrek je van een grote sample administratieve gegevens
van een representatieve selectie individuen van wie je de loopbaangegevens perfect kent. Op basis van zo’n dataset kan je
niet alleen simuleren hoeveel pensioen iemand zal krijgen en
hoe lang die moet werken in het huidige systeem. Je kunt ook
heel fijn hervormingen simuleren en de impact van een aanpassing
vrij goed in detail berekenen, zowel voor bepaalde groepen als
op het overheidsbudget. Je ziet dan ook hoeveel winnaars en
verliezers een bepaalde aanpak oplevert en kan nadenken of
de verliezers te rechtvaardigen zijn of dat je die moet compenseren.
Je kan dus heel specifieke zaken bekijken én aanpakken –
en volgens mij ook communicatieve problemen vooraf ontmijnen.
In 2014 deed ik zo’n onderzoek naar de hervorming van het
minimumpensioen op een dataset van de Kruispuntbank voor
sociale zekerheid met de historische loopbaangegevens van
30.000 Belgen tussen 55 en 65. De opdracht luidde: een hervorming van het minimumpensioen die budgetneutraal is voor
de overheid en die de armoede vermindert. Dat klinkt onmogelijk
maar met microsimulatie kan dat. De uitkomst veronderstelde
sowieso dat we langer zouden gaan werken. Het is uiteindelijk
geen magie.
U BENT INDERDAAD EEN VASTBERADEN VOORSTANDER
VAN HET OPTREKKEN VAN DE PENSIOENLEEFTIJD.
STAREN WE ONS NIET BLIND OP DAT CIJFER? ZIJN ER
GEEN ANDERE MAATREGELEN DIE MINDER WEERSTAND
OPROEPEN, OM MENSEN TE STIMULEREN OM LANGER
AAN DE SLAG TE BLIJVEN?
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OM DE PENSIOENEN BETAALBAAR TE HOUDEN?

Als je de levensverwachting en de fertiliteit als gegeven beschouwt,
heb je slechts een paar opties in het stelsel zelf: de sociale
zekerheidsbijdrage of aanvullende pensioenbijdrage – dus de
lasten op arbeid – verhogen, de pensioenen verlagen of langer
werken. Langer werken is voor mij ook de werkzaamheidsgraad
verhogen bij inactieven, waaronder vrouwen. Daar zie ik nog veel
ruimte. De productiviteit verhogen helpt uiteraard ook, maar dat
zeggen we al 20 jaar. Veel landen kozen intussen om de uittredeleeftijd te verhogen, maar wij lopen achter en ik vrees door
die achterstand dat deze optie het financieringsprobleem op
termijn onvoldoende zal kunnen oplossen.
Op de hervormingsoptie ‘langer werken’ staat een houdbaarheidsdatum: zo’n hervorming heeft namelijk alleen een effect op
de nieuwe instroom aan gepensioneerden. En we zitten nu
eerder aan het einde van de ‘papy boom’ (waarbij een zeer
groot aantal mensen, gelinkt aan de baby boom na de oorlog,
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt n.v.d.r.), dus vanaf 2025
zal dat aantal afnemen en zal de hervorming ‘langer werken’
minder en minder voldoen.
EN ALS WE ‘NIKS’ DOEN?

We moeten eens nadenken over de gevolgen van een beleid
dat bestaat uit ‘niks doen’. Dan resten er nog twee financieringsmogelijkheden: ofwel verhogen we de overheidsschuld en
schuiven we de factuur door naar de jongere generatie. Ofwel
verhogen we de belastingen en dan heb je veel keuze, maar het
mag in elk geval geen symbolische belasting zijn, want het gaat
om een belasting die elk jaar miljarden euro’s moet opbrengen.
Niks doen of uitstellen is eigenlijk ook kiezen. Dan kom je
automatisch uit bij externe financieringsbronnen.

U WAS NIET ONDER DE INDRUK VAN HET PENSIOEN-

U BENT AL BIJNA 20 JAAR AAN DE SLAG ROND

HOOFDSTUK IN HET REGEERAKKOORD VAN DE

PENSIOENEN, ZOWEL VIA ACADEMISCH ONDERZOEK

REGERING-DE CROO (OPTREKKEN VAN MINIMUM-

ALS BELEIDSONDERSTEUNEND WERK. HEBT U EEN

BEDRAGEN TOT 1.500 EURO, DEELTIJDS PENSIOEN,

VOORKEUR VOOR EEN VAN BEIDE FUNCTIES?

PENSIOENBONUS ...) WAAROM?

Ik denk niet dat die 1.500 euro voor veel mensen de grote
oplossing biedt en de beslissing is vooral moeilijk te begrijpen
omdat er geen financiering tegenover staat. De pensioenuitgaven voor de werknemerspensioenen nemen sowieso
jaarlijks met 1,7 à 2 miljard euro toe. Voor deze maatregel
van 1.500 euro schat het Planbureau de meerkost op 1,5 tot
3,2 miljard extra – afhankelijk of het om een bruto dan wel
nettobedrag gaat.
Onze pensioenen zijn inderdaad redelijk laag maar fundamenteel
moet je je afvragen wat de doelstelling is. Biedt die 1.500 euro
wie gewerkt heeft een sociale verzekering? Neem het voorbeeld
van een langdurig werkloze vrouw die 61 is en 35 jaar werkloos.
Als die wacht tot haar 65ste om haar pensioen op te nemen,
krijgt ze dan 1.500 euro? En die andere mevrouw, die na 40 jaar
als zelfstandige gestopt is en nu 900 euro krijgt. Heeft die dan
geen recht op 1.500 euro? De afstand tussen wie gewerkt en
niet gewerkt heeft lijkt alleen maar groter te worden. Heb je dan
wel goed nagedacht?

Beleidsondersteunend werk is zeer interessant. Je leert veel bij,
begrijpt de stelsels en de interacties ertussen beter. Het is
boeiend als het ernstig is, met een gedetailleerd regeerakkoord
dat ook wordt uitgevoerd. En dat gaat soms zeer traag. Pas op,
we zijn vooruitgegaan met de grote pensioenhervormingen in
2011 en 2015. Maar het is onvoldoende. België hinkt achterop
en dat zal gevolgen hebben voor onze levensstandaard. Ik vrees
dat we dat nog moeilijk kunnen vermijden.
Ik ben wel blij dat ik terug ben aan de KU Leuven en vooral dat ik,
naast mijn onderwijstaken, vorig jaar ook weer met onderzoek
kon starten, een evaluatie van het optrekken van de pensioenleeftijd
voor vrouwen. Die is van 1996 tot 2009 heel geleidelijk van
60 naar 65 gegaan. De vraag is of die vrouwen langer werken
of een langere periode in de werkloosheid doorbrengen en of
dat dan aan de hervorming toe te schrijven is. Op het vlak van
onderzoek zie je nu in het buitenland ook al interessante
impactevaluaties. Twintig jaar geleden had je vooral ex ante
studies: men probeerde te simuleren hoe mensen zouden reageren
op een hervorming. Nu kan je achteraf, ex post, een evaluatie
maken van het causale effect van een potentiële hervorming.

IS HET MINIMUMPENSIOEN DAN GEEN GOEDE
MAATREGEL OM DE ARMOEDE TE BESTRIJDEN?

Armoede bestrijden is natuurlijk ook superbelangrijk. Maar dat
doe je o.a. door gericht te kijken naar wie er onder de armoedegrens zit. Die mensen zijn niet gebaat bij die verhoging. Ik geef
een voorbeeld. Neem een alleenstaande vrouw die in totaal
15 jaar gewerkt heeft en nu een inkomensgarantie voor ouderen
heeft. Die verliest door een hoger pensioen mogelijks een stuk
van de inkomensgarantie en blijft toch onder de armoedegrens zitten.
We geven in België zoveel geld uit aan pensioenen, zowat 11%
van het BBP, en we zitten nog altijd met 16% 65-plussers in
armoede! Noorwegen bereikt met 6% van het BBP aan pensioenuitgaven een armoedegraad van 10%. Als het doel is, een
sociale verzekering bieden en armoede bestrijden, en je geeft
heel veel geld uit aan een maatregel waarmee je geen van beide
bereikt, is die maatregel dan effectief? Met microsimulatie kan
je de effectiviteit nauwkeurig nagaan. Helaas valt het me op dat
België weinig pensioenonderzoek doet in vergelijking met andere
landen. In Nederland zijn er liefst zes universiteiten mee bezig.
Deeltijds pensioen vind ik ook een prachtig idee dat al in heel
wat landen bestaat. Fascinerend onderzoek naar de impact van
een bruuske pensionering op de fysieke en mentale gezondheid
wijst trouwens uit dat zo’n radicale verandering niet zo gezond is.
Je bouwt beter gradueel af. Maar ook hier hangt veel af van de
manier waarop je het implementeert. Je moet het zo ontwerpen
dat het de overheidsbegroting niet bezwaart, dat het werkenden
niet aanzet om vroeger te stoppen.

SINDS MEI 2020 MAAKT U DEEL UIT VAN DE REGENTENRAAD VAN DE NATIONALE BANK. WAT IS DE ROL VAN
DIE RAAD?

Het feit dat de Nationale Bank een taak van maatschappelijk
belang heeft, kan haar speciale bestuursorganen verklaren.
De Regentenraad heeft een aantal bevoegdheden die bij
vennootschappen bij de algemene vergadering liggen, zoals het
goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag, de uitgavenbegroting ... Een belangrijke taak is de tweewekelijkse bespreking
van de economische ontwikkelingen in België en in de eurozone,
het monetair beleid, ... De studiedienst produceert ook continu
ontzettend interessante studies, bijvoorbeeld over de impact
van de Covid-crisis en de vooruitzichten, de klimaatverandering
en energietransitie, de overheidsfinanciën, de solvabiliteit van de
ondernemingen ... Dat wordt daar besproken en ik geef zelf
macro-economie en Economics of monetary integration, dus dat
vind ik heel boeiend. Ik heb de indruk dat de Nationale Bank al
een tijdje bezig is met een vernieuwingsoperatie. Ik ervaar een
frisse wind en zie dynamiek en innovatie. De aanstelling van meer
vrouwen in de regentenraad past helemaal in die vernieuwing.
Veerle De Grauwe
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BOEKONOMIKA
Principles of
Database Management
Wilfried Lemahieu, Seppe vanden Broucke, Bart Baesens

WAAROM HEBBEN JULLIE BESLIST HET BOEK PRINCIPLES
OF DATABASE MANAGEMENT TE SCHRIJVEN?

Wilfried Lemahieu: We gaven reeds meer dan 20 jaar een
tweetal vakken over database management, gevolgd door
zowel bachelor- als masterstudenten, en vonden eigenlijk geen
enkel bestaand boek dat een goede balans had tussen
theoretische diepgang en praktische toepassing. Verder zagen
we de interesse in deze materie sterk groeien. Toen we het vak
Principles of Database Management begonnen te doceren
hadden we 50 studenten, ondertussen hebben we er al 375!
Op basis van onze cursusinhoud en slides zijn we dan maar
aan de slag gegaan en besloten we zelf een boek te schrijven.
Daarbij wilden we de materie ook voldoende breed benaderen.
Naast dus de materie over databasemodellering en diverse
types databasesystemen, hebben we het ook over de database
in haar context: gaande van data-integratie over data-governance
tot zelfs diverse technieken voor data- analytics.

HOE POPULAIR IS HET BOEK MOMENTEEL?

Bart Baesens: Het boek wordt momenteel door zo’n kleine
honderd universiteiten wereldwijd gebruikt als handboek in
cursussen over Database Management, Data Modeling en zelfs
Data Science. Tussen die universiteiten zitten toch behoorlijk
wat kleppers zoals University of Cambridge, University College
London en National University of Singapore. Er is recent ook
een vertaling van het boek in het Mandarijns gepubliceerd.
Op termijn zijn we ook van plan onze YouTube video’s in
het Mandarijns te laten inspreken.

BIEDEN JULLIE NAAST HET BOEK OOK NOG ANDERE
SERVICES AAN?

Seppe vanden Broucke: Ja, op onze boekwebsite www.pdbm
book.com bieden we verschillende add-ons, zoals gratis
YouTube video’s, slides in het Engels en Mandarijns en ook een
on-line quizomgeving waar de studenten automatisch multiple
choice vragen kunnen genereren, ofwel per hoofdstuk of over
geselecteerde hoofdstukken heen. Dat laatste wordt door de
studenten zeer enthousiast onthaald, gezien ze zo zeer gemakkelijk hun begrip van de leerstof kunnen verifiëren en zich
voorbereiden op het examen. Verder hebben we ook een online
playground omgeving waar de studenten kunnen experimenteren
op een aantal voorbeeld-databases die wij vooraf aangemaakt
hebben. Ze kunnen daarbij zonder zelf ingewikkelde installaties
te hoeven doen kennismaken met zowel de ‘gevestigde
waarde’ van een relationele databasesysteem als met nieuwere,
NoSQL systemen zoals MongoDB en Neo4j.

14

HOE LANG DUURT HET SCHRIJVEN VAN EEN BOEK?

Wilfried: Het was een zeer intensief, lang maar leerrijk proces.
Eerst moet je een internationale uitgever vinden. We hadden er
een drietal gecontacteerd en zijn dan uiteindelijk met Cambridge
University Press in zee gaan, gezien de ondersteuning zowel
tijdens het schrijfproces zelf als de marketing achteraf.
We hebben het werk dan onder ons drie verdeeld maar uiteraard
elkaars hoofdstukken ook grondig nagelezen, herwerkt en
gecontroleerd op inconsistenties en overlap. De hoofdstukken
werden dan ook nog eens extern gereviewed wat ons bijzonder
nuttige inzichten opleverde en de kwaliteit sterk ten goede kwam.

Bart Baesens, Wilfried Lemahieu en Seppe vanden Broucke

Die externe ‘development editor’ was een Amerikaan waarmee
het wonderwel klikte. Hij had een groot gevoel voor humor en
een passie voor wielrennen: hij kon zowaar elke heuvel in
de Ronde van Vlaanderen uit het hoofd opnoemen, hoewel hij nog
nooit in België geweest was. Het ganse proces van publisher
pitching tot publicatie heeft ruwweg zo’n 2 jaar in beslag genomen.

met de business. Het is immers heel belangrijk om de vereisten
van de business grondig te kennen en te begrijpen vooraleer
men ze met een geschikt datamodel optimaal in kaart kan
brengen. Een goed datamodel is een eerste garantie voor
datakwaliteit wat dan terug aan de eerste les relateert.
HOE KAN JE DE LEZER VASTHOUDEN TIJDENS HET

KUNNEN JULLIE EEN DRIETAL LESSEN MEEGEVEN DIE
HET LEZEN VAN HET BOEK OPLEVEREN?

Bart: Een eerste les betreft datakwaliteit. Om goede beslissingen
te nemen, gestoeld op data, is het belangrijk dat de data van
goede kwaliteit is. Vaak valt daar meer winst te boeken dan met
een meer complexe analysemethode. Datakwaliteit is echter
een multidimensioneel concept met verschillende criteria zoals
accuraatheid van data (bijvoorbeeld leeftijd is 300 jaar), datavolledigheid (bijvoorbeeld leeftijd ontbreekt), dataconsistentie
(bijvoorbeeld een student die meer studiepunten in zijn programma
heeft dan toegelaten), etc. Goede datakwaliteit is essentieel
voor het nemen van goede beslissingen. Je kan het een beetje
vergelijken met een kok die geen goede schotel kan maken op
basis van slechte ingrediënten.
Seppe: Een tweede les is dat men altijd omzichtig en gezond
kritisch moet omgaan met nieuwe technologieën. NoSQL-databases werden bijvoorbeeld met veel tromgeroffel binnen de
databasewereld onthaald, maar naderhand bleek het toch minder
evident om ze succesvol in productie te brengen. Veel bedrijven
zijn dan ook op hun stappen moeten terugkeren en terug
gegaan naar hun oude, vertrouwde, meer robuuste en stabiele
SQL-omgevingen zoals MySQL, Oracle, IBM en Microsoft.
Tegelijk plooien veel producenten van NoSQL-databases
zich dubbel om, jawel, een SQL-interface bovenop hun product
te voorzien.
Wilfried: Een derde les is dat het belangrijk is dat men als data
architect, data modeler of data scientist heel nauw samenwerkt

LEZEN VAN HET BOEK?

Seppe: We hebben hier vooraf grondig over nagedacht en
bieden hiervoor drie faciliteiten aan. We hebben een (fictief)
scenario opgesteld rond Sober, een taxibedrijf dat met zelfrijdende
auto’s werkt, en gebruiken dit als rode raad doorheen het ganse
boek. Elk hoofdstuk begint dan met een concrete probleemstelling van Sober en eindigt met de oplossingen ervoor zoals
besproken in het hoofdstuk. Verder hebben we ook Connection
boxes voorzien die koppelingen leggen tussen de hoofdstukken
zodat de lezer duidelijk de samenhang ervan kan opvolgen.
Ook hebben we Content boxes’ voorzien die af en toe wat
breder uitzoomen en zeer concrete (bedrijfs-)voorbeelden geven
van het besproken materiaal. Andere voorbeelden zijn iets
persoonlijker van aard, zoals de inhoud van Barts wijnkelder.
Verder eindigt elk hoofdstuk met een set van multiple choice en
open vragen.
WORDT MEN RIJK VAN HET SCHRIJVEN VAN EEN BOEK?

Bart: Tot onze grootste spijt niet. De royalties bij het schrijven
van een boek liggen typisch rond de 20% van de netto
boekomzet. Gezien de relatief lage prijs (ondanks uiteraard
de kwaliteit!), laten we het aan de lezer om de rekenoefening te
doen. Trouwens, wie ons op dit gebied toch absoluut een
handje willen toesteken, kan het boek gemakkelijk bestellen op
www.amazon.com.
Michael Boelaert
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KU Leuven en FEB
breiden het aanbod van online
infodagen en -initiatieven uit
Ook dit voorjaar kunnen toekomstige studenten door de coronamaatregelen onze
campussen niet bezoeken tijdens de openlesdagen en infodagen. Een opleiding
en onderwijsinstelling kiezen uit het grote aanbod is sowieso al niet makkelijk.
Daarom engageren KU Leuven en FEB zich verder om toekomstige studenten
maximaal online te informeren en te begeleiden bij hun studiekeuze.
VIRTUELE BEURZEN EN TOURS
Ook de traditionele studie- en informatiedagen (SIDins) van het
Departement Onderwijs gingen in januari virtueel. Via een beursplatform konden studenten in chatboxen per opleiding en per
faculteit vragen stellen aan professoren en studie(loopbaan)begeleiders. Ook KU Leuven biedt in maart opnieuw online
alternatieven aan, zoals een interactieve online infodag en een
virtuele Verderstudeerbeurs. Internationale studenten kunnen
later dit jaar weer met al hun vragen over de Engelstalige
bachelors en masters terecht op de Online Open Day.
Het afgelopen jaar heeft de faculteit dan ook fel geïnvesteerd
in extra videomateriaal, zowel over de opleidingen aan FEB
(in samenwerking met de programmaverantwoordelijken) als met
nieuwe testimonials van studenten en professoren. Die video’s
worden via het facultaire Youtube-kanaal en de KU Leuven website
verspreid naar de studiekiezers. Dat aanbod heeft zijn effect niet
gemist. Het Youtube-kanaal van FEB kent sinds de eerste
lockdown een verdubbeling van het aantal abonnees.
Sinds dit academiejaar kan je ook alle KU Leuven-campussen
virtueel ontdekken via 360° tours. Zo kunnen studenten van
thuis uit bekijken waar ze zullen terechtkomen en hoe de campus
en de gebouwen er vanbinnen uitzien.

CHATBOX
We hopen allemaal op een on-campus infodag eind april, maar
tot dan kunnen abituriënten dus terecht op de website voor
extra audiovisueel materiaal en contacten. Tijdens de online
infodagen is er ook videomateriaal over de verschillende bacheloropleidingen beschikbaar en mikken de faculteit FEB en KU Leuven
ook op de nodige interactie met de leerlingen (en ouders).
Zo krijgen bezoekers uitgebreid de kans om via videogesprekken
en chat hun persoonlijke vragen te stellen aan professoren,
huidige studenten en medewerkers van de faculteit.
Voor toekomstige (internationale) studenten met interesse in de
Engelstalige opleidingen installeerde de faculteit op haar website
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een permanente chatbox die elke week op vaste tijdstippen
bemand is. Om sterk aan de start te komen voor een opleiding
aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen worden
een aantal initiatieven digitaal aangeboden zoals het voorbereidingstraject wiskunde.

EEN DIGITALE BLIJVER?
Wellicht zullen een aantal van deze online initiatieven verder
aangeboden worden post-corona. We bereiken er vaak een
ruimer publiek mee, dat bovendien goed voorbereid is.
Dat merken we aan het type vragen dat we krijgen tijdens de
interactieve sessies. De online infodagen van vorig jaar bewezen
dat een verplichte omslag naar het digitale niet nefast hoeft
te zijn, maar net voor mooie opportuniteiten kan zorgen.
Zo kunnen jongeren virtueel op één dag makkelijker verschillende opleidingen en faculteiten bezoeken en hun vragen stellen
zonder dat ze de deur uit moeten. Dat kan in de toekomst een
mooie aanvulling blijven op de live infodagen.
Veerle De Grauwe
Meer info & data van infomomenten aan FEB:
https://feb.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infomomenten
Volg het Youtube-kanaal van FEB:
https://www.youtube.com/user/FebAtKUL

DUOGESPREK PROFESSOREN JOEL MOKYR EN PETER TEIRLINCK

Vooruitgangsdenken doorheen
de tijd: wat we daaruit kunnen
leren, én wat niet
Tijdens de afgelopen winterprik werden Prof. dr. Joel Mokyr (Northwestern University,
Chicago), en Prof. dr. Peter Teirlinck (FEB, KU Leuven) online verbonden voor een
boeiend gesprek over het belang van economische geschiedenis, wetenschappelijke
en technologische vooruitgang, het belang van de menselijke interventie in dit
proces, en de vervaging van geldende structuren op vele vlakken als bron voor
innovatie en vooruitgang. De huidige coronacrisis vormde daarbij zowel een sterke
trigger als een toetssteen voor diverse bespiegelingen. Met als kernvraag: wat kan
er voor de toekomst geleerd worden inzake crisisbeheersing en hoe kunnen we
ons daarop organiseren?

DE VERMENGING VAN ECONOMISCHE
GESCHIEDENIS MET MAATSCHAPPELIJKE
REALITEIT ALS KENNISBRON
Joel Mokyr: Ik start mijn lessen geschiedenis met de stelling
‘I use history to teach economics and I use economics to teach
history’. Door vanuit historisch oogpunt te kijken naar de
economische realiteit, ontstaan er extra mogelijkheden om alle
mogelijke, ook economische constellaties te bestuderen. Je krijgt
een bredere kijk op de mogelijkheden, waarbij de evolutie zeker
in de laatste 200 jaar razendsnel is gegaan en waarbij één van
de meest primaire noden – overleven in een situatie van permanente armoede – voor het grootste deel van de wereldbevolking
is weggevallen. Daar wil ik aan toevoegen dat geschiedenis,
dus ook economische, ons denken kan verrijken maar tegelijk
ons slechts beperkt lessen kan bieden. ‘Every sentence that
starts with the words “History teaches us” is wrong!’. Je kan niet
zomaar teruggrijpen naar succesvolle praktijken uit het verleden
om deze zonder meer toe te passen om een huidig probleem
op te lossen. Dat kan in vele gevallen grote fouten opleveren,
zeker in een wereld die steeds sneller evolueert en waar
veranderingen zorgen voor scherpere gevolgen.
Peter Teirlinck: Inzicht in economische geschiedenis is toch
bijzonder waardevol voor het nemen en begrijpen van beslissingen
binnen een specifieke en tijdsgebonden maatschappelijke context.
Het is van belang dit niet uit het oog te verliezen bij het bepalen
van de plaats die economische geschiedenis kan krijgen in het
curriculum, en waarop economische geschiedenis als vak moet
inzetten om gericht de kennis van de studenten te verruimen.
Joel Mokyr: Je kan altijd beter meer weten over het verleden,
maar je moet uitkijken voor de verschillen. De verschillen tussen

de financiële crisis van 2008 versus deze van 1929 waren groter
dan de gelijkenissen. Dit geldt evenzeer voor de huidige pandemie
ten opzichte van de Spaanse griep van 1918. Toen had men
eigenlijk geen idee wat daar de oorzaak van was. Dat de ziekte
werd veroorzaakt door een virus, was pas geweten in ... 1935.
De informatie van de genetische sequentie van het coronavirus
daarentegen was na slechts enkele weken mondiaal gekend via
publicatie op het internet. We zijn er in geslaagd om binnen het
jaar maar liefst 5 werkzame vaccins te ontwikkelen. Dat was in
1918 totaal ondenkbaar!
Ook de communicatie verloopt nu totaal anders: De Spaanse
griep (die slechts aldus genoemd werd omdat Spanje in de
eerste Wereldoorlog neutraal was en de communicatie niet
gecensureerd) werd eigenlijk verzwegen. Nu kan je zeggen dat
er globaal een zeer snelle info-uitwisseling is met daaruit leercurven betreffende bv. de manier van besmetting. Er toch zijn
er nog steeds heel wat fouten gemaakt en daarbij is de politiek,
als essentiële factor om te komen tot een goed beleid, in min
of meerdere mate een storende factor gebleken. In bepaalde
landen heeft het beleid echt wel het verschil kunnen maken –
daartoe reken ik ook de VS (althans sinds november) – waarbij
je ziet dat met het creëren van de juiste focus en het benoemen
van de juiste mensen op sleutelposities de mentaliteit in een
heel land, zelfs van dergelijke omvang, zeer snel en drastisch
kan veranderen. In Brazilië is dat dan weer helemaal niet gebeurd,
met als resultaat een erbarmelijk beleid met dramatische gevolgen.
Wat we uit deze crisis kunnen leren, is dus hoe belangrijk het is
om als samenleving te beschikken over goede instellingen en
beleidsmakers. En verder dat de wetenschap en haar beoefenaars
enorme vooruitgang hebben geboekt sinds de Spaanse griep.
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Je kan de geschiedenis van de pandemieën een beetje zien als
een wedloop tussen de natuurlijke evolutie en de kennis die we
opbouwen: waar de evolutie voortdurend probeert om ons aan
te vallen via o.a. nieuwe virussen en varianten, vechten wij terug
met kennis. Als ik daarbij moet wedden op de winnaar op langere
termijn, zet ik resoluut in op kennis. De evolutie zal blijven doorgaan
om ons via andere wegen weer aan te vallen, maar wij worden
er steeds beter in om terug te vechten, o.a. via gespecialiseerde
gebieden zoals moleculaire immunologie die in 1918 niet eens
bestond. Wat zich in zo’n cel afspeelt en de kennis die we
daarover nu hebben, dat is eenvoudigweg niet te vergelijken
(zelfs niet ten opzichte van de kennis in 1980, bij het begin van
de AIDS-epidemie). Wellicht kijkt men binnen 100 jaar terug op
deze periode om eveneens te zeggen dat we er nog niet zoveel
van wisten. Daarom denk ik dat we op langere termijn steeds
gemakkelijker dergelijke uitdagingen zullen kunnen overwinnen.
Ik ben wat dat betreft erg optimistisch.
DE MIXED ECONOMY VAN OVERHEID EN PRIVATE
BEDRIJVEN VERENIGD ROND HETZELFDE DOEL
Peter Teirlinck: Bij wetenschappelijke vooruitgang en technologie
is kennis effectief cruciaal. Een aandachtspunt daarbij is dat
kennis normaliter een publiek goed is, maar dat het gebruik van
kennis soms gemonopoliseerd wordt (vnl. door multinationals).
Het is van belang dat we daar op de juiste manier mee omgaan.
Gebeurt het afschermen van kennis en technologie via bv.
patenten optimaal? Wordt er daarbij ook rekening gehouden
met situaties zoals de huidige pandemie, waarbij kennis zoveel
mogelijk toegankelijk moet worden gemaakt voor de gemeenschap?
Joel Mokyr: Het concentreren of afschermen van kennis is niet
altijd goed, maar ik ben eigenlijk wel positief over het feit dat het
kapitalisme in deze crisis goed heeft gepresteerd. Een vijftal
grote farmaceutische bedrijven zoals Pfizer hebben zich op
deze kwestie gestort, daartoe weliswaar aangemoedigd vanuit
de overheid via subsidies voor onderzoek. Hun wetenschappers
hebben het probleem zeer snel weten te herleiden tot iets wat
hanteerbaar is. Dat verdient op zich waardering en de globale
schaal waarop dit zich heeft afgespeeld, maakt dat ik erg onder
de indruk ben van deze inspanning. Via de combinatie van een
relatief vrije markt, mét steun van de overheid ook in de VS,
heeft men dit alles kunnen realiseren op één jaar tijd, wat historisch
ongezien is.
In 1796 heeft men het eerste vaccin weten te ontwikkelen tegen
de pokken en pas 100 jaar later het volgende tegen polio.
Pas tegen het einde van de 19e, begin 20e eeuw begon men
via het onderzoek van Paul Ehrlich enig begrip te krijgen omtrent
immunologie. Sindsdien hebben we het ene vaccin na het
andere ontwikkeld en zien we, ook daar, een sterke versnelling
in de vooruitgang. In het begin van de 20ste eeuw waren besmettelijke ziektes nog de voornaamste doodsoorzaak. Sindsdien is
het aandeel van de mensen die daaraan sterven (voor het uitbreken
van deze crisis) met 96% gedaald, en zijn besmettelijke ziekten
als doodsoorzaak gezakt naar de vijfde plaats na o.a. hartziekten
en kanker. Mensen gaan niet meer dood aan infectieziekten,
die oorlog hebben we bijna gewonnen. De natuurlijke evolutie
blijft ons wel regelmatig opnieuw uitdagen, zie Aids of Ebola.
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De oorlog is nooit helemaal over maar iedere keer wanneer er
een veldslag komt, winnen we hem en bovendien sneller, en dat
is zeker een reden om optimistisch te zijn. Daarbij lijkt het
collaboratieve model tussen bedrijven en de overheid zeker een
goed model te zijn. Vanuit het maatschappelijk belang biedt
de overheid via incentives de noodzakelijke triggers tot actie aan
de ondernemingen die eraan willen verdienen. Incentives matter!
Zolang de goederen vrij toegankelijk zijn voor iedereen, wat het
geval is want de vaccins zijn overal gratis, vind ik dit een prima
win-win-model. Dat model kan volgens mij daarom zeker ook
gebruikt worden voor gelijkaardige uitdagingen in de toekomst.
Peter Teirlinck: Vanuit innovatie-oogpunt biedt de samenwerking tussen overheid en bedrijven interessante inzichten.
De overheid komt tussen omdat er een marktfalen dreigt vanuit
maatschappelijk oogpunt. Dit falen verwijst naar beperkte
motivatie van een bedrijf om kennis te ontwikkelen en daarin te
investeren indien anderen die kennis ook kunnen gebruiken en
een bedrijf zich daardoor niet alle winsten uit die kennisopbouw
(ter compensatie van de daaraan verbonden kosten en risico's)
kan toe-eigenen. In dat geval is overheidstussenkomst verantwoord,
opdat de kenniscreatie effectief kan plaatsvinden. Behoudens
voor de coronacrisis waar de case evident is, kan men in bredere
zin debatteren over middelen en domeinen waarop de overheid
moet inzetten om onderzoek en ontwikkeling te financieren,
en eveneens wat een correcte prijs is van daaruit volgende
kennis en innovatie (vermarkten van kennis). Bedrijven moeten
hierbij de mogelijkheid hebben om (delen van) de doorheen
het proces opgebouwde kennis te patenteren of zich op een

duidelijk andere logica is dan deze van een privaat bedrijf.
Als een dergelijke mixed economy goed is opgezet, werken
overheden en bedrijven samen in een soort coalitie. Over het
algemeen levert dat goede resultaten, in elk geval betere
resultaten dan in die landen waar de overheid alles wil doen.
Verder is het niet onbelangrijk om aan te stippen dat de kennisproductie, zeker als je kijkt naar de mens als individu, niet alleen
vanuit financiële overwegingen gebeurt. Veel mensen, die actief zijn
in onderzoek, zijn ook gedreven door erkenning door anderen
in hun gebied. Toegegeven, de Nobelprijs is 1 miljoen dollar waard,
maar het gaat eigenlijk vooral om de eer. Verder zijn mensen
ook heel vaak gewoon altruïstisch gedreven. Ze denken: ‘Dit is
een plaag en het is mijn taak om de mensheid daarvan te
verlossen’. Als ik denk aan Dr. Anthony Fauci die bij ons in
de VS elke dag op TV komt, zie ik toch voor alles een idealist:
het gaat hem volgens mij echt niet om het geld, en eer heeft hij
genoeg. Hij wil toch vooral zijn medeburgers in de VS van deze
pandemie verlossen. Ook als het een combinatie is van diverse
motieven, is dat voor mij prima zolang dat resultaten oplevert.
Als je het tilt op het niveau van het bedrijf, zal de overheid
wellicht meer regulerend moeten optreden, anders gaan grote
ondernemers en directeurs wellicht toch proberen om hun
winsten te maximaliseren.

andere manier toe te eigenen. Het is echter een uitdaging om
een evenwicht te vinden tussen het toelaten van de vrije
marktwerking en het garanderen van het maatschappelijk
optimum waarbij kennis maximaal benut wordt ten behoeve
van de gemeenschap.
Naast het aansturen naar een dergelijk optimum via de juiste
regulering en feitelijke beleidsmaatregelen, speelt de overheid
verder ook een cruciale rol wat de menselijke inbreng betreft,
onder meer bij de organisatie van het onderwijs en het opleiden
van goed geschoolde mensen. Human Resources is essentieel,
en mag naast het vrij genereuze ondersteuningsbeleid voor
onderzoek en ontwikkeling niet uit het oog verloren worden.
Joel Mokyr: Daar ben ik het volkomen mee eens. De markt
voor kennis is een rare markt, met een a-typische prijszetting.
Als je een pizza koopt en je geeft een stuk weg, heb jij minder
dus gaat het weggeven gepaard met een kost. Dat is niet
het geval met kennis, knowledge is non rivalrous. Als ik kennis
deel, heb ik niet minder en daarom is het eigenlijk een publiek
goed. Dat is meestal de onderliggende oorzaak van een markt
die niet goed werkt. Daarom is een goede taakverdeling tussen
overheid (en van goede politici die alles op de juiste manier
organiseren!) en private ondernemingen belangrijk. Een voorbeeld hierbij is het National Institute of Health in de V.S. waarbij
de regering enerzijds zelf onderzoek doet, en daarnaast ook
heel veel onderzoek uitbesteedt aan de private sector. Wat de
regering uiteindelijk wil, is dat een maximaal aantal mensen
kunnen genieten van de baten van dergelijk onderzoek, wat een

Peter Teirlinck: Hier zie je duidelijk de mechanismes van
de diverse ‘Helix’-modellen die gebruikt worden om de samenwerkende partijen bij innovatie in kaart te brengen. In het Triple
Helix-model gaan de overheid, de universiteiten en de private
sector een samenwerking op vlak van innovatie vormen:
de overheid zorgt voor het juiste raamkader (framework
conditions), en gaat via regulering de incentives tot innovatie
voorzien waarvan de private sector de motor is, en waarbij
de universiteiten kennis (via infrastructuur bv. labs) en kritische
human resources gaan bieden. In meer recente (Quadruple en
Quintuple) Helix-formaties winnen maatschappelijke elementen
(sociale aspecten en duurzaamheid) sterk aan belang door
inbreng van bredere maatschappelijke actoren, een model
waarin de altruïstische inslag om mee te werken aan het
bestrijden van de pandemie zeker ook kan passen.
Vanuit economisch historisch oogpunt zie je hoe de huidige
pandemie ons bestel zal beïnvloeden, via de organisatie van het
werk met bv. meer thuiswerk, via de schulden die de overheid
maakt om de economie draaiende te houden en onze bedrijven
te helpen overleven enz. Ook al gaan we nu misschien wel
bedrijven ‘redden’ die daarvoor eigenlijk al wankelden, we hebben
in elk geval wel geleerd uit de financiële crisis van 2008 dat het
soms beter is om de geldkraan niet (volledig) dicht te draaien.
Joel Mokyr: Vanuit historisch perspectief zie je heel vaak dat
bepaalde catastrofes soms een bijzonder sterke invloed
uitoefenen op de manier van denken en van daaruit op het beleid.
Het Victoriaanse Engeland, dat zich uitstrekte over het grootste
deel van de 19 eeuw, benadrukte initieel zeer sterk de pure
laissez-faire economie. Economisch liberalisme en minimale
overheidsinmenging als gedachte waren zeer dominant in
het begin van het Victoriaanse tijdperk (vanaf 1830).
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Drie ingrijpende gebeurtenissen, die vrij kort na elkaar optraden,
hebben een radicale verandering in deze denkwijze teweeggebracht: de Ierse hongersnood in 1845 waarbij anderhalf
miljoen mensen het leven hebben gelaten, het uitbreken van de
cholera-epidemie in 1832 en verder in parallel en gestaag een
steeds ernstiger om zich heel heen grijpende luchtvervuiling in
de steden door het massaal verbranden van kolen. Het gevolg
is dat, in het tweede deel van de Victoriaanse economie, nl.
vanaf 1860, er steeds meer wetgeving ontstaan is die niet
consistent is met de laissez-faire gedachte, nl. wetgeving
bedoeld om kinderarbeid of luchtvervuiling terug te dringen.
Het soort denken dat toen ontstaan is, zie je nu weer: Public
health is te belangrijk om helemaal over te laten aan het privébelang. Het is een domein dat feitelijk moet beheerd worden
door de regering. Daarbij is de hamvraag of de overheid
de capaciteit en competentie heeft om dit uit te voeren.
De grote verschillen in visie over het beleid, zijn een blijvende
bron van bezorgdheid.
HET VERSNELD ONTSTAAN VAN NIEUWE
WERKVORMEN EN EEN HYBRIDE
WERKORGANISATIE
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Peter Teirlinck: Naast een wijziging in onze manier van denken,
zorgen crisissen steevast ook voor een duidelijke technologische
versnelling, in het geval van de pandemie van een alom om zich
heen grijpende digitalisering. Daarbij is het zaak om er voor
te zorgen dat de bevolking zo goed mogelijk ‘mee’ blijft.
De opkomst van nieuwe technologieën, bv. artificial intelligence,
kan grote groepen van de bevolking het onbehaaglijke gevoel
geven dat ‘alles steeds sneller gaat’, steeds complexer wordt
en het daardoor moeilijker wordt om bij te blijven. Daarbij kunnen
werk- en andere leefomgevingen, minstens tijdelijk, ook verwarrender of chaotischer lijken omdat bv. ook de grenzen van
bedrijven gaan vervagen. Grote spelers als Amazon of Google
die zich in tal van nieuwe activiteiten lanceren (zoals het bancaire
of automobiel) zijn daar een goed voorbeeld van.
Als we specifiek kijken naar tewerkstelling wordt daarom Levenslang leren en inzet op blijvende bijscholing nog meer cruciaal.
Vragen zoals ‘Hoe zal werk eruit zien in de toekomst?’ en ‘Wat zal
de rol van de mens zijn in de maatschappij?’ dringen zich op.
Waar dit mogelijk een filosofisch debat lijkt, gaat het wel naar
de kern van de zaak: gedurende lange tijd hebben we een
model gehad waarbij groei (en daarbij groei van het BNP als
maatstaf) dé basis was waarop het ganse economische bestel
inclusief de organisatie van het werk gebaseerd was en van
waaruit bv. de stijgende vergrijzingskosten gefinancierd worden.
Met de opkomst van de nieuwe technologieën die mogelijk een
deel werk zoals wij het vandaag kennen kunnen elimineren,
wordt dé uitdaging hoe we iedereen zinvol werk (een basisrecht)
kunnen blijven bieden? Dat zijn niet alleen uitdagingen voor
binnen 20 of 30 jaar, maar ook reeds voor de nabije toekomst.
Vanuit technologisch standpunt is de boodschap duidelijk:
investeren in kennis en bijscholing.

Daarbij kan de vraag gesteld worden of het huidige beleid in
België om de pandemie te beheersen niet te eenzijdig gericht
is op financiële steun ter compensatie voor de sluiting van
de bedrijven gedurende de afgelopen maanden? Wordt er wel
voldoende ingezet om mensen en bedrijven aan te moedigen
om zich in deze periode bij te scholen? Nieuwe kennis, skills en
competenties zullen straks nochtans zeer hard nodig zijn:
business-as-usual zal niet meer het dominante design zijn
na de pandemie. De wereld is radicaal veranderd, en ook
de concurrentie zal niet meer dezelfde zijn. Het komt er op aan
dat mensen hun tijd optimaal benutten of benut hebben om van
daaruit de sprong, die bv. ook wij als onderwijsinstelling de
afgelopen tijd hebben moeten maken, zo goed mogelijk te
kunnen maken. Sommigen zullen die transitie beter maken dan
anderen. Zo zullen grotere bedrijven hierbij mogelijk minder
problemen ondervinden dan de kleinere.
Joel Mokyr: In verband met de komende druk op het economisch
bestel, waar ik me bij aansluit, wil ik nog twee punten toevoegen. Vooreerst meen ik dat economische groei als motor en
doel van de maatschappij zal blijven bestaan, waarbij het dan
wel de vraag is wat we zullen maken. De nood voor het maken
van materiële producten zoals fietsen is eindig. Anderzijds staan
we voor een van de grootste uitdagingen nl. de klimaatcrisis.
Om dat tegen te gaan, zullen we andere zaken moeten gaan
produceren met het oog op het aanpassen van de infrastructuur

om de directe gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
Minder motoren en meer infrastructuur! Dat zal bijzonder veel
geld kosten en dus moeten er bronnen gegenereerd worden
om te kunnen investeren. Groei blijft daarom nodig, maar het is
vooral het doel dat verandert, dat we wellicht moeten linken aan
de grote uitdagingen, waaronder klimaatverandering.
Het tweede punt betreft de veranderingen van de arbeidsmarkt,
in bijzonder het effect van telewerken. In 2001 heb ik daarover een
hoofdstuk geschreven, toen de mogelijkheden rond telecommuting
duidelijk werden n.a.v. de opgang van de technologische mogelijkheden en wat dit zou betekenen naar de nood aan fysieke aanwezigheid van mensen op het werk. In tegenstelling tot wat ik
toen dacht, nl. dat dit zeer snel zijn opgang zou maken door
evidente voordelen (bv. geen tijdverlies en stressopbouw door
de files), heeft dit zich veel trager doorgezet wellicht door de nood
aan sociaal contact en aan extra informatie zoals het observeren
van body language tijdens meetings. Uiteindelijk hebben we door
de pandemie geleerd om het werk anders te doen, in bijzonder
voor veel dienstenberoepen zoals het onderwijs. Na de pandemie
zal telewerken een blijver zijn: een kwart tot een derde van de
arbeid zal remote kunnen gebeuren waardoor grote kantoren dus
ook minder nodig zullen zijn wat zal zorgen voor een ongekende
flexibiliteit. Dit zal de arbeidsmarkt fundamenteel veranderen en
verschillen creëren tussen mensen die telewerken en diegenen
voor wie dat fysiek onmogelijk is (bv. de bouw, horeca etc.).
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er wel een generatie van professionals die dit omarmen en voor
wie een occasionele aanwezigheid op kantoor ruim voldoende is.
Het wordt beslist een geheel andere wereld!
Peter Teirlinck: Daarbij mogen we toch het belang niet onderschatten van interpersoonlijk contact. Zowel bij bedrijven als in
de samenleving zie je clusters, denk maar aan Silicon Valley.
Waar je zou verwachten dat de wereld door de digitale evolutie
meer plat geworden is, zie je in werkelijkheid sterke ongelijkheid
tussen regio’s en neemt deze nog verder toe. Dit wordt bevestigd
in de innovatieliteratuur in bijzonder deze van de laatste 20 jaar,
met extra aandacht voor de factor locatie en voor regio’s waarin
mensen en bedrijven zich concentreren, en de (positieve)
economische en innovatieve output die daar het gevolg van zijn.
Een driver daarbij is net dat kennis en innovatie tacit van aard is
en niet zomaar (digitaal) kan doorggeven worden. Een ander
cruciaal aspect inzake kenniscreatie en innovatie is trust, vaak
gestoeld op basis van opgebouwde persoonlijke relaties.
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twenty years. He is a fellow of the American Academy of
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Deze verandering zal niet per se positief uitdraaien voor
iedereen. Er dreigt een nog grotere kloof te ontstaan tussen
geschoolde en ongeschoolde arbeid. Anderzijds is de evolutie
op zichzelf wel positief (minder files, minder transport en
brandstof, ...). Wellicht gaan we evolueren naar een hybride
systeem waarbij mensen steevast enkele dagen per week thuis
kunnen werken en dat zal wellicht een grote verandering en
bovendien verbetering zijn op de arbeidsmarkt. Misschien komt
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Joel Mokyr: Technologie verandert de manier waarop wij met
elkaar interageren, dat is altijd zo geweest. Je mag daar ook
taal onder verstaan, met daarna de ontwikkeling van het schrift,
en vervolgens alsmaar snellere methodes om te communiceren.
Waar de telefoon ooit een doorbraakinnovatie was ten opzichte
van de brief, is dit als medium intussen ook al volledig achterhaald
door sociale media. Tegenwoordig zie je soms dat jongelui die
naast elkaar zitten, elkaar tekstberichten sturen in plaats van
met elkaar te praten. We moeten kunnen blijven interageren met
elkaar om vertrouwen te kunnen opbouwen, maar dat proces
is niet onafhankelijk van de technologie die we daarbij gebruiken,
en het valt niet te voorspellen hoe zich dat verder gaat
ontwikkelen. Evenmin zoals Bell kon voorspellen wat de sociale
en andere gevolgen zouden zijn van de uitvinding van de
telefoon, kunnen we ook nu niet voorzien hoe de maatschappij
zich zal ontwikkelen op basis van de huidige en aankomende
communicatievormen. De steeds snellere technologische vooruitgang die we ook op dat domein kennen, vormt niet alleen een
kans maar ook een stevige uitdaging: oudere generaties
hebben immers steevast meer moeite om zich aan te passen
aan de nieuwe communicatie. Mensen die nu ouder dan 65 jaar
zijn, hebben weinig te maken met Twitter of Facebook.
Mijn studenten maken daar allemaal gebruik van, waarbij ook
zij wellicht binnen 40 jaar zullen ‘voorbijgestreefd’ zijn door de
dan gangbare communicatievormen.
Aldus is een dreigende bron van ongelijkheid niet alleen locatie
of toegang tot telewerk maar ook leeftijd. Hoe sneller de technologie vooruitgaat, hoe sneller de ongelijkheid dreigt tussen
mensen van verschillende leeftijdscohorten. Als historicus vind
ik dat interessant, als persoon vind ik dat frustrerend. Als je er
niet aan deelneemt, sta je er immers wel buiten. Die dynamiek
is typerend voor de moderniteit en wordt ook gedreven
door kennis.
DE NOODZAKELIJKE AFSTEMMING TUSSEN TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG EN MENSELIJK HANDELEN
Peter Teirlinck: Kennis is een multidisciplinair concept. Het gaat
niet enkel om technologische kennis vanuit de exacte wetenschap.
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Om tot echte succesvolle innovatie en duurzame vernieuwing
te komen, moet er ook optimaal geput worden uit de social
sciences, met voldoende aandacht voor de menselijke component
en hoe deze optimaal te laten spelen. Multidisciplinariteit wordt
essentieel en het is van belang om deze maximaal te organiseren,
nl. het kader creëren waarin mensen optimaal betrokken kunnen
worden en ze maximaal gaan interageren. Ideaal houden beide
krachten elkaar in evenwicht en kunnen ze gelijktijdig evolueren,
anders kan technologie niet leiden tot succes.
Joel Mokyr: Daarmee raak je inderdaad de kernuitdaging
inzake innovatie. Het risico bestaat dat technologische kennis
zich sneller weet te ontwikkelen waarbij het moeilijk is voor de
social sciences om daar gelijke tred mee te houden. Deze spanning
dreigt door de complexiteit van de menselijke component op
zich, en in relatie tot de nieuwe technologische omgeving waarin
hij zich begeeft. Onze kennis over de mens en het menselijk
brein via de cognitieve wetenschappen zoals psychologie staat
nog maar relatief aan het begin.
Dat vereiste evenwicht dreigt met de groeiende vooruitgang
steeds verder verstoord te worden, wat zeker een aandachtspunt is. We zijn nu eenmaal een product van honderdduizenden
jaren evolutie, en dat kan je eenvoudigweg niet zomaar veranderen.
Ik wil verwijzen naar een uitspraak van Douglas North, (nvdr:
winnaar van de Nobelprijs in 1993 en vernieuwer van de studie
van economische geschiedenis via de inbreng van kwantitatieve
onderzoeksmethoden voor economische en institutionele
veranderingen): ‘There is a good reason why we economic
historians speak of technological progress but institutional
change!’ Technologie gaat vooruit waarbij instituties veranderen,
soms gaan ze vooruit en soms niet. Dit is een pessimistische
gedachte als je ze beschouwt in het licht van het voorgaande,
nl. het belang die instituties hebben bij de organisatie van het
maatschappelijk bestel en in bijzonder bij het beheren van
crisissen. Het evenwicht tussen technologie en de maatschappij
waarin ze wordt toegepast dreigt dan namelijk net minder dan
meer stabiel te worden wat grote problemen kan veroorzaken!
Anderzijds zijn er ook heel veel denkers die veel positiever staan
ten aanzien van deze kwestie, en rotsvast geloven dat wij als

personen steeds beter worden en er zullen blijven in slagen om
ons telkens weer aan te passen.
Peter Teirlinck: Wat deze laatste gedachte betreft wil ik weer
de link leggen met het onderwerp waar we dit gesprek mee zijn
aangevat, nl. de waarde van economische geschiedenis. Op zich
moeten we voorzichtig zijn om er conclusies uit te trekken.
Anderzijds kan dit als vak in het curriculum van social sciences
zoals economie en bedrijfswetenschappen zeker helpen om bij
studenten de reflex te ontwikkelen om altijd te kijken naar
de context, en om te leren om - vanuit een beter begrip daarvan
- de beste keuzes te maken. Naast de focus op de ‘harde’
managementvakken waarin de gespecialiseerde technieken
worden aangeleerd, dient er zeker extra aandacht gevestigd
te worden op de tijd en ruimte waarin de kennis effectief
wordt toegepast. Waarom? Om daarbij op het belang van
de omgevingsfactoren te duiden als leidend element om mee
te nemen bij het nemen van beslissingen.
Joel Mokyr: Mijn ervaring met de studenten waaraan ik
geschiedenis doceer is gelukkig dat studenten relatief automatisch
de context gaan betrekken bij het specifieke historische studieobject. Als ik hen bv. vertel over de economie van het fascisme
in de 20ste eeuw in Europa, dan gaat men heel snel beginnen
te denken over de omstandigheden als root causes voor het
ontstaan van een dergelijk systeem en de rise to power van
figuren zoals Mussolini.
Peter Teirlink: Een essentiële voorwaarde opdat de maatschappij
zich gunstig kan blijven ontwikkelen, is de wil van het individu
om een positief maatschappelijke impact te creëren. Het belang
dat gehecht wordt aan doelen verbonden aan sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid, naast de klassieke drijfveren
om een bepaalde studie aan te vatten en een loopbaan uit te
bouwen, zijn hierbij bemoedigend. Aldus durf ik erop vertrouwen
dat de komende generaties technologische vernieuwing meer
en meer zullen omarmen om de grote maatschappelijke
uitdagingen aan te gaan.
Peter Vancompernolle
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Tijd voor actie om
studentenmobiliteit na
brexit veilig te stellen
Dat het Verenigd Koninkrijk uit Erasmus+ stapt, heeft grote gevolgen voor de
uitwisseling van studenten. Als België en Vlaanderen nog uitwisselingen met
Britse topuniversiteiten willen, moeten de regeringen dringend in actie komen.

van studenten zullen afhankelijk zijn van de slagkracht van hun
land, regio of universiteit om bilaterale akkoorden af te sluiten.
Dat vraagt een actieve aanpak die ik mis.

BRITTEN VERDEELD
‘Rule, Britannia’? Wel, Britannia is verdeeld. De regering-Johnson
zet in op het Turing Scheme als een alternatief voor Erasmus+.
Schotland en Wales daarentegen keren zich naar, jawel,
de Europese Commissie. Brexit stelt duidelijk ook de binnenlandse
spanningen op scherp.
De Britse regering wil elk jaar 100 miljoen pond investeren in
het Turing Scheme om tot 35.000 studenten aan de beste
buitenlandse universiteiten te laten studeren of elders werkervaring te laten opdoen. Een waardige vervanger van Erasmus+
is dat niet, want het schema kijkt niet in eerste instantie naar de
EU. Algemeen wordt verwacht dat vooral andere Angelsaksische
landen zullen profiteren, naast China en Singapore.
De ‘go it alone’-koers van het kabinet van de Britse premier
Boris Johnson is vooral financieel gedreven. Erasmus+ is te duur,
klinkt het. In Londen leeft de overtuiging dat vooral het vasteland
te winnen heeft bij uitwisseling met universiteiten in het Verenigd
Koninkrijk. De cijfers geven inderdaad aan dat in de voorbije
academiejaren twee keer zoveel vastelanders naar het VK
trokken als omgekeerd. Mede dankzij de verwevenheid in de
Europese onderzoeksprogramma’s zijn de uitwisselingen tussen
de leidende Britse universiteiten en de KU Leuven meer in balans.
Maar het blijft ook voor ons een bittere pil om te slikken.
De student is de echte benadeelde. Uitwisseling zal nog mogelijk
zijn, maar ze kan duur worden. Een visum zal moeten worden
aangevraagd en de Erasmus-beurs valt weg. Het is koffiedik
kijken wat zal gebeuren met het inschrijvingsgeld. De kansen
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De Russell-groep, een alliantie van de 24 leidende Britse onderzoeksuniversiteiten, zet druk op de Britse regering om in dat
Turing Scheme in voldoende middelen te voorzien voor
inkomende mobiliteit (uit onder meer de EU). Ze willen
de banden met de leidende universiteiten op het vasteland
beschermen. Maar de signalen van onze Britse partners
stemmen niet hoopvol. Althans niet voor België en Vlaanderen.
Want wat me nog meer zorgen baart, is dat de Britse overheid
een lijst samenstelt met prioritaire Europese landen waarmee
alsnog bilaterale akkoorden over uitwisseling kunnen tot stand
komen, met financiële ondersteuning. Het gaat om landen met
sterke academische reputaties, zoals Denemarken, Duitsland
en Nederland, of om populaire bestemmingen zoals Italië en
Spanje. België en Frankrijk halen die lijstjes niet. Opmerkelijk.

CULTUREEL VANDALISME

KENNISBRUG

De uitstap uit Eramus+ zit de Schotten hoog. Dat werd op
kerstdag duidelijk toen de Schotse premier Nicola Sturgeon
de beslissing van het kabinet-Johnson omschreef als cultureel
vandalisme.

Wil België, of Vlaanderen, een plaats krijgen in het Turing Scheme,
dan moeten de regeringen op snelheid komen. Turing ligt nog
niet in zijn finale plooi, maar een eerste oproep is al in maart
gepland. Het zou pijnlijk zijn voor een bijna-buurland als België
om niet in dat lijstje van prioritaire landen voor bilaterale
akkoorden te staan.

De Schotse regering doet er alles aan om de afspraken over
mobiliteit en samenwerking in onderwijs intact te houden.
Onderwijsminister Lochhead hoopt Schotland alsnog met
Erasmus+ te affiliëren. Ook Wales probeert die piste te
bewandelen.
Maar ook hier zijn de signalen niet opbeurend. Onze Schotse
partners omschrijven het Turing Scheme als ‘totally inadequate’.
Universiteiten als die van Edinburgh of Glasgow spreken
momenteel de middelen uit hun filantropie en industriële partnerschappen aan om inkomende mobiliteit te ondersteunen, maar
dat is ruim onvoldoende om te vervangen wat Erasmus+ bood.
Wat kunnen we in dit kleine Vlaanderen doen? Onze universiteiten
hebben een stevige reputatie over het Kanaal en dat kunnen
we als hefboom gebruiken. Maar tot wie richten we ons: tot de
Britse regering of eerder tot Schotland en Wales? Laten we beide
doen, met bekwame spoed.

Schotland heeft een welwillende regering en enkele sterke
universiteiten. De Schotse regering is van plan om met het oog
op voldoende mobiliteit zelf haar lijst van prioritaire landen en
regio’s op te stellen. Ook de Vlaamse regering moet het gesprek
aangaan en bekijken wat mogelijk is in mobiliteitsprogramma’s
zoals Brains on the Move of met de bijkomende middelen die
in het regeerakkoord voor studentenmobiliteit worden voorzien.
Lukt geen van beide, dan zullen de universiteiten aan beide
kanten radicale keuzes maken en zich terugplooien op hun
strategische partners. Het resultaat is dan een veel smallere
brug over het Kanaal. Dat zou zonde zijn en een risico betekenen.
Want het Verenigd Koninkrijk is een van onze meest voorname
academische partnerlanden. Time to get our ducks in a row.
Luc Sels
Rector van de KU Leuven
Dit opiniestuk verscheen eerder in De Tijd van 16 februari 2021
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Van producent tot in
de arm: de logistiek
van vaccindistributie
De Covid-19 vaccins zijn een langverwachte zege. Nu zijn alle ogen gericht op
tijdige distributie en de organisatie van het de facto toedienen van het vaccin.
Professor Nico Vandaele doet al jarenlang onderzoek naar logistieke processen en
dit samen met dr. Catherine Decouttere, die het eco-systeem bestudeert waarbinnen
deze logistiek processen plaatsvinden. Als drijvende krachten van het Access-ToMedicines (ATM) research team hebben ze doorheen de jaren heel wat ervaring
opgebouwd bij het opzetten van vaccinatie-distributie en systemen voor immunisatie.

KUNT U IN ALGEMENE TERMEN TOELICHTEN HOE DE
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN EEN CORONA-VACCIN
VERLOOPT? WELKE STAPPEN MOETEN WORDEN GEVOLGD?

Omdat we met een nieuw vaccin zitten moet je vanuit R&D
vertrekken. R&D is labo-werk, daarna gaat het van het labo naar
de eerste productie-batchen die nog niet de grootte van een
industriële schaal hebben. Daarna vindt de opschaling plaats,
waar nu heel veel om te doen is. De productie zelf gebeurt in
grote volumes en in gigantische productie-eenheden. Dat zorgt
ervoor dat je al die dingen moet connecteren, want soms moet
je in productie nog kleine aanpassingen of testen doen en je
moet het dan toch telkens terugkoppelen naar R&D. Dat vormt
dus een soort ecosysteem. Het is belangrijk dat dat allemaal goed
aan elkaar hangt, goed met mekaar communiceert en goed werkt.

niet rond zelfs als we kunnen veronderstellen dat iedereen zijn
prikje heeft gehad. Dan moet men nakijken of de mensen wel
degelijk immuun zijn, hoe het vaccin werkt, of een tweede
prik nodig is, of dat men binnen twee jaar terug moet komen.
Dat noemen we de ‘health impact’: de impact van hetgeen we doen
op de gezondheidssituatie van de bevolking. In functie van het
resultaat moet het immunisatieplan worden aangepast. Stel dat
je levenslang beschermd zou zijn, dan is het een ander plan dan
wanneer je na twee jaar een herhalingsinenting moet voorzien.
Vanuit het immunisatieplan stap je over naar aankopen en
bestellingen en dan volgt weer een reactie vanuit de industrie.
Welke productie moet in de komende jaren worden voorzien?
Moeten er aanpassingen worden gedaan voor de varianten en
mutanten? Alles wat daarmee te maken heeft noemen wij het
ecosysteem of het immunisatiesysteem.

WAT OMVAT DAT ECOSYSTEEM IN DEZE CONTEXT
EIGENLIJK?

Dat zijn alle actoren die nodig zijn om het doel waar iedereen
nu mee bezig is te realiseren: de bevolking immuun krijgen zodat
het virus niet meer zijn gang kan gaan. Daarvoor heb je op het
einde van de rit uiteraard de persoon nodig die ingeënt moet
worden én het vaccin zelf én ook een heel systeem om dat spuitje
te kunnen toedienen. Dat gaat van naalden, tot de arts of
verpleegkundige, de faciliteiten en de centra. Dat is dus the last
mile. Maar om daar te geraken heb je eerst heel de distributie.
Vóór die distributie heb je de manufacturing en vóór de manufacturing de R&D. Na het toedienen van het vaccin, zijn we nog
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WIE OF WAT ZIJN IN DIT LOGISTIEKE PROCES DE GROTE
SPELERS?

Op internationaal vlak, want het is toch een globale aangelegenheid, heb je de ontwikkelaars. Zij doen de R&D activiteiten.
Dat zijn eerst en vooral de grote bedrijven die we nu in de media
zien verschijnen. Maar er zijn ook heel wat kleinere spelers,
zoals bij ons het REGA Instituut, naast een hele reeks andere
spelers die door internationale groepen ondersteund worden
omdat men het risico van de kwaliteit en technologie van
het COVID-19 vaccin wil spreiden. Dus niet alle eieren in één
mand leggen.

NEGOTIEERT COVAX DAN SAMEN MET DE EU? IS ER
ERGENS EEN WERELDPLATFORM OF IS DAT GEWOON
‘FIRST COME FIRST SERVED’, WIE HET EERST BIJ DE
BEDRIJVEN STAAT?

Nee, COVAX is ook medespeler op dat internationale forum.
Iedereen die vaccins ontwikkelt en maakt, zegt: “Kijk we kunnen
dat doen, we hebben zoveel, we hebben goedkeuringen in die
en die landen.” Aan de andere kant van de tafel zitten alle
spelers die graag die vaccins willen kopen, bestellen of
reserveren. COVAX zetelt op deze wereldmarkt als verzamelconsortium van een aantal lage- en middeninkomenslanden
naast de EU, naast de VS, naast de UK. Dus ja, dat is echt een
internationaal speelveld. Er wordt wel gestreefd naar solidariteit
maar soms is het er ook ‘first come, first served’.
BELGIË HEEFT WEL VOOR ELKE INWONER VIJF VACCINS
BESTELD, EN IN ONTWIKKELINGSLANDEN HEBBEN ZE
ER TE WEINIG.

Prof. Nico Vandaele

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) is een
organisatie waar we mee samenwerken om te kijken naar
innovaties op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van
vaccins wereldwijd en op verschillende plaatsen. GAVI (Global
Alliance for Vaccines and Immunizations) is ook een internationale
speler. Dan heb je nog UNICEF dat in heel veel landen de aankoop
en distributie mee helpt ondersteunen. En de landen zelf
natuurlijk hebben een autonomie over hoe ze dat aanpakken.
Sommige landen werken samen, zoals de Europese Unie dat
probeert te doen. En er zijn misschien nog wel andere coalities
te vinden in de wereld die dat proberen te doen. Je ziet, het is
niet alleen vervoeren en maken maar ook wie dat gaat financieren,
de funding, en ook: wie komt eerst en zo verder. Dat moet
allemaal besproken worden.
NEEM NU UNICEF, IS DAT EEN SPELER DIE ZICH RICHT OP
EEN BEPAALDE DOELGROEP OF HOE GEBEURT DAT DAN?

Unicef is een organisatie die zich richt op kinderen en het
vaccineren van kinderen. Zij heeft natuurlijk een heel logistiek
systeem en heel wat kennisbagage om vaccinaties uit te rollen.
Zeker in landen waar het niet zo evident is als bij ons. Daarom
worden die ingeschakeld. En dan is er nog de COVAX-organisatie
die zeker niet vergeten mag worden. COVAX is opgericht om
ervoor te zorgen dat landen die minder vermogend zijn ook hun
deel van de vaccins krijgen.

Ja, dat is uiteraard weer een gevolg van de speculatie. Men moet
beslissen onder onzekerheid, maar als er nu met één van die
vaccins iets voorvalt, dan hebben we nog andere vaccins waar
we ons op kunnen beroepen. Dat is risicospreiding. Ik denk dat
naarmate de vaccins hun diensten bewezen hebben dat veel minder
zal gebeuren en dat landen veel minder zullen overbestellen.
Er zijn ook wel landen die beloofd hebben dat ze hun overbestellingen, als ze vier of vijf keer het aantal vaccins zouden
hebben dan wat ze nodig hebben en hun bevolking is ingeënt
of ze hebben hun doelen bereikt, gaan inbrengen in de COVAX
facility. COVAX koopt en distribueert al een aantal vaccins maar
zal waarschijnlijk de overflow krijgen van een aantal landen die
die op dat moment niet meer nodig hebben. Men mag ook niet
vergeten dat vaccins een vervaldatum hebben en dus beperkt
inzetbaar zijn in de tijd. Doorgeven is dus een logische strategie.
WORDT HIER EEN UNIEK LOGISTIEK MODEL GEBRUIKT
OF IS HET GEBASEERD OP BESTAANDE LOGISTIEKE
MODELLEN ZOALS BIJ VOORBEELD IN DE
VOEDSELINDUSTRIE?

De methodes zijn eigenlijk generiek. Men gebruikt onder andere
methodes uit de systeemtheorie, waar men zich afvraagt hoe
systemen zijn opgebouwd en hoe dat hun dynamisch gedrag
bepaalt. Ieder heeft zo zijn eigen methodes, zowel kwantitatief
als kwalitatief, om dat te doen. Bijvoorbeeld system dynamics
of discreet event simulation wordt gebruikt en ook andere
technieken uit operationeel onderzoek. Bijvoorbeeld het toewijzen
van vaccins onder bepaalde restricties, is iets dat je met mathematische programmering kunt uitwerken. Maar we merken toch
wel dat de vaccin-wereld ten opzichte van andere industrieën
op zichzelf terugvalt, niet alleen voor COVID maar ook voor
mazelen, HIV of het Rota-vaccin waar we binnen ATM al mee
bezig geweest zijn. Dat zijn hele complexe systemen en daar is
wel een zekere advanced methodology nodig om dat aan te
kunnen. COVID heeft het bijkomend probleem dat het allemaal
nieuw is, van R&D tot productie, distributie en toediening.
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Ook het vaccinatievertrouwen van de mensen of de aarzeling
maakt het nog een stukje ingewikkelder natuurlijk want je moet
nog meer rekening houden met onzekerheid, met dynamiek en
onverwachte zaken vanuit de vraagzijde.
HOE KOMT MEN TOT ZO’N MODEL? WAT ZIJN DE
SPEERPUNTEN IN DERGELIJK ONDERZOEK?
DE COVID-VACCINS BIJVOORBEELD STELLEN OOK
EEN TEMPERATUURPROBLEEM.

Het temperatuurprobleem is een kernelement in dat model en
in het uitwerken van een oplossing. We moeten eerst het systeem
afbakenen. Dat kun je doen door zoveel mogelijk verschillende
belangrijke stakeholders actief in dat systeem te horen.
Die eerder genoemde organisaties moet je bij de discussie
betrekken. Wat vinden zij dat in dat systeem moet zitten en wat
er niet moet inzitten, en wat is kern en wat is minder belangrijk
voor het systeem. Dus dat is systeemdefinitie samen met een
goede consultatie van de stakeholders om het systeem te
kunnen afbakenen. Daarna kan je ook aan de key stakeholders
vragen hoe men het succes van het systeem gaat meten.
We zijn op zoek naar indicatoren die bepalen welke manieren
om dat systeem op te zetten beter zijn dan andere. Maar hoe
meet je dat? Gaat het om het aantal mensen die nog sterven of
het aantal mensen die worden opgenomen in de ziekenhuizen
of het aantal mensen die niet immuun geraken? Hiervoor kun
je een aantal KPI’s (Key Performance Indicators) aflijnen.
Maar dat is natuurlijk voor vele stakeholders verschillend.
De ene kijkt vooral naar de kosten, de andere naar de medische
uitkomsten, of naar de politieke uitkomst. Die stakeholders
bepalen hoe je de kwaliteit van zo’n systeemontwerp gaat
meten. Als je dat hebt, is het pas zinvol om dat model te maken.
Omdat er zoveel onzekerheid in zit – dit is eigenlijk al bij stap
vier – moeten we een aantal zinvolle scenario’s ontwerpen.
Van al die scenario’s – en dan kom ik bij stap vijf – halen we de
‘best in class scenario’s’ eruit; dus een verzameling scenario’s
die verschillende dingen naar voren schuiven waar ze goed in
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zijn. En dan moet iemand anders beslissen wat we nu eigenlijk
gaan doen. Vaak wordt dat doorgeschoven naar het beleid.
Dus het is, denk ik, een goede houding dat experten of onderzoekers de goede scenario’s scheiden van de inferieure en dat
iemand van het beleid uit een soort deelverzameling van goede
scenario’s uiteindelijk daaruit kiest. Op die manier kunnen eventueel
nog andere dingen meegenomen worden in de beslissing die
vanuit het beleid toegevoegd worden zodat we komen tot een
implementeerbare oplossing. Als onderzoekers proberen we
daar ook meer en meer de vinger aan de pols te houden omdat
dat voor ons ook enorm veel leerpunten geeft van hoe men om
gaat met resultaten. Vroeger was het ‘het model is af’ en dat
wordt doorgeschoven naar wie het moet gebruiken, maar meer
en meer proberen we daar minstens nog bij te blijven om te zien
hoe het werkt of om eventueel nog dingen aan te passen,
en vooral ook voor toekomstig onderzoek om eventuele
verbeteringen te kunnen inbrengen.
DE LOGISTIEKE OPERATIE IS AFHANKELIJK VAN ANDERE
DOMEINEN ZOALS INFORMATIETECHNOLOGIE,
INFRASTRUCTUUR, SOCIAAL-ETHISCHE ASPECTEN,
CULTURELE ASPECTEN, ENZ. HOE BRENG JE DIE
ALLEMAAL SAMEN TOT EEN GOED FUNCTIONEREND
SYSTEEM?

Door die stakeholderanalyse breng je sowieso verschillende
invalshoeken en disciplines bijeen. We hebben dat ook door
de jaren heen in het onderzoeksteam verwelkomd. Als je op gelijke
golflengte wil zitten met een aantal van die stakeholders moet
je ook thuis zijn in hun achtergrond. Ook om goede systeemmodellen uit te werken heb je verschillende invalshoeken nodig.
Als ik kijk naar het team zoals dat nu is samengesteld zitten
daar mensen in van toch wel heel verschillende disciplines.
Het is nodig om die invalshoeken, dat begrip, die appreciatie
van facetten goed te kunnen snappen. Dan merk je als je
terugkoppelt naar die stakeholders, dat die de oplossingen ook
veel gemakkelijker accepteren, begrijpen en kunnen gebruiken.
Je moet dat allemaal samenbrengen. Zowel aan de onderzoekers-

als aan de gebruikerskant van de onderzoeksresultaten heb je
die multidisciplinariteit, en het gaat zelfs nog een stapje verder.
We noemen dat transdisciplinariteit – dat je op al die intersecties
van die domeinen nieuwe dingen aan het uitdenken bent omdat
die alomvattende discipline als zodanig niet bestaat. Bijvoorbeeld: hoe ga je voorbereid zijn op de volgende pandemie?
ZIJN ER BIJVOORBEELD CULTURELE ASPECTEN WAARDOOR
JE EEN ANDER LOGISTIEK SYSTEEM GAAT ONTWIKKELEN
VOOR EEN HEEL ANDERE CULTUUR, WAAR BIJVOORBEELD
VROUWEN HEEL WEINIG BUITEN KOMEN?

Dat is zeker niet overal hetzelfde. Je hebt een aantal gemeenschappelijk kenmerken, maar als je richting the last mile gaat
moet je de context in rekening brengen. De context heeft zeer
veel facetten. Mensen die zich in de context bevinden, de manier
waarop ze wonen, werken, leven, hoe hun cultuur in elkaar zit,
ook de geografische zaken, dat speelt allemaal een rol bij hoe
je immunisatie gaat bereiken. Bepaalde kwetsbare groepen
en/of doelgroepen hebben heel vaak een eigen aanpak nodig;
one size fits all is duidelijk niet aan de orde. Voor een groot deel
van de bevolking kan je een generieke manier hanteren: voor
mensen die mobiel zijn, de financiële middelen hebben en goed
geïnformeerd zijn. Maar men moet wel speciale aanpassingen
doen voor die andere doelgroepen.
WAT IS DE ROL VAN DE OVERHEID BIJ DE VERDELING
VAN HET CORONAVACCIN (OF EENDER WELK VACCIN)?
WAT KAN OF MOET HET AANDEEL VAN EUROPA OF DE
DEELSTATEN HIER ZIJN? QUID EXPORTPROBLEMEN?

Typisch voor vaccins, als ze door de overheid voor het algemeen
gezondheidsbeleid uitgerold worden, is de overheid wel de
organisator. In de meeste landen is dat zo. En die hangen ook
vaak inhoudelijk samen met internationale organisaties en werken
samen met de WHO, UNICEF, GAVI, etc. De WHO stippelt een
aantal zaken uit wat de landen best kunnen doen. Dan wordt
er binnen dat land naar manieren gezocht om dat te realiseren

en de overheid is daar meestal aan zet. Wat niet wil zeggen dat
dingen niet uitbesteed worden zoals aan logistieke dienstverleners maar ook het toedienen zelf. In landen waar dat heel
moeilijk gaat springen NGO’s in de bres. Er wordt heel wat
uitbesteed en er is ook veel international partnering op dat vlak.
De EU is daar een voorbeeld van maar ook andere landen zoals
in de Eastern African Community werken samen op vlak van
vaccinatie. Internationaal samenwerken moet ook bij een pandemie
want een virus kent uiteraard geen landsgrenzen.
Wat die export en import betreft: dat is ook in het verleden niet
simpel geweest. Omdat veel landen dat zelf in handen nemen
voor hun eigen bevolking, hebben zij soms de neiging om hun
eigen regels en voorwaarden op te leggen. Ook aan de
producenten proberen ze regels over kwaliteit op te leggen.
Elk land heeft in beginsel zijn eigen agentschap. Men streeft
naar harmonisatie omdat het anders vertragend werkt en
kosten genereert. Europa probeert dat te coördineren via
bijvoorbeeld het European Medicines Agency (EMA).
ZAVENTEM ZOU DE INTERNATIONALE DRAAISCHIJF
WORDEN BIJ HET INTERNATIONALE TRANSPORT VAN DE
VACCINS. WAT BETEKENT DIT? HEEFT DIT EEN INVLOED
OP DE VERDELING IN BELGIË? HEEFT DIT EEN IMPACT
OP DE TEWERKSTELLING IN BELGIË?

Op de verdeling in België zou dat niet veel impact mogen hebben.
Ofwel zijn we importeur van een vaccin of maken we het zelf en
worden er dosissen door onze overheid lokaal besteld en
gedistribueerd. Zaventem heeft inderdaad al lang een historiek
van ervaring in het cold-chain distribueren van vaccins vanwege
het groot aantal bedrijven hier, zoals GSK, Janssen en Pfizer.
Maar ook een aantal kleinere spelers maken gebruik van die
faciliteiten. Nu, dat is inderdaad een grote draaischijf, maar we
spreken dan ook over miljoenen en honderdduizenden dosissen.
In kubieke meters valt dat al bij al nog mee. Men kan veel
dosissen in een container stoppen of op een pallet stapelen.
Maar het grote probleem zit hem vooral in de conditionering van
de vaccins, die heel speciaal moeten verpakt, behandeld,
gemanipuleerd en gecontroleerd worden. Nooit mag die koude
keten verbroken worden. Zaventem heeft een goede reputatie
en kan de vereiste capaciteit aan. We mogen ook niet vergeten
dat die grote aantallen, die miljoenen waar we nu over spreken,
gespreid zijn in de tijd. Het punt is vooral de conditionering.
Vertrekken vanuit Zaventem is één ding, maar waar dat het dan
landt, en waar de tarmac 50°C is, wordt de uitdaging groot.
IN BELGIË IS ER NOG NIET ZOVEEL VERDEELD.
MEN KLAAGT DAT ER TE WEINIG VACCINS ZIJN.
DAT HEEFT NIETS TE MAKEN MET LOGISTIEK?

In zekere zin wel, maar het is niet een kwestie van schuld of van
vingerwijzen. Ik denk dat men over het algemeen onderschat
hoe moeilijk de productie van zo’n nieuw vaccin op zo’n grote
schaal wel is. Of men is zich gewoon niet bewust dat er zoveel
onzekere parameters zijn. Alles wat je probeert, is onderhevig
aan onzekerheid en dat resulteert in onzekerheden qua volume
en timing.
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Als je het vaccineren met een hard schema wil aanpakken, zullen
de supply-systemen dat op dat moment niet ‘hard’ kunnen
maken. Dat is voor de insiders totaal geen verrassing.
U WAS AL BETROKKEN BIJ DE VERDELING VAN ANDERE
VACCINS O.M. IN AFRIKA. HOE ZIET U DE VERDELING
VAN DE VACCINS TEGEMOET OVER DE HELE WERELD?
PAST DIT IN EEN BREDER KADER VAN ATM?

We zijn eigenlijk gegroeid vanuit het bestuderen van systemen
voor kindervaccinaties, wat een redelijk routinematige manier van
vaccineren is. We hebben landen in Sub Sahara Afrika bestudeerd
omdat het daar zelfs voor de routinevaccinatie niet altijd evident is.
Omwille van al die aspecten die we eerder hebben opgesomd
is het soms moeilijk: logistieke zaken, financiële zaken, voldoende
aantal mensen om te vaccineren, genoeg gezondheidspersoneel
en genoeg faciliteiten. Ook de vraag of mensen vertrouwd zijn
met het vaccin speelt mee. We zijn met het team ook het pad
ingeslagen van ‘nieuw opkomende tropische ziektes’ waarvoor
nog geen vaccin bestaat- maar waarvoor men nu denkt dat we
daar misschien wel iets voor moeten hebben, want als het vroeg
of laat uitbreekt gaan we een vaccin op grote schaal nodig
hebben. Dat moet dan klaar zijn voorbij de derde klinische testfase.

En jawel, we zijn inderdaad op snelheid gepakt geweest door
COVID-19. Op het moment dat we daarmee bezig waren hebben
we van de modellen voor die tropische ziektes bijna alles moeten
laten vallen om alle aandacht naar COVID-19 te heroriënteren.
Dus ja, die dingen passen zeker binnen het onderzoekskader
van ATM ook omdat we niet 100% weten wat COVID-19 op lange
termijn gaat geven. En net zoals met HIV ga je voor COVID-19
waarschijnlijk een stukje preventie hebben - vaccinatie is een
preventieve manier - maar moet je ook nog altijd curatief zijn.
Mensen die toch besmet raken moeten ook verzorgd worden.
Verder moeten antivirale middelen ook weer gedistribueerd worden
in plaatsen waar de uitbraken zijn. Dus dat past volledig in wat
we binnen ATM doen.
ZIJN ER SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN IN DE LAATSTE
FASE VAN DE DISTRIBUTIE: WANNEER HET VACCIN BIJ DE
ARTS KOMT EN TOEGEDIEND WORDT BIJ DE PATIËNT?

Je hebt bij het fysisch vaccineren het vaccin, de persoon die
vaccineert en diegene die het vaccin moet krijgen. Deze moeten
op hetzelfde moment daar kunnen zijn, alle drie. Een of twee
van de drie gaat er altijd eerder zijn dan het andere want de kans
dat dat allemaal knal op hetzelfde moment gebeurt, is onbe-

staande. Dus ofwel zal het vaccin er al in de koelkast liggen,
zal het vaccinatiecentrum helemaal klaar zijn om de mensen te
kunnen ontvangen, of zullen we zelf als te vaccineren persoon
een beetje moeten wachten. Dat is ook een deel van de prijs die
we daarvoor moeten betalen. Dat is de fysische kant van de zaak.
Dan is er de persoon die moet komen opdagen. Je kan die
informeren en oproepen en zorgen dat die er geraakt. Misschien
met een gratis busticket of zo. Dus niet alleen de financiële en
praktische barrières maar evenzeer de mentale drempels moeten
goed worden aangepakt. Want we merken dat, zeker met een
nieuw vaccin zoals COVID-19, er nog vele redenen zijn waarom
mensen zouden kunnen twijfelen om te komen opdagen,
desnoods tot op het moment van de vaccinatie zelf. We weten
ook dat eenmaal de vaccinaties van start zijn gegaan en dat dat
in beeld komt, mensen de stap gemakkelijker zetten.
HOE BEDOEL JE DE STAP GEMAKKELIJKER ZETTEN?
EENMAAL HET BEGINT GAAN DE MENSEN ZICH TOCH
LATEN VACCINEREN?

Als iemand die het beleid uitrolt zich heel visibel laat vaccineren,
heeft dat een groot effect. Zo herinner ik mij dat de directeur van
WHO een filmpje liet posten waarop hij zelf gevaccineerd wordt
voor de griep en daar dan een beetje uitleg bij geeft. Dat heeft
overtuigingskracht en schept vertrouwen. Dat vertrouwen leidt
ertoe dat men komt opdagen om het vaccin te krijgen. Er komen
inderdaad wel wat menselijke gedragskenmerken aan bod,
en vandaar ook dat wij ons onderzoekscentrum Access-ToMedicines (ATM) gedoopt hebben. De toegang tot een vaccin,
ja dat is niet zo evident in veel situaties.
HOE WORDT HET IN AFRIKA VERDEELD, IS ER EEN BEPAALD
LAND DAT ALS EERSTE IS OF EEN BEPAALDE REGIO?

Er zal zeker veel meer variatie zitten op de snelheid voor landen
die het wat moeilijker hebben gevaccineerd te geraken. Ik had het
al over die readiness, namelijk voldoende cold chain equipment
hebben, een strategie hebben om de mensen op te roepen,
het personeel klaar hebben om te vaccineren. Dan kan bijvoorbeeld de COVAX facility groen licht geven om dosissen te laten
importeren en te distribueren. Andere landen zetten hun eigen
traject uit. Veel van die landen zullen op bilaterale basis van
Indische en Chinese leveranciers vaccins proberen te kopen
wat hun goed recht is. Dat wordt overal gedaan, zelfs binnen
de EU, die bilaterale sprongen. Het gaat sowieso in verschillende
snelheden verlopen. Maar het zal zeker nog lang duren voordat
alles op alle continenten geregeld is. Denk aan situaties waar
momenteel oorlog is of overstromingen of aardbevingen waar
het sowieso al moeilijk is. Maar die moeten ook mee gevaccineerd
worden natuurlijk. Want we gaan connecties hebben met die
gebieden via reiscontacten, hulpverlening of andere zaken.
Iedereen moet mee. Het zal zeker in verschillende snelheden
gaan. Dat is bijna niet te vermijden.

DE PRIJZEN VAN DE VACCINS ZIJN ONLANGS IN DE
PUBLICITEIT GEKOMEN, DENK JE DAT DAT EEN INVLOED
GAAT HEBBEN OP DE PRODUCTIE, HOE GAAN DE
PRODUCENTEN DAAROP REAGEREN?

Moeilijke vraag, is vooral koffiekijken. Er is een bottom-up prijszetting. Voor sommige vaccins wordt het bepaald door de
technologie waarmee ze ontwikkeld of gemaakt zijn of waar ze
geografisch worden gemaakt. Dat gaat een impact hebben op
de kostprijs. Maar de kostprijs is niet de verkoopprijs. Er is met
veel producenten een gentlemen’s agreement afgesproken dat
het aan kostprijs zou zijn, dat de producenten vergoed worden
voor het ontwikkelen en maken van de vaccins maar er geen
winsten op mogen maken. Maar of dat overal zo is en hoe dat
zit, is niet duidelijk. Elk bedrijf heeft ook zijn eigen kostenstructuur.
De prijzen zullen toch de algemene klassieke economische
regel van vraag en aanbod volgen, en dat wordt waarschijnlijk
in onderhandelingen afgesproken. Dat de prijzen verschillen
verbaast me niet, maar de verschillen zijn soms zeer groot.
Hoe kan de ene het nu doen voor 1 USD waar de andere 20 USD
nodig heeft, bij wijze van spreken? Zit daar dan een verborgen
marge in of niet, daar hebben we uiteraard te weinig zicht op.
IS ER IETS DAT JE ZELF NOG ZOU WILLEN TOEVOEGEN?

Onze faculteit heeft een visie ontwikkeld voor impact van
onderzoek. Als er nu één ding duidelijk is, is het de impact van
hetgeen we doen. Ik voel ook het enthousiasme hierover bij het
onderzoeksteam. Men is heel blij om aan iets te kunnen werken
waarvan men elke dag ziet dat het wel zijn nut gaat hebben.
De wereld zit met vragen die we misschien voor een stukje
kunnen oplossen of helpen beantwoorden. Ik merk de gedrevenheid en de wil om heel veel en hard te werken, niet alleen bij het
onderzoeksteam, maar ook bij die stakeholders zoals de
producenten en internationale organisaties. Het realiseren van
een duurzame en eerlijke globale preventieve gezondheidszorg
zal nog veel uitdagingen met zich meebrengen en nog veel
implementatiewaardige onderzoeksresultaten vergen.
DIE GOODWILL EN SAMENWERKING IN ONDERZOEK OM
EEN VERSCHIL TE MAKEN IN DE WERELD GAAT BLIJVEN
DENK JE?

Ik denk dat er van de goodwill zeker iets zal blijven vooral omdat
er nu heel veel netwerken en samenwerkingsverbanden opgebouwd zijn met andere instituten en andere onderzoekers,
ook mede mogelijk gemaakt door de technologie. Alles virtueel
doen heeft er voor gezorgd dat je met veel meer mensen in
korte tijd connecties kan leggen om de dingen vooruit te helpen.
We zullen dat wel voor een deel kunnen blijven gebruiken.
Zeker voor het ATM-team heeft het een enorme boost gegeven
dat we vanuit supply chain, productie en logistiek, in contact
gekomen zijn met mensen die ook met de supply chain in
aanmerking komen maar vanuit een totaal andere hoek en
dat het besef gegroeid is dat je samen, vanuit een systeembenadering, pakken verder geraakt dan alleen.
Hilde Roos en Hanneke van Sloten
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NIEUWJAARSACTIVITEIT
EKONOMIKA ALUMNI
Gert Bervoets, CEO H.Essers: “Het is geen
toeval dat wij de distributie van het Pfizercoronavaccin mogen uitrollen.”
“Eigenlijk mogen wij in ons land spreken van een heuse ‘Farma Valley’. Na Duitsland
is België de grootste exporteur van geneesmiddelen in Europa. Dat komt natuurlijk
omdat wij een echt farmaland zijn. Ontwikkeling, productie én distributie. En dat
al vele jaren. Topwetenschappers hebben onze reputatie gemaakt. Denk maar aan
dokter Paul Janssen en Pieter De Somer. Gelukkig beseft het beleid dat dat een
enorme troef is voor ons land. Voor R&D worden fiscale incentives gegeven, en laat
farma nu net één van de meest R&D-intensieve sectoren zijn. Tot slot mogen we
de goede locatie van ons land in Europa niet vergeten. We kunnen snel de bevolkingsrijke buurlanden bedienen”, zo antwoordde Gert Bervoets, CEO van de logistiek
dienstverlener H.Essers, de vraag gesteld door interviewer van dienst Professor
Robert Boute (FEB - KU Leuven).

Dit interview kwam in de plaats van de vele nieuwjaarsrecepties
die de regionale kernen van Ekonomika Alumni traditioneel
overal in Vlaanderen en Brussel organiseren. Maar dit jaar dus
niet. En bijgevolg kwam deze virtuele nieuwjaarsactiviteit in
de plaats. Het interview werd live uitgezonden vanuit Brouwerij
Het Anker in Mechelen, met dank aan Mediamixer voor de
productie (zie kaderstuk). Ruim 200 Ekonomika Alumni,
studenten en geïnteresseerden namen er aan deel.

kennen. Er zijn voor deze vaccins drie distributieniveaus. De eerste
‘hub’ is het UZ Leuven, voor België. Vandaar gaat het naar het
tweede niveau, hub 2, namelijk de verdeelcentra zoals de lokale
ziekenhuizen. En die verdelen het verder naar het derde niveau,
bv. de WZC’s, de vaccinatiecentra, ... Voor het transport naar
de eerste en de tweede hubs moeten de vaccins aan -75°
vervoerd worden. Het derde niveau moet het in de ‘frigo’ bewaren.
Eens uit de frigo moet het binnen de vijf dagen worden toegediend.

PROF ROBERT BOUTE: WAAROM WERD PRECIES

IK NEEM AAN DAT ER OOK VEILIGHEIDSASPECTEN BIJ

H.ESSERS GEKOZEN VOOR DE VERDELING VAN

KOMEN KIJKEN?

DE PFIZER-VACCINS?

Gert Bervoets: Pfizer is al jarenlang een goede klant van ons.
Eén van onze specialiteiten is het verdelen van farmaproducten.
Dat is toch net wat anders dan gewone consumptiegoederen.
Waarom? Wel, er gelden strenge voorwaarden en regels. Zo moet
je over een licentie beschikken van het FAGG (Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Bovendien
liggen de technische eisen bijzonder hoog. Bijvoorbeeld de
temperatuurcontrole. Dit Pfizer-vaccin moet aan min 75 graden
Celsius vervoerd worden. En u moet ook het distributieproces
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Gert Bervoets: Zeker. De security issues mag je niet onderschatten. De vaccins zijn een gegeerd item. Wij monitoren al onze
transporten. In de uitgebreide inbraakbeveiliging speelt onze
control tower een grote rol. Zo is het niet de chauffeur van
de truck die de deuren van zijn vrachtwagen kan openen, maar wel
onze controletoren, de control tower. Voor vele transporten
hebben wij ook IT corridors. Dat zijn eigenlijk bandbreedtes voor
hun routes. Bijvoorbeeld voor een truck die 3.000 km moet
afleggen naar Griekenland. Indien de chauffeur afwijkt van die
corridor gaat er een alarm af. Het gevolg kan zijn dat de lokale

KERNCIJFERS VAN LOGISTIEK
DIENSTVERLENER H.ESSERS
•
•
•
•
•
•

1,3 miljoen m2 warehouses
1.500 trekkers
3.500 aanhangwagens
6.600 werknemers
actief in 19 landen met in totaal 80-tal vestigingen
omzet (2019): ca. 750 miljoen €

politie verwittigd wordt indien we de chauffeur niet kunnen
bereiken. Wij hebben met lokale spelers ook interventieteams
ter beschikking moest er iets mislopen. En voor de vaccintransporten hebben we altijd escortebegeleiding voorzien,
dus voor het transport naar de eerste hub. Dat kan politiebegeleiding zijn, maar soms ook onzichtbaar.
DUS WANNEER WIJ EEN H.ESSERS-TRUCK OP DE AUTOSNELWEG ZIEN PASSEREN, DAN KAN HET DAT DAAR DE
VACCINS VOOR ‘HET RIJK VAN DE VRIJHEID’ IN ZITTEN?

Gert Bervoets: Dat kan, maar het is weinig waarschijnlijk. Voor de
transporten naar de eerste hub – die wij doen voor Europa en
voor enkele extra landen – heb je vandaag eigenlijk maar een
vijftiental vrachtwagens nodig. Want een volle vrachtwagen kan
tot 2 miljoen vaccins vervoeren. Nu, die zitten om verschillende
redenen niet helemaal vol, dus zijn het er in praktijk wel meer.
Vooral omdat de planning nogal eens durft te veranderen.

DUS JULLIE HEBBEN GEEN PLANNING WAAROP JULLIE
JE KUNNEN ORGANISEREN?

Gert Bervoets: Die is er wel ... maar die kan elke dag veranderen.
Wij moeten dus op dagbasis kunnen schakelen. Kort op de bal
spelen is de boodschap. Dat verhoogt dus nog verder de complexiteit van die vaccintransporten. Nu, die flexibiliteit is ook iets waar
we op inzetten, dat is een deel van onze toegevoegde waarde.
Binnenkort gaat de productie van verschillende vaccins enorm
toenemen. Dat verhoogt nogmaals de complexiteit, maar wij
zijn daarop voorzien.
WIE BEPAALT WELKE HOEVEELHEID VACCINS NAAR
WAAR WORDEN GELEVERD?

Gert Bervoets: Pfizer. Zij overleggen natuurlijk met de diverse overheden, en ook met ons, maar het is Pfizer die daar finaal over beslist.
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HOE ZIE JIJ HET VERSCHIL TUSSEN HET VK EN DE EU,

VANUIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IS DIT EEN

WAARBIJ DE BRITTEN AL VÓÓR NIEUWJAAR MASSAAL

INTERESSANTE CASE. ENKELE VRAGEN HIEROVER.

AAN HET VACCINEREN WAREN, TERWIJL EUROPA PAS

IS DAT VACCINTRANSPORT OVER DRIE HUBS NIET TE

IN MAART DENKT AAN OPSCHALING?

COMPLEX? KON DAT NIET IN TWEE STAPPEN?

Gert Bervoets: Voor beide benaderingen valt iets te zeggen.
De Britten hebben ervoor gekozen om snel en massaal te
vaccineren, zelfs wanneer het Pfizer-vaccin nog niet de formele
goedkeuring had gekregen van de bevoegde autoriteiten.
Daardoor hebben ze een voorsprong genomen, maar ook een
risico. Europa speelde meer op zekerheid, dus trager maar
veiliger. En moest ook elk van de 27 lidstaten op gelijke voet
behandelen, met een zelfde starthoeveelheid vaccins voor elke
lidstaat. Europa voorziet ook een voorraad vaccins voor de
zogenaamde ‘tweede prik’, dat doet het VK niet. Wat ons sinds
1 januari wel parten speelt is de Brexit. Het transport is nu veel
moeilijker, zelfs problematischer geworden. Wij hebben in de
eerste weken van het jaar vastgesteld dat de Britse douane niet
zo goed is voorbereid. Dat geldt voor export en import.
Goederen zijn geblokkeerd geweest in de havens. Engeland
had wel vóór Kerstmis heel wat voorraden opgebouwd voor
vele goederen, en gelukkig maar voor hen, want nu is het vaker
chaos dan ons lief is. Voor het vaccintransport speelt ook dat
sommige grondstoffen van over het Kanaal moeten komen.
Niet evident op dit ogenblik.

Gert Bervoets: Er is een interessante studie uit Antwerpen die
dit distributiemodel van 3 stappen in vraag stelt. En of stap 2
niet had overgeslagen kunnen worden. Dat is een extra handling,
dat is juist. Maar de complexiteit van dit transport, inclusief het
ontdooiproces dat in hub 2 gebeurt, verhindert de uitrol van
zo’n vereenvoudigd model.
DIE CONTROL TOWER INTRIGEERT. WAT DOET U DAAR
ALLEMAAL MEE?

Gert Bervoets: Dat is eigenlijk een doorgedreven digitalisering.
Wanneer je alle flows continu monitort, heb je een schat aan
data. En daar kan mee gewerkt worden. Wat wij daar bijvoorbeeld
mee doen? Onze transporten optimaliseren. Zoals de vulgraad
van onze vrachtwagens, of de leadtimes beperken, de duurzaamheid vergroten, ... We laten daar modellen op los die die
optimalisering verwezenlijken. Zoveel data kan je alleen nog met
modellen verwerken.
DUURZAAMHEID ... HET WOORD IS GEVALLEN. BIJ MIJN
STUDENTEN MERK IK OP DAT ZIJ DAAR ZEER GEVOELIG
VOOR ZIJN. MAAR WAT DOET H.ESSERS OP DAT VLAK?

Gert Bervoets: Wij zijn daar alleszins hard mee bezig. Een kwart
van de trucks rijdt leeg rond, dat is geweten, en bij de andere
is er regelmatig nog vrije capaciteit. Dat is natuurlijk niet zo
duurzaam. Via optimalisering proberen wij daar een oplossing
voor te vinden. Wij zetten ook in op multi-modaliteit o.a. door
het spoor in te zetten op delen van het transport. En synchromodaliteit gaat nog een stap verder: daarbij combineren we op
een dynamische manier verschillende transportmodi (weg, water,
spoor) in functie van verschillende parameters. De data via onze
control tower laten ons ook toe om clusters te detecteren zodat
we de transporten op bepaalde regio’s, en/of sectoren efficiënter
kunnen maken. We proberen ook milieuvriendelijkere brandstoffen in te zetten, maar daar hangen we af van de leveranciers.
Waterstof wordt nu als een hype in de markt gezet, maar die
technologie is nog niet rijp.
IK HOOR AL MEER DAN 10 JAAR DAT DUURZAAMHEID
EEN TOPPRIORITEIT IS. WAAROM ZOUDEN WE DAT NU
WEL MOETEN GELOVEN?
HEEFT UW FOCUS OP DEZE VACCINTRANSPORTEN EEN
INVLOED OP UW ANDERE BUSINESSES. MET ANDERE
WOORDEN, WORDT ANDERE BUSINESS DAARDOOR

Gert Bervoets: Er is de jongste 2 jaar toch wel veel veranderd.
Ik merk ook de duidelijke druk van onze klanten om daar op in te
zetten. Het staat nu echt wel op de agenda in de hele supply chain.

NEGATIEF GEÏMPACTEERD?

Gert Bervoets: Hoegenaamd niet. De vaccintransporten verhogen
natuurlijk de druk, maar dan wel alleen voor die planningafdeling.
De andere transporten en businesslijnen zijn daar niet door
getroffen. En voor het vaccintransport speelt ook een zekere
fierheid, dat wij dat mogen doen. Een trucker bij ons zei het zo:
“Wij komen een stukje hoop brengen”.
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TOT SLOT: HOE ERG IS DEZE CORONACRISIS VOOR ONZE
ECONOMIE, EN VOOR UW BEDRIJF?

Gert Bervoets: Als H. Essers zijn we deze crisis al bij al goed
doorgekomen. We hebben er zelfs van geprofiteerd om ons
acquisitiebeleid van 3 jaar in 1 jaar te doen. En we hopen ook
hier en daar nog aan marktaandeel te winnen. We zien ook

nieuwe businessopportuniteiten o.a. met de komst van nieuwe
grote distributiecentra naar België. Maar voor de hele economie
is het toch iets anders. In 2020 hebben we de grootste
naoorlogse recessie meegemaakt. Dat gaan we niet op één
of twee jaar kunnen goedmaken. We zullen 10 jaar 2%
economische groei nodig hebben om het verlies van deze crisis
goed te maken.

EN WANNEER KRIJGEN WIJ ONS ‘NORMAAL LEVEN‘ TERUG?

Gert Bervoets: In maart komt het vaccin van Johnson &
Johnson op de markt, dat vergt maar één prik en hoeft niet
extreem koud bewaard te worden. Dat zal de vaccinatiecampagnes versnellen. Ik verwacht dan ook dat alle risicogroepen tegen mei zullen gevaccineerd zijn. Dan is er ook geen
reden meer om versoepelingen nog verder uit te stellen.
Fa Quix

HET TIJDPERK VAN “HYBRIDE COMMUNICATIE”
IS AANGEBROKEN
Bram Blondeel en Antoon Theunissen, zaakvoerders (en
pur-sang creatievelingen) van communicatiebureau
MediaMixer uit Antwerpen
JULLIE NOEMEN MEDIAMIXER HÉT STORYTELLING
AGENCY. WAT BEDOELEN JULLIE DAAR PRECIES MEE?

Bram: Storytelling is letterlijk een verhaal vertellen. Dat doen
wij voor onze klanten. Onze tagline - ‘content in motion’ onderstreept ons DNA: content creatief tot leven te brengen.

houden met
‘spanningsbogen’, met
entertainment.
IK HOORDE DAT JULLIE OOK RADIO-UITZENDINGEN
IN ELKAAR STEKEN?

Antoon: Zo oud als de straat maar het werkt nog altijd!
Dichtbij, warm en verstaanbaar – dat is radio.

Antoon: Beschouw ons gerust als architecten. Wij vertalen
onze klanten hun wensen naar de juiste kanalen, vorm,
boodschap naar het juiste doelpubliek. Met als resultaat een
mediamix die staat als een huis.

Bram: We maken ‘bedrijfsradio’ voor de medewerkers van
bv NN, BASF, Ikea en Bacardi-Martini. En het brengt de
mensen die er werken – zeker nu – echt dichter bij elkaar.

COMMUNICATIE BINNEN ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

H.ESSERS IS OOK EEN KLANT?

WINT AAN BELANG – MERKEN JULLIE DAT OOK?

Antoon: Zeker en vast en vooral op audiovisueel gebied.
Zelfs tijdens deze coronacrisis. Het succes van video is
simpel te verklaren hé: Eén beeld zegt nog altijd meer dan
1000 woorden.
Bram: Naast video hebben wij ook heel wat expertise in heel
wat andere communicatiegebieden: campagnes off- en online,
apps, websites en sociale media, live events en - belangrijk
in corona - online events.
Antoon: En dat laatste gaat blijven hé, corona of niet. In de
toekomst zullen we allerlei hybride vormen zien met een mix
van live-events en online content. We hebben recent nog
een online event gedaan voor NN - een grote verzekeraar.
We hadden nu dubbel zoveel bezoekers online dan bij een
gewone fysieke beurs. Dan zie je echt dat dit werkt dus
waarom zou je dat dan in de toekomst niet herhalen?
DIE COMBINATIE ONLINE/OFFLINE – HET HYBRIDE
MODEL – DAT IS DE TOEKOMST VOLGENS JULLIE?

Bram: Digitaal heeft zeer veel voordelen: je kan bezoekers
beter ‘tracken’ en meer data genereren. Én die bezoekers
moeten niet in de file staan en ook geen parking zoeken.
Antoon: Maar let op: mensen die digitaal naar een event
komen moet je ook blijvend kunnen boeien. Je moet rekening

ER ZIJN AL WAT NAMEN VAN KLANTEN GEVALLEN –

Bram: voor hen maken we momenteel een interactieve tafel
voor hun nieuw hoofdkantoor. Op deze multitouchtable met
RFID kan je aan de hand van bv. een kleine 3D vrachtwagen
bepaalde informatie opvragen. Heel interactief en vernieuwend
– zo’n dingen doen wij graag.
JULLIE HEBBEN DE DIGITALE VERSNELLING, TIJDENS
CORONA, NIET GEMIST.

Antoon: We zijn vooral niet stil blijven zitten. We zijn zeer
snel gaan kijken naar digitale platformen. Dat event voor NN
– daar zijn we, samen met de klant heel trots op. Bezoekers
konden er van de ene workshop naar de andere surfen, elearnings volgen, plenaire sessies bijwonen, live vragen
stellen, een hele dag TV-liveshow – noem maar op.
JULLIE ZIJN KLAAR VOOR DE HYBRIDE TOEKOMST –
MAAR ZIJN JULLIE KLANTEN DAT OOK?

Bram: Op dat vlak heeft corona wel geholpen. Er is niemand
die nu nog twijfelt aan de noodzaak om ook digitaal aanwezig
te zijn. Diegenen die de sprong al waagden, zeggen dat ze
het blijvend willen integereren in hun communicatiemix.
Antoon: we zijn blij als we zo’n dingen horen want dat
betekent dat wij onze job goed gedaan hebben.
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MEALHERO MAAKT
VAN LEKKER EN GEZOND
KOKEN EEN KOUD KUNSTJE
Tweede succesvolle kapitaalronde voor unieke
foodtech scale-up van alumnus Jeroen Spitaels
Toe aan een nieuwe uitdaging en zin in een lekker stevige kluif? Kijk dan eens
naar de vacatures op de website van Mealhero. De foodtech scale-up, geleid door
alumnus Jeroen Spitaels, is sinds vorig jaar bezig aan een flinke groei, die door
pandemie in een nog hogere versnelling terechtkwam. “Wie met ons mee wil
draaien moet vooral heel hongerig zijn, letterlijk en figuurlijk”, tipt hij.
Zelf studeerde Jeroen af als handelswetenschapper in 2012.
“Ons huidige team telt al een paar alumni van de faculteit of
de vroegere HUB. Flexibele doeners met een brede achtergrond,
die kaas gegeten hebben van marketing, finance, operations ...,
zijn zeker welkom want we zijn een bedrijf waar ontzettend veel
gebeurt en dat voortdurend verandert. Dat betekent ook dat je
takenpakket snel kan evolueren, want zowat elke vier maanden
verdubbelt onze omzet en ons team.”

geen gebrek – maar dankzij een ingenieuze stomer en vriesverse
ingrediënten veroverde Mealhero een unieke positie. “We zijn
de enigen die er echt in slagen om vers eten op tafel te brengen
zonder dat je moet koken. Zelf koken is natuurlijk leuk – als je
daar tijd voor hebt. Op dagen dat dat niet lukt, blijf je vaak
aangewezen op bereide maaltijden vol bewaarmiddelen of met
vooral saus en weinig voedingswaarde. Wij willen de volledige
lading dekken: lekker, gezond én snel”, aldus Jeroen.

Mealhero wil vooral lekker en gezond eten makkelijk maken.
Zo zijn er natuurlijk wel meer – aan foodbox-leveranciers vandaag

GEZOND EN TOCH SNEL

SLIM VOORBEREID DUS GEEN WERK
Mealhero combineert een foodbox van ingevroren
ingrediënten naar keuze met een slimme stomer die
in een mum van tijd een verse maaltijd klaarstoomt.
Ze leveren momenteel in België en Nederland. Op de
website of via de app voer je het aantal personen,
maaltijden en bezorgingen die je wenst in. Zo creëer je
een plan met een vaste prijs per maaltijd. Dat plan is
flexibel: je start, pauzeert, wijzigt en stopt wanneer je wilt.
Voor elke levering kies je welke maaltijden of ingrediënten
je in je foodbox wilt en het exacte bezorgmoment.
De vriesverse producten zijn 6 maanden houdbaar in
de diepvriezer. De slimme stomer huur je voor 5 euro
per maand. Hij heeft drie stoommandjes en 1 startknop
waarmee je het etiket op de verpakkingen scant.
De stomer geeft dan met een lichtje aan welk
ingrediënt in welk mandje hoort en stelt zelf de juiste
gaartijden in, zodat alles tegelijk klaar is. Dertig minuten
nadat je op start drukt, kan je aan tafel!
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‘Wij’ dat zijn naast CEO Jeroen Spitaels ook ingenieurs en
medeoprichters Anton Claeys (CTO) en Steven Debaere (CIO).
Het drietal leerde elkaar kennen tijdens een aanvullende opleiding
aan de Vlerick Business School. In de zomer van 2015 begonnen
ze op een festival te brainstormen over een gulden middenweg
naar makkelijke én gezonde maaltijden. Als telg uit de derde
generatie van vleeswarenbedrijf Spitaels groeide Jeroen op in
de voedingssector en was hij ook in het familiebedrijf aan
de slag. De evolutie in de sector was en is voor hem dagelijkse
kost: “Gezonde keuzes zijn voor voedingsbedrijven al een tijdje
een must. Dus waarom is een snelle hap per definitie ongezond
en gezond eten zo omslachtig? Naast zelf koken, is op restaurant
gaan zowat de enige optie als je een smakelijke, verse maaltijd wilt.”
“In de ideale wereld zou ieder drukbezet gezin een persoonlijke
chef-kok in huis hebben – en dat is waar we bij Mealhero met innovatieve technologie uiteindelijk naar streven. Eerst zijn we beginnen
nadenken over hoe je snel een verse maaltijd met verschillende
verse ingrediënten kan bereiden. Over gezond eten valt te
discussiëren, maar als je het objectief bekijkt – zoals behoud van
vitamines en voedingswaarde - dan kom je bij diepvriezen en
stomen uit. Dus zijn we zelf een stomer beginnen ontwikkelen.”

CROWDFUNDING

VERSNELLING HOGER DOOR CORONA

Eind 2017 stond het concept op punt en haalde het drietal via
een crowdfundingcampagne 80.000 euro op bij geïnteresseerde
klanten om de productie van de stomer te starten. Een klein jaar
later leverde een eerste kapitaalronde 900.000 euro op die
ingezet werd voor productontwikkeling en klantenwerving. De slim
voorbereide maaltijden (zie kader) sloegen aan en Mealhero
sleutelde verder, niet alleen aan de maaltijden maar ook aan
de stomer en de app.

Sinds begin 2020 gaat het hard. Jeroen: “De stijgende lijn was
er al voor corona, ze is alleen steiler geworden. Maar we waren
het al gewoon om keihard aan te pakken: in onze beginperiode
stonden we van ’s morgens tot ’s avonds in de keuken om daarna
alle andere bedrijfsaspecten te regelen. De grootste uitdaging
van de pandemie was het onbekende: al die nieuwe regels
tijdens de lockdown, de vrees dat de toeleveringsketen zou
opdrogen of stilvallen en daarbij de stijgende vraag ... We moesten
razendsnel uitzoeken wat kon en wat niet om de extra productie
te garanderen. We zijn toen van 1 naar 3 productie-shifts gegaan
en iedereen in het bedrijf werkte permanent. Tegen het einde
van het jaar zaten we aan 30 medewerkers en tienduizenden
maaltijden per maand.”

“Om nog eens terug te komen op die persoonlijke chef-kok,
met ons concept mikken we op een oplossing die echt alles
voor je doet. Als je de stomer met internet verbindt, communiceert
die met je app. Dat is geen noodzaak, maar zo krijg je wel de
volledige ervaring. Je weet altijd en overal wat je nog in huis
hebt, je krijgt tips voor maaltijden op basis van wat er in je
vriezer zit en alleen informatie waar je wat aan hebt ... Wie altijd
vegetarisch eet, heeft immers geen boodschap aan onze samenwerking met Balls & Glory. We willen heel dicht bij onze klanten
staan om een persoonlijke service te bieden. Dat gebeurt
enerzijds door ons sterke customer team dat elke dag uren belt
met klanten om te leren wat er leeft, wat er goed loopt en wat
beter kan. Anderzijds is er ons platform: we zijn een voedingsbedrijf dat van data houdt én een databedrijf dat van voeding
houdt. Via de stomer en de app willen we 1-op-1 inspelen op
de wensen van onze klanten,” aldus Jeroen.

Een tweede financieringsronde eind 2020 leverde nog eens
2,5 miljoen euro op, onder meer van de familie Haspeslagh van
diepvriesgroentenproducent Ardo, de mensen achter Deliverect
(software voor de integratie van online maaltijdbezorgingsplatformen met kassasystemen van restaurants) en de investeerders
achter de Bavet-spaghettirestaurants. “Een raket heeft brandstof
nodig om ver te kunnen vliegen. Het nieuwe kapitaal gaat naar
de verdere uitbreiding van ons team en ons klantenbestand en
naar de verbetering van ons product. Met de app en de stomer
staan we echt nog maar aan het begin van wat mogelijk is”,
besluit Jeroen Spitaels.
Honger? Surf naar mealhero.me
Veerle De Grauwe
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ONDERNEMEN
START-UP. Eerste Belgian Beer
Spa opent deuren in Brussel:
wellness met een eigen karakter
Alumni Bart De Brabanter en Louis Raes, respectievelijk afgestudeerd aan de faculteit
economie en bedrijfswetenschappen in 2006 en 2007, hebben de handen in elkaar
geslagen en openen binnenkort de eerste Bierspa in Brussel: Bath&Barley.

WAT IS BIERWELLNESS?

BELGISCH CONCEPT

Bij bierwellness worden gist, mout en hop, ingrediënten van bier,
aan het water in de baden toegevoegd. Dit draagt bij aan
ontspanning, heeft een ontgiftende werking, kalmeert en
verzorgt de huid. Het geeft ook een zeer frisse en aangename
geur aan de baden. Uiteraard kan een frisse pint niet ontbreken,
deze kan getapt worden aan de tapkraan naast het bad.

Het was al snel duidelijk dat Bart en Louis een uniek Belgisch
concept wilden opzetten met thema’s gekoppeld aan Belgische
bieren en lokale producenten. Lokale craft brouwerij Brussels
Beer Project stelt bijvoorbeeld de gist beschikbaar die gebruikt
wordt in het bad, geuzestekerij Oud Beersel gaf advies in de
opstart. De gist heeft een zeer actieve werking op de huid.
Gasten kunnen uit diverse aroma’s van verschillende soorten
hop kiezen en deze worden ook uitsluitend geproduceerd door
Belgische boeren. Naast klassieke pils van het vat stelt Bath &
Barley haar gasten assortimenten van Belgische bieren in
combinatie met Belgische hapjes afgestemd op de bieren voor.
Deze ontdekkingsassortimenten gaan van klassieke Belgische
bierstijlen (A taste of Belgium) over bieren gebrouwen door
vrouwen (All the ladies) tot het jonge geweld in de Belgische
craft scene (Belgian Innovation).

Louis en Bart ontdekten bierwellness tijdens een citytrip naar
Praag met studievrienden in 2018. Geïntrigeerd door het
concept dat zo populair is in Oost-Europa maar nog niet
gekend in België, gingen Louis en Bart terug en onderzochten
en vergeleken negen verschillende bierwellnesscentra in OostEuropa.
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Betalende Ekonomika Alumnileden kunnen een
kortingsbon van 10 euro op een proefassortiment*
(drie of vier bieren met foodpairing) opvragen via
ekonomika-alumni@kuleuven.be.
* Deze korting is niet cumuleerbaar met andere promoties of
kortingen. Deze actie loopt tot 31/12/2021.

LOCATIE BRUSSEL
Terug in België waren Louis en Bart al snel op zoek naar de
juiste locatie. Hun oog viel op een pand in het hartje van Brussel
op wandelafstand van een aantal exclusieve hotels. Met Brussel
richten ze zich op de toeristen, de Europese en internationale
communities, maar door het unieke concept verwachten ze
zeker ook Belgische geïnteresseerden aan te trekken.
De verbouwing is onlangs afgerond en het resultaat mag er zijn!
Stijlvolle decors met privé-ruimtes waar je je op een rustige
manier kan ontspannen met een gourmand touch. Elke ruimte
heeft ook een eigen tap. Het was voor Louis en Bart belangrijk
om ook bij de verbouwing veelal Belgische materialen te gebruiken.
Slechts de baden zijn uiteindelijk uit Tsjechië geïmporteerd.

ONDERNEMERSCHAP IN CORONATIJDEN
De hele onderneming was gestart vlak voor de coronacrisis ook
Europa trof. Louis en Bart besloten ondanks dit alles door te
gaan met hun bieravontuur. Deze periode gaf hen extra tijd om
het concept tot in de details te kunnen uitwerken. Uiteindelijk is
het een meevaller dat de lockdown kwam toen ze volop in
ontwikkeling waren en niet vlak na de opening. Alle investeringen
in communicatie hadden dan twee keer gedaan moeten worden.
Bij aanvang van het project waren veel van de contacten online
wat niet altijd evident was voor onderwerpen als design en
ontwerp. Het moeilijkst vinden Bart en Louis dat de planning
steeds aangepast moet worden door het aanhouden van de
crisis. Ze zijn ready-to-go en ook de marketingcampagne staat
klaar. Het is wachten op de versoepelingen!

andere gasten. De ruimtes worden na elk gebruik grondig
gereinigd en de baden worden bereid voor het oog van de gasten.

NETWERK
Bart en Louis kennen elkaar al lange tijd en waren in hun
studentenjaren geëngageerd in het studentenleven, vooral in
Ekonomika. Ze beamen beiden dat dit hen bij de voorbereidingen
van dit avontuur heeft geholpen. Kunnen terugvallen op professionals die ook je vrienden zijn, voor een brainstorm of het
testen van ideeën, maakt het uitwerken van je plannen zoveel
effectiever en aangenamer. Het is niet de eerste keer dat Bart
en Louis samen in zee gaan. Ze runnen ook een aantal vakantiehuizen in Durbuy.

TIPS VOOR BEGINNENDE ONDERNEMERS
Op de vraag of ze tips hebben voor beginnende ondernemers,
antwoorden Bart en Louis lachend. “Veel optimisme komt zeker
van pas. En misschien ook wat geduld met elkaar” lacht Louis.
“Misschien moet je volgend jaar nog eens langs komen om te
zien of die tips wat opgebracht hebben” gniffelt Bart.
Heb je interesse? Neem dan een kijkje op
www.bathandbarley.com

Bath & Barley heeft een coronaproof setting. De baden staan
in privé-ruimtes voor 2 tot 6 personen en je kan in je bubbel
genieten van de wellness zonder in contact te komen met
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ANTWERPEN

Een uur genieten bij
‘Het Kunstuur’ in Mechelen
Neem gewoon eens bewust een uurtje de tijd om te onthaasten bij de aanblik van
32 meesterwerken uit ons Belgisch kunsterfgoed! Dát deden vele ingeschreven
leden van Ekonomika Antwerpen in het weekend van 30-31 januari 2021. En die
deelnemers hebben zich dat geen seconde beklaagd, integendeel, ze waren
laaiend enthousiast.

CORONAPROOF
Een bezoek aan het museum dient op voorhand gereserveerd
te worden en verloopt volledig coronaproof. De deuren gaan
automatisch open. Je krijgt een vouwstoeltje, oortjes en een
audio mee en na elke rondgang wordt alles ontsmet.

NOOIT GENOEG VAN KUNST!
Periodiek organiseert de regionale kern Ekonomika Antwerpen
ook een bezoek aan een museum of expo. Van kunst kan je
immers nooit genoeg krijgen: jong, oud, modern, romantisch,
impressionisme, expressionisme, kubisme. Het afsluitend weekend
van de uitverkochte expo ‘Kunstuur 1’ was voor Ekonomika
Antwerpen het ideale moment voor een nieuwe cultuur-injectie.
En dat in de oude binnenstad van de maneblussers, Mechelen!

KUNST IS DE KAPEL
Letterlijk in de schaduw van de Sint-Romboutstoren ligt de
pittoreske Heilige Geestkapel. Wat in de 13de eeuw de Tafel
van de Heilige Geest was, thuishaven voor de minderbedeelden
van de stad, is nu het prachtige kader voor ‘het Kunstuur’:
een privé tentoonstelling naar een idee van de filantropische
broers Joost en Hans Bourlon. Van hun schilderende grootvader
kregen Hans en Joost een passie voor kunst mee. Hans:
“Onze grootouders woonden naast ons, dus we hebben daar
veel tijd doorgebracht tussen de kwasten, ezels en kunstboeken.
En dat heeft zijn sporen nagelaten.”

EEN ONTMOETING MET 32 SCHILDERIJEN
UIT DE PERIODE 1887-1938
De topwerken komen uit de periode van eind 19de eeuw tot
het begin van de Tweede Wereldoorlog, een bijzonder woelige
periode en dat blijkt ook uit de diversiteit van stijlen en de namen
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van schilders zoals Rik Wouters, Constant Permeke, Emile
Claus, Gustave Van de Woestyne, Valerius De Saedeleer, Frits
Van Den Berghe, Ensor, Carte, Leon De Smet, Laermans.
Samen met de unieke belichting en de aangepaste muziek zorgt
het voor een uur betoverende kunst.
Joost Bourlon heeft het voorbije jaar de selectie uitgewerkt:
“We konden kiezen uit 150 werken uit de collecties van de grote
Belgische musea, privéverzamelaars en banken. De keuze van
de 32 topwerken heeft te maken met het verhaal dat we erover
kunnen vertellen”

ELITAIR?
Misschien klinkt het allemaal wat exclusief en elitair, maar niets
is minder waar. Het is net de bedoeling van de broers Bourlon
om iedereen te overtuigen dat kunst er is voor iedereen.
Met hun initiatief willen ze iedereen over die spreekwoordelijke
drempel trekken om na deze onderdompeling de goesting te
krijgen om ook naar andere kunstmusea te trekken.
L’art pour l’art is het zeker niet. Het is het verhaal achter de
kunst dat verteld wordt, dat de kunst makkelijk verteerbaar maakt
voor jong en oud, zelfs al ben je nog nooit in een museum
binnengestapt. Voor de doorwinterde museumbezoeker is
de collectie een heel mooie aanvulling. Veel van de werken komen
uit privécollecties of zijn in bruikleen gegeven door musea die
ze zelf al decennia niet aan het grote publiek getoond hebben.
Het was dus een unieke kans.

HET CONCEPT VAN EEN MODERNE
KUNSTBELEVING ZIT ECHT KNAP
IN MEKAAR
Om het intiem karakter te benadrukken én om Corona-veilig te
zijn, kunnen er telkens maar maximaal 8 mensen de rondleiding

beginnen. Eenmaal binnen, werden we op een goed getimed
tempo langs de verschillende werken geloodst. Geen afleiding
van andere kunstwerken maar enkel dat ene doek. Deze tentoonstelling was conceptueel en inhoudelijk echt volledig “af”.

HET VERHAAL ACHTER DE KUNST
Het ‘Kunstuur’ is geen klassieke expositie. Het is een ervaring,
een heel aparte beleving. In de donkere ruimte worden de werken
één voor één uitgelicht, om vervolgens uitgebreid besproken te
worden door mensen die een bijzondere band hebben met wat
staat afgebeeld. Die vertellers worden geprojecteerd in de ruimte,
alsof ze naast je staan.
De kleine en grote anekdotes bij elk werk werden met een
warme stem via de audiogids picobello verteld. Heel persoonlijk,
en dus nooit op een droge manier. Het zijn enkele kanonnen zoals
Marc Uytterhoeven, Goedele Liekens, Bashir Abdi, Tom Boonen,
Jozef De Kesel, Geert Noels, Bart Somers die hun eigen link met
een bepaald werk toelichten.
Dat alles overgoten wordt met muziek
aangepast aan elk werk maakt de ervaring
heel intensief en het levert vaak
verrassende verhalen en weetjes op die
iets toevoegen aan het schilderij. Marathonloper en Somalische vluchteling Bashir
Abdi horen vertellen over de eerste keer
dat hij sneeuw zag in ons land, terwijl je
een sneeuwlandschap van Valerius De
Saedeleer krijgt voorgeschoteld, dat heeft
echt iets. Kortom, geen geschiedenisles
maar context. Het viel op dat iedereen met
een fijn gevoel terug naar buiten wandelde.

EEN CONCESSIE VAN DE HEILIGE
GEESTKAPEL VOOR VIJF JAAR
Het project ‘Kunstuur’ heeft een concessie van 5 jaar onderhandeld met de stad Mechelen. Bedoeling is om de komende
jaren regelmatig met een nieuwe expositie op de proppen
te komen.
Hoewel Hans Bourlon voor de uitvoering van het project gretig
gebruik maakte van zijn netwerk als Studio 100-oprichter, is dit
kunstproject volledig een privé-initiatief, waarvan de opbrengsten
naar een goed doel gaan. Maar Hans zou Hans niet zijn als hij
het niet meteen grootser zag. Hans: “Enerzijds zijn er steden
die beschikken over leegstaande ruimtes met veel potentieel en
anderzijds zijn er musea die ruimte tekort hebben. Daarnaast
zijn er particulieren die prachtige kunst in huis hebben die ze
eigenlijk wel eens graag publiek willen tonen. Er is dus nog heel
wat mogelijk als je die drie gegevens aan elkaar kan koppelen.
We krijgen nu al de vraag van andere steden of we bij hen niet
iets gelijkaardigs willen doen. En waarom ook niet?”.

GOED NIEUWS:
ER IS EEN OPVOLGER:
KUNSTUUR 2!
Deze tweede expo, volgens
hetzelfde Kunstuur-concept,
belooft weer een schot in
de roos te worden. Zo wordt
er onder meer een schilderij
getoond dat in kunstboeken
als een absoluut topwerk
omschreven staat, maar dat
nog NOOIT aan publiek
getoond werd: ‘Het Hanengevecht’ van Emile Claus !!
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Johan Van Overtveldt:
‘De Europese Unie:
van triomf tot calvarie’
Als voorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement was en is
N-VA-politicus Johan Van Overtveldt nauw betrokken bij enkele zeer belangrijke
dossiers zoals de meerjarenbegroting van de EU, het Recovery and Resilience
Facility of kortweg ‘Coronafonds’, en de Brexit waarmee Europa middelen vrij maakt
om de getroffen sectoren en regio’s te ondersteunen. “Na vier jaar ministerschap
kende ik de complexiteit van het onderhandelen op Belgisch niveau, en dat was vaak
moeilijk, maar dat is toch klein bier vergeleken met de negotiaties op Europees
niveau. Je zit daar altijd in die trialoog, tussen drie partijen, de EU-Commissie,
De Raad en het Europees Parlement. Geen wonder dat het allemaal zo lang duurt
en dat het eindresultaat vaak geen schoonheidsprijs haalt”, aldus Europarlementslid
Johan Van Overtveldt tijdens een online lezing georganiseerd door Regionale kern
Brussel van Ekonomika Alumni op 2 maart 2021, in de reeks ‘Quo Vadis Europe?’

MEERJARENBEGROTING GOEDGEKEURD
Na lange en moeizame onderhandelingen werd in juli 2020
de meerjarenbegroting van de EU goedgekeurd voor de periode
2021-2027. Het totale meerjarenbudget bedraagt 1.074 miljard
euro, voor die 7 jaren samen. “Per jaar gaat het om circa 150 miljard,
hetgeen eigenlijk peanuts is. Het klopt dus niet dat de Europese
Unie een geldverslindende machine zou zijn. Dat budget wordt
aan drie grote posten besteed: het landbouwbeleid, het economisch en sociaal beleid met daarbij de regionale cohesiefondsen,
en ten derde het zogenaamde nieuwe beleid. In het verleden
ging de grootste hap steeds naar het landbouwbeleid. Vanaf dit
jaar gaat er steeds minder daar naartoe, maar meer naar het
nieuwe beleid, o.a. voor innovatie en voor de groene transitie.
Op het einde van deze budgetperiode zal voor elk van de drie
posten ongeveer een goede 30% besteed worden. De administratieve kost van de EU bedraagt zo’n 5% van het budget.”
“Ik moet zeggen dat we met het Europees Parlement gewogen
hebben op het eindresultaat. En daar ben ik best fier op. Ik en
ook nog andere parlementsleden hadden nog verder willen
gaan, richting nieuw beleid. Net omdat we een meer innovatieve
economie nodig hebben om de economische groei te kunnen
opkrikken, hetgeen broodnodig is. Maar in de EU spelen vele
conservatieve krachten en lobby’s die de uitgaven voor landbouw
en voor regionale steunfondsen in stand willen houden.
Die vinden mekaar dan wel. Maar dankzij het sterke Duitse
EU-voorzitterschap in het tweede halfjaar van 2020 kon aan
heel wat druk worden weerstaan.”
Het meerjarenbudget wordt door eigen middelen gefinancierd.
Drie bronnen zijn belangrijk: de douanerechten, de BTW, en de
‘residuele BNI-bijdragen’. BNI staat voor Bruto Nationaal Inkomen,
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een andere manier om BBP te zeggen. Deze bron is het sluitstuk
van de begroting waardoor deze steeds automatisch in evenwicht komt.

BREXIT
Aansluitend maakte Johan Van Overtveldt een sprongetje naar
de Brexit, en meer bepaald het Brexit Adjustment Fund. “In dat
Brexit-fonds zit zo’n 5 miljard euro, veel te weinig om die schok
op te vangen. Er is al een verdeelsleutel overeengekomen.
België zou er 305,5 miljoen euro uit krijgen, dat is het vijfde
hoogste bedrag. Maar ons land is dan ook relatief meer getroffen
dan vele andere lidstaten, bv. uit Centraal- en Oost-Europa.
Het meeste geld uit dit Brexit-fonds gaat uiteraard naar Ierland,
voor 991,2 miljoen euro, gevolgd door Nederland (713,7 miljoen),
Duitsland (429,1 miljoen) en Frankrijk (396,5 miljoen). En dan
volgt dus België. Nu, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur
steken dat die verdeling zo zal blijven. Frankrijk is bv. niet tevreden
en vindt dat het te weinig heeft gekregen, en Nederland teveel.
Ook Spanje en Portugal eisen meer, omdat de Brexit hun
toeristische sector zou treffen. Ik denk dat het laatste woord
over deze verdeling nog niet gezegd is.”

HERSTELFONDS
Het meest vernieuwende is het RRF of Recovery and Resilience
Facility ten bedrage van 672,5 miljard euro, wat het belangrijkste
deel is van het NextGenerationEU van 750 miljard euro waar EUCommissievoorzitster Ursula von der Leyen zo graag mee uitpakt.
Johan Van Overtveldt: “Dat wordt gefinancierd op de markt. Het
gaat om een eenmalige schuldfinanciering dat tegen 2058 moet
worden terugbetaald. Maar omdat dit een uitbreiding is van
de bevoegdheid moet dit door alle 27 parlementen worden

geratificeerd. Zeven lidstaten hebben dat tot nu toe gedaan,
België nog niet, maar de bespreking is gestart. De Europese
Commissie wil dat er vaart wordt achter gezet. Maar ik denk
dat de laatste lidstaat dit pas in mei of in juni zal hebben
gedaan. Het is de bedoeling dat het zo spoedig mogelijk wordt
ingezet, teneinde de grote nood door de coronapandemie te
lenigen. De lidstaten moeten tegen april al hun plannen voor de
toepassing van dit budget bij de Commissie indienen. Voor België
gaat het om 5,9 miljard euro.”
Dat geld moet dus worden opgehaald op de markt en dus op
lange termijn terugbetaald. Met welke middelen zal die
terugbetaling dan gebeuren? Johan Van Overtveldt: “Er zijn een
viertal nieuwe inkomstenbronnen voorzien: een plastic-bijdrage
(op wegwerpplastic), een digitale heffing op Big Tech, een CO2grenstaks (Carbon Border Adjustment Mechanism) en de uitbreiding van het emissiehandelssysteem in CO2-emissies,
het zogenaamde ETS-systeem. Dat is allemaal niet zo evident
als het misschien lijkt. Neem de digitale heffing. Big Tech heeft
een quasi monopolie, zodat elke taks finaal zal kunnen worden
doorgerekend naar de gebruiker, u dus. En de CO2-grenstaks
stelt heel wat vragen rond de compatibiliteit met de regels van
de internationale handel. Hoe gaan onze handelspartners daar
op reageren? En met ETS zouden de kosten van de Europese
industrie kunnen verhogen.
Van Overtveldt vindt dat België er met 5,9 miljard euro nogal
bekaaid vanaf komt. “Spanje en Italië zouden elk zo’n 70 miljard
krijgen. Eigenlijk is dit een reversed engineering. Men is vertrokken
van wat die landen aan geld nodig hebben, en dan is men
parameters gaan zoeken die die beoogde verdeling zou opleveren,
zoals de werkloosheidsgraad. Veruit het meeste geld dus naar
die noodlijdende Zuid-Europese landen. De grootste lidstaat,
Duitsland, zal 25 miljard krijgen, België dus 5,9 miljard. En daartoe
moeten die nationale plannen worden opgesteld tegen april.
Maar Europa heeft daarvoor ook richtsnoeren meegegeven:
20% van de projecten moeten over digitalisering gaan, en liefst
37% moeten de groene transitie helpen realiseren. In België zal
het vooral gaan om allerlei infrastructuurprojecten.”

MIDDELPUNTVLIEDENDE KRACHTEN
Maar er is nog een ander addertje onder het gras. De genoemde
nationale plannen worden niet alleen door de Europese
Commissie beoordeeld, maar ook lidstaten kunnen de plannen
van andere lidstaten beoordelen. “Dat is wat men de noodremprocedure noemt. O.a. Nederland drong daar hard op aan.
Onze noorderburen wilden een controlemechanisme om te zien
of bv. Italië dat Europees geld wel zal besteden zoals het door
Europa bedoeld is. En alhoewel het oorspronkelijke idee van
een mogelijk ‘veto’ verlaten werd, kan de opstart van zo’n
noodremprocedure toch wel tot grote spanningen leiden. En tot
politieke spelletjes. Het is mij opgevallen hoe groot het wantrouwen in Europa wel is. Tussen noord en zuid, tussen oost en
west. Soms lopen die tegenstellingen ook nog door elkaar.
De evoluties in landen zoals Hongarije en Polen zijn echt wel
zorgwekkend voor het Europese project.”
En dat bracht Johan Van Overtveldt naadloos tot de middelpuntvliedende krachten in de EU en het gigantische wederzijdse
wantrouwen. “Oude rotten in het Europese Parlement vinden
dat het verslechtert. Dat komt vooral omdat de traditionele
motor van de Europese Unie, sinds de start ervan in 1957,
met name de Duits-Franse as, sputtert. Daar zijn verschillende
mogelijke verklaringen voor. Economisch en industrieel spelen

Duitsland en Frankrijk nu in een andere liga: het zijn niet meer
twee sterke landen samen, er is nog één sterk land. Frankrijk
speelt nu in een lagere liga. Maar ook Duitsland zelf stelt zich
steeds meer terughoudend op. Waarom? Ik heb geen sluitende
verklaring, ik kan alleen maar vaststellen en gissen waarom.”
Hij vraagt zich af welke politieke gevolgen het vertrek van de Britten
uit de EU zal hebben. Welke politieke krachten zullen het nu
halen, nu een liberaal, eurosceptisch land zoals het VK er niet
meer bij is? “Wat gaan Nederland en de Scandinavische landen
nu doen, nu ze zich niet meer achter de Britten kunnen
verschuilen? Ik merk toch een zekere terugkeer van het euroscepticisme bij onze noorderburen.”

VERDIENSTEN
Johan Van Overtveldt ziet het allemaal met lede ogen aan.
“We spelen met vuur als we het Europese project niet naar waarde
schatten. We mogen niet vergeten dat dankzij de Europese
eenmaking we op dit continent al 75 jaar vrede hebben, en dat
dankzij de eengemaakte markt wij een ongeziene welvaartscreatie hebben kunnen ontwikkelen. Onze hoge welvaart in
Europa hebben we te danken aan ‘Europa’. Laat ons dat nooit
vergeten wanneer we weer eens met mekaar in de clinch gaan
over een of ander budget.”
Fa Quix

JOHAN VAN OVERTVELDT
Johan Van Overtveldt (°1955) woont in Kapellen en is
een econoom en politicus bij N-VA. Hij is doctor in de
Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UFSIA
(Antwerpen) en behaalde een MBA aan de KU Leuven.
Tot eind 2013 was hij journalist en hoofdredacteur van
de magazines Trends en Knack. Zijn journalistieke loopbaan heeft hij enkele jaren onderbroken om van 2007
tot 2010 directeur te worden van VKW (nu ondernemersorganisatie Etion). In het begin van zijn professionele
loopbaan heeft hij enkele opdrachten uitgeoefend in
de privésector, achtereenvolgens bij de bank BBL,
Shoeconfex en British Tyre & Rubber (tussen 1982
en 1992).
In 2014 werd hij op de N-VA-lijst verkozen voor het
Europees parlement, maar daar is hij maar even gebleven
vermits hij in datzelfde jaar benoemd werd tot minister
van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding in de
regering-Michel I; functie die hij tot eind 2018 vervulde.
In die hoedanigheid was hij ook de hoofdrolspeler in
het taxshift-dossier. In 2019 werd hij opnieuw verkozen
voor het Europees parlement, waar hij nu voorzitter is
van de prestigieuze Begrotingscommissie.
Johan Van Overveldt is een begenadigd schrijver van
boeken met sprekende titels zoals Maandag geen
economie meer; Het einde van de euro; Bernanke’s
test; De ontwakende reus: waarom Amerika de 21ste
eeuw zal domineren; Sisyphus achterna: hoe het failliet
van Lehman onze wereld blijft veranderen; Red de vrije
markt: de terugkeer van Milton Friedman; Zijn we het
kwijt? Een toekomst voor Vlaanderen en Europa.
Hij doceert deeltijds macro-economie en economische
geschiedenis aan de Universiteit Hasselt.
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COLUMN GEERT JANSSENS

Participatief ondernemen:
delen wat je oogst
Waarom zijn er steeds meer bedrijven op zoek naar zakenmodellen waarbij medewerkers participeren in de winst en/of het kapitaal van een onderneming? En hoe
rijmt deze financiële participatie met moderne organisatiemodellen gebaseerd op
intrinsieke motivatie?

In Europa zijn momenteel 6,6 miljoen werknemers-aandeelhouder van het bedrijf waarvoor ze werken. Ze hadden gemiddeld
27.000 euro aan kapitaalwaarde in portefeuille (cijfers EFES).
In België tellen we 42.000 werknemers-aandeelhouders met
gemiddeld 68.000 euro aan kapitaal. Deze cijfers hebben
betrekking op grote beursgenoteerde bedrijven. Kapitaalparticipatie
in kmo’s is geen uitzondering maar blijft in de statistieken vaak
onder de radar en doorgaans gefocust op het management en
hogere kaderleden. Inmiddels is ook de (collectieve) winstpremie,
die in eigen land sinds 2018 kan worden uitgekeerd, aan een
opmars bezig. Cijfers van sociale secretariaten tonen aan dat
honderden kmo’s reeds zo’n premie hebben uitgekeerd. Vaak
gaat het om ondernemingen met minder dan 50 medewerkers.

EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG
Wanneer medewerkers participeren in de winst of het kapitaal
van een onderneming dan opent dat nieuwe perspectieven.
Een medewerker die mede-eigenaar wordt, kan gevoelens van
mede-eigenaarschap ontwikkelen. Er ontstaat dan een gemeenschappelijk belang. De medewerker heeft er dan belang bij dat
het de onderneming goed gaat. Een eigenaar is overigens iemand
die zorg draagt voor zijn eigendom en er zich verantwoordelijk
voor voelt. Wanneer zo’n eigenaarsmentaliteit doorheen gans
de organisatie voet aan de grond krijgt, krijg je een ijzersterke
betrokkenheid.
De praktijk wijst uit dat er meer voor nodig is om deze betrokkenheid een duurzaam karakter te geven. Bij Colruyt Group zijn er
verschillende vormen van resultaatsdeling waaronder ook de
mogelijkheid om aandelen van de groep te kopen met een korting.
Niet alle medewerkers happen echter toe en niet iedereen is
even sterk geïnteresseerd in de waarde van het aandeel. Dat hoeft
ook niet want participatief ondernemen gaat bij de retailer over
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veel meer dan een cijfertje na de komma. De kracht van het
zakenmodel is gebaseerd op drie pijlers. De financiële participatie
is slecht een begin. De participatieve cultuur en de resultaatgerichtheid zijn minstens even belangrijk.

PARTICIPATIEVE CULTUUR
Om te vermijden dat financiële participatie verwordt tot een
alternatieve vorm van verloning is het van belang dat er wordt
gewerkt aan een sterke participatieve cultuur. Bij ChocDecor,
een producent van chocolade, genieten medewerkers regelmatig
van een winstpremie. Die premie is evenwel geen doel op zich
maar slechts een middel. De (intrinsieke) motivatie moet vooral
komen van het feit dat medewerkers zich kunnen terugvinden
in de doelstellingen van de organisatie. Meer nog, het is een
enorme troef wanneer de persoonlijke doelstellingen connecteren
met de missie van de onderneming. Het draagt enorm bij tot
het geluksgevoel wanneer men de eigen missie kan waarmaken
binnen de bedrijfscontext.
EASI, een softwarebedrijf waarvan meer dan een derde van
de medewerkers aandeelhouder is, was vijf keren op rij winnaar
van de ‘great place to work’ award. Gelukkige werknemers
maken gelukkige klanten, zo luidt het motto van deze organisatie waarin het groepsbelang voorop staat. Om de waarden
tot leven te brengen, wordt er gewerkt rond de behoeften van
medewerkers. Mensen hebben niet alleen nood aan middelen
maar ook aan erkenning, uitdagingen en vrijheid.

RESULTAATGERICHT
Een derde kenmerk van succesvolle participatieve organisaties
is dat ze zeer resultaatgericht werken. Een onderneming leeft
niet alleen van een gezellige sfeer die maakt dat iedereen met

plezier komt werken. Eigenaarschap gekoppeld aan een participatieve cultuur is een sterke combinatie, maar volstaat niet.
Het eigenaarschap moet ook worden verzilverd. Dat kan doordat
medewerkers in een participatieve onderneming beter in staat
zijn om een verschil te maken. Talloze studies tonen aan dat
aanzienlijke productiviteitswinsten mogelijk zijn wanneer medewerkers inspraak krijgen en nauwer zijn betrokken bij het tot
stand komen van de productieprocessen.
STEF, een Frans logistiek bedrijf met verschillende vestigingen
in ons land, is voor 70% in handen van het personeel. Medewerkers kiezen zelf het bedrag dat ze inleggen en het risico op
verlies wordt beperkt doordat de onderneming zelf ook een duit
in het zakje doet. Het aandeelhouderschap onder de medewerkers
versterkt de cultuur van eigenaarschap door middel van
de resultaatsgerichtheid. Medewerkers zijn als aandeelhouder
veel meer gefocust op kostenbesparingen. Ze helpen tevens
zoeken naar opportuniteiten in de markt.

IMPACT HEBBEN
Een volgende stap is dat medewerkers zelf over hefbomen
beschikken om het resultaat te beïnvloeden. Bij ChocDecor
moeten alle medewerkers als het ware de klok kunnen lezen.
Ze zijn de boekhouder van hun eigen afdeling. Dat vraagt dat
ze in staat zijn om de financiële gang van zaken te beoordelen
en ernaar te handelen. Wanneer medewerkers in staat zijn om
het stuur zelf in handen te nemen dan krijg je een krachtige
cocktail. Dat noemt ‘impact hebben’.
Die autonomie draagt dat niet alleen bij tot het gevoel van
zelfrealisatie maar ook tot het wel en wee van de onderneming.
Wanneer dat resultaat vervolgens wordt gedeeld, dan is
de cirkel rond. Wat is mooier dan eigenaars die onder elkaar
het resultaat delen dat ze samen hebben gerealiseerd?
Geert Janssens, ETION
Meer info in het ETION-boek:
Janssens Geert (2021), Iedereen Eigenaar:
het hoe en waarom van participatief ondernemen,
LannooCampus, 192 pp.
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VERKEERDE LESSEN
UIT CORONA
Het proces om sterker uit de huidige crisis te komen start met te vermijden dat
we ons vastrijden in verkeerde conclusies over deze crisis. De voorbije weken en
maanden werden op dat vlak nogal wat ballonnetjes opgelaten. Met de verkeerde
lessen dreigen we evenwel de economische schade na deze crisis nog te verergeren
en zelfs structureel te maken. De schade aan onze welvaart op langere termijn zou
in dat geval veel zwaarder kunnen gaan doorwegen dan de zware (maar uiteindelijk
tijdelijke) klap die we de voorbije maanden te verwerken kregen.

10 verkeerde lessen uit de coronacrisis (in willekeurige volgorde):
1. ‘CORONA BETEKENT HET EINDE VAN HET
ECONOMISCHE MODEL GEBASEERD OP GROEI’
Zonder economische groei wordt onze hele samenleving een
‘zero-sum game’: individuen of bevolkingsgroepen kunnen er
dan enkel op vooruit gaan ten koste van anderen. Bovendien is
onze huidige welvaartsstaat niet bestand tegen de impact van
de vergrijzing zonder economische groei. De huidige crisis
vergroot het belang van groei zelfs nog om de opgelopen
schade weg te werken. Een ernstig debat over de verdeling van
de vruchten van die groei is zeker aan de orde, maar daarvoor
moet die groei wel eerst gerealiseerd worden. Zonder groei
dreigen onze welvaartsstaat en onze overheidsschuld zeer snel
onhoudbaar te worden.
2. ‘WE MOETEN VEEL MEER INVESTEREN IN
ONZE OVERHEID/SOCIALE ZEKERHEID/
GEZONDHEIDSZORG’
België behoort al decennialang tot de landen waar het meeste
geld vloeit naar de overheid/sociale zekerheid/gezondheidszorg.
Onze totale overheidsuitgaven bedroegen in 2019 52% van het
BBP. Die klommen in 2020 naar meer dan 60% en zouden na
de crisis bij ongewijzigd beleid stabiliseren rond 56% van het
BBP. Dat we met zo’n groot overheidsbeslag toch op tekorten
aan essentieel beschermingsmateriaal botsen, is onaanvaardbaar.
Het debat moet dan ook niet zozeer focussen op meer geld
voor de overheid, maar wel op de vraag of de huidige middelen
correct ingezet worden.
3. ‘WE MOETEN DE KOOPKRACHT VAN DE MENSEN
ONDERSTEUNEN’
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Het blijft politiek aanlokkelijk om uit te pakken met ideetjes om
de koopkracht van de mensen te ondersteunen, maar dat komt
grotendeels neer op verspilling. Dit is geen crisis van de koopkracht van de mensen. De gemiddelde koopkracht van de
Belgen is in deze crisis niet afgenomen. Volgens enquêtes van
de Nationale Bank heeft drie op vier gezinnen geen inkomensverlies geleden. Een beperkt deel van de gezinnen, veelal de
meest kwetsbaren, zijn wel hard geraakt. Dat impliceert dat
gerichte koopkrachtmaatregelen naar die beperkte groep nodig
en zinvol zijn, maar koopkrachtcadeautjes voor iedereen zijn dat niet.
4. ‘WE MOETEN ONS MEER RICHTEN OP ONSZELF,
DINGEN TERUG ZELF PRODUCEREN, LOKAAL
KOPEN’
Volgens het Planbureau is 30% van onze welvaart en onze jobs
direct en indirect gelinkt aan de buitenlandse handel. In essentie
is de Belgische markt gewoon te klein om ons huidige welvaartsniveau enkel lokaal te realiseren. Dat betekent niet dat we
moeten gaan voor ongebreidelde/ongecontroleerde globalisering
zonder aandacht voor de verliezers daarvan, maar internationale
handel is een cruciale pijler van onze welvaart. Economisch
terugplooien op onszelf zou gepaard gaan met een enorme
stap terug in welvaart.
5. ‘ONZE ECONOMIE/BEDRIJVEN MOET
KLEINSCHALIGER’
Bedrijven met minder dan 50 werknemers zijn in België vandaag
al goed voor 55% van de totale werkgelegenheid, wat bij de
hoogste van Europa hoort. In Spanje, Portugal, Italië en
Griekenland ligt het aandeel van kleine ondernemingen nog
hoger, maar dat zijn niet meteen voorbeeldlanden op economisch
vlak. Bovendien zijn multinationals met voorsprong de meest
productieve en innovatieve ondernemingen in onze economie,

en in die zin een cruciale motor van welvaartscreatie. Alles nog
kleinschaliger zou ook neerkomen op een duidelijke verlaging
van onze welvaart.

Er valt veel te zeggen voor stevige hervormingen om ons
belastingstelsel te verbeteren, maar een forse verhoging van
de belastingdruk is geen goed idee.

6. ‘LAAT ONS DE JOBS HERVERDELEN VIA ARBEIDSDUURVERKORTING EN/OF BRUGPENSIOEN’

9. ‘WE MOETEN KIEZEN TUSSEN GEZONDHEID EN
ECONOMIE’

De jongste weken werden al herstructureringen en ontslagen
aangekondigd en de komende maanden zitten er nog wel meer
slecht nieuws van op de arbeidsmarkt aan te komen. Dat leidde
al tot voorstellen van arbeidsduurverkorting en brugpensioen
om het aantal ontslagen te beperken. Dat is evenwel een
schijnoplossing. Voor deze crisis was een belangrijke hindernis
voor onze economische groei dat bedrijven onvoldoende
werknemers vonden. De ontslagen doorkruisen dat nu,
maar toch zal de structurele krapte op de arbeidsmarkt
snel terug de bovenhand nemen. De focus moet liggen op
de mensen die de komende maanden hun job verliezen zo
snel mogelijk terug naar een nieuwe job te begeleiden, o.a. via
gepaste opleiding, niet op met z’n allen minder gaan werken.

Die tegenstelling tussen gezondheid en economie die sommigen
menen te ontwaren, berust op een verkeerde inschatting van
de feiten. De lessen uit de eerste golf illustreren duidelijk dat
gezondheid en economie hand in hand gaan. Vergelijkingen
tussen regio’s of landen die op een verschillende manier omgingen
met het virus tonen aan dat de eventuele maatregelen niet
de bepalende factor waren voor de economische schade,
maar eerder de uitbraak van het virus zelf. Om de economie
terug op toerental te krijgen, is het daarom essentieel om
het virus onder controle te krijgen en te houden.

7. ‘ONZE OVERHEID GAAT FAILLIET’
De huidige economische klap wordt vooral opgevangen door
de overheid. Daardoor klimt het begrotingstekort dit jaar naar
10% van het BBP, of bijna 50 miljard, en de overheidsschuld
naar 120%. Dat leidde al tot allerlei doemverhalen over onze
failliete overheden. Maar dat risico blijft vooralsnog beperkt.
Een indicatie daarvan is dat de schatkist vandaag kan lenen aan
historisch lage rentevoeten (ook al zijn die ondertussen wat
gestegen van hun absolute dieptepunten). Onze overheden staan
na deze crisis zeker voor langdurige saneringsinspanningen
om hun rekeningen terug op orde te krijgen en tegelijkertijd
de vergrijzing op te vangen, maar ze zijn nog lang niet failliet.
8. ‘LAAT DE RIJKEN, DE BEDRIJVEN, … DE CRISIS
BETALEN’
Hogere belastingen zijn in bepaalde hoeken het makkelijke
antwoord op de vraag hoe we na de crisis de overheidsfinanciën terug op orde krijgen. Het Planbureau verwacht dat
de overheidsontvangsten de komende jaren stabiliseren net
boven 50% van het BBP, wat bij de hoogste ter wereld hoort.
De overheidsuitgaven zouden stabiliseren rond 55%. Om dat
gat dicht te rijden met extra belastingen, moet de belastingdruk
naar het (met voorsprong) hoogste niveau ter wereld. Dat zou
onvermijdelijk negatieve gevolgen hebben voor onze economie.

10. ‘WE KUNNEN ALLES OPLOSSEN DOOR
ONBEPERKT GELD BIJ TE DRUKKEN’
Net als na de crisis van 2008 proberen centrale banken ook nu
de economische schok binnen de perken te houden door
massaal geld bij te drukken. Zo groeide de balans van de
Europese centrale bank ondertussen tot meer dan 7.000 miljard
euro (van iets meer dan 1.000 miljard in januari 2008).
Sommigen concluderen hier uit dat we eigenlijk onbeperkt geld
kunnen bijdrukken, en dat begrotingstekorten en overheidsschulden er niet meer toe doen. De klimaatuitdaging, pensioenen,
armoede, … gewoon geld bijdrukken en opgelost. Dat is een
gevaarlijke piste. Geld bijdrukken is een instrument dat in
extreme crisissituaties soelaas kan bieden, maar het kan geen
duurzame financieringsbron zijn voor permanente uitgaven.
Geld bijdrukken is een tijdelijke maatregel en kan geen alternatief
zijn voor de noodzakelijke hervormingsinspanningen om onze
economie structureel sterker te maken.
De eerste fase van deze crisis was ongezien, maar de beslissingen
rond lockdown en steunmaatregelen lagen nog redelijk voor
de hand. De volgende fase, die vooral moet gericht zijn
het duurzaam sterker maken van onze economie na deze
crisis, is minder evident. Maar als we daarbij vertrekken van
de verkeerde lessen uit de crisis wordt dat sowieso een
hopeloze opgave.
Bart Van Craeynest
Hoofdeconoom bij Voka en auteur van ‘Terug naar de feiten’

GEEN BREED KOOPKRACHTPROBLEEM

BELASTINGDRUK IN BELGIË HOORT
BIJ DE ZWAARSTE VAN EUROPA

Reël beschikbaar inkomen van de gezinnen
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