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ECONnect
Beste alumnus,

W

aar we een aantal jaren geleden dachten dat het Europa van de
21e eeuw een veilige haven was, dienen we deze gedachtegang te
herzien. Daar waar de pandemie jarenlang het nieuws heeft gedomineerd,
merken we nu dat de oorlog in Oost-Europa moeiteloos de positie op de
voorpagina heeft ingenomen. Dit voorwoord heeft niet de bedoeling als
opiniestuk te worden gebruikt. Ik zal me dus ook niet uitspreken over wie
wel/niet schuldig is in deze oorlog maar kan enkel maar zeggen dat deze
gebeurtenissen als FOUT kunnen worden bestempeld. Het doet me dan
ook ontzettend deugd te hebben gemerkt dat jullie, ons netwerk, zich van
zijn mooiste kant heeft laten zien. Zo zijn er, naast de talloze giften,
ook positieve antwoorden gekomen op onze vraag om studentenjobs aan
te bieden aan Oekraïense en Russische studenten aan onze Faculteit zodat
hun opleiding niet dient te worden stopgezet door gebrek aan financiering.
Elkaar verbinden door het alumninetwerk; één van onze waarden als
alumnibestuur en Faculteit!
Op dag van dit schrijven hebben we ook mogen genieten van een
schitterende Ronde van Vlaanderen (waarbij de editie werd gewonnen door
een landgenote!). Helaas geen WOUT Van Aert in deze editie. Zijn prestaties
over de afgelopen weken hebben echter een aantal alumni (alsook proffen)
gemotiveerd om Velonomika terug op de rails (of was het fiets?) te krijgen!
Het concept is simpel: 1x per maand wordt er afgesproken om met een
groep alumni te gaan fietsen waarbij gezelligheid primeert op koersen.
Mens sana in corpore sano, weliswaar de spreuk van onze vrienden van
het Sportkot, maar evenzeer van toepassing voor ons! Aarzel niet om ons
te contacteren bij interesse!
Tot slot blik ik nog graag even vooruit. Zoals Wout Van Aert (en menigen
onder ons) konden vaststellen, is het Corona-virus nog niet volledig
verdwenen. Desondanks merken we dat de honger naar bedrijfsbezoeken,
events, seminaries … groot is en daarom hebben onze bestuurders een
agenda opgesteld met (op vandaag) niet minder dan 12 activiteiten voor
eind juni. Neem dus zeker een kijkje op onze website of in de nieuwsbrief
en schrijf je tijdig in! Ik hoop jullie alvast te mogen groeten op één van
de activiteiten!
Keep safe en (hopelijk) tot binnenkort!
Ludovic Deprez
Co-voorzitter Ekonomika Alumni vzw
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Corona is voorbij,
leve het tweede semester
vol met geweldige activiteiten!
Februari 2022, eindelijk kunnen we zeggen dat corona uit ons leven begint te
verdwijnen. Dat betekent dan ook dat ons sociale leven terug kan normaliseren.
Dit in combinatie met het einde van de examens maakt iedereen gelukkig.
Er staat dan ook een spetterend tweede semester voor de deur, waarbij het motto
van Ekonomika “Utile, Dulci” terug als vanouds naar voren kan komen. Heel wat
geweldige evenementen staan te wachten. Laten we dus eens kijken wat er dit
semester allemaal op de planning stond en staat.

CAREER BRUNCH II
Voor de studenten in hun laatste of voorlaatste jaar organiseert
Ekonomika de Career Brunches. Dit is de ideale gelegenheid
om een gesprek aan te gaan met meer dan 80 bedrijven en zo
een beter beeld te krijgen van de arbeidsmarkt. De ideale kans
dus om een job te scoren bij bedrijven zoals KBC, BMM … en dit
in combinatie met een hapje en een drankje! Zeker de moeite
waard dus.

LEUVEN CASE COMPETITION
Ook dit jaar was de Leuven Case Competition (LCC), een van
de grootste case competities in België terug. Dit jaar ging de
LCC van start tijdens de tweede week van maart, met vier
selectiedagen in verschillende steden: Antwerpen, Gent, Brussel
en Leuven. Er werd deelgenomen met teams van vier personen.
De uiteindelijke finale was op 24 maart in Leuven waar de beste
50 teams voor de winst streden.

SCHAATS-TD
Tijdens de tweede week van het semester was het eindelijk tijd
voor de geweldige schaats-TD! in Leuven. Van hotdogs, poffertjes,
jenevertjes tot geweldige muziek: er was voor elk wat wils.
Plezier gegarandeerd!
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DE REVUE
Een toneelstuk gespeeld voor studenten, door studenten. Nadat
de twee vorige edities geannuleerd werden wegens de pandemie,
kon deze eindelijk terug doorgaan zoals vroeger! Ook dit jaar
stonden er heel wat enthousiaste studenten klaar om het beste
van zichzelf te geven tijdens dit theaterstuk. Decaan Wilfried
Lemahieu werd ontvoerd! Maar gelukkig bleek hij achteraf
gewoon in de zaal te zitten ...

92STE WERKINGSJAAR
Wist je dat Ekonomika dit jaar zijn 92ste werkingsjaar viert?
Geen betere manier om dit te vieren dan met een TD en een cantus.
Donderdag 3 maart was het tijd voor de 92 vaten-TD. De avond
begon met een receptie en eindigde met een geweldige TD.
Hiertussen stond er ook nog een diner op de planning. Alsof dit
nog niet genoeg was, vond heel de avond ook nog eens plaats
op een spectaculaire locatie: de underground van een oude
melkfabriek in Veltem! Shuttlebussen werden ingezet om
iedereen veilig daar heen en terug in Leuven te krijgen. Om het
feest helemaal compleet te maken werd er op vrijdag afgesloten
met een onvergetelijke cantus.

KIESWEEK
Eind april breekt een van de leukste weken van het semester
aan: de kiesweek! Van 25 tot en met 27 april zal het praesidium
voor het 93ste werkingsjaar van Ekonomika zijn beste beentje
voorzetten. Dit allemaal tijdens een van de grootste studentenevenementen van België. Je vindt er optredens, attracties,
gratis goodies en nog veel meer! Noteer deze week dus zeker
in je agenda en kom meegenieten van het hele avontuur!
Het wordt zeker en vast een fantastische belevenis!
Thalia Vanneste en Alyssa Van Den Ouwelant

GALABAL
Na heel wat succesvolle edities kwam ook dit jaar het Gala van
Ekonomika weer terug. Een geweldig evenement dat niemand
wil missen. Met de mooiste kleding en de beste dansbenen was
dit op vrijdag 1 april weer een topevent.
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Het leven zoals het is:
op Erasmus in Barcelona,
Hong Kong, Chicago en Straatsburg
Bij de start van het tweede semester, keren onze studenten terug naar Leuven
na een welverdiende lesvrije week. Ook onze Erasmusstudenten zijn teruggekeerd
naar hun geliefde studentenstad. Een ‘Erasmus’ is altijd een uitdaging: een nieuwe
start, een nieuwe omgeving en alles zelf doen. De uitgelezen kans om jezelf te
ontdekken en, zoals men zegt, je plan te leren trekken. Onze faculteit biedt
de avonturiers onder ons de kans om enkele maanden dit avontuur aan te gaan.
En enkelen van hen wilden graag hun ervaring delen.

WAT ZIJN LOKALE AANRADERS
(PLAATSEN/MONUMENTEN/ETEN/...)?

Bar Lobo is echt de beste tapasbar, er is uiteraard de Sagrada
Familia die je moet bezoeken. The Bunkers en Mirador d'Horta
geven je het mooiste uitzicht over Barcelona. Als je wil clubben
moet je naar de Razzmatazz, de grootste club in Europa
met maar liefst vijf verdiepingen. Qua eten ging ik graag naar
de Rosa Negra, een Mexicaans restaurant met goedkope
straffe mojito's.
WAT WAS JE MEEST MEMORABELE MOMENT/ANEKDOTE?

MARIE NOTTE

De prachtigste sterrenhemel tussen de bergen in de Pyreneeën
in the middle of nowhere.

Studente Handelsingenieur

WAT IS HET BELANGRIJKSTE/NUTTIGSTE DAT JE GELEERD

ERASMUS LOCATIE:
Spanje - Barcelona - Universitat de Barcelona

WAAROM HEB JE VOOR DEZE UNIVERSITEIT GEKOZEN?

Ik wou graag naar een Spaanse stad waar veel te beleven is.
De drukke stad met het strand en het mooie weer was uiteraard
de ideale combinatie! Barcelona is centraal gelegen, en op twee
uurtjes rijden zit je al in de bergen.

HEBT OP ERASMUS (BUITEN DE STUDIECONTEXT)?

Hoe je zelfstandig moet leven en alles zelf moet regelen om te
overleven ;-). Je leert jezelf ook veel beter kennen, op sommige
momenten kom je jezelf wel tegen.
WAT HEB JE GEMIST TOEN JE OP ERASMUS WAS?

Niets, alleen misschien het lekkere Belgische brood.
ZOU JE DEZE LOCATIE/UNIVERSITEIT AANRADEN AAN ANDEREN?

Sowieso!
WAS ER EEN GROOT CULTUURVERSCHIL? CULTUURSHOCK?

Niet echt, al is er wel een veel chiller leven. Barcelona is geen
typische Spaanse stad, maar eerder heel internationaal (de siësta
bestaat er bv. niet echt).
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EEN QUOTE/RAAD/ADVIES DAT JE WIL MEEGEVEN AAN
TOEKOMSTIGE ERASMUSSERS?

Waar je ook naartoe gaat, je amuseert je sowieso overal!

JULIE DECKX
Studente Handelsingenieur
ERASMUS LOCATIE:
University of Illinois at Urbana-Champaign,
Verenigde Staten

WAAROM HEB JE VOOR DEZE LOCATIE/UNIVERSITEIT
GEKOZEN?

Omdat ik al lang ervan droomde om eens in Amerika te
studeren en ik van andere studenten had gehoord dat dit een
heel leuke bestemming was.
WAS ER EEN GROOT CULTUURVERSCHIL? CULTUURSHOCK?

De cultuurshock viel op zich wel mee. De Amerikaanse cultuur
is net zoals in de films: veel fast-foodketens, houseparties,
enorme supermarkten, de hoge fooien die je moet geven op
restaurant etc. Er waren duidelijk verschillen, maar ik heb deze
zeker niet als negatief ervaren!
WAT ZIJN LOKALE AANRADERS
(PLAATSEN/MONUMENTEN/ETEN/...)?

De universiteit is niet zo ver gelegen van Chicago, wat ik
persoonlijk één van de mooiste steden vond die ik in de VS
bezocht heb! Vanuit Chicago kan je trouwens makkelijk reizen
doorheen het land: voor weinig geld vlieg je bijvoorbeeld naar
Miami en terug. Verder is het ook superleuk om een typische
American football game mee te volgen of een basketball game.
De beste hamburgers vind je in de traditionele pubs zoals

bv. Murphy’s Pub. Ook de feestjes, zowel de clubs (bv. Red Lion)
als de frat parties, zijn een absolute aanrader! Tenslotte zou ik
ook zeker aanraden om naar een barn dance te gaan: je wordt
dan met de typische gele schoolbussen vervoerd naar een schuur
op het platteland, iedereen gaat verkleed in country stijl en er wordt
de hele avond country muziek gespeeld. Een unieke ervaring!
WAT WAS JE MEEST MEMORABELE MOMENT/ANEKDOTE?

De Halloween-feestjes: tijdens de week van Halloween gaat
iedereen volledig verkleed uit en worden er gekke houseparties
gegeven. Megaleuk!
WAT IS HET BELANGRIJKSTE/NUTTIGSTE DAT JE GELEERD
HEBT OP ERASMUS (BUITEN STUDIECONTEXT)?

Om zelfstandig te worden, zelf het hele huishouden te doen en
om mensen te leren kennen van over de hele wereld.
WAT HEB JE GEMIST TOEN JE OP ERASMUS WAS?

Kippenkruiden (dat kennen ze daar niet) ;)
ZOU JE DEZE LOCATIE/UNIVERSITEIT AANRADEN AAN ANDEREN?

100%!
EEN QUOTE/RAAD/ADVIES DAT JE WIL MEEGEVEN AAN
TOEKOMSTIGE ERASMUSSERS?

Zeker niet twijfelen, het wordt de beste tijd van je leven! Stel je
zeker open om vrienden te maken, maar aangezien er veel
internationale studenten zijn die ook graag nieuwe mensen
willen leren kennen en sociaal zijn, is dit helemaal niet zo moeilijk :)
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WAS ER EEN GROOT CULTUURVERSCHIL? CULTUURSHOCK?

Cedric: Geen fakbars met pintjes aan €1,40.
Alexia: Ik heb niet echt een cultuurverschil gemerkt, alleen dat
de Fransen veel rustiger zijn en minder stress hebben.
WAT ZIJN LOKALE AANRADERS
(PLAATSEN/MONUMENTEN/ETEN/...)?

Cedric: Petite France is het toeristische centrum van de stad.
Een absolute aanrader! Heel pittoresk en super gezellig om
onder het zonnetje een terrasje te doen. Daarnaast is het Europees
parlement zeker ook een must. Om te eten moet je Flammekueche
proberen, het lijkt een beetje op een pizza maar is een typisch
gerecht uit de streek. En natuurlijk al de goede wijnen :)
Alexia: Tarte Flambée is ontzettend lekker! La Petite France is
het mooiste deel van de stad. Strasbourg staat ook bekend
voor zijn kerstmarkt. Het wordt ook “La Capitale de Noël”
genoemd. Het is een grote en leuke kerstmarkt. Echt de moeite!
WAT WAS JE MEEST MEMORABELE MOMENT/ANEKDOTE?

Cedric: Het laatste kotfeestje op ons appartement! Legendarisch
voor alle aanwezigen, iets minder voor de buren.
Alexia: Ik heb niet echt een memorabel moment. Maar momenten
zoals picknicken langs het water, nieuwe mensen leren kennen,
uitstapjes doen ... ga ik nooit vergeten!

ALEXIA WAEGEMANS
EN CEDRIC VERLINDEN
Studenten Business Engineering
ERASMUS LOCATIE: Frankrijk Strasbourg EM
Strasbourg Business School

WAT IS HET BELANGRIJKSTE/NUTTIGSTE DAT JE GELEERD
HEBT OP ERASMUS (BUITEN STUDIECONTEXT)?

Alexia: Ik vond het zeer interessant om mensen te leren kennen
van verschillende delen van de wereld. Iedereen had zijn eigen
verhaal en een andere kijk op dingen.
WAT HEB JE GEMIST TOEN JE OP ERASMUS WAS?

Cedric: De Oude Markt!
WAAROM HEBBEN JULLIE VOOR DEZE UNIVERSITEIT GEKOZEN?

Cedric: De unieke combinatie van vakken die zowel in het Frans
als in het Engels worden gedoceerd sprak me enorm aan.
Daarnaast was het ook geen universiteit maar een business
school, wat zorgde voor een totaal andere aanpak in de manier
van lesgeven en evalueren. Strasbourg staat ook bekend als
een dynamische en toffe studentenstad, dus dat sprak me ook
zeker aan!
Alexia: Ik vond het een hele leuke stad, niet te groot maar ook
niet te klein. Ik wou ook heel graag naar Frankrijk om mijn Frans
te verbeteren. De stad ligt ook in een leuk deel van Frankrijk met
andere toffe steden en mooie natuur.
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Alexia: Het uitgaansleven in Leuven! Nergens is het zo plezant
als op de Oude Markt ;).
ZOU JE DEZE LOCATIE/UNIVERSITEIT AANRADEN AAN ANDEREN?

Cedric: Absoluut! Een heel dynamische stad en internationale
Business School.
Alexia: Ik zou het zeker aanraden. De campus van de universiteit
is zeer fijn met een eigen café, studentenrestaurant, ...

WAAROM HEB JE VOOR DEZE UNIVERSITEIT GEKOZEN?

Om mijn Frans te verbeteren en ik had al heel veel positieve
dingen gehoord over de stad van mensen die er op city trip
zijn geweest.
WAT ZIJN LOKALE AANRADERS
(PLAATSEN/MONUMENTEN/ETEN/...)?

De kathedraal van Straatsburg en het Strasbourg Museum of
Fine Arts moet je zeker bezoeken. De uitgaansplekken om te
bezoeken: the living room (woensdag is student night), Delirium
en The Live Club. In de zomer eten op het mooiste terras van
La Petite France: restaurant La Corde à Ligne. Een tripje naar
Baggersee (een grote plas, net buiten de stad, met een strand
enz). ESN activiteit: café des langues, elke maandag.
WAT IS HET BELANGRIJKSTE/NUTTIGSTE DAT JE GELEERD
HEBT OP ERASMUS (BUITEN STUDIECONTEXT)?

INES DEWEVER

Het ontdekken van andere culturen en gewoontes van andere
nationaliteiten. Het leren om buiten je comfortzone treden en je
meer open minded op te stellen.

Studente Master Business Engineering

ZOU JE DEZE LOCATIE/UNIVERSITEIT AANRADEN AAN ANDEREN?

ERASMUS LOCATIE: Frankrijk, Straatsburg,
Université de Strasbourg

Ja, zeker! Vooral voor de stad/locatie, wel minder voor de
universiteit.
Loes Verboven en Lore Hermans
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AMBASSADOR SPOTLIGHT
Vishwas Katti, India
After working across Asia and Europe, Vishwas Katti completed the Master
in Information Management at our Leuven campus at the height of the global
pandemic. He believes the right mindset and adaptability go a long way.
Today he works in Amsterdam for a software company that builds customer
community platforms used by the world’s leading SaaS companies.
“I was already working in Belgium for about four years when I
decided to pursue a master’s programme at KU Leuven. I guess
as we jokingly say in India ‘First you study engineering, then you
decide what to do with your life’ applies to me. While studying
electronics & IT engineering at university in India I started
working for AIESEC, a global NGO with offices in 120+ countries.
I was managing the Bangalore local office and then moved to
Manilla in the Philippines and later to Brussels to manage
the national offices in those countries. After finishing my role in
AIESEC in Belgium, I moved on to work as an analytics consultant
in logistics & e-commerce.”
“So by the time I started researching what master’s programme
to pursue, I was well aware of KU Leuven’s prestige, especially
since AIESEC has a big chapter at the Leuven campus as well.
Knowing the university, its people and its academic rigor,
the choice was evident. I also considered an MBA, but given
my data analytics background and work experience, I wanted
to expand that highly useful skill set. The Information Management
programme was a perfect fit, covering all topics I was passionate
about: data science, technology and business management.”
“Despite studying at the peak of the COVID-19 pandemic, it has
been a great experience. Just after I moved to Leuven in
September 2020, basically everything closed until the summer.
However, the university coped well and kept providing
alternatives to ensure quality education, such as online Q&A
sessions and both virtual and physical labs with due restrictions.
I also appreciated the programme director’s efforts to organise
informal virtual events to bring students together in these
exceptional circumstances.”
“Of course I felt lucky that I already had friends in Belgium, but I
also did my best to get in touch with new fellow students
through various social media channels to build relationships with
people with shared interests. The upside of not having a lot of
things happening around you, is that you can use the time to
take extra initiatives to further develop yourself in the areas
you’re passionate about Everybody’s social life was restricted,
so people had time. I believe that every challenge comes with
an opportunity. ‘It did not happen because of corona’ is just
the easy answer.”
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“Picking a favourite course is hard, but three subjects
spontaneously come to my mind. The Principles of Database
Management course by prof. Baesens is broadly applicable for
anyone in a technical context and I use it a lot in my job. I also
enjoyed Data Visualisation, which was a major part of my
previous job. I loved our group assignment about football and
sports analytics. And finally, I have to mention Architecture &
Modelling of Management Information Systems by prof. Snoeck.
I am actually still a bit surprised that I passed that course with
such a good grade, but her fantastic teaching undoubtedly had
an impact. She broke complex topics into digestible pieces
and built them up so nicely, I believe it is impossible not to learn
from her.”
“Except the academic rigor and some difficult concepts,
personally I did not find the programme particularly hard. It is all
about time and effort. The programme is well designed to help
you gradually build up your knowledge. Also, you have to keep
up with assignments and the ongoing study material of
the course. If you wait until the end, it will be too much. I found
that out in my first semester, because I had a lot of other things
going on in my life like moving from Brussels to Leuven,
adapting to the university, etc. But I learned my lesson and
made sure to prepare on time during the second semester
and still graduated cum laude.”

“After all, when considering coming to KU Leuven for a master’s
degree, you must have the intention to do well. Going out and
meeting new people is definitely a big part of the programme,
but the main thing is learning and getting a return from your time
spent here. That was my mindset since I was leaving a job to
study. I believe the main question is: why do you want to do a
particular programme? Where are you now and where will it
help you to go? Your answer does not need to be 100% clear
from the very beginning but you should have this question as a
guiding thought through the program.”
“If you are really keen on a programme at KU Leuven, the rest
will follow. You will meet interesting people and professors along
the way and Leuven is a lovely city, even during lockdown.
The architecture is wonderful and there is a great sports centre,
where I have spent a lot of time. Integrating and making friends
is not difficult at all. University life offers plenty of opportunities
and KU Leuven actually makes it easy for international students
to meet people.”

“Leuven is ideal for students who appreciate smaller cities and
for those who want to jump into the big pond, Brussels is nearby.
I personally love Brussels as well given its international vibe and
cultural diversity NGO’s, corporate organisations and European
institutions. Never underestimate how that can shape your
career! All in all, Belgium is a great place to live and remarkably
diverse despite its small size. It will always have a special place
in my heart, as well as the amazing people I have met there.”
“So anyone who is hesitating, should just reach out to other
students. The current students and alumni have the experience
and are a great source of information. With this opportunity,
you have a blank canvas and can achieve whatever you set your
mind to. The university has plenty of resources, opportunities
and smart minds who will support you. It is mostly a matter of
having an idea what you want and to get out of your comfort
zone to learn.”
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Op Ekoreis
naar Jordanië
Dit jaar ging de Ekoreis naar Jordanië. Om een nieuwe cultuur te ontdekken en te
genieten van de fantastische natuur. Iedereen keek er naar uit. Een reisverslag.

Onze reis begon op 5 februari op de luchthaven Brussels Airport
in Zaventem om 6 uur in de ochtend. Daar stonden we dan
allemaal nog een beetje onwennig en zenuwachtig. Eenmaal
door de security zat de sfeer er goed in. Na een lange dag
landden we dan eindelijk in Amman, de hoofdstad van Jordanië.
Bij aankomst werden we opgewacht door een chauffeur die ons
met een luxueuze bus naar ons hotel bracht. Deze bus werd
ook ons voornaamste vervoersmiddel in Jordanië. Aangekomen
in het hotel werden de kamers verdeeld en was het tijd om
elkaar beter te leren kennen. Tijdens ons eerste avondmaal
werden we begroet door vriendelijke locals.
Onze eerste echte dag in Jordanië was er eentje met veel
cultuur. We ontdekten samen met onze lokale gids, Ahmad,
de hoofdstad Amman. Zo bezochten we een moskee en
leerden we over de verschillende religies. Daarna gingen we
naar de tempel van Hercules, waar we meer te weten kwamen
over de geschiedenis van Amman. De tempel bevond zich
helemaal bovenaan op een grote berg midden in Amman.
Hierdoor kregen we een 360° view van de stad, prachtig.
Via de rainbow road bereikten we downtown Amman. Daar aten
we in een typisch Jordaans restaurant: je kon er allerlei lekkers
eten, van falafel en flatbread tot een soort typisch Jordaanse
pizza. Nadien gingen we dieper Amman in en werden we naar
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een lokaal marktje gebracht. De toer eindigde in het amfitheater.
Hier konden we zelf ook even de geweldige akoestiek uittesten
voor we terug naar het hotel vertrokken. ’s Avonds gingen we
allemaal samen naar een Irish pub voor een avond vol lachen
en plezier.
Dag twee begonnen we vroeg met een busrit naar het stadje
Dana. Dit stadje is zeer klein en ruraal in vergelijking met Amman,
maar dit had ook zo zijn charmes. Dana ligt in een dal, een dal
in een natuurreservaat. Voor de hike in het natuurreservaat werden
we begeleid door onze gids Salem die het gebied kent als zijn
broekzak. Samen beklommen we rotsen en bergen. Salem
huppelde rustig verder terwijl wij allemaal op adem probeerden
te komen. Na deze zware inspanning werden we beloond
met een prachtig uitzicht dat we niet snel gaan vergeten.
Na een typisch Jordaans avondmaal, dat bestond uit rijst met
kip, flatbread en groentjes, konden we de avond afsluiten in
de shisha kamer.
Dag drie. Na voor de meesten een koude nacht werden we
wakker voor een ontbijt in de zon. Daarna was het alweer tijd
om te vertrekken naar de volgende bestemming, de woestijn.
Tijdens de lange rit, maakte we een tussenstop aan Shobak
Castle. Vanuit dit kasteel, een oude ruïne, heb je een prachtig

zicht op de vallei. Daarna zetten we onze reis voort naar Wadi
Musa. Eenmaal aangekomen in ons woestijnkamp kregen we
onze hutjes. Dit waren een soort tenten bekleed met tapijten.
Omdat het ’s nachts zo koud wordt in de woestijn kregen we
maar liefst vier fleecedekens extra! Na de lunch gingen we nog
even langs bij Little Petra. Zoals de naam het zegt is dit een
kleine versie van Petra. Maar zeker niet minderwaardig! Na deze
topdag konden we nog nagenieten aan het kampvuur onder
de sterren.
Dag vier is er eentje die we zeker niet snel zullen vergeten. Dit was
de dag dat we naar Petra gingen, één van de 7 nieuwe wereldwonderen. Om in deze stad te geraken moesten we eerst een
lange en vermoeiende hike maken met onze gids Ahmad, maar
deze tocht was het helemaal waard. Aangekomen hadden we
zicht op de prachtige ruïnes die al meer dan 2000 jaar oud zijn!
We kregen daarna de tijd om zelf deze oude stad te verkennen.
Zo zijn er enkelen van ons verder gaan hiken maar anderen
hebben dan weer een ritje op een kameel gemaakt. Met de bus
reden we terug naar ons tentenkamp. Ook deze avond zat
de sfeer er goed in en hebben we deze gezellig afgesloten in
de shisha kamer, lekker warm met een lekker Jordaans theetje.
Na 2 dagen in Wadi Musa was het tijd om terug verder te gaan
met onze rondreis en vertrokken we reeds vroeg in de ochtend
richting de woestijn. Onderweg in de bus was het zicht al
adembenemend met overal zand rondom ons en kamelenboerderijen. Eens aangekomen in Wadi Rum, ruilden we onze
bus voor Jeeps om een ongelooflijke Jeepsafari te volgen. Onze
gidsen reden met ons de hele woestijn door en stopten op alle
unieke plekken. Op de middag hebben we genoten van ons
lunchpakket, dat we in het zonnetje hebben opgegeten. Erna
trokken we terug verder de woestijn in en reden we naar een
enorme zandberg waar we de kans kregen om te sandboarden.
Het was enorm vermoeiend om deze berg op te kruipen, maar
wel super leuk om naar beneden te ‘varen’ op je board.
Hierna konden we kiezen voor een kamelentocht te maken
met zonsondergang. De helft van onze groep deed dit dan ook,
de andere helft trok verder in de woestijn. Erna zijn we allemaal
samengekomen op een uitkijkpunt waar we een prachtige
zonsondergang gezien hebben. Dan was het tijd om naar ons

tentenkamp te gaan. Hier hebben we een super lekkere traditionele
maaltijd gekregen, met eten klaargemaakt in de woestijngrond,
afgesloten met een superparty.
Dag zes trokken we weg uit de woestijn en gingen we terug
naar de bewoonde wereld. De bus bracht ons naar Aqaba,
de badstad en havenstad van Jordanië. Eens aangekomen
vertrokken we direct richting de zee. Hier stond een grote boot
aangemeerd waarmee we de Rode Zee zouden verkennen.
Op de boot zelf was er een superleuke sfeer, de crew had een
hele lekkere maaltijd voor ons klaargemaakt en ze hebben ons
traditionele dansjes aangeleerd. De Rode Zee staat bekend om
zijn prachtige koraalriffen. Deze hebben enkele van ons dan ook
van heel dichtbij gezien tijdens het scubaduiken. Anderen kozen
voor snorkelen. ’s Avond zijn we Aqaba nog wat verder gaan
verkennen: leuke restaurantjes en kroegen.
Dag zeven stonden we alweer vroeg klaar om naar onze volgende
stop te gaan, namelijk de Dode Zee. Dit is eigenlijk eerder een
meer dat zo enorm zout is dat je er gewoon in kunt blijven
drijven. Dit was dan ook een zeer unieke ervaring en heeft ons
leuke foto’s opgebracht. Daarna stopten we in een lokaal
winkeltje dat allemaal lokale producten verkocht, van maskertjes
met mineralen uit de Dode Zee tot traditioneel Jordaans servies.
Daarna kwam jammer genoeg het besef dat onze reis er bijna
opzat, want we vertrokken terug richting de hoofdstad Amman.
We kwamen aan in ons hostel en maakten ons klaar voor ons
laatste groepsdiner in Jordanië. We gingen naar een superleuk
restaurant met uitzicht over de hele stad. Daarna in ons hostel
hebben we er nog een gezellige avond van gemaakt.
Dag acht was jammer genoeg onze laatste dag in Jordanië.
We vertrokken reeds vroeg naar de luchthaven om zeker op tijd
te zijn voor onze vlucht. Na enkele uren wachten konden we
dan het vliegtuig op naar België. Bij het afscheid beseften we allen
welke geweldige reis we samen hadden beleefd.
Karen Nys en Emma Strouven
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Skireis
Op vrijdag 4 februari was het eindelijk zover: na een jaartje overslaan, vertrok
Ekonomika terug richting de hoge bergen. Dit jaar ging de skireis naar Avoriaz
in Frankijk, waar de studenten verwend werden met een skigebied van meer dan
600 kilometer aan pistes, genaamd Portes du Soleil.

Bij aankomst werd iedereen onthaald door de crew van Route
du Soleil met verschillende activiteiten, zoals een sessie
sneeuwvolleybal en snowpong. Daarbij kreeg iedereen goodies
die vast en zeker nog van pas gingen komen tijdens de week:
labello, een leuke zonnebril, een gepersonaliseerde flacon en
een leuke sweater. In de namiddag volgde de eerste après-ski
van de week, waar iedereen kon genieten van het zonnetje met
een gratis pintje in de hand. In de avond barstte de knaldrang
los en werd het eerste feestje gehouden tot in de vroege uurtjes.
De volgende dagen konden de studenten afwisselend terecht
voor een geweldige après-ski in zowel la Folie Douce, als in het
vaste Ekonomika-stekje: The Place. Sfeer verzekerd! De feestjes
kregen elke avond een ander thema: gaande van een Fluo Party,
tot een Camping Kitsch of een onesie party.
Daarbovenop kreeg iedereen de unieke kans om in de hoge
bergen te cantussen. Zo werden er maar liefst drie cantussen
gehouden in The Place, die altijd meteen volzet waren. Voor de
mensen die eerder zin hadden om met de voetjes onder tafel
te schuiven en eens goed te eten, werden er op de avonden
van de cantussen ook food-avonden voorzien. Zo kon iedereen
genieten van een diner aan een zeer voordelig tarief.
En er werden ook activiteiten doorheen de dag voorzien. Zo moest
je op een dag op zoek gaan naar de skiënde dinosaurus om
een gratis pintje te winnen, of kon iedereen z’n ski- en snowboardkunsten laten zien op de Big Air!
Om de zalige week goed af te sluiten opende Aquariaz,
het subtropisch zwembad van het stadje, speciaal voor ons hun
deuren. Daar hielden we op de laatste avond een stevig feestje
in het water, waar ook de extreme glijbaan nog een extra
dimensie aan deze poolparty gaf.
De volgende ochtend vertrokken we weer richting Leuven of
Antwerpen, iedereen zeer moe en positief (door corona en/of
door ingesteldheid).
Fleur Van Peteghem
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EMERITAAT PROF. LEO SLEUWAEGEN:
TOESPRAAK OP 10 DECEMBER 2021
‘Het land waarin ik werkte:
enkele feitelijke reflecties over de
verschillen tussen België en Nederland’
Gedurende twintig jaar, vanaf 1988 was prof. Leo Sleuwaegen, naast zijn aanstelling
aan de KU Leuven, ook bijzonder hoogleraar op de leerstoel Europese Integratie
en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Hij was er als
onderzoeker betrokken bij sommige van de voorbereidende studies die voorafgingen
aan de invoering van een nieuw economisch beleid in Nederland. In de periode dat
hij in Nederland werkte, evolueerde het land van een gesloten kartelparadijs naar
een zeer open economie waarin marktwerking en mededinging een groeiende rol
begonnen te spelen. Als bevoorrechte getuige leek het hem daarom interessant
om de structurele evoluties van Nederland en België, de twee landen waar hij
voornamelijk actief was, vergelijkend weer te geven. Naar aanleiding van zijn
emeritaat, gaf hij er een afscheidsrede over. Een synthese.

Heel wat grondige structuurwijzigingen karakteriseren zowel
België als Nederland. Veel ervan zijn gemeenschappelijk aan
heel wat andere ‘oudere’ EU-lidstaten, waarbij vooral een
verouderende bevolking, de-industrialisatie d.w.z. een kleiner
aantal mensen die in de industrie werken, gekoppeld aan een
tertiarisering van de economie opvallen. België en Nederland
kenden wel een verschillende economische dynamiek en
systeemevolutie sinds de oliecrisissen in 1973 en 1979 hun
economie onverwacht hard troffen. Deze oliecrisissen en
de groeiende invoerconcurrentie vanuit opkomende mogendheden
tastten de economieën van beide landen grondig aan waarbij
duurdere olie de consumptie deed dalen, en samen met
de goedkopere invoer de binnenlandse productie aantastten
met als gevolg minder jobs, meer faillissementen, een stijgende
werkloosheid, maar ook grotere begrotingstekorten en een
hogere staatsschuld. Een vicieuze cirkel werd ingezet. De overheid
moest noodlijdende bedrijven financieel ondersteunen, creëerde
zelf meer tewerkstelling en moest alsmaar meer werkloosheidsuitkeringen uitbetalen. Dat leidde dan weer tot oplopende
begrotingstekorten. De staatsschuld liep hierdoor sterk op en
verdubbelde, in Nederland van ca. 40% van het BBP in 1975
tot ca. 80% van het BBP medio jaren tachtig, in België van 60%
van het BBP tot meer dan 120% over diezelfde periode.

OMMEZWAAI BELEIDSAANPAK
IN NEDERLAND
Deze evoluties leidden in Nederland in de jaren 80 van de vorige
eeuw tot een sterk debat waar niet alleen de financiële positie
maar ook het functioneren van de overheid in vraag gesteld
werd, vooral het gebrek aan coördinatie en samenhang van het
beleid. Het is vanuit de bekommernis de overheidsfinanciën te
saneren en de overheid effectiever en efficiënter te maken en
vooral terug vertrouwen in het beleid te scheppen dat het
marktwerkings-, privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in
Nederland in de jaren tachtig tot stand kwam. De mondialisering
van de economie en de europeanisering van het beleid speelden
hierbij een stimulerende rol. Het economisch beleid ging zich
tevens richten op matiging van de loonkosten (Akkoord van
Wassenaar - 1982). De bezuinigingen in de collectieve sector
werden gekoppeld aan een beleid ten gunste van publieke
investeringen en de afbouw van consumptieve bestedingen in
het overheidsbudget.
Ook het Nederlandse industriebeleid veranderde van aard,
van steun aan noodlijdende bedrijven naar een beleid gericht
op groeikansen creëren voor beloftevolle bedrijven.
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De marktwerkingsbenadering uitte zich in het afschaffen van
allerhande corporatistische kartels en de oprichting naar
Europees model van een nationale concurrentiewaakhond,
het invoeren van marktprincipes in sectoren die voorheen
daarvan uitgesloten waren zoals het gemeenschapsvervoer,
de zorgsector tot zelfs het onderwijs. De overheid trok zich
zoveel mogelijk terug en beperkte zo veel mogelijk haar tussenkomsten tot een regierol en niet langer een uitvoerende rol.
Dit proces leidde tot verzelfstandiging van heel wat publieke
activiteiten en privatisering van allerhande diensten. Waar dit
beleid in de jaren 80 en 90 eerder radicaal van aard was,
wordt het thans op een meer pragmatische wijze toegepast,
met de nodige aanpassingen. In ieder geval leidde het tot een
afbouw van heel wat subsidies en een sterke ‘verzakelijking’
van heel wat activiteiten.
Meer vrijheid en slimme regulering met het bevorderen van
concurrentie tussen de aanbieders, stimuleerde efficiëntiewinsten
in heel wat sectoren waaronder de voorheen sterk gereguleerde
telecomsector en distributie. Interessant in dat verband is vast
te stellen dat in recent onderzoek berekend werd dat de prijzen
van communicatiediensten in Nederland ongeveer 37% lager
zijn dan in België (Eurostat, Consumer price level for communication,
2019) en supermarktprijzen 11% lager dan in België (onderzoek
Nielssen geciteerd in studie van Prijzenobservatorium, cf.
De Standaard, 13/03/2018).

BELGIË KEEK MEER NAAR
OVERHEIDSINTERVENTIE
In België werd er in de laatste decennia van de voorbije eeuw
eveneens een budgettair consolidatiebeleid gevoerd, met afbouw
van overheidsuitgaven en privatiseringen en werd heel wat
loonmatiging van overheidswege bewerkstelligd om België
competitiever te maken en voor te bereiden op de Europese
monetaire unie. Vooral het herstellen van de Belgische
competitiviteit in een globaliserende economie stond centraal
binnen deze aanpak. Het centraal stellen van marktwerking
en de toepassing ervan in allerhande dienstensectoren waren
minder aan de orde. De overheid bleef ook externe schokken
en een verminderd concurrentievermogen opvangen met het
creëren van eigen jobs of door gebruik te maken van steunmaatregelen (waaronder de dienstencheques). Heel wat nieuwe
jobs werden ook gecreëerd in de quartaire sector waarvan
de meerderheid sterk afhankelijk is van allerhande overheidsfinanciering.
Als resultaat gingen de overheidsuitgaven terug stijgen in
verhouding tot het BBP en, verschillend met Nederland,
werden overheidsinvesteringen achtergesteld ten voordele van
consumptieve bestedingen. Heel wat maatregelen werden ook
genomen als reactie op onverwachte schokken en waren
minder gericht op structurele wijzigingen op lange termijn.
Door de ‘stop and go’-politiek waardoor maatregelen van
de ene naar de andere legislatuur gewijzigd of teruggedraaid
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werden, verloor België bovendien heel wat vertrouwen bij
de ondernemingen en meer in het algemeen bij een groot deel
van haar burgers.
Waar in beide landen het aandeel van de overheidsuitgaven in
het BBP trendmatig begon terug te lopen vanaf midden jaren 80,
merken we voor België eerder een ommekeer in de laatste twee
decennia waardoor het aandeel terug opliep tot 52% in 2019,
tien procent hoger dan in Nederland. Als gevolg hiervan kende
België een overheidsschuld gelijk aan 102,5% van het BBP in
2019 terwijl in Nederland de overheidsschuld gereduceerd werd
tot 50,9% van het BBP in 2019 (Bron: Eurostat, AMECO).
Een recente analyse van de NBB wijst uit dat de Belgische
overheidsuitgaven relatief hoog zijn voor algemeen bestuur,
economische zaken en onderwijs. Dit is minder het geval voor
sociale zekerheidsuitgaven, al moet worden opgemerkt dat
de sociale prestaties de afgelopen 20 jaar met 1,5% BBP meer
zijn toegenomen dan het gemiddelde van onze buurlanden.
De NBB-studie hekelt ook het intens gebruik van subsidies
(uitgaven economische zaken), vooral om de lasten op arbeid
te verminderen als marktverstorend instrument. De besparingen
die de Belgische overheid in de overheidssector uitvoerde,
gingen bovendien in belangrijke mate ten koste van de overheidsinvesteringen en in het bijzonder infrastructuur. Nederland heeft
een aandeel van de overheidsinvesteringen in de totale
overheidsuitgaven dat tweemaal groter is dan het Belgische
cijfer (8% versus 4%).

MEER OVERHEID IN BELGIË,
VOOR MINDER KWALITEIT
Bovendien wordt er regelmatig op gewezen dat in België
de hoogte van de overheidsuitgaven niet in verhouding staat tot
de kwaliteit van het overheidsbeleid en onderliggende instituties.
De studies van VOKA hebben dit op markante wijze aangetoond.
Dit verschilt opnieuw sterk met de prestaties van de Nederlandse
overheid op dat vlak.
De hogere uitgaven voor algemeen bestuur in België zijn gekoppeld
aan het hoog aantal werknemers in de overheidssector.
Opvallend is het laag aantal overheidswerknemers in Nederland.
Een VOKA studie uit 2013 toonde aan dat indien België in 2013
een zelfde aantal overheidswerknemers als Nederland zou
kennen, er 117.346 minder werknemers nodig zouden zijn,
d.w.z. 27,5% minder wat een besparing van ongeveer 1,8%
van het BNP zou opleveren.
De toegenomen en onstabiele regulering in België, meestal als
reactie op externe schokken, maar ook door het inspelen op
de eisen van allerhande belangengroepen, bevordert bovendien
het wantrouwen en verhindert de samenwerking tussen burgers.
Zoals academisch aangetoond leidt een dergelijke aanpak tot
een vicieus proces waarbij wantrouwen de vraag naar verdere
regulering en overheidsinmenging doet toenemen, een proces

dat op de duur verstikkend werkt voor een duurzame ontwikkeling
van de economie (cf. Regulation and Distrust, Philippe Aghion,
Yann Algan, Pierre Cahuc, Andrei Shleifer,The Quarterly Journal
of Economics, Volume 125, Issue 3, 210). In Nederland ging
de terugtredende overheid gepaard met meer vertrouwen in
de instellingen en het beleid, en meer in het algemeen met
onderling vertrouwen tussen de burgers.

deelnemen, maar ook met een effectieve duur van de carrière
die in Nederland vergeleken met België 4 jaar langer bij mannen
en 2 jaar langer bij vrouwen is. Ook het ziekteverzuim ligt
significant lager in Nederland. Het responsabiliseringsbeleid via
het uitwerken van financiële prikkels die werkgever en werknemers
er toe aanzetten het ziekteverzuim te beperken, spelen hierbij
een belangrijke rol.

Sleuwaegen stelt ook dat in Nederland, meer dan in België,
werd ingezet op sociaaleconomische pacten gebaseerd op
samenwerking tussen alle stakeholders. Tegenstellingen tussen
werkgevers en werknemers zijn er dan ook minder uitgesproken
dan in België, o.a. gemiddeld 98 stakingsdagen per 1000 werknemers in België versus 19 dagen in Nederland in de periode
2010-2019. Treffend in dat verband is ook het lage (en dalende)
percentage van gesyndiceerde werknemers, vooral van jongere
werknemers (leeftijd 15-34) in Nederland.

De meer flexibele arbeidsmarkt in Nederland is niet de enige
reden voor het verschil in groeiprestaties met België. De groeidynamiek komt immers via de nieuwe productieve activiteiten
die ontwikkeld worden. Die dynamiek berust op het gunstig
ondernemingsklimaat en competitiviteit van het land die
geschraagd worden door twaalf verschillende pijlers volgens
het Competitiveness Report van het WEF.

COMPETITIVITEIT
De verschillen in beleidsaanpak hebben uiteraard repercussies
voor de competitiviteit. Als partner binnen de groep die het
Global Competitiveness Report van het World Economic Forum
(WEF) opstelt, heeft professor Leo Sleuwaegen gedurende
meer dan 10 jaar de enquête bij Belgische bedrijfsleiders geleid.
Nederland steeg doorheen de jaren in de WEF-rangorde
van competitiviteit tot de 4e plaats in 2019. België
daarentegen daalde in het afgelopen decennium tot de 22e
plaats. Uiteraard is er een sterke correlatie van deze prestaties
met de groei in welvaart. Figuur 1 toont de welvaartsevolutie
gemeten via het Bruto Binnenlands Product per capita in
constante prijzen. Er is duidelijk een markante verwijding in
prestaties tussen Nederland en België die zich vooral vanaf de
jaren 90 doorzet.

Opvallend zijn de verschillen voor Instituties, Infrastructuur, ICT,
Scholing, Marktefficiëntie (product en arbeidsmarkt) en Bedrijfsdynamiek. De veel betere prestaties van Nederland op ICT zijn
belangrijk om de productiviteit op te drijven in de diensten,
vooral de zakelijke dienstverlening waarin Nederland momenteel
het meeste jobs creëert. In recent onderzoek toonde Sleuwaegen
aan dat het de pijlers van competitiviteit waarin Nederland veel
beter scoort, samen met de aanwezigheid van de creatieve
klasse (werknemers die een job uitvoeren waarvoor een hoge mate
van creativiteit vereist is), het verschil in innovatie en aanwezigheid
van sterk groeiende ondernemingen kunnen verklaren.

Het procentueel aandeel van creatieve jobs in totaal aantal jobs in de economie
Creatieve klasse
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Deze verschillende evolutie heeft vooral te maken met de lagere
werkgelegenheidsgraad van België ten opzichte van Nederland.
Dit heeft vooral te maken met de soepelere arbeidsmarkt in
Nederland waarin een groter aandeel werknemers (ook deeltijds)

2010-2011

2013-2014

2015-2017

Bron: EU European Regional Competitiveness index, 2019, Core creativity class index
gebaseerd op Florida, R.L. (2002). The rise of the creative class: And how it’s
transforming work, leisure, community and everyday life. New York, NY: Basic Books.

Deze verschillen in pijlers zijn belangrijk aangezien innovatie,
impact, ondernemerschap en internationalisatie bij uitstek de
creatieve processen zijn die de vooruitgang duwen.
Ondernemerschap. De oprichting van nieuwe bedrijven,
uitgedrukt per 1000 personen van 15 tot 64 jaar, is vooral de laatste
jaren sterk toegenomen in Nederland. Eenzelfde observatie
geldt voor het aandeel van de sterk groeiende ondernemingen
in de populatie van ondernemingen.
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Sterk groeiende ondernemingen zijn ondernemingen met meer
dan 10 werknemers die gemiddeld over drie jaar meer dan 10%
groeien. Onderzoek wees uit dat vooral die ondernemingen
belangrijk zijn in de nieuwe jobcreatie en productiviteitsgroei.
Bij innovatie wordt vooral gekeken naar de aanvraag van nieuwe
octrooien (patenten) en recent ook naar de aanvraag van handelsmerken (Trademarks) en designregistraties als (intermediaire)
output van innovatie-inspanningen. Opvallend is de hoge score
van Nederland op de drie indicatoren t.o.v. België. Meestal
beperkt men innovatieoutput door enkel naar (utility) PCT
patenten te kijken. Designapplicaties zijn echter van toenemend
belang aangezien heel wat innovatie immaterieel is en
rechtstreeks de beleving bij gebruik ervan beïnvloedt. Dit geldt
evenzeer voor Trademarks die vooral in de diensten als signaal
van de kwaliteit van het product gebruikt worden. Het belang
van immateriële innovaties manifesteert zich in de sterke score
van Nederland op vlak van het aandeel van kennisintensieve
diensten in de totale export (score NL: 125,9 versus BEL: 108,7).
Internationalisatie, als derde creatief proces, wordt gemeten
door de mate dat bedrijven investeren in het buitenland.
Nederland presteert sterk door de uitgaande buitenlandse
investeringen van de grote en nieuwe multinationale ondernemingen van eigen bodem, met een belangrijke stijging in
de dienstensectoren. België herbergt minder grote multinationale
ondernemingen van eigen bodem (die overwegend van oude
industriële origine zijn). Nederland trekt de laatste jaren ook
meer buitenlandse ondernemingen aan (inkomende investeringen).
Op vlak van export presteren beide landen even sterk met een
exportintensiteit die boven de 80% ligt.

STRUCTURELE EVOLUTIES
IN BEIDE LANDEN
DE‐INDUSTRIALISATIE
De welvaartsevolutie in beide landen ging gepaard met heel wat
structurele evoluties, waaronder vooral de-industrialisatie, d.w.z.
het verlies van banen in de verwerkende nijverheid, een proces
dat in Nederland heel wat eerder optrad maar na 1975 vooral
België trof. Merkwaardig voor België is dat in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Nederland (en Duitsland), de daling ook verder
optreedt in de high tech en medium tech sectoren, zij het aan
een trager ritme. Ook in het laatste decennium bleef de industrie
in België jobs verliezen terwijl er in Nederland eerder een
stabilisatie optrad, en Nederland in de hoogtechnologische
industrie extra jobs kon creëren.
De de-industrialisatie ging gepaard met een groei van dienstenjobs in de economie. In België werken meer dan driekwart van
alle werknemers in dienstensectoren (79% in 2018, Statbel),
met een groot aandeel in de quartaire (non-profit) sector (36%).
Het aandeel van de dienstensector in de toegevoegde waarde
is echter kleiner (69%). De ‘schijnbare’ productiviteit gemeten
als toegevoegde waarde per werknemer is dan ook ongeveer
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1,5 keer groter in de industrie dan in de diensten. Een gelijkaardige
verhouding geldt voor Nederland waar inmiddels het aandeel
van de diensten in de werkgelegenheid opgelopen is tot boven
de 83% met de zakelijke dienstverlening op kop. De verschillen
in productiviteit tussen de twee sectoren zorgen voor een
ongelijke ontwikkeling waarbij de geringere productiviteit en de
toenemende behoefte aan diensten van een meer welvarende
bevolking het aandeel van de diensten in de totale werkgelegenheid en bestedingen sterk doet oplopen.
Door de ongelijke groei daalt echter de totale productiviteit en
de groei van de economie. Diensten, en zeker deze in de quartaire
sector, zijn nu eenmaal minder kapitaalintensief en minder
onderhevig aan automatisatie dan in de industrie. Deze onevenwichtige groei zorgt tevens voor spanningen op de arbeidsmarkt
waar de productieve (industriële) sectoren hogere lonen kunnen
betalen. Indien de dienstensectoren deze lonen volgen, wat door
het systeem van collectieve loononderhandelingen in België sterk
bevorderd wordt, moeten zij dit afwentelen op de consument
door hogere prijzen te vragen. Deze spanning kan grotendeels
verklaren waarom de evolutie van de prijzen verschillend is
tussen goederen en diensten, zoals gemeten in de consumptieprijsindex. Een recente studie illustreert de toenemende gap
tussen de prijzen van diensten versus deze van goederen over
de periode 1998-2019 (voor de coronacrisis), waardoor de
stijging van de prijzen van diensten 7% hoger was dan deze
van goederen op het einde van de bestudeerde periode
(Arne Maes, “De-dienstensector-is-de-toekomt-maar-zorgtook-voor-hogere-prijzen” – 2019).
De slechte werking of afwezigheid van het prijzenmechanisme
in de gereguleerde sectoren lijkt het probleem te versterken.
Een studie van de NBB bracht aan het licht dat prijsinflatie van
de diensten en vooral van de diensten in de gereguleerde sectoren,
een grotere bijdrage leverden aan het positieve verschil in inflatie
van België t.o.v. de buurlanden. (Jonckheere, J./Zimmer,
“De diensteninflatie: België een uitzondering”, Economic Review,
NBB, juni 2017). Met de verzakelijking en slimme regulering van
heel wat diensten waar voorheen de overheid actief was in
Nederland, werd de concurrentie terug ingevoerd en werden
prijzen meer zichtbaar zodat zij opnieuw een allocatieve rol
kunnen spelen en een betere efficiëntie bewerkstelligen.
In België zijn heel wat diensten gefinancierd door de overheid
en is de prijszetting ervan weinig transparant voor de verbruiker.
Bovendien leiden de financieringsmechanismen er tot onderconsumptie of overconsumptie, zoals het geval is in subsectoren
van de gezondheidszorg. Gegeven echter het toenemend
belang van de diensten, en de toenemende behoefte van
de bevolking aan deze diensten, is het belangrijk dat de diensten
op een voldoende kwalitatieve wijze en op een productieve
wijze aangeboden worden.
DECENTRALISATIE EN REGIONALISERING
Beide landen kenden ook een decentralisering van bevoegdheden
van centraal naar regionaal en lokaal niveau. De data geven een
goed beeld hoe verschillende lidstaten bevoegdheden delegeerden

CONCLUSIE
Voor professor Leo Sleuwaegen is het duidelijk: een andere
beleidsaanpak en dynamiek in Nederland dan in België
leidt tot uiteenlopende resultaten. Dit neemt niet weg dat er
in Nederland net zoals in België uitdagingen blijven op vlak van
productiviteit, ecologie, vergrijzing, migratie en sociale cohesie.
Over de mate waarin Nederland een gidsland voor België is,
kan men van mening verschillen, zegt Sleuwaegen. Er blijven
uiteraard culturele en sociaaleconomische verschillen die een
copy paste benadering bemoeilijken. Men zou ook naar
vergelijkbare kleinere landen kunnen kijken. Zo behoren de
Scandinavische landen bij de toplanden betreffende de Climate
Change Performance Index, waar Nederland op de 19e plaats
staat maar België gezakt is tot de 49e plaats. Op de World
Happiness Index scoren de Scandinaviërs opnieuw het hoogst.
Nederland bevindt zich op de 5e plaats terwijl België op de 20e
plaats beland is. Er kunnen dus in ieder geval enkele lessen
getrokken worden uit de Nederlandse, Ierse of Scandinavische
ontwikkelingen. Professor Leo Sleuwaegen geeft de volgende
lessen mee:

prof. Leo Sleuwaegen

naar een lager niveau (cf. Marten Jan van Rijn, “Nederlandse lokale
overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven”,
De Nederlandse economie, 2020).
De decentralisering van bevoegdheden was sterker in België
dan in Nederland. In België transformeerde de staat zich in
1993 tot een federale staat bestaande uit gewesten en
gemeenschappen. De economische bevoegdheden behoren
bij de drie gewesten: Vlaams gewest, Waals gewest en het
Brussels hoofdstedelijke gewest. De dynamiek van de drie
gewesten is heel verschillend. Een recente studie van de NBB
geeft aan hoe de drie gewesten onderhevig zijn aan
neerwaartse convergentiekrachten in de EU waardoor de
toename in welvaart voor twee gewesten lager uitkwam dan het
Europees gemiddelde. Enkel Vlaanderen slaagde er in over de
periode 1996-2018 ongeveer 3% meer extra welvaart dan het
EU gemiddelde te creëren.
De verschillende sociaaleconomische omgeving en dynamiek
in de gewesten gaat gepaard met heel wat fricties en complicaties
die de publieke besluitvorming bemoeilijken.

De kwaliteit van instituties is van fundamenteel belang om
het vertrouwen in de overheid, tussen de burgers onderling,
het ondernemerschap, de innovatie en dus de groei te
bevorderen. Reguleringsdrift en groeiende overheidsbemoeienis
werken averechts. Door het politiek inspelen op allerhande
verzuchtingen van belangengroepen evenals het kortetermijndenken, komen heel wat reguleringen tot stand die niet
het beoogde effect hebben en het vertrouwen in de politiek en
de medemens ondergraven. Het vertrouwen is essentieel om
transactiekosten te verminderen en/of tot coöperatieve oplossingen
te komen.
De groeiende bemoeienis van de overheid leidt tot een
overheidsfalen dat vele malen groter is dan het marktfalen
waarvoor men zou willen corrigeren. Het is beter te werken
aan een stabiele slimme regulering en de voorwaarden te creëren
waarop marktprincipes, zoals concurrentie tussen aanbieders
en vragers, op sociaal correcte wijze kunnen spelen, en/of
externaliteiten geïnternaliseerd kunnen worden. De coöperatieve
benadering waar op basis van samenwerkingspacten tussen
alle stakeholders sociaaleconomische vraagstukken proactief
benaderd worden, is te verkiezen boven de reactieve oplossingen
door de overheid die telkens als een schok op de bevolking
afkomen en voor allerhande sociale onrust zorgen.
Er is nood aan een proactieve en pragmatische benadering,
los van ideologieën, en op basis van beredeneerde
scenario’s betreffende duurzame ontwikkeling waarvan de
economische vooruitgang een essentieel onderdeel blijft.
In dat verband zou een brede beweging die ‘rechtuit’, d.w.z. op
intellectuele eerlijke wijze gesteund op breed onderzoek naar
oplossingen zoekt, te verkiezen zijn boven de confrontatie van
halve waarheden aangebracht door verschillende groeperingen
in het politiek debat.
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Dit geldt evenzeer voor decentralisering van bevoegdheden naar de lokale overheden en deelstaten die er moet
voor zorgen dat de dynamiek van regio’s op ‘marktconforme’
wijze bevorderd in plaats van verlamd wordt. De meest
effectieve en efficiënte maatregelen hoeven niet duur te zijn.
Zo heeft de inschakeling van marktprincipes en afgeleide
mechanismen een sterk effect op een betere inzet van arbeidskrachten en op de ontwikkeling van heel wat dienstensectoren,
die inmiddels meer dan drie vierde van de economie uitmaken.
Maatregelen die algemeen de lasten op allerhande activiteiten
verlagen, zullen ook minder duur en marktverstorend zijn
dan subsidieregelingen die selectief en marktverstorend
werken. Ook op vlak van dienstenvoorziening geldt er een
gelijkaardig allocatieprobleem waardoor zowel overconsumptie
of onderconsumptie in diensten ontstaat en de koppeling met
de (groeiende) behoefte aan kwalitatief hoogstaande diensten
verloren gaat.
In België zorgen het gebrek aan concurrentie, het ontbreken
van transparante prijzen en inefficiënte financieringsmechanismen voor dure en kwalitatief minder goede
diensten. Professor Sleuwaegen stelt dat dit vooral het geval

is in die sectoren die de overheid financiert. Met de sterke groei
van de quartaire sector is dit een groeiend en onhoudbaar probleem
geworden. Bovendien stelt de onevenwichtige productiviteitsontwikkeling de vraag hoe de overheid de diensten betaalbaar
houdt zonder dat er witte woedes ontstaan door de hoge
werkdruk en lagere lonen van werknemers in deze sectoren.
Daarnaast zijn er heel wat private diensten die nog op
corporatistische, lees collusieve wijze, aan te hoge prijzen
aangeboden worden (cf. jaarverslagen van het prijzenobservatorium van de FOD economie, België). Afschaffen van
achterhaalde privileges en een actief mededingingsbeleid
binnen de gereguleerde sectoren kunnen zorgen voor een
nieuwe dynamiek.
Fa Quix

Burn-out
Burn-out treft miljoenen werknemers over de hele wereld. Vóór de pandemie had
10% van de Europeanen en ongeveer 17% van de mensen buiten Europa last van
burn-out (Schaufeli, 2018). In de Verenigde Staten (VS) lag het aandeel zelfs meer
dan 20% (28% voor millennials en 21% voor oudere generaties) (Pendell 2018).
Hoewel meer recente betrouwbare cijfers nog niet beschikbaar zijn, wordt er
voorspeld dat de prevalentie van burn-out bij werknemers zelfs nog hoger zou
kunnen liggen in de toekomst als gevolg van stressoren die de COVID-19
pandemie met zich meebrengt.

BURN-OUT: EEN FENOMEEN
VAN DEZE TIJD?
In het boek “The Burnout Society” beweert Byung-Chul Han
(2010) dat we leven in het tijdperk van burn-out. Collectief
streven we altijd maar naar meer en betere prestaties. Het gevoel
hebben voortdurend hard te moeten werken en jezelf steeds te
willen overtreffen, kan uitputtend zijn.
De controversiële filosoof Slavoj Zizek geeft dan weer aan dat
mensen in deze hedendaagse maatschappij zich verplicht voelen
om te genieten van wat ze doen. In tegenstelling tot een meer
traditionele samenleving waarin mensen worden verondersteld
een bepaald levenspad te volgen, zijn mensen in de Westerse
maatschappij vrij om te doen wat ze willen. Ze zijn echter niet
altijd vrij om te kiezen hoe ze zich daarbij voelen. Er is sprake
van een morele verplichting om altijd te genieten van wat je
doet. Vanuit dit idee worden mensen zelfs van hun innerlijke
vrijheid beroofd omdat ze niet alleen opgedragen worden ‘wat’
te doen, maar ook wat ze zouden ‘moeten willen’ doen (Zizek
2006, p. 93). Deze valse keuzevrijheid gaat mogelijks gepaard
met het ervaren van een veel sterkere druk dan wanneer iemand
op een autoritaire manier wordt opgedragen om iets te doen.
Het niet aflatende streven naar vreugde en plezier is volgens Zizek
iets wat onvermijdelijk leidt tot een sterke mate van uitputting.
Anderen beweren echter dat burn-out eeuwenoud is. In de Bijbel
wordt bijvoorbeeld beschreven dat Mozes tijdens het wegleiden
van zijn volk uit Egypte enorm uitgeput raakte door de ontevredenheid van het volk en hun onophoudelijke eisen. In Numei 11:14
zegt hij: “Ik kan dit hele volk niet alleen dragen, want het is mij
te zwaar.” William Shakespeare beschreef in de zestiende eeuw
de uitputting van een minnaar met de volgende woorden:
“She burned out love, as soon as straw outburneth”
(The Passionate Pilgrim, 1599). Sommigen beweren dus dat
burn-out altijd al heeft bestaan.
Het was echter pas vanaf de jaren 1970 dat ‘burn-out’ als term
werd gebruikt om de uitputting van werknemers te beschrijven
(Maslach et al., 2001). Herbert Freudenberger gebruikte de term

voor het eerst om vermoeidheid en verlies van motivatie te
beschrijven bij vrijwilligers in zijn gratis hulpverleningskliniek.
Na Nazi-Duitsland te zijn ontvlucht, leefde Freudenberger een
tijdje op straat in New York voordat hij een diploma in psychoanalyse
behaalde en een gemeenschapskliniek opende. De kliniek hielp
en ondersteunde “vervreemde” bevolkingsgroepen, waaronder
hippies, bewoners van communes, drugsverslaafden, minderheden afkomstig uit ontwikkelingslanden en andere mensen die
zich buiten de maatschappij bevonden omwille van de heersende
dominante cultuur in de Verenigde Staten. “Opgebrand” was
hoe drugsverslaafden vaak beschreven hoe ze zich voelden bij
hun verslaving. Maar ook: “leeg, opgebruikt, met niets anders
over dan wanhoop en radeloosheid.” Freudenberger, die zelf
15 uur per dag werkte, leende deze uitdrukking om de uitputting
en het motivatieverlies van zichzelf en zijn vrijwilligers in de kliniek
te beschrijven.
Rond ongeveer dezelfde tijd ontwikkelde de Amerikaanse
sociaal psycholoog Christina Maslach het eerste diagnostische
instrument voor burn-out. Sindsdien heeft zij de leiding
genomen in het empirisch onderzoek rond dit gebied. In het
werk van Maslach werd burn-out oorspronkelijk beschreven als
iets dat enkel zorgverleners kunnen ervaren. Pas in 1990
erkenden wetenschappers dat burn-out in allerlei beroepsgroepen kan voorkomen. Het kan iedereen dus treffen.

WAT IS BURN-OUT?
Binnen de psychologie is er nog onenigheid over hoe burn-out
moet worden geconceptualiseerd. Tot voor kort werd burn-out
meestal gedefinieerd als een syndroom dat gekenmerkt wordt
door drie symptomen die zich samen manifesteren: emotionele
uitputting (d.w.z. chronische vermoeidheid), cynisme (d.w.z. een
afstandelijke houding tegenover het werk en de mensen met
wie men werkt), en verminderde persoonlijke prestatie (d.w.z.
gevoelens van verminderde efficiëntie; Maslach et al., 2001).
Deze veelal gebruikt definitie van burn-out heeft de literatuur
rond dit onderzoeksgebied een boost gegeven, maar kreeg
recent aanzienlijke kritiek om verschillende redenen.
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Ten eerste omvat deze definitie niet de klachten die vaak
optreden rond verminderde cognitieve prestaties, zoals bv.
verminderde aandacht of concentratieproblemen. Ten tweede
zijn sommige onderzoekers ervan overtuigd dat verminderde
efficiëntie op professioneel vlak geen symptoom is van burnout, maar eerder een oorzaak of gevolg ervan is.
Voortbouwend op deze kritiek voerden Wilmar Schaufeli,
Steffie Desarts en Hans De Witte empirisch onderzoek uit,
waar de nieuwe Burnout Assessment Tool (BAT) uit voortvloeide.
In hun studie stelden zij vast dat bij het diagnosticeren van
burn-out in de klinische praktijk er van de volgende dimensies
wordt gebruik gemaakt: uitputting, mentaal afstand nemen
en emotionele en cognitieve ontregeling. De nieuw geïntroduceerde BAT erkent dus opnieuw dat burn-out wordt
gedefinieerd door extreme vermoeidheid en mentale distantie,
maar geeft anderzijds ook aan dat mensen met een burn-out
een verminderd vermogen hebben om cognitieve en emotionele
processen te reguleren. In de BAT wordt verminderde persoonlijke
prestatie dus vervangen door verminderde cognitieve
prestaties, o.a. een verminderd werkgeheugen. Hoewel de
definitie van burn-out zich dus steeds verder lijkt te ontplooien,
wordt er in de literatuur ook nagedacht over hoe men burn-out
kan onderscheiden van andere ziektebeelden.

BURN-OUT EN DEPRESSIE:
EEN ANDERE DIAGNOSE?
Ondanks het feit dat burn-out en depressie heel wat kenmerken
delen, zijn ze toch substantieel verschillend. Toen Herbert
Freudenberger burn-out voor het eerst trachtte te conceptualiseren, beschouwde hij de symptomen als werk-gerelateerd.
In het geval van depressie zijn de klachten eerder algemeen en
alomtegenwoordig. Mensen met burn-out ervaren een duidelijk
gebrek aan energie en zijn daardoor niet meer in staat om te
werken. Het is wel mogelijk dat zij energie halen uit activiteiten
buiten de werksfeer, zoals bv. een wandeling maken of een
kopje koffie gaan drinken met vrienden. Dergelijke activiteiten
worden ook wel aangemoedigd in de weg naar herstel.
Wie depressief is daarentegen, ervaart weinig levenslust in het
algemeen.
Er wordt gesuggereerd dat burn-out kan evolueren naar een
depressie (Koutsimani et al., 2019). Enkele recente studies
bevestigen deze hypothese. Andere studies hebben echter
aangetoond dat depressie en burn-out tegelijkertijd aanwezig
kunnen zijn. Hierdoor trekken sommige deskundigen de conclusie
dat het concept rond burn-out te vaag is en dat een klinische
definitie van burn-out overbodig is. Hoewel het stellen van een
diagnose altijd met enige menselijke interpretatie gepaard gaat,
is het onderscheid tussen burn-out en andere gelijkaardige
mentale aandoeningen goed genoeg bepaald in de klinische
praktijk.
In 2019 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie burn-out
opgenomen in de International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF). Voorlopig wordt het daarin gedefinieerd
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als een beroepsfenomeen en niet als een ziekte. Bij het stellen
van de diagnose van burn-out speelt ook de maatschappelijke
context een belangrijke rol. Ondanks het feit dat burn-out in
de meeste Europese gezondheidszorgsystemen in theorie bestaat,
wordt de diagnose niet overal accuraat gesteld. In sommige
landen waar burn-out geen onderdeel is van de gebruikelijke
klinische praktijkvoering, zoals in Litouwen of Letland, worden
patiënten vaak foutief gediagnosticeerd met een soortgelijke
mentale aandoening zoals depressie of angst.

IS BURN-OUT EEN WESTERS
FENOMEEN?
Zoals eerder vermeld werd burn-out ontdekt in de VS en
verspreidde de belangstelling voor het fenomeen zich daarna
al snel naar West-Europa en de Scandinavische landen.
Halverwege de jaren negentig begon de aandacht voor burnout ook in de rest van de wereld te groeien. Schaufeli (2007),
die één van de grondleggers van het onderzoek naar burn-out
is samen met Maslach, merkt op dat de belangstelling voor
burn-out zich lijkt te hebben verspreid naargelang de socioeconomische ontwikkeling van de desbetreffende landen.
Sommigen suggereren dat de begrippen depersonalisatie en
inefficiëntie, die beide componenten zijn van burn-out, diep
geworteld zijn in de prestatiegerichte Westerse samenleving die
wordt gekenmerkt door individualisering en sociale fragmentatie.
Daarom zou het onderzoeken van burn-out in meer traditionele
samenlevingen misschien niet veel zin hebben. Verder onderzoek
zal uitwijzen of burn-out inderdaad enkel aanwezig is in
moderne geïndustrialiseerde en verstedelijkte samenlevingen.
Een Duitse studie toonde aan dat burn-out vaak gediagnosti-

ceerd wordt bij mensen met een hogere socio-economische
status, terwijl mensen met een lagere socio-economische status
meer kans hebben om de diagnose van depressie te krijgen
(Schaufeli, 2017). Dit is een opmerkelijke bevinding gezien de
term burn-out oorspronkelijk afkomstig is van de perceptie van
drugsverslaafden over hun eigen problematiek.

WAT VEROORZAAKT
BURN-OUT?
Burn-out is al vrij grondig bestudeerd door (arbeids)psychologen
en economen geïnteresseerd in werk en organisaties. Zij hebben
zich vooral gericht op het bestuderen van persoonlijkheidskarakteristieken en kenmerken van de job in relatie tot burn-out.
Zo is bijvoorbeeld gebleken dat perfectionisme en neuroticisme
de symptomen van burn-out kunnen versterken. Ook vriendelijkheid, zorgvuldigheid en extraversie zijn gerelateerd aan burn-out,
hetzij in mindere mate.
Ondertussen werd er evidentie gevonden voor het versterken
van bepaalde coping strategieën zoals cognitieve gedragstraining om burnout beter de baas te kunnen en programma’s
gebaseerd op mindfulness. Deze zouden tot op zekere hoogte
kunnen helpen bij het omgaan met en herstellen van burn-out.
Met name mindfulness interventies zouden effectief zijn door
zelfcompassie en compassie voor anderen te gaan versterken,
wat vooral relevant is voor mensen die werken met klanten
of patiënten.
Meestal worden de oorzaken en gevolgen van burn-out onderzocht
in relatie tot het werk. Het Job Demands Resources Model
wordt veelal gebruikt om burn-out deels kunnen verklaren
(Demerouti et al., 2001). Volgens dit model kan burn-out
begrepen worden door te kijken naar zowel de werkeisen als
de hulpbronnen binnen een job. Werkeisen of ‘job demands’
zoals werkbelasting, tijdsdruk, emotionele of cognitieve belasting
en tegengestelde verwachtingen, vergen veel mentale inspanning
en slorpen energie op. Daardoor zijn deze kenmerken van de job
mogelijks risicofactoren voor burn-out. Hulpbronnen of ‘job
resources’ zoals sociale steun, vaardigheidsbenutting en autonomie
zijn daarentegen krachtige instrumenten om de werkeisen en
de daarmee gepaard gaande psychologische kosten te
reduceren. Diverse studies gebaseerd op dit model hebben
herhaaldelijk bevestigd dat de belangrijkste oorzaken van burnout te maken hebben met een confrontatie met veel werkeisen
en te weinig aanwezige hulpbronnen om hiervoor te kunnen
compenseren.
Dit onderzoek tracht werkgevers te stimuleren om te investeren
in preventie en gezondere werkplekken in te richten. De Belgische
wetgeving rond welzijn op het werk beschrijft dat het verbeteren
van de arbeidsinhoud, -relaties, -voorwaarden, -omstandigheden en -organisatie zou kunnen bijdragen tot het verminderen
van het risico op burn-out. Bovendien loont het om werknemers
te ondersteunen in hoe ze beter met stress en ontspanning
kunnen leren omgaan. Verrassend genoeg blijkt uit de literatuur

dat interventies gebaseerd op deze aanbevelingen niet altijd
even effectief zijn.

EEN NIEUW PERSPECTIEF?
Wij zijn van mening dat de tijd rijp is om een aanvullend
perspectief toe te voegen aan het herstelproces in geval van
burn-out. In het onderzoeksproject “Burn-out en Identiteit”
beschouwen we burn-out als een fenomeen dat de werksituatie
overstijgt. We gaan ervan uit dat burn-out namelijk ook een
grote impact kan hebben op iemands zelfbeeld en zelfperceptie.
Bovendien stellen we dat werk niet de enige oorzaak is van
burn-out en dat andere niet werk-gerelateerde factoren ook een
belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van burn-out,
zoals bijvoorbeeld de thuis- of gezinssituatie. Het is niet voor
niets dat er tijdens de pandemie werd gesproken van ‘parental
burn-out’ waarbij ouders het gevoel hebben van uitgeput te
raken door de zorg voor hun kinderen in deze uitzonderlijke
omstandigheden.
Ons doel is om te begrijpen hoe verschillende levensdomeinen
samenhangen met burn-out en te bekijken hoe de persoonlijke
definitie rond “wie ben ik?” (in al zijn facetten) een invloed heeft
op het ontstaan van burn-out en het herstelproces. We hopen
dat dit project het startpunt zal zijn van maatschappelijk relevant
en essentieel onderzoek om praktische richtlijnen te ontwikkelen
voor burn-out preventie en vooral het herstel van burn-out zal
faciliteren voor werknemers, organisaties en de maatschappij
in het algemeen.
Om ons onderzoek te doen slagen zijn we op zoek naar
twee groepen van deelnemers:
1. Heeft u zelf last gehad van burn-out? Wilt u bijdragen aan
deze boeiende lijn van nieuw onderzoek om te helpen burnout herstelstrategieën beter te ontwikkelen? Op dit moment
zijn we op zoek naar deelnemers voor onze studie van
verschillende leeftijden en afkomstige uit verschillende
sectoren. Indien interesse om ervaring met ons te delen,
neem dan zeker contact op! De interviews zullen doorgaan
in het voorjaar en worden in het Engels afgenomen.
2. Bent u een leidinggevende die eerder geconfronteerd werd
met een werknemer die burn-out kreeg? Wij horen graag
hoe u dit heeft ervaren! De gesprekken hiervoor zullen
doorgaan in het najaar en zullen in het Nederlands worden
gehouden.
Meer lezen?
- https://burnoutassessmenttool.be/
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001).
Job burnout. Annual review of psychology, 52(1), 397-422.
- Van den Broeck, A. (2013). Het Job Demands-Resources
model: Een motivationele analyse vanuit de ZelfDeterminatie Theorie. Gedrag & Organisatie, 26(4).
Ausrine Vysniauskaite, Anja Van den Broeck, Hans De Witte
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Beluister FEBCAST,
de nieuwe podcast
van de faculteit
De eerste aflevering werd op 18 februari 2022 gelanceerd, de volgende komt
eraan in april. We hebben het hier over FEBCAST, de podcast van de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen. Niet de FEB-onderzoekers zelf, maar wel
de stakeholders komen aan het woord. Veerle Van Rompaey, podcastmaker:
“Waarom kiezen bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen voor onderzoek
met de FEB? Wat is de meerwaarde hiervan? Wat is de impact op organisatie,
beleid, en medewerkers? Deze en andere vragen willen we beantwoorden.”

VAN WAAR HET IDEE EEN PODCAST MET STAKEHOLDERS
TE BEGINNEN?

We zetten als faculteit, binnen ons beleidsplan onderzoek,
in op onderzoeksimpact. Een belangrijke stap hierin is het
creëren van zichtbaarheid voor ons onderzoek. We willen aan
de samenleving tonen welk onderzoek er loopt aan de FEB en
wat de resultaten daarvan zijn. In dat kader laten we al heel vaak
onze proffen aan het woord, via bijvoorbeeld FEBTALKS (2 min.
explainer video’s), of in dit magazine, ECONnect. Het is echter
ook zeer interessant om te horen wat er gebeurt met ons
onderzoek in bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen.
Wat doen zij met dit onderzoek? We hebben heel wat onderzoeksprojecten lopen met stakeholders en ik vroeg me af,
hoe zien zij dat eigenlijk, waarom doen zij onderzoek met ons?
Voor de onderzoekers is het natuurlijk interessant om kennis op
te bouwen, maar hoe zit dat voor hen? Welke meerwaarde heeft
dit voor hen? Voor dit soort vragen hadden we nog niet echt
een outlet. Omwille van het feit dat het hier gaat om meer
diepgaande conversaties, waar we graag de tijd voor nemen,
hebben we besloten dit als een podcastreeks op te starten.
WAAR GAAT DE PODCAST OVER?

Ik ga in gesprek met de stakeholders, de mensen in de bedrijven
en organisaties zelf die samen met een FEB-onderzoeker een
onderzoeksproject hebben. Voor de eerste aflevering had ik
bijvoorbeeld een gesprek met Lode Goderis, de CEO van
IDEWE. Daar is een doctoraatsstudente van de KU Leuven,
Whitney Van den Brande, aan de slag gegaan. Ze werd
gefinancierd op een VLAIO Baekeland mandaat. Zij werkte
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halftijds bij IDEWE en halftijds aan de universiteit. Tijdens haar
onderzoek ontwierp ze een tool, de stressbalancer, die je
weerbaar helpt te worden op het werk, tegen pesten, burn-out
en stress in het algemeen. Deze tool gebruikt IDEWE nog
steeds en ondertussen is Whitney Van den Brande ook, na haar
doctoraat, gestart als werknemer bij IDEWE.
Dit is een goed voorbeeld van hoe een onderzoek veel meer
kan zijn dan de oplossing van een probleem. Sommige bedrijven
en organisaties denken misschien: ‘Waarom zouden we tijd
investeren, geld steken in een onderzoek? Wat doen we met
de resultaten, wat halen wij eruit?’ Maar soms gaat het niet
enkel om de oplossing die uit het onderzoek komt en de
toepassing ervan in het bedrijf. Soms gaat het niet enkel om
een tool of een optimalisatie van een bepaald proces. In dit
geval was het dus ook een werknemer die het bedrijf eraan
overhield, en dan nog eentje die al volledig ingewerkt was.
Zo’n trajecten kunnen zeker ook.
Deze podcast is er dus ook om aan te tonen dat er verschillende
mogelijkheden zijn om samen te werken met een onderzoeker. Er zijn korte trajecten, er zijn er langere zoals een
doctoraat dat doorgaans vier jaar duurt. Er zit niet echt een
limiet op. In die zin vind ik het zelf ook interessant om te horen
wat bedrijven er zelf aan hebben.
Ik ga in gesprek met de bedrijven en organisaties zelf, omdat
de vraag stellen aan de prof niet altijd even evident is. Ik zou
hen wel kunnen vragen: ‘Wat heeft dat nu opgeleverd?’. Daarop
zouden ze me wel kunnen antwoorden, maar dat is anders dan
de vraag stellen aan de persoon die in dat specifieke bedrijf daar

bijna elke dag mee bezig is geweest en dat onderzoek heeft
opgevolgd. We willen echt het onderzoek bekijken vanuit
de hoek van de bedrijven en organisaties.
WIE KAN DEZE PODCAST BELUISTEREN?

De podcast is gemaakt voor alumni en professionals in het
bijzonder, maar eigenlijk kan iedereen hem beluisteren. Hij is vrij
beschikbaar op een aantal platformen zoals Spotify. Het zijn
onderwerpen die voor iedereen interessant kunnen zijn. Maar in
het bijzonder is deze podcast dus bedoeld voor professionals.
We hebben veel alumni die in posities terechtkomen waar ze
misschien met een aantal vragen zitten die wij samen met hen
zouden kunnen oplossen. Wij willen hier een meerwaarde
bieden. We willen met deze podcast aantonen dat je door
samen te werken met een FEB-onderzoeker niet enkel een
antwoord op je vraag kan krijgen maar, wie weet, nog zoveel meer.
HOE GAAT U TE WERK BIJ HET MAKEN VAN DE FEBCAST?

Ik probeer voor de interviewees de drempel altijd zo laag
mogelijk te houden. Zo vraag ik hen niet om naar de faculteit te
komen, maar neem ik zelf een podcastset mee en ga ik naar
die persoon toe. Om ervoor te zorgen dat we de juiste persoon
hebben, contacteer ik altijd eerst de prof waarvan ik weet dat
die een onderzoek heeft lopen bij een bedrijf, organisatie of
overheidsinstelling. Ik vraag aan de prof een contactpersoon.
Dat gaat tot nu toe eigenlijk allemaal heel vlot. Degenen die ik
gecontacteerd heb, hebben ook allemaal meteen ‘ja’ gezegd,
wat fijn is. Wanneer alle afspraken gemaakt zijn, ga ik naar het
bedrijf of de organisatie en hebben we een gesprek van ongeveer
1 uur. Uit dat materiaal maak ik dan een FEBCAST-aflevering.

VEERLE VAN ROMPAEY
Veerle Van Rompaey is de adviseur onderzoek en
impact van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB).
Ze behaalde een Master in de Communicatiewetenschappen en een doctoraat in de Sociale
Wetenschappen aan de KU Leuven. Na een
parcours als onderzoeker legde ze zich toe op
onderzoeksbeleid.
Ze heeft een bijzondere interesse voor de band
tussen onderzoek en samenleving.

FEBCAST
FEBCAST is de podcast van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. In deze podcast
komen niet de FEB-onderzoekers aan het woord, maar wel de stakeholders die aan de slag gingen met hun onderzoek. De eerste
aflevering is een gesprek met Lode Godderis, CEO van IDEWE. Van 2014 tot 2018 werkte IDEWE samen met Professor Elfi
Baillien en professor Hans De Witte aan de ontwikkeling van een tool om werknemers te wapenen tegen stress en burnout,
de stressbalancer. Voor deze ontwikkeling werd Whitney Van den Brande aangetrokken als doctoraatsstudente op een VLAIO
Baekeland mandaat. Whitney ging, na afronding van het onderzoek, aan de slag bij IDEWE. De stressbalancer wordt nog
steeds aangeboden en bijgewerkt en heeft zijn nut bewezen tijdens de COVID crisis.
In aflevering 2 spreken we met Thibault Verhoeven, Data Science Manager bij Brussels Airport Company. Een gesprek over
het onderzoek in het kader van de leerstoel die tot stand kwam na contact tussen Brussels Airport en de LIRIS-vakgroep
binnen FEB KU Leuven. Professor Seppe vanden Broucke is titularis van de leerstoel en promotor van het doctoraat van Björn
Rafn Gunnarsson dat hierop gefinancierd wordt. Het doctoraat focust op de ontwikkeling van nieuwe technieken en algoritmes
die kunnen helpen de reizigerservaring en de operationele processen op een luchthaven
te verbeteren, bijvoorbeeld in de bagageafhandeling: voorspellen van wachttijden en
gevolgde trajecten.
OPROEP! Voor de volgende afleveringen van FEBCAST zijn we steeds op zoek naar
interessante personen om te interviewen. Heb je zelf een onderzoek lopen met een
onderzoeker van onze faculteit en wil je hier meer over vertellen? Contacteer dan Veerle
Van Rompaey (veerle.vanrompaey@kuleuven.be).
Zou je zelf een onderzoek willen opzetten met één van onze onderzoekers? Neem dan
contact op via researchfeb@kuleuven.be
De FEBCAST is te beluisteren via Spotify, Anchor, Google Podcasts & Pocket Casts.
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Professor Alexander Edeling
on influencer marketing
In the last decade, since the rise of social media and the growth of influential
bloggers, Instagrammers, vloggers and other content creators, influencer
marketing has become more and more important. Every brand nowadays seems
to have a marketing budget for this. Why is there such a hype around influencer
marketing and how will it evolve in the coming years? We talk about this with
Professor Alexander Edeling, an expert on influencer marketing.

WHAT DOES INFLUENCER MARKETING ACTUALLY REFER TO?

Professor Alexander Edeling: Influencer marketing is the
technique in which companies use people with a large reach
on platforms such as Instagram, TikTok, Twitter or YouTube to
produce social media content on behalf of the brands and thus
to influence preferences and purchase decisions. These socalled influencers get paid by brands or get free products or
free services to promote these products on these platforms.
That’s the understanding of influencer marketing.
WHY IS THERE SUCH A HYPE AROUND IT?

In the last five years expenditures on influencer marketing have
increased by more than 700%, so this hype is real. The reasons
for this hype are first of all that users or consumers spend
increasingly more time on these platforms. People used to
watch TV, listen to the radio and maybe read the newspaper,
but there is a shift. Now many – especially young – people
spend a lot of their leisure time on social media. In Belgium,
for example, the average person used social media 105 minutes
per day during the first quarter of 2021. That’s a lot of time.
A second related reason is that the most active group on social
media consists of mostly young users which is a very attractive
consumer group and thus very interesting for many brands.
A statistic in 2019 showed that 83% of the people between
16 and 24 years used social media. So almost everybody.
While the same share for people between 45 and 54 years was
only 39%. These are the two reasons from a macro perspective.
Consumers who watch TV or listen to the radio are by now very
aware of commercials and advertisements through which
brands like to promote their products. It made them somewhat
sceptical of commercial activities by companies for traditional
brand marketing.
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With influencers it is different because people follow these
influencers on social media actively and out of their own free
will. They are interested in the content of these influencers and
even imitate their style or their behavior. Fitness influencers for
instance, talk about fitness activities and the followers are very
much interested in fitness products. So influencer marketing is
a good way to target certain consumer groups. That’s the third
reason why there is this hype around influencer marketing.
WE GET THE IMPRESSION THAT INFLUENCER MARKETING OFTEN
INVOLVES WOMEN, SUCH AS ADVERTISEMENTS FOR COSMETICS.

Correct, the majority of influencers are women. That’s also due
to the fact that there are certain product categories for which
influencer marketing is more popular, such as beauty products.
But there are also male influencers who have a high number of
followers. In sports, outdoor and fitness for instance it is more
divided; you have both male and female influencers.
Another issue that comes up here is the difference between
influencers and celebrities. One of the most popular celebrities
on social media is Cristiano Ronaldo with more than 400 million
followers on Instagram. He is a male mega influencer.
IS INFLUENCER MARKETING JUST A NEW FORM OF
CELEBRITY MARKETING?

Celebrity marketing has been around for some 50 years with
actors, athletes, etc. being used for sponsorships. Andre Agassi
for instance was a Nike ambassador and so is Cristiano Ronaldo,
while Lionel Messi is doing sponsorships for Adidas. The general
idea that a brand uses famous people to promote their products
is nothing new. The big difference now with influencers is that
they have gained their popularity solely by being active on social
media. The pure social media influencers start an Instagram

account and increase their audience over time. They are the
genuine social media influencers compared to celebrities,
athletes, singers, actors who also happen to be on social media
and are also doing advertising for brands on social media.
What we really mean by influencer marketing are these specific
social media influencers who have gained their fame on
Instagram or TikTok.
DO INFLUENCERS HAVE A SHORT LIFE, ECONOMICALLY
SPEAKING?

You could say that the peak age range for influencers is between
20-35 years, because youth, beauty and good looks do play a
certain role for influencer marketing. So influencers have a
certain natural life span. On top of that some influencers are
sometimes confronted with scandals when social media finds
out something about them, such as extramarital affairs.
Of course these scandals are picked up immediately and this
can lead to decline of popularity. We also see that influencers
just become boring for their audience. On social media people
always want to have new attractions, looking for new ways to
spend our leisure time and when bored they quickly move to
other influencers who have more creative content. Influencer
marketing is thus a full time job as you always have to find new
ways to attract your audience. You have to like the fact that you
expose your whole personal life. This is important to consider
because it is just your personal life that makes it interesting for
brands to do advertising with you since consumers are mainly
interested in what is going on in your personal life and brand
names are part of it. The better influencers are able to subtly
weave these brand messages into their personal stories,
the more attractive and trustworthy they are for the audience
and for the brands they promote of course.

The successful influencers are able to integrate a commercial
sponsored post without being perceived as advertisement and
make people that way interested in buying the product.
The last thing, and that is rather new and unusual for marketers,
is to give influencers some freedom in developing posts and
stories on Instagram and other platforms. Marketers are used
to control the message and to make sure that the message is
in line with the corporate identity or the company’s slogan.
But with influencer marketing it works different: It is the influencer
who produces the content. And here again consumers very
quickly realize when a post or story appears to be just scripted
by the brand. So it is important to give them some creative
freedom and to let go of the message. That contains also a risk.
There is a very thin line of giving freedom to influencers but at
the same time still having some kind of control.
HOW CAN SUCCESS BE MEASURED?

The criterion that is most relevant for brands is how much sales
influencers generate. They promote a certain product and the
question is how do consumers react; buying the product or
booking the travels or whatever. Another way is to look at
the ‘engagement’ rate: Do people react to posts or stories by,
e.g., “liking” it or by sharing them with their own followers.
It is the brand’s responsibility to check before they actually start
a cooperation with the influencer whether his/her ways to reach
a certain follower count or engagement rates in the past are
legitimate or whether there is some fraud going on. The agencies
I just mentioned, are focused on or specialized in analyzing
influencers and their audiences. They also have ways to track
fraud, such as automated bots that create engagement or paid
followers. It is really important to understand all circumstances
before the decision to collaborate is made.

HOW CAN FIRMS USE INFLUENCER MARKETING SUCCESSFULLY?

Brands have to consider several things. The influencer has to
fit within the product or the product category and has to have
a certain expertise within the niche; the use of the product
should appear self-evident and natural. The audience of
the influencer should of course fit well to the product and
brand image.
There are agencies specialized in analyzing Instagram data and
all the information on what influencers do or have done in
the past. They analyze their followers in the same way: what is
the age distribution, are they from one specific country or either
from a diverse set of countries? You can get really detailed
information about influencers and their audience. There is a
great market for these agencies nowadays and companies rely
on them to find the right fit. So that’s the first thing, being able
to judge the fit between brand, influencer and his or her audience.
Then there is the question how good the influencer is at
integrating the branded post in their daily activities. There are
more and less successful influencers regarding this criterion.

WHICH INFLUENCERS SHOULD COMPANIES USE FOR THEIR
SOCIAL MEDIA CAMPAIGNS?

I already mentioned good fit and checking for no fraud.
Companies often wonder whether they should work with ‘big’
influencers who have more than 1 million followers (mega
influencers) or with ‘small’ influencers who have maybe between
10,000 and 50,000 followers (nano or micro influencers).
In one of my projects we look exactly at this question using
Instagram as an example. We found that the absolute highest
engagement (the total number of likes or comments) is achieved
by influencers with an intermediate follower count. Our explanation
based on our data points in the direction of two forces. One is
called the ‘reach force’: The more followers you have, the more
people you are able to reach with a post or story. The other force
is the ‘engagement likelihood force’; people are not equally likely
to engage with the influencer’s post. And here it is just
the opposite. It is rather the small, nano influencers that achieve
the higher engagement likelihood or engagement rate.

27

Research@FEB

The reason is that the bond between the small scale influencer
and its followers is a lot tighter and stronger than when there
are many followers. Why? Because influencers with 10.000
followers are more responsive towards their audience. It feels
from the consumers’ point of view as if they interact and have
a close relationship with the influencer. We call this a parasocial
relationship. You have never met the person you follow but
the perceived tie-strength to this influencer is very high.
If you combine the two forces together, the engagement
likelihood force and the reach force, we come up with an
inverted u-shaped relationship. It is not the very small
influencers who are successful because they just don’t reach
many people and not the very large, mega influencers, because
their tie strength is not very close. It is rather the intermediate
influencers that combine the two and are still close to your
followers. They have quite a high reach, the highest absolute
engagement and lower cost than the really big influencers.
From a firm’s point of view it is also efficient to work with them.
ARE THERE ALSO ARTIFICIAL INFLUENCERS (ROBOTS)?

There are some attempts for artificial influencers but I have not
heard of very successful ones yet. Probably we will see that in
the future because metaverse is a big trend of the future.
Which means that everything will move into the digital sphere.
Probably we will also have robots as influencers. But as of now,
it is not such a big thing.
WHAT DO FIRMS AND INFLUENCERS HAVE TO CONSIDER

So we would say influencers should actually disclose their
marketing activities because transparency and trustworthiness
are becoming more and more important in social media.
Furthermore influencers will then avoid the risk of getting into
legal trouble.
IS THERE A DARK SIDE OF INFLUENCER MARKETING?

We have a problem with fake followers and frauds, specifically
the fact that influencers are trying to appear more popular than
they actually are.
The second negative side is the impact influencers have on
young consumers, especially children. Influencers are the new
idols and many young consumers and children are now saying
that they would like to become influencers, as a career
aspiration. So these influencers have a high popularity in this
age group. These youngsters often believe what influencers say
and they are fascinated by their looks, their style and what they
recommend. It is natural that they want to buy the expensive
products and clothes they see in Instagram posts.
Another pitfall is that influencers often appear very attractive and
positive. However the pictures are often manipulated by photoshop.
Especially young girls are already prone to have issues with their
body. Watching these manipulated posts could give them the
feeling that they are not beautiful and pretty enough. It has been
shown that this may lead to problematic mental issues like
anorexia, depression, etc. So here I think it is a responsibility of
influencers and brands to rule out these issues.

WHEN THEY WANT TO DISCLOSE INFLUENCER MARKETING
CORRECTLY?

It has been discussed extensively in the past that influencers
often do not correctly disclose influencer marketing. They get
money for posts on Instagram but they don’t say that it is a
sponsored post. Various countries have already introduced
regulations that stipulate how influencers should disclose their
sponsored post. But these disclosure regulations are different
in every country. There is no global standard regarding
disclosure practices. And that is a problem because influencer
marketing is a global issue. You can see the German or Belgian
influencers in any part of the world so it would be important
to have global standards.
We find in other research that disclosure of influencer marketing
is a double edged sword. On the one hand disclosure of
influencer marketing leads to people perceiving these posts as
advertising which leads to lower trustworthiness and lower
engagement levels.
On the other hand we find that disclosure leads to transparency
perceptions. Consumers are now aware of influencer marketing
and that influencers get paid for this. So it is common sense
that they should actually disclose it. If they don’t a transparency
problem might arise. And that decreases the trustworthiness
and other positive effects.
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COULD IT ALSO BE USED TO STIMULATE PEOPLE FOR
EDUCATIONAL PURPOSES OR FOR CULTURAL ACTIVITIES?

There is an example of a student who did a bachelor in marketing
at my old university and is now a successful influencer in
Germany. She uses her popularity on Instagram to educate
young people in personal finance. She also regularly interviews
politicians and puts these interviews on her social media
account. I can imagine that she could do some influencing in
the cultural direction as well.
There are also book influencers. People who are basically critics
of literature and are then presenting book reviews via Instagram,
trying to initiate more reading, especially among younger people.
Many influencers talk about trending topics such as politics,
finance, wellness, mental health, even if they don’t get money
for it. They do that to produce interesting content for their
followers. There is value in reaching people that you don’t reach
via traditional TV or newspapers, etc.
HOW DO YOU THINK INFLUENCER MARKETING WILL DEVELOP
IN THE NEXT 10 YEARS?

Some years ago influencer marketing was quite new, now it is
the new normal. It means also that people are better educated
regarding commercial activities. And if you take engagement
rates as a factor of how much people are actually aware that it

is advertising and not unique or general recommendations,
I think these engagement rates will decline in the future. People
will just know it is advertising and they will not press the ‘like’
button as they used to do in the past. That will be one development.
What I would like to highlight here is that it also depends a little
bit on the social media platforms, Instagram, Facebook, Twitter,
etc. They have received some pushbacks in the past, especially
the company Meta by Mark Zuckerberg with Facebook and
Instagram. The longer people stay on the platform, the better it
is for the platforms because then they actually attract brands
to post advertising on them. It is really a questionable business
model to maximize the time that people consume social media.
This turns into a societal problem because many cannot live
without social media anymore. Social media addiction is an
emerging phenomenon. And there is a data privacy issue that
we give all our information away and don’t really know what
these platforms do with it. There were some data leakage
scandals in the past. So you cannot imagine influencer marketing
in the next ten years without really seeing what is going on with
these platforms. It is going to be very interesting.
WHAT IS THE IMPACT OF INFLUENCER MARKETING ON OUR
SOCIETY AND OUR ECONOMY. HOW CAN YOU MEASURE IT?

The influence is already big. Take for instance Ronaldo with
400 million followers; that is more people than the population of
the USA. And there are other influencers in this size category.

This shows us a little bit how huge the impact is. That is one way
to measure the impact. The number of people active on
Instagram (more than 1 billion) shows that social media has
quite strong effects.
Social media influencers also have a strong impact on political
and ecological issues. Take Greta Thunberg, the face of Fridays
for Future, with more than 14 million Instagram followers.
Or take the current war in Ukraine. The US White House just
decided to use 30 TikTok influencers to debunk misinformation
and communicate effectively about the crisis.
You can also measure the impact by asking consumers if they
have been influenced by influencers in terms of what products
they consider or buy. Statistics show that 45% of social media
users have tried something recommended by influencers and
27% said that they even bought such products. The impact,
especially for the young generation between 20 and 25, is also
due to social media being often the sole information channel.
Social media and influencers are here to stay and it is very
important to understand their role as opinion leaders not only
for brands but for other groups in society like politics, cultural
or educational institutions as well. It is a very fascinating
research domain.
Thank you very much for this interview.
Hilde Roos & Hanneke van Sloten
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Flexibel met brillen en petjes maar altijd in stevige schoenen
Twee alumni Milieu- en Preventiemanagement
over hun parcours bij Jan De Nul Group
Hannelore Ruytjens en Mike Van Geert studeerden af aan onze faculteit als
Master in Milieu- en Preventiemanagement (MPM), respectievelijk in 2017 en 2015.
Allebei gingen ze daarna meteen aan de slag bij Jan De Nul Group. Hoewel hun
parcours binnen het bedrijf uiteenloopt, spreken ze met gedeeld enthousiasme
over zowel hun opleiding als hun werkgever. Ontdek de MPM-vibe: je kan veel
kanten uit richting een duurzame toekomst.

Mike en Hannelore maken deel uit van de QHSSE-dienst
(Quality, Health, Safety, Security & Environment) van Jan De Nul
Group. Deze dienst omvat, naast een algemeen team ook
specifieke takken voor ondersteuning van maritieme, internationale en civiele projecten. Hannelore Ruytjens is Energy
and Emissions QHSSE Advisor in het algemene team. Energie,
emissies en klimaat zijn dan ook een focuspunt van de Corporate
Social Responsibility (CSR)strategie van Jan De Nul Group.
“Ik diep de wetgeving over energie en klimaat uit en streef naar
overeenstemming met de verwachtingen van klanten en onze
eigen visie op dat vlak. We willen trouw blijven aan onze eigen
CSR-strategie, en voldoen aan de wettelijke eisen, alsook onze
klanten tevreden houden. Daartoe organiseer ik zowel interne
als externe audits vanuit ons hoofdkantoor in Aalst die betrekking
hebben op heel de groep, dus ook voor internationale projecten”,
legt Hannelore uit.
Mike Van Geert is QHSSE Advisor bij het civiele departement
en werkt vooral aan veiligheid en welzijn op Belgische
bouwwerven en op de verschillende eigen sites. “Ik volg mee
de implementatie van de opgestelde actieplannen op en ben
net als al mijn collega’s aanspreekpunt voor alle vragen en
problemen omtrent welzijn op het werk, niet alleen voor
bouwwerven maar ook voor onze eigen ateliers, kantoren en
magazijnen”

KEUZES MAKEN – EN OPEN HOUDEN
Voor Mike was het snel duidelijk dat hij Milieu- en Preventiemanagement (MPM) zou studeren: “Ik dacht eerst nog even aan
Facility Management, maar ik heb duidelijk iets met de
bouwsector en het brede spectrum aan vakken bij MPM was
aantrekkelijker. Ik wou me niet beperken tot een nauw (theoretisch)
denkkader en MPM biedt de mogelijkheid om al doende je
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voorkeur te verkennen. Na een infodag op de campus in Brussel
met uitleg over vakken en studiepunten was ik over de streep.”
Hannelore deed er langer over: “Ik kon moeilijk kiezen tussen
de vele opties. Na Latijn-wiskunde had ik eventjes genoeg van
wiskunde. Typische vervolgopleidingen, zoals geneeskunde of
ingenieursstudies, vond ik dan weer erg specifiek. Op de SIDin
ontdekte ik opleidingen die veel breder gingen, waaronder MPM
en Sociaal-Economische Wetenschappen. MPM omvat ook
pure wetenschappen, het milieugebeuren én economie, een nieuw
vak voor mij. De combinatie van mens, economie en wetenschappen leek mij heel boeiend. Niet te veel wiskunde op het
programma was een plus, al heb je die wel nodig voor fysica
en statistiek. Bovendien sprak Brussel mij aan: ik was benieuwd
naar een echte stad, niet zozeer een studentenstad.”
Mike merkte dat de keuze van Brussel als studentenstad niet
voor de hand liggend is, maar vond dat zeker geen probleem:
“Bovendien maakt dat eigenlijk weinig uit door de ligging van
de campus vlak bij het Centraal Station. Je kan perfect kiezen
of je je al dan niet wilt mengen in het stadsleven.” “Dat klopt”,
vult Hannelore aan “Sommige medestudenten zaten op kot in
Leuven en pendelden. Met de trein is dat twintig minuten.”

VARIATIE TROEF
Het studieprogramma loste de belofte van variatie dubbel en
dik in. Mike: “Vooral in het eerste jaar heb je veel ‘kleinere’ vakken.
Mijn verwachtingen zijn overtroffen: van het spierstelsel tot de weg
die een volle PMD-zak aflegt – we zagen het allemaal, dus ook
vakken die me minder lagen, zoals psychologie en statistiek.
Maar dat hoort erbij en je voelt snel aan wat je echt aanspreekt.
Bovendien wordt wat je minder ligt, nooit overheersend.”

Hannelore was vooral heel blij met de verschillende ‘brillen’:
“Je bekijkt van in het begin zaken zowel van de milieu-kant als
vanuit de economie en de menselijke aspecten. Vakken zoals
anatomie vond ik echt leuk. De grootste verrassing waren
de projectwerken die over een heel jaar liepen – toch iets anders
dan een groepswerk waar je een paar weken op focust.
Dat vroeg een mentale aanpassing, maar het was fijn om veel
tijd aan een bedrijf te besteden en aan onderzoeken en
schrijven. Het leek me ook een unieke ervaring. Van vrienden of
familie hoorde ik nooit dat zoiets deel uitmaakte van hun studie.”

INTENSIEVE LINK MET DE REALITEIT
Mike bevestigt: “Het projectwerk vanaf het tweede jaar is intensief
en verrijkend. Het lessenrooster houdt een goede balans tussen
les en stage- of projectwerk met vaste dagen voor praktijk.
De spreiding van de looptijd laat je toe om vertrouwd te raken
met een bedrijf en opdrachten echt rond te krijgen - tenminste:
als je zoals ik het modeltraject volgt. Zodra je jaren gaat
combineren wordt het allicht allemaal wat complexer.”
“Omdat ik op kot zat en zowel tijdens de week als in het weekend
studentenjobs deed, kwam er bij de projecten veel op mij af,
maar het lukte”, vult Hannelore aan. “Een jaar lang meedenken
en opbouwen in een bedrijf blijft een meerwaarde.”
Mike: “Het is tegelijk een goeie manier om verschillende sectoren
te kunnen verkennen en voeling te krijgen met de mogelijke
specifieke invulling van de functie als preventieadviseur en/of
milieucoördinator. Door de breedte van de opleiding blijft dat
laatste in de les soms abstract. Zelf ging ik aan de slag in
een ziekenhuis en in een voedingsbedrijf.”

Hannelore: “De projecten bieden veel inzicht en besparen je
verrassingen. Je leert wat er speelt en hoe je je brede opleiding
in een gespecialiseerde context toepast, zodat de stap naar de
arbeidsmarkt minder groot wordt.” “Klopt”, zegt Mike “want het
verschil tussen theorie en praktijk kan groot zijn, maar dat heb
je dan wel al door.”

GROEIEN DOOR SAMENWERKING
Zowat meteen na hun afstuderen konden Mike en Hannelore
starten bij Jan De Nul Group. Mike had al een sollicitatie gepland
nog voor het bedrijfsbezoek vanuit de opleiding. Als Aalstenaar
kende hij de firma natuurlijk goed. Zijn voorliefde voor de bouw
en zijn diploma deden de rest.
Hannelore startte zelfs met drie van haar jaargenoten bij de
groep. Zij wilde in het buitenland werken na haar Erasmusuitwisseling in Marseille: “Ik studeerde er International Business
Management, een prima voorbereiding. De master biedt ook
voldoende handvaten op het vlak van internationale wetgeving
en via de ISO-normen. En Erasmus wordt - terecht - erg
gestimuleerd.” Na een maand opleiding begon ze met de opvolging
van buitenlandse werven, vooral baggerwerken en offshoreprojecten.
Allebei praten ze enthousiast over de Jan De Nul Academy,
die nieuwe medewerkers de eerste weken onderdompelt in
het bedrijf, van de werkingsprincipes van de schepen en het
logistieke proces tot en met ICT. “Wat ik bijzonder apprecieerde
was dat alle functies samen zitten en dat je ook effectief aan
boord van een schip en in een magazijn gaat kijken. Je leert
meteen aanspreekpunten kennen én ziet het belang van
samenwerking”, aldus Hannelore.

31

Alumni@FEB

Daarna namen de collega’s uit hun team hen op sleeptouw.
Mike: “Ik werkte eerst mee aan dossiers: specifieke verplichtingen
uitzoeken, nagaan welke oplossingen in praktijk mogelijk zijn,
lijsten updaten voor audits, … Je loopt ook mee bij audits om
andere diensten en projecten te verkennen. Zo kan je gaandeweg meedraaien en leer je collega’s en hun aanpak kennen,
tot je je eigen aanpak vindt. Mijn huidige functie groeide uit de
nood aan een centraal aanspreekpunt voor onze eigen mensen
van de ateliers en de magazijnen. Die schipperden voorheen
tussen de organisatie voor werven en die voor kantoren.
Daarom werd ik het overkoepelende contact voor specifieke
vragen zoals een HSE–inductie, opleidingen, veiligheidsrondgangen, etc. Intussen zit ik ook in de energiewerkgroep van
CO2-prestatieladder voor de eigen gebouwen doordat ik die
goed ken.”

NUCHTER INNOVEREN

Hannelore: “Ik liep op mijn eerste werf in Panama mee met
de Senior QHSSE Advisor en de Area QHSSE Advisor,
die verantwoordelijk is voor heel Zuid-Amerika. Het nauwe
contact met die personen bracht duidelijkheid in de complexiteit.
Zij zijn het klankbord bij wat je zelf uitzoekt. Ik werkte met veel
plezier 2,5 jaar in het buitenland, maar mijn passie ligt toch bij
milieu en klimaat. Daarom startte ik met een extra opleiding
milieucoördinator A, wat helaas niet vlot te combineren was met
het vele reizen. Toen mijn huidige functie vrijkwam, was de keuze
dus eenvoudig, ook al vanwege de pandemie. Dan wil ik liever
dicht bij mijn familie zijn.”

“Ook technologie verandert vaak snel”, voegt Mike daaraan toe
“Bij Jan De Nul Group zijn we optimistisch maar blijven we ook
voldoende kritisch. Je wilt mee zijn, niet enkel met de hypes.
Er wordt steeds grondig onderzoek gedaan alvorens voluit
te gaan.”

TOPERVARINGEN VAN AALST
TOT ECUADOR
Intussen kunnen beide alumni terugkijken op een reeks knappe
projecten met persoonlijke uitschieters. Mike is trots op het
crematorium in Aalst: “Misschien wat akelig, maar de bouw
daarvan was de eerste werf die ik van begin tot einde zelf
opvolgde. Een mooie architecturale realisatie in mijn eigen stad,
die ik ook mee mocht presenteren op de Open Wervendag.
Vandaag neem ik die ervaring mee bij de uitbreiding van onze
eigen kantoren in Aalst. Dat project volg ik al op vanaf de
voorbereidingen voor de vergunningen. Ik ken de plannen nog
net niet uit het hoofd en zie ze nu concreet worden op de werf.
We zijn momenteel te krap behuisd, ondanks het telewerk.
En wie weet, kunnen we die gebouwen binnen afzienbare tijd
met nieuwe MPM-alumni vullen?”
Een topervaring voor Hannelore was de organisatie van een
opleiding ‘werken op hoogte’ in Ecuador bij de opstart van een
project met een looptijd van 25 jaar. “In een kanaal van bijna
100 km met snelstromend water moesten verschillende
meetpunten komen om de diepgang en het maritieme verkeer
te observeren. Die meetpunten installeren op torens in het
kanaal was erg risicovol werk. Ik was van in het begin betrokken
om oplossingen te bedenken, de trainingen te organiseren en
het nodige materiaal te voorzien zodat de collega’s veilig konden
werken. Ik leerde veel bij en volgde ook zelf de training om de
kwaliteit en de relevantie voor onze opdracht te garanderen”,
vertelt ze.
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“Daarnaast ben ik ook trots op de grote stappen die het bedrijf
neemt op het vlak van milieu, klimaat en emissies”, vult ze aan.
“We zitten op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder
en behouden die positie. We zijn zelfs voorloper in biobrandstoffen voor schepen en onze ultra-lage-emissieschepen zijn
een revolutie. We kijken ver vooruit en proberen ons steentje bij
te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Het is aangenaam om daar deel van uit te maken en
dat beloond te zien met goede scores. Het innovatieve en
onderzoeksgerichte van Jan De Nul Group sluit goed aan bij
mijn opleiding. Dat betekent wel dat je constant moet bijblijven.
De Europese klimaattrein is vertrokken en wij willen samenwerken voor een duurzame samenleving.”

MUST: FLEXIBILITEIT EN
STEVIGE SCHOENEN
Met een brede interesse en een leergierige en kritische instelling
zijn er dus redenen genoeg om voor de opleiding MPM te
kiezen. Waar moet je verder op letten? “Preventie-adviseurs
moeten sterk in hun schoenen staan want ze moeten kunnen
overtuigen en argumenteren op álle niveaus van het bedrijf”,
weet Hannelore.
Mike vult aan: “Daarom moet je je communicatie steeds aanpassen: voor hoger management wordt een beslissing bijvoorbeeld
eerder genomen op basis van terugverdientijden en voordelen
voor het bedrijf. Op de werkvloer is het meer een kwestie van
vertellen wat mensen er persoonlijk bij winnen of waarom iets
anders moet. Je vat de opleiding dan ook best aan vanuit een
zekere overtuiging. Ondanks het brede spectrum kies je er
beter niet voor als je echt nog niet weet waar je naartoe wilt.
Onze collega’s zijn duidelijk allemaal mensgericht en willen
anderen helpen. Een vaste dagindeling hoort daar ook niet bij.
Je wordt constant aangesproken. Als er iets in de krant verschijnt
dat misschien relevant is, krijgen we zeker een telefoontje met
de vraag hoe dat bij ons juist zit. Je moet dus flexibel zijn en er
niet tegenop zien om een standpunt te verdedigen en de juiste
mensen mee te krijgen binnen een breder verhaal.”
“We zijn inderdaad een beetje ‘de olie’ in het bedrijf, tussen
verschillende diensten. Je moet ook soepel switchen tussen
een brede kijk op de zaken en af en toe dieper ingaan op een
bepaald onderwerp. Zelf wissel ik graag tussen die verschillende
petjes en brillen - maar ik draag wel altijd veiligheidsschoenen”,
besluit Hannelore lachend.
Veerle De Grauwe

IN MEMORIAM
POL BASTIN
Op 27 december 2021 is Pol Bastin definitief van ons heengegaan op de gezegende
leeftijd van 96 jaar. De rol van Pol Bastin voor Ekonomika Alumni kan moeilijk
overschat worden. Hij was zonder meer één van de belangrijkste personen in
de werking van Ekonomika in de eerste vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog.
Tot begin van de jaren 1990 heette Ekonomika Alumni ten andere nog Ekonomika
Senioren. Die laatste bestaat nog steeds, maar is nu de echte seniorenclub van
Ekonomika Alumni, voor de afgestudeerde economisten die minstens 40 jaar
geleden begonnen aan hun studie. Ook bij de Senioren heeft Pol Bastin decennialang
een vooraanstaande rol gespeeld, vooral als organisator achter de schermen.

Organiseren was zijn groot talent. In het begin van zijn loopbaan
deed hij op dat vlak interessante ervaring op in de variétéwereld
als directeur van de Folies Bergères in Brussel. Pol kon trouwens
geweldige songs uit die periode performen op bijeenkomsten
van de Senioren. Later werd hij professioneel actief in een
stijfselfabriek in de Brouwerstraat in Leuven. Ook daar toonde
hij zijn ondernemerskwaliteiten.

VWEC
In Ekonomika kwam de ‘grote doorbraak’ van Pol Bastin in
1973 toen Ekonomika het Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres (VWEC) organiseerde in Leuven, in en rond de sporthal
De Nayer van de KU Leuven. Het was de tijd van de overheidsgecorrigeerde markteconomie. ‘De gemengde economie’ was
het mantra. ‘De markt alleen is niet zaligmakend’, klonk het.
Het bracht een fenomenale massa van liefst 3.000 Vlaamse
economisten op de been. Voorzitter van het Congres was
Professor en bankier Bob Vanes, tevens voormalig Ekonomikapraeses en voorzitter van Ekonomika Senioren. Wetenschappelijk
coördinator was Professor Paul Van Rompuy. En dé spil van
deze gigantische organisatie was Pol Bastin. En met hem een
heel team van jonge alumni, waaronder Jos Clijsters en Jan
Maryssael. Dit VWEC-Congres was zulk een eclatant succes
dat het later nooit meer overtroffen zou worden. Jonge economisten
kunnen het zich nu nog maar moeilijk voorstellen, maar in de
jaren vijftig tot tachtig van vorige eeuw, vóór het internettijdperk,
waren de tweejaarlijkse Vlaams Wetenschappelijk Economische
Congressen hét netwerkmoment voor de Vlaamse economisten,
niet alleen van de Leuvense economiefaculteiten, maar ook van
de Gentse, Antwerpse en Brusselse, en (later) ook van de
Limburgse faculteit. Opmerkelijk op dit VWEC-Congres van
1973: de congresleden wandelden van het sportcomplex naar
de Faculty Club achter de fanfare van Rotselaar op initiatief van

Jef Van Gronsveld, oud-preses en voorzitter van Ekonomika.
In 1981 deed Pol Bastin dit huzarenstukje nog eens over,
met Ekonomika en de faculteit, die toen nog de Faculteit van
Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
(ETEW) heette. De rol van de overheid was sinds 1973 steeds
verder opgeschoten zodat men zich toen de vraag begon te
stellen naar het nut en zelfs de (on)wenselijkheid van zoveel
overheidsinmenging in de economie. De titel van het Congres
luidde dan ook eerder kritisch: ‘Overheidsinterventies’. Congresvoorzitter was Prof. Karel Tavernier, die tevens jarenlang
voorzitter van Ekonomika Senioren (Alumni) is geweest en het
zelfs tot vice-rector en algemeen beheerder van de KU Leuven
schopte. Wetenschappelijk coördinator van dat congres was
de internationaal gereputeerde professor Raymond De Bondt,
tevens voormalig decaan van de faculteit FEB. Ook dat congres
werd een groot succes, inhoudelijk dankzij de faculteit, en
organisatorisch dankzij alweer Pol Bastin en zijn team van
trouwe en bekwame medewerkers.
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Senioren onder ons zullen zich misschien nog de zinderende
slottoespraak van Prof. Mark Eyskens herinneren, toen in zijn
hoedanigheid van Eerste Minister, in de sporthal De Nayer;
toespraak doorspekt met humor, rake quotes en gevatte
analyses. Bij momenten ging het dak er figuurlijk af onder de
vele lachsalvo’s en de open doekjes van de kolkende
economistenmassa.

ALUMNIDAGEN VAN DE KU LEUVEN
Pol Bastin was ook de pionier van de alumnidagen. In1978
vierde de KU Leuven zijn eerste alumnidag. Dat was naar
aanleiding van de tiende verjaardag van ‘Leuven Vlaams’ en
de splitsing van de Leuvense universiteit in KU Leuven enerzijds
en de Franstalige Université Catholique de Louvain (UCL)
anderzijds. Het was tevens de tiende verjaardag van Alumni
Lovanienses. Het groots opgezette avondfeest in de hangar van
Stella Artois was een spetterend succes. Pol Bastin was alweer
de grote animator/organisator. En hij zou dat in 1983 nog eens
overdoen op de tweede Alumnidag, volgens dezelfde formule
maar nu werd aan de alumniverenigingen gevraagd om
het namiddagprogramma per faculteit in te vullen. Tien jaar later
was er de vierde alumnidag op het Ladeuzeplein met o.a.
een indrukwekkende spiegeltent en daarrond een heus tentenkamp. Dit tentenkamp was het grootste wapenfeit van Pol Bastin
voor Alumni Lovanienses. Elke grote kring had er zijn tent.
De spiegeltent was de tent voor Ekonomika Alumni. In de
centrale tent was er een anderhalf uur durend spektakel “Tempo
No Tempo” met een videomontage live begeleid door het
Universitair Symfonisch Orkest, het Leuvens Universitair Koor,
de band van Bart Hermans en met Peter Rouffaer als presentator.

EKONOMIKA SENIOREN
Maar de initiatieven die Pol Bastin ontplooide voor Ekonomika
Alumni zelf waren ook haast niet te tellen en altijd waardevol.
Vooral de ‘jaarvergaderingen‘ van Ekonomika, nu Ekonomika
Alumnidag, deed hij ‘ontploffen’. Legendarisch waren de jaarvergaderingen in de Salons Georges aan het Hogeschoolplein.
Meerdere jaren werden alle zalen afgehuurd, met elk een aparte
‘sfeer met aangepaste muziek’. Tot wel 500 deelnemers werden
geteld. De combinatie van het organisatietalent van Pol Bastin
en de uitgekiende communicatiestrategie van Jan Maryssael
was het geheim van dit succes. Pol behield tot circa 1995
de verantwoordelijkheid voor die jaarevents.
Gaandeweg legde hij zich meer en meer toe op de jaarlijkse
Seniorendag van Ekonomika Alumni in de Faculty Club. Ook die
werden een groeiend succes, onder het voorzitterschap van
Frans Vreys en daarna René Piot. Later nam Jules Ackermans
de fakkel over, en vervolgens Jos Clijsters. Steeds was oudpraeses Torre Mutton van de partij als begeleidend organist voor
de afsluitende cantus. Die formule die destijds door Pol Bastin
mee werd uitgetekend wordt nog steeds gevolgd. Na twee
annulaties wegens corona zal de Seniorendag dit jaar plaats-
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vinden op 22 april. Het wordt gegarandeerd een uitbundig
weerzien. Helaas voor de eerste keer zonder Pol.
Ook de ‘officiële’ Algemene Vergadering van Ekonomika Alumni,
‘de Senaat’ genoemd, passeerde menigmaal door de vakkundige handen van Pol Bastin. Hij zorgde ervoor dat het steeds
weer een fantastisch feest werd in de ware Ekonomika-spirit.
Sommigen waren er alvast bij o. a. bij Philips, Royal Belge, BBL,
Nationale Bank, EY, ... Deze Ekonomika-bijeenkomsten waren
voor Pol altijd momenten van hartelijke ontmoetingen met
zijn vele vrienden, naast Bob Vanes en de eerdergenoemde
personen, ook bv. Guy Vos, prof. em. Rik Lenaert,
Jef Van Gronsveldt, Piet Cardyn en vele anderen.

FUNDRAISER
Ook financieel zijn Ekonomika Alumni en ook de faculteit wel
gevaren met tal van initiatieven van Pol Bastin. Zo was hij
de drijvende kracht achter het ‘Fonds Permanente Vorming’ en

de ‘Multimediastudio Karel Tavernier’. Met dat laatste initiatief
bracht hij de eenentwingste eeuw binnen in Ekonomika en in
de faculteit. En zeker niet te vergeten: de fundraiser ‘Bibliotheek
Bob Vanes’ in de Naamsestraat. De faculteit en de studenten
doen er dagelijks nog altijd hun voordeel mee. Steeds kon
Pol Bastin honderden economisten overtuigen om in hun
geldbuidel te tasten om iets terug te doen voor hun Alma Mater
en vooral hun faculteit.
Het Fonds Permanente Vorming (Fonds Pol Bastin) was zijn
idee. Na een bezoek aan Barcelona waar hij naamplaatjes aan
de muren van de universiteit van Barcelona zag hangen, groeide
het idee om ook een fundraising te doen waarbij naamplaatjes
verschenen aan de muur van het Huis van 'T SESTICH. Het werd
een groot succes en het resultaat is nog steeds te bezichtigen
in de Naamsestraat 69.
Ook met de in het begin genoemde Vlaams Wetenschappelijk
Economische Congressen (VWEC's) deden de faculteit en
Ekonomika hun financieel voordeel. Gelet op de zeer ruime
opkomst van duizenden economisten en een rist sponsors
lagen de inkomsten van de VWEC’s die Pol Bastin organiseerde
beduidend hoger dan de uitgaven. Van het positief saldo
ging een derde naar de Vereniging voor Economie (VVE) dat
als koepelvereniging van de Vlaamse economiefaculteiten en
-kringen eigenaar is van de VWEC’s en deze patroneert.
Een tweede derde van het saldo ging naar de faculteit en
het laatste derde naar Ekonomika Alumni. Dat spekte de kas
van de vereniging telkens met tienduizend euro’s en meer.
De VWEC’s die Pol Bastin organiseerde waren financieel ook bij
de meest succesvolle.
Hij zag het natuurlijk niet graag gebeuren dat de tweejaarlijkse
VWEC-congressen stelselmatig aan belangstelling inboetten.
Ekonomika Alumni was in principe om de 8 jaar aan de beurt
voor de organisatie ervan, alternerend met Gent, Antwerpen en
Brussel, elk om de twee jaar. Maar in een tussenpauze van
acht jaar veranderde de wereld telkens razendsnel. Pol had
het er moeilijk mee dat de vroegere successen niet meer
konden worden herhaald. Maar de context veranderde grondig.
In de jaren na 1990 explodeerde immers de markt van de
opleidingen, academische (bv. postgraduaten) en managementcursussen in de privé-markt. Het VWEC had zijn monopolie op
permanente vorming en netwerking verloren. Bovendien kwam
er steeds meer versnippering in de vakgebieden waar de
economisten zich in specialiseerden, zodat het steeds moeilijker
werd een ‘gemeenschappelijk thema’ te vinden.
En nu zijn we aan het punt aanbeland dat er al jaren geen
VWEC’s meer worden georganiseerd, en dat de VVE als koepel
geen doel meer heeft. De vijf alumniverenigingen waaronder

Ekonomika Alumni zijn overeengekomen om de VVE te vereffenen.
In 2022 moet dit proces van vereffening worden afgerond.
Het patrimonium zal worden verdeeld over de vijf alumniverenigingen. En zo zal Pol Bastin postuum toch nog zijn
steentje bijdragen aan de financiën van Ekonomika Alumni,
want de grootste bijdragen van de VWEC-congressen kwamen
van de congressen die Pol heeft georganiseerd.

OVERWINTEREN IN DE CARAÏBEN
Pol Bastin kon niet tegen de kou. Hij vond voor zichzelf en zijn
echtgenote Lieve de ideale oplossing in het overwinteren op
het eilandje Bequia dat behoort tot het de eilandengroep Saint
Vincent and the Grenadines in de Caraïben, waar hij zich
verdiepte in de schilderkunst met fraaie werken als resultaat.
Pol verkocht zijn schilderijen en de opbrengst ging naar
het India-project van Torre Mutton. Aanvankelijk verbleef hij er
een viertal maanden, maar geleidelijk aan zes maanden, tot na
de Paasvakantie, wanneer het hier opnieuw beter weer werd.
Dan speelde hij tennis in de club Stade Leuven die aanpaalde
aan zijn woning in de Kardinaal Mercierlaan in Leuven. Tot op
hoge leeftijd speelde Pol tennis. En na ‘het matchke’ was het
tijd voor een frisse pint en een snack in de clubhouse bij Salah.
Hij genoot van het goede leven, samen met Lieve en met zijn
goede vrienden van Ekonomika. Hij heeft dat gelukkig véle jaren
mogen beleven.
Aan Lieve en aan zijn vele goede vrienden die hem ongetwijfeld
zullen missen biedt Ekonomika Alumni zijn innige deelneming aan.
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INDUSTRIEEL ONTWERPER EN
KUNSTENAAR PIET STOCKMANS:
‘Het willen creëren kan je niet
plots afleren en het houdt
een mens jong.’
“Ik krijg altijd de vraag, ook van jullie,
of ik nu een ontwerper ben dan wel
een kunstenaar. Wel, het antwoord is
simpel: ik ben beide. En beide tegelijk.
Mijn werk als industrieel vormgever
gaat over craftsmanship, handgemaakte stuks die daarna in serie
worden geproduceerd en hebben
een functie. In mijn vrije werk als
kunstenaar gaat het om unieke stuks.
Kunst is altijd bezig met emoties.
En emoties spelen in op onze zintuigen:
zo speelt muziek in op ons gehoor,
beeldende kunst op ons oog; literatuur
op het woord dat we lezen en spreken.
Maar altijd gaat het bij ‘kunst’ om
emoties, dat wat een mens raakt,
én tactiliteit en kwetsbaarheid in mijn
werk. Maar dat wil niet zeggen dat ik
het ene (kunst) belangrijker vind dan
het andere (vormgeving). Het verschil
ligt niet in de kwaliteit. Die is voor
mij even hoog. Het verschil is dat het
een andere manier van uitdrukking is”,
zo legt Piet Stockmans zelf zijn
indrukwekkend oeuvre uit.

36

INDUSTRIEEL DESIGN
In het magistrale boek over het leven en werk van Piet(er)
Stockmans ‘Een meesterlijk dilemma. A masterly dilemma’ schrijft
Jo Rombouts: ‘Als ontwerper van industrieel geproduceerd
porselein staat Piet Stockmans steeds voor een immense
verantwoordelijkheid: één concept staat voor duizenden, soms
miljoenen reproducties. Dit vraagt een goed overwogen idee
en een minutieus uitgewerkt ontwerp, waar functionaliteit en
vormgeving perfect in balans moeten zijn. Bovendien wordt van
een designer verwacht dat hij iets toevoegt aan de ontelbare
kopjes en borden die hem vooraf gegaan zijn. De ontwerpen
van Piet Stockmans zijn tegelijk eigentijds en tijdloos, waardoor
ze vaak onderling combineerbaar zijn.’
“Ik heb keramiek en porselein een plaats willen geven in de
beeldende kunst. Klei is mijn materiaal. Er bestaat niet zoiets
als een ‘goed’ of een ‘fout’ materiaal. Het enige wat telt is wat
je ermee doet. De kwaliteit zit in de creativiteit”. En we mogen
creativiteit niet verwarren met virtuositeit, zo betoogt Stockmans.
“Virtuositeit is eigenlijk een technische aangelegenheid. Zodanig
hard oefenen op iets moeilijks dat het een technische prestatie
wordt. Creativiteit daarentegen gaat om beleving. Waarom gaan
mensen naar een concert terwijl ze net zo goed naar een CD
kunnen luisteren waarop dat concert perfect is opgenomen?
Beleving, dààr gaat het om. En de sociale context: mensen
ontmoeten, het samen beleven, daarom dat het zo erg is dat
cultuur zo getroffen werd/wordt door de covid-matregelen.”
We ontmoetten Piet Stockmans op C-mine in Genk, de vroegere
mijnsite van Winterslag. Vanaf 2010 heeft Studio Pieter Stockmans
er zijn intrek genomen in het vroegere magazijngebouw van de
mijnsite. Daar zijn nu het atelier en twee immense tentoonstellingsruimtes in ondergebracht, één voor de zgn. Studiocollectie,
en één voor het vrije werk, met daarnaast zijn eigen woning.
Zijn werk is zijn leven en omgekeerd. Beide lopen naadloos
in mekaar over en het veelvuldige porselein met wit en
‘Stockmansblauw’ is de rode draad en een streling voor het oog.

ONDERWIJS
Piet Stockmans is van vele markten thuis. Naast industrieel
vormgever en kunstenaar is hij ook decennialang lesgever
geweest in het hoger onderwijs. Hij heeft in 1969 in Genk
de richting Industriële Vormgeving opgericht, en er vervolgens
29 jaar les gegeven. “Onderwijs is een roeping. Je bepaalt er
de toekomst van de kinderen en de jongeren. Je hebt er
de beste mensen voor nodig. Ik kan niet genoeg beklemtonen
hoe belangrijk het is dat we bekwame en gedreven leerkrachten
als ‘leermeester’ hebben. Voor mij was lesgeven de fijnste tijd
uit mijn leven. Ik vond het geweldig dat ik van een eerder ‘slecht’
ontwerp waar de studenten eerst mee afkwamen, hen kon
begeleiden naar een beter ontwerp dat zo ook hun ontwerp was.
Niet door kritiek te geven, neen, door concrete aanwijzingen te
geven hoe ze hun ontwerp zelf konden verbeteren. Hen zien
vooruitgaan gaf mij steeds veel voldoening. Samen naar een
betere, de beste oplossing/ontwerp zoeken, daar gaat het om.”
Of het niet frustrerend was om te zien hoe weinig aanleg sommige
studenten hadden tegenover anderen? “O maar vergis u niet. Soms
is aanleg eerst niet zichtbaar, want al heel hun leven werd dat bij
sommigen onderdrukt. Maar tijdens de opleiding komen net deze
studenten soms verrassenderwijs tot ontbolstering. Heel verrijkend
om daaraan mee te werken en een sleutelrol te kunnen innemen.”
“Ons onderwijs is veel te eenzijdig,” geeft Piet Stockmans als
kritiek. “Van zeker de helft van de kinderen worden de manuele
vaardigheden niet ontwikkeld. Terwijl handenarbeid zo verrijkend is.
Handenarbeid ontwikkelt ook de geest! Bijvoorbeeld tekenen
voedt de verbeelding en leren autorijden, dat traint het ruimtelijk
inzicht, de concentratie, … Eigenlijk wordt alleen in het kunstonderwijs ‘de hele mens’ opgenomen. Het lichamelijke ontwikkelen
naast het geestelijke en hoe beide hand in hand gaan en mekaar
vooral moeten versterken. Dat ontbreekt nu in het traditionele
onderwijs.”

PASSIE VOOR KUNST ÉN ONDERNEMERSCHAP? MAAK KENNIS
MET PASFOUNDATION!
Ontstaan in de schoot van kunstenaar Piet Stockmans
die vanuit zijn visionaire gedachten Belgische kunst
én ondernemerschap wenste te verbinden, ontstond
Pasfoundation. Pasfoundation - Private Art Support
Foundation - verzamelt, behoudt en ontsluit kunstwerken
van toonaangevende Belgische kunstenaars dankzij de
steun van haar partners: bedrijven met een hart voor
kunst en/of oprechte aandacht voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Kunst verbindt en inspireert en verdient een mooie plek
in onze bedrijven! Pasfoundation koos bewust voor
Belgische moderne kunst en neemt oeuvres (overzichtscollecties) op zodat een ‘archief’ van onze kunstenaars
samenblijft en méér mensen – ook buiten musea – ervan
kunnen genieten. Partners genieten niet enkel van
wisselende bedrijfsexpo’s dankzij een kunstcollectie
die groeit en rondreist, maar steunen met een gift –
fiscaal optimaal! – het Pasfoundation Fonds dat nu
deel uitmaakt van de Koning Boudewijnstichting.
Want bijdragen als bedrijf aan kunstbehoud is bijdragen
aan een betere samenleving.
Wil uw bedrijf ook genieten van kunst in de kantoorruimten én bijdragen aan een maatschappelijk
relevant project? Neem dan contact op met alumna
van ekonomika sylvie@pasfoundation.be voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Meer info tevens op www.pasfoundation.be.
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Maar de kinderen hebben nog nooit zoveel naschoolse activiteiten
gedaan: tekenacademie, muziek, dans, sport, … Piet Stockmans:
“En als dat zo belangrijk is, waarom moet dat dan nà de school
gebeuren en kan dat niet in de school? Dat zou – beschouw
het als een wijze raad van een (oude) leermeester – volgens mij
allemaal in het onderwijs zelf moeten zitten om de vele talenten
bij jongen mensen optimaal te kunnen ontwikkelen, hand
én verstand.”

PENSIOEN
Piet Stockmans (°1940) deed van 1956 tot 1963 artistieke
studies in Hasselt, waarvan vier jaar middelbaar en drie jaar
hoger onderwijs. Daarna liep hij stages in Selb (Duitsland) en
Limoges (Frankrijk) en was hij gedurende 23 jaar ontwerper bij
Koninklijke Mosa Porselein in Maastricht, meestal deeltijds aan
de slag. Naast Mosa was hij ook freelance designer voor o.m.
Royal Boch, Berghoff, Wegter, Serax, …
“Weet u wat een ‘trigger’ is geweest voor mij? De Wereldtentoonstelling Expo ’58 op de Heizel in Brussel. Al die paviljoenen met
de nieuwste technologieën, zoals in het Amerikaans paviljoen.
En de Sputnik die daar stond … Dat was echt een openbaring
van de toekomst. Daar wilde ik aan meewerken. Toen hadden
wereldtentoonstellingen nog iets magisch. Dat is nu niet meer
zo. Ik ben net nog naar de wereldtentoonstelling in Dubai geweest.
Knap, maar ik had die vooraf virtueel al bezocht ... Alles wat je
daar ziet is immers al bekend op het internet. Weg met de
magie. Niet alles is dus een vooruitgang als je het mij vraagt.
Niet negatief bedoeld, het is gewoon zo en daar moeten we in
deze ‘nieuwe wereld’ nu éénmaal rekening mee houden en
onze eigen verbeelding blijven voeden.”
Ook vandaag is Piet Stockmans nog steeds ‘een jongeman’.
Ja, er staan al wat jaren op zijn teller, maar niets in het gesprek
met hem verraadt ‘ouderdom’. Hij is bijzonder snel van geest,
rad van tong, vol van ideeën en werkkracht. “Ik vind dat
iedereen zolang moet blijven werken als hij of zij dat wilt. Het is
toch belangrijk om een bijdrage aan de maatschappij te mogen
en te kunnen blijven leveren? Ik doe mijn hoed af voor al die
gepensioneerde vrijwilligers die in de vaccinatiecentra actief
waren en zijn. Een schitterende bijdrage in deze vreemde tijden
waarbij wat extra werk voor de één, de pijn voor de ander weer
verzacht. En ja, ook voor mij is werken geen straf, integendeel.
Kunstenaars gaan sowieso niet met pensioen. Het willen
creëren kan je niet plots afleren en het houdt een mens jong,
ik mag van geluk spreken. Let wel, na een bepaalde leeftijd
blijven doorwerken moet een vrije keuze zijn. Ik weet ook wel
dat niet iedereen dat kan tot op hoge leeftijd. Maar wie dat kan
is gezegend.

OEUVRE
“Of ‘grote kunstenaars’ mijn vrije werk ‘kunst’ vinden, interesseert
me niet. Ook als kunstenaar wil ik vaak oplossingen zoeken.
Zo staat er voor de kerk van Genk een kunstwerk van mij,
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STUDIO PIETER STOCKMANS:
WIDUKIND STOCKMANS WAAKT
OVER HET VAKMANSCHAP
VOOR PORSELEIN
Sinds 1987 beheert Studio Pieter Stockmans de collecties
die Piet Stockmans al gedurende vijftig jaar ontworpen heeft.
Hieronder valt alles, behalve het vrije werk, de kunst.
De Studio wordt nu geleid door Widukind Stockmans,
Pieters dochter en voor het ontwerpluik door schoonzoon
Frank Claessen, de huidige hoofddesigner. Widukind:
“De essentie is dat de Studio de know how, het vakmanschap en het ambacht van het creëren en produceren van
porselein bewaakt. Dat willen wij vooral niet verloren
zien gaan.”
Het porselein heeft drie toepassingen: serviesgoed, interieur,
en geschenk. Een belangrijk cliënteel is de professionele
markt zoals restaurants. Piet Stockmans: “De beste
restaurants ter wereld mogen wij tot onze klanten rekenen.
Zij beseffen dat niet alleen het eten dat zij serveren van
topkwaliteit en creativiteit moet getuigen, maar ook het
kader, én zeker ook het serviesgoed dat de beleving
compleet maakt. Het is naast schoonheid tevens een
kwestie van waarde. Een porseleinen servies van bij ons
gaat gemakkelijk 25 tot zelfs 50 jaar mee. Stockmans’
porselein behoort tot de hoogste kwaliteit ter wereld.
Duurzaamheid en design gaan bij ons hand in hand.”
Piet Stockmans: “Ons verhaal bij de restaurants heeft een
boost gekregen toen sterrenchef Alain Ducasse, de beste
chef van Frankrijk, ons servies ontdekte. Alain Ducasse baat
o.a. het restaurant ‘Le Louis XV’ uit en beheert zo’n dertigtal
restaurants die samen 21 Michelin-sterren hebben. We zijn
dankbaar en fier dat we deze en andere chefs mogen
bedienen en zij ons ‘op (hun) handen’ dragen.”
Naast restaurants komen ook vele bedrijven voor relatiegeschenken aankloppen bij de Studio. Dat gebeurt vaak op
maat, dus met gepersonaliseerde artikelen. En natuurlijk is er
ook de consument die meerwaarde zoekt in de schoonheid
en originaliteit van het Stockmans-porselein.

een amfitheater, met porseleinen zitjes. De stad had mij
gevraagd daar iets voor te maken. De scoutslokalen zitten in
de catacomben van de kerk. En soms zitten jongeren er te
wachten op hun ouders of ouders op hun kinderen. Ik dacht:
we maken een amfitheater, dan kunnen ze zitten en, een stukje
opvoeren als ze willen. Veel van mijn kunstwerken zijn in
opdracht gemaakt. En vooraleer ik eraan begin luister ik steeds
heel goed naar de mensen die later met dat kunstwerk
geconfronteerd zullen worden. Ik combineer dan graag die
kennis, met mijn eigen(zinnige) kijk op de wereld en hoe ik die
misschien een beetje mooier kan maken of toch ... mensen
laten stil staan bij één en ander, daar helpt kunst ook bij. Vroeger
hadden mensen religie meer als houvast, nu merk ik dat kunst

Widukind: “Wij zijn in de Benelux nog het enige bedrijf dat
echt kwalitatief porselein maakt. Wij hebben het geweld van
de globalisering overleefd, tot nu toe tenminste. Door onze
kwaliteit en reputatie verkopen wij over de hele wereld,
tot in Japan en China toe. Maar het goedkope porselein uit
China dat hier vaak aan dumpingprijzen wordt verkocht,
is nefast.” Piet illustreert dit: ”Je kan hier Chinees servies
vinden aan de prijs van de grondstof (klei) waaruit het
gemaakt is. Dan klopt er toch iets niet.” Widukind vult aan:
“Dat ‘Europa’ daar niets aan doet, dat begrijp ik niet. China
is wél protectionistisch, maar wij slagen er niet in om hoogwaardige productieactiviteiten enigszins te beschermen
zodat ze hier kunnen overleven en bloeien? Dat is en blijft
een k(l)ei harde uitdaging waarin wij ons echter sterk willen
onderscheiden in zowel kwaliteit, duurzaamheid, service én
design. Dat alles samen is hard werken en teamwork bij
Studio Pieter Stockmans. Daar zetten we ons élke dag met
passie voluit voor in!”

HEROPSTART EKONOMIKA
ALUMNI LIMBURG
Binnen de overkoepelende vereniging Ekonomika Alumni
opereren vakgroepen en regionale kernen. Er zijn zes
regionale kernen, één per Vlaamse provincie en in Brussel.
Elk hebben een eigen bestuur met een eigen jaarprogramma. Er wordt telkens nauw samengewerkt met
de centrale Ekonomika-koepel. Het is niet eenvoudig
voor elk van deze regionale kernen om een volwaardige
werking te garanderen. Soms leiden sommige kernen
een sluimerend bestaan dat dan na een tijdje weer
geactiveerd wordt, meestal dankzij een nieuw bestuur.
De heropstart van Ekonomika Limburg vond plaats op
31 oktober 2021 met een bezoek aan C-mine in Genk
in samenwerking met Pasfoundation. Directeur Louise
Osieka gaf een zeer interessante uiteenzetting over
de impact van Covid op de werking van C-mine en
de hele cultuursector. Vervolgens gaf prof. Bart van
Looy (KU Leuven) zijn visie op het economische
aspect: Wat is de zin of onzin van cultuursubsidies?
Moeten kunstenaars meer marktconform werken of
blijven maatschappelijk middelen hiervoor noodzakelijk? Indien ja, wat zijn de economische en
maatschappelijk elementen hiervoor?
Op 8 december vond dan een tweede succesvolle
activiteit plaats in het Atelier Pieter Stockmans, samen
met Pasfoundation, waar de exclusieve rondleiding in
een mum van tijd uitverkocht was. Kon u er niet bij
zijn? Wij kunnen u een bezoek aan de overzichtsexpo
van Piet Stockmans “Het Archief” ten zeerste aanbevelen.
Deze loopt nog tot eind 2023.
En natuurlijk zetten wij deze nieuwe vibe van creatief
en maatschappelijk verrijkend én verbindend ondernemerschap in Limburg graag verder. Wil u ons bestuur
versterken en meewerken aan een volgende activiteit,
stuur dan zeker een berichtje naar ekonomikaalumni@kuleuven.be.

soms kan vertellen en verbinden, op een manier dat iets of
iemand anders dat niet kan. Ieder zoekt en vindt in kunst
wat hij/zij wil, en wat wel of niet ‘kunst’ is, dat laat ik aan
de toeschouwer over ...
In de overzichtsexpo “Het Archief” toont Piet Stockmans
een overzicht van àl zijn creaties en dat zijn er ontelbaar veel.
Van ‘verfrommelde koffietassen’ tot afgietsels van zijn gezicht
en installaties van honderden kommetjes alsof het een eindeloze
mantra is, die je leest, zoals je zelf de werken wil zien. De expo
leest als zijn levensverhaal en is een aanrader en eye-opener:
meer info op www.pietstockmans.com
Freddy Nurski en Fa Quix
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Michel Decremer (CARMI):
‘In een kmo kan je zelf jouw
toekomst bepalen.’
“Het is geen gemakkelijke branche waar wij actief in zijn, maar we hebben er steeds
op gelet om een eigen koers te varen en ons toe te leggen op een specifieke niche.
Wij zitten in het betere segment, waar kwaliteit primeert; onze klanten kiezen
daar bewust voor”, zegt Michel Decremer, eigenaar van de modeketen Carmi met
winkels in Korbeek-Lo, Zemst en Aubel. Hij is ook alumnus van onze faculteit FEB,
dat in zijn tijd nog ETEW heette, en is afgestudeerd als TEW-er in 1979 met daarna
nog een MBA aan de KU Leuven.
HOE BENT U IN DIT VAK TERECHTGEKOMEN?

HOE IS DE START DAN VAN UW LOOPBAAN VERDER VERLOPEN?

Michel Decremer: Ik ben na mijn studies in de zaak van mijn
ouders gestapt. Zij hadden een schoenen- en pantoffelfabriek
waarin ik bijna letterlijk ben opgegroeid.

Michel Decremer: Einde jaren 70 begin jaren 80 was geen
gemakkelijke tijd, met de oliecrisissen en hoge inflatie boven de
10% in sommige jaren, hoge intrestvoeten tot zelfs 14% en een
grote werkloosheid. Het was de periode van de stagflatie.
Starten in de zaak was toen niet evident. Maar anderzijds heb
ik ook vastgesteld hoe snel een economie kan herpakken,
en dat was al in 1982-83 het geval. Dat een economie zo’n
veerkracht kon tonen, dat had ik niet verwacht. Tegelijk waren
er ook andere belangrijke veranderingen. Productie van schoenen
in eigen land werd uiterst moeilijk en dus schakelden wij over
naar import en agenturen van schoenen. We werkten met
een aantal Franse en Italiaanse fabricanten, die we deels zelf
factureerden aan de Belgische winkeliers, en waar we deels
op agentuurbasis voor werkten. Na een paar jaar zag ik dat
de baanwinkels fors aan het opkomen waren en dat die het echt
wel goed deden. Ik dacht ‘verdorie, als die jongens dat kunnen,
dan moeten wij dat ook kunnen’. In 1984 hebben we dan een
Carpetlandwinkel gekocht die in Zemst te koop stond. En daar
is het eigenlijk allemaal begonnen. De eerste Carmi-winkel in
Zemst is in 1985 opengegaan.

HEEFT UW STUDIEKEUZE VOOR TEW U GEHOLPEN BIJ
HET LEIDEN EN STUREN VAN UW BEDRIJF?

Michel Decremer: De kiemen voor mijn vorming zijn eigenlijk
al vroeger gelegd. Mijn ouders stuurden mij naar de jezuïeten
voor mijn humaniora. Dat was een zeer goede leerschool: daar
heerste een mentaliteit dat je altijd je best moet doen en dat
heeft mij een goede studiemethode bijgebracht. Nu, ik had
Latijn-Griekse gedaan en toen ik in Leuven aankwam was
wiskunde voor mij een zware dobber, zeker met een veeleisende
prof zoals Frans Van Winckel. Maar dat is allemaal goed gekomen.
En mijn studententijd was een prachtige tijd, zowel op het vlak
van de studie als daarbuiten. Ik heb toch bevlogen professoren
gehad zoals Albert Coppé, Mark Eyskens, Lambert Vanthienen,
en nog vele anderen zoals prof. Piet Vanden Abeele die marketing
doceerde, en prof. Marcel van Acoleyen. En ik heb daarna nog
een MBA gedaan, hetgeen me toeliet het studentenleven wat
verder te zetten (knipoogt).
WAT HEEFT U MEEGEDRAGEN VAN UW ECONOMISCHE
STUDIES IN LEUVEN?

Michel Decremer: Ik heb daar heel veel van meegedragen.
Ik heb economische inzichten meegekregen op vlak van marketing,
van boekhouden en in het algemeen gezond zakenverstand,
zo zou ik het kunnen samenvatten. Het enige wat ik wel wat
miste was een beetje praktijkkennis. Want toen ik afstudeerde
kwam ik onmiddellijk in de zaak van mij ouders terecht en de
praktijk was toch nog wat anders dan de theorie.
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EN WAS DAT DAN METEEN EEN SUCCES?

Michel Decremer: Ik had gelukkig de steun van mijn ouders.
We hebben toen wel risico’s genomen met een miniem startkapitaal
van drie miljoen Belgische frank (75.000 euro). Daarmee, en met
veel leningen, hebben we dat gebouw overgekocht, de winkel
volledig ingericht, en de hele zomercollectie aangekocht. En de
volgende wintercollectie was ook al grotendeels aangekocht
vooraleer we eind maart openden. Maar het is een succes
geworden. We hadden ook een marketingstunt toegepast:
de eerste 500 klanten die voor 2.000 frank kochten (50 euro)
kregen een BBQ-stel. Tegen de middag van de eerste dag
waren we al onze BBQ’s al kwijt. Dat was dus een vliegende

start, meer dan een miljoen Belgische frank omzet op drie uur tijd.
In 1990 hebben we de winkel in Korbeek-Lo geopend.
Ondertussen waren we in de jaren 90 gestopt met de import
en agenturen omdat dat moeilijk te combineren was met onze
Carmi-winkels. Mijn jongere broer Werner is 7 jaar na mij in de
zaak gekomen. Samen hebben we onze winkels verschillende
keren verbouwd, vergroot, en samen een mooi parcours afgelegd.
NAAST DE 3 CARMI-WINKELS HEEFT U OOK NOG ANDERE
WINKELS?

Michel Decremer: Op vraag van onze belangrijkste leverancier
Mephisto, zijn we mono-merkwinkels gaan openen, de zogenaamde Mephisto shops, in Brussel, Antwerpen, Hasselt, Knokke.
En In Wallonië is er een derde Carmi-winkel bijgekomen in Aubel.
En nog een tweetal andere mono-merkwinkels, de Gabor Shops
in Gent en Knokke. Maar de core business als ik dat zo mag
zeggen, dat zijn toch de Carmi-winkels waarvan we het aanbod
zijn blijven uitbreiden, de laatste jaren is vooral het aanbod aan
kleding gevoelig uitgebreid. En retail is detail. Wij hebben een
heel groot gamma, dat is ook één van onze grote troeven. Maar
om dat goed te doen moet je daar echt heel veel tijd in steken.
EN HEBBEN JULLIE OOK EEN WEBSHOP?

Michel Decremer: Jazeker, en die bestaat al lang. Die heeft
met de coronapandemie een enorme boost gekregen. Want in
de lente van 2020 hadden wij alleen nog maar die webshop
vermits de fysieke winkels gesloten waren. Na de heropening
van de winkels is de online verkoop zeker niet teruggevallen
naar het pre-coronaniveau, integendeel. We hebben daar een
stuk structurele stijging aan overgehouden; een deel van die
meeromzet in de webshop is dus gebleven. En die webshop is
nu ook meer dan groot genoeg om rendabel te zijn. Er is overduidelijk een vraag vanuit de markt en we spelen daar graag
op in. Bovendien fungeert de webshop ook als etalage. Heel veel
mensen informeren zich vooraleer ze naar de fysieke winkel
komen, om dan ter plaatse het paar schoenen of het kledingstuk te passen en mee te nemen. Passen en voelen blijft
belangrijk in onze sector. De lockdown van voorjaar 2020 was
hiervoor een perfecte testcase: heel veel klanten zijn overgeschakeld op aankoop via internet, maar uiteindelijk was dit
toch minder dan de helft van ons cliënteel: een grote helft heeft
gewoon gewacht tot de winkels weer open waren. Dus beide
kanalen, stenen winkels en webverkoop, hebben perfect hun
functie naast mekaar.

Wat mij betreft, gaf dit me een enorme voldoening. Je bepaalt
zelf voor een belangrijk deel de toekomst van het bedrijf, in goede
en slechte dagen. Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat
je nooit een minuut echt gerust bent, en dat 7/7 of 6/7 meer
de regel is dan de uitzondering. Maar als je je werk graag doet,
en er af en toe eens tussenuit kan voor een vakantie, dan ervaar
je dit eerder als een passie dan wel als “werken”. En de vrienden
die ik heb en die ook zelfstandige zijn, zijn evenmin gehaast om
met pensioen te gaan, wij hebben altijd nog veel plannen en
projecten die we willen realiseren.

UW BEDRIJVENGROEP IS HOE DAN OOK EEN KLEINE SPELER
IN DE MARKT. MAAR JONGE MENSEN DIE EEN JOB MOETEN
KIEZEN, KIEZEN NOGAL GEMAKKELIJK VOOR GROTE
BEDRIJVEN. MET WELKE TROEVEN KUNNEN KLEINERE
BEDRIJVEN JONGE AFGESTUDEERDEN OVERTUIGEN OM
VOOR HEN TE KOMEN WERKEN?

Michel Decremer: Voor een jonge afgestudeerde die in een
KMO aan de slag gaat zou ik zeggen dat zij of hij altijd een
veel breder takenpakket zal hebben dan in een groot bedrijf.
De beslissingslijnen zijn kort en snel, en je staat dichter bij
het strategisch beleid. Eigenlijk stuur je op die manier, bewust
of onbewust, meer mee de toekomst van het bedrijf aan.
En voor wie de kans heeft zelf aan het hoofd van het bedrijf te
komen, of er één over te nemen: je bent natuurlijk je eigen baas.

BENT U AL MET UW OPVOLGING BEZIG?

Michel Decremer: Eind 2016 zijn mijn broer en zijn echtgenote
uit de zaak gestapt en zich gaan specialiseren in immobiliën.
En in 2017 zijn onze twee kinderen in de zaak gekomen. En dat
geeft ook veel voldoening om met hen te kunnen samenwerken
en hen in de zaak mee in te werken, zoals bv. de budgetten
voor schoenen, hoe die inkoop gebeurt enz. Hoofdtaak nu is
onze ervaring en know how aan hen over te dragen. En zij
weten dat ze zich moeten omringen met bekwame en loyale
mensen. Wij zijn altijd zeer hands-on geweest, en gegroeid van
vijf medewerkers naar een veelvoud ervan. Wij geloven dat er
een toekomst is weggelegd voor middelgrote familiale bedrijven
die een eigen identiteit en een eigen gezicht hebben.
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HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN UW BRANCHE?

Michel Decremer: Wij proberen zoveel mogelijk een one stop
shopping aan te bieden. Bij ons komen heel veel tweeverdieners
shoppen met een drukke agenda, ook in hun vrije tijd. Die vragen
maar één zaak: bij Carmi stoppen en hopen dat wat ze zoeken,
ze er ook gaan vinden. En met ons breed, kwaliteitsvol gamma
lukt dat ook meestal. Dikwijls schoenen en kleding, of kleding
en schoenen. Zodat ze niet drie, vier winkels moeten doen om
alles te vinden. En daarnaast investeren wij ook heel veel in onze
medewerkers. Dat is zowat onze marktpositionering. De sector
zelf staat licht onder druk. Let op, onze concurrenten zijn niet
echt de andere collega’s in de modebranche, maar wel bv. de telecomabonnementen, de horeca, de energiefacturen … waardoor de
consumenten relatief minder budget (kunnen) besteden aan
onze producten. We hopen natuurlijk dat het einde van de
pandemie, voor onze sector het begin inluidt van de roaring
twenties: gedaan met het telewerk in een joggingpak en een
paar afgedragen sneakers. En tijd voor huwelijks- en andere
feesten, cocktails en uitnodigingen, tijd voor zich op te kleden
en voor elegantie en koketterie.
We proberen ook zoveel mogelijk de lokale spelers naar voor
te trekken. In de schoenen zijn dit namen zoals een Ambiorix of
Atelier Content, in de kleding bestaat er een rijkdom aan mooie
merken zoals Essentiel, Xandres, Caroline Biss en Natan om er
maar enkele op te noemen. We streven ook zoveel mogelijk
naar zaken die in Europa zijn gefabriceerd, om de voetafdruk
zo klein mogelijk te maken. In de schoenen komt bijvoorbeeld
Portugal heel sterk opzetten als producent. Naast Italië dat in
het luxe segment zeer sterk blijft.
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Daarnaast zijn we sinds decennia sociaal geëngageerd in Afrika
met schooltjes die wij mee hebben gefinancierd en scholarships
die we betalen voor degenen die verder studeren.
HEEFT U VRIENDEN OVERGEHOUDEN AAN UW
STUDENTENTIJD?

Michel Decremer: Samen met Bert Cloeckaert en Danny
Dams waren wij zo’n beetje de drie musketiers, aangevuld met
Luc Vandroogenbroeck en Paul Van Kerkhove. Wat een heerlijk
studentenleven hebben wij gehad. Als student word je wakker
en stel je je de vraag: ‘Wat ga ik doen vandaag?’ Maar in het
zakenleven is de vraag die je stelt net iets anders: ‘Wat ga ik
eerst doen vandaag’, en daar zit de hele nuance in. In het
zakenleven is ‘tijd’ echt wel een schaars goed. Wij zijn dankzij
ons studentenleven vrienden voor het leven geworden.
EN NA UW STUDENTENLEVEN, HEEFT U VEEL IN NETWERKING
GEÏNVESTEERD?

Michel Decremer: Misschien te weinig. Maar we hebben hard
moeten werken, heel veel uren, om onze zaak uit te bouwen.
Er bleef dan weinig tijd over voor social networking. Ik heb
wel engagementen genomen. Maar dan in de sector, in de beroepsorganisatie, zoals bij Fedis (nu Comeos, de beroepsorganisatie
van de distributiebedrijven). Ik zit nu bv. ook in de Raad van
Bestuur van de Duitse aankoopvereniging waar we lid van zijn.
Ik heb dus gefocust op de sector. Daarnaast kwam ik ook wel
naar wat bijscholingsactiviteiten van Ekonomika Alumni, waar je
naast kwaliteit ook nog toffe vrienden kan terugzien!
Freddy Nurski en Fa Quix
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IN MEMORIAM
JAN CALLEWAERT
(1956-2022)
Het was een vrijdagavond van een godvergeten week in het
tweede semester. Ik had met Jan afgesproken om de week af
te sluiten in de Blauwe Schuit op de Vismarkt in Leuven.
Voor Jan was dat vlakbij, want zijn kot lag in de aanpalende
Karel Van Lotharingenstraat. ‘Kot’ is eigenlijk niet het gepaste
woord, eerder ‘kunstwerk’. Jan richtte zijn kot op een eigenzinnige, kunstige wijze in. Dat is een aspect van hem dat minder
bekend was en is, namelijk zijn interesse voor cultuur en filosofie.
Jan was ten andere ook bachelor in de filosofie. In de Blauwe
Schuit dronken we enkele pintjes met de laatste centjes van
ons weekgeld, vooraleer we weer voor het weekend naar het
thuisfront trokken om bij te tanken, en bij te slapen. Gesprekken
met Jan waren altijd verrassend, en ‘economie’ was zelden het
onderwerp, eerder de wereldproblemen, of grote filosofische
vraagstukken. Maar het was ook nooit zwaar op de hand, het ging
hem om een goed gesprek, altijd met een kwinkslag.
Dat hij ook een zeer goede student was, die met glans afstudeerde
als handelsingenieur aan de FEB (KU Leuven) verwonderde
niemand die hem kende. Maar dat hij ook een succesvol techondernemer zou worden als oprichter van Option, verbaasde
mij wel, en allicht anderen ook. Hij kwam dan wel recht uit
de West-Vlaamse ondernemersklei van Wielsbeke, maar de focus
op ondernemerschap had ik bij hem niet vermoed. Maar dus
toch, en met groot succes, met de oprichting in 1986 van het
technologiebedrijf Option dat gespecialiseerd was in mobiele
datacommunicatie. Zijn datakaarten maakten dat laptops met
het internet verbonden konden worden. In 1997 trok Option
naar de beurs, alweer een succesvolle operatie. In 2006, het piekmoment, was Option een dik miljard euro waard. Het maakte
van hem een welgesteld man, maar hij was vooral trots op zijn
bekroning tot Manager van het Jaar (Trends) nadat Option al tot
Onderneming van het Jaar 2005 (EY) werd uitverkozen. Jan had
nog veel rijker kunnen geweest zijn mocht hij op het hoogtepunt
alles verkocht hebben. Maar dat wou hij niet, hij was veel liever
die koppige ondernemer die koste wat kost zou en wou slagen.
Maar de successen bleven niet komen. Na 2006 kwam er steeds
hardere concurrentie opzetten, vooral uit China, en vooral van
Huawei. De praktijken van deze Chinese belager zaten hem
hoog. Ik had met hem hierover eens een gesprek, waarbij hij
de unfaire dumpingpraktijken van die Chinese concurrent
aankaartte. Omdat ik vanuit de textielindustrie al langer te maken
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had met de deloyale praktijken van de Chinese concurrentie,
vroeg hij mij om advies. Niet eenvoudig. Alleen een Europese
anti-dumpingactie kon een effectief antwoord bieden. Maar dat
is natuurlijk geen sinecure. Uiteindelijk vernam ik dat hij met zijn
grootste uitdager een afspraak had gemaakt als een soort van
overlevingsstrategie. Maar het succes kwam niet meer terug,
ondanks verwoede pogingen om zichzelf terug uit te vinden.
Jan Callewaert had intussen in Leuven op de Grote Markt het
Tafelrond gekocht, het statige, gotische gebouw vlak bij
het Stadhuis, en voormalige thuis van het gewestelijk filiaal van
de Nationale Bank van België tot 2002. Dat gebouw stond al
geruime tijd leeg. Kort na de aankoop kwam ik hem weer eens
tegen en vroeg hem wat hij daarmee nu zou gaan doen?
‘Wat denk jij dat ik er mee zou moeten doen’, antwoordde hij
mij. Ik stond perplex. Hij had nog geen idee. Jan: ‘Waarom er
geen business club van maken zoals De Warande in Brussel,
dat zou hier toch ook moeten aanslaan? En jij wordt de
manager die dat gaat uitbaten’, repliceerde hij half schertsend,
half serieus. Uiteindelijk heeft hij er het hotel The Fourth met
toprestaurant van gemaakt. Ik herinner mij nog dat hij mij en
Freddy Nurski uitnodigde om de vorderingen van de werkzaamheden te komen bekijken, enkele maanden voordat het officieel
zou geopend worden. De hele renovatie heeft bakken geld
gekost, maar het is dan ook een juweeltje, met hotelkamers
volgens de hoogste ecologische en technologische normen.
Ook op die verwezenlijking was Jan terecht erg trots.
We hadden afgesproken om nog eens samen een pint te gaan
drinken. Zoals destijds in de Blauwe Schuit. Het is er helaas niet
meer van gekomen. Omdat we het allebei ‘even’ te druk
hadden, maar wie niet? Maar ook omdat we dachten dat we
nog alle tijd van de wereld hadden om dat later wel eens te
kunnen doen. Wie gelooft immers dat hij op zijn 65ste zal
doodgaan? Maar Jan overleed op 1 februari 2022, op zijn
65ste. Véél te jong, en dus o zo jammer, en ook zo erg voor zijn
echtgenote en zijn dochter. Het heengaan van Jan is een groot
verlies, voor velen, en zeker voor zijn naasten. Maar vergeten
zullen we hem niet: daarvoor heeft hij voldoende stenen in de
rivier verlegd. Vaarwel Jan.
Fa Quix

Eric Lauwers, topman Arvesta:
Talent is superbelangrijk om een
transformatieproces succesvol
te kunnen doorvoeren
Arvesta zal bij velen allicht geen belletje doen rinkelen. Maar als ik zeg ‘Aveve’
dan weer wel. Arvesta is de koepel boven het merk Aveve en een veertigtal
andere sterke merken die actief zijn in land- & tuinbouw, dierenvoeding en retail
(o.a. de Aveve- en Eurotuin-winkels).
Bij nader inzien omvat de organisatie heel wat: 70 teelten
over meer dan 600.000 ha, 20 dierengroepen die samen
meer dan 4 miljoen dieren tellen, en 250 Aveve-winkels.
Dat dat ‘gemanaged’ moet worden, spreekt voor zich.
En zeker wanneer een vijftal jaren geleden bleek dat
er veel ‘silo thinking’ was en weinig synergiën werden
gerealiseerd. De top van Arvesta trok daarom Eric
Lauwers als nieuwe CEO aan met als duidelijke
opdracht een grondig transformatieproject op poten
te zetten, én te implementeren. Op het corporate dinner
van Ekonomika Alumni op 10 maart 2022 in de
Faculty Club in Leuven gaf Eric Lauwers enkele
inzichten mee over hoe hij dit transformatieproces
heeft aangepakt, en nog steeds aanpakt.
Eric Lauwers: “Ik heb u de zeer grote diversiteit aan
activiteiten en bedrijven in onze organisatie geschetst
(zie ook kader). Daar was dus heel wat werk aan de
winkel toen ik in mei 2016 door de Raad van Bestuur
werd aangesteld om hier 1 bedrijf van te maken.
En hoe begin je daar aan? Het eerste is bepalen
waarvoor we elke dag opstaan. En dat doen we
omwille van onze bestaansreden: ‘We staan elke
dag op om het rendement van onze boeren en
tuinders op duurzame en innovatieve wijze te
verhogen en zo samen te groeien. We willen de klant
via onze agrarische expertise ook het beste professionele advies geven in onze Aveve- en Eurotuinwinkels.’ In mei 2016 ben ik dus gestart, en in
oktober was mijn analyse klaar en nog voor eind
2016 was het plan tot en met 2020 gedefinieerd.
Het transformatieproces kreeg de naam Stronger
Together, en moest binnen de vier jaar volledig
geïmplementeerd zijn.”
“Wat was positief toen ik aantrad? Er was groei,
er was en is veel expertise in de organisatie aanwezig
en de internationale voetafdruk was er al. Maar kon
het beter? Ja. Er werd naast mekaar gewerkt,
in silo’s, soms zelfs tegen elkaar, en daardoor waren
er weinig synergiën, en dus een grote complexiteit
en te hoge kosten.

BIO ERIC LAUWERS
Eric Lauwers graduated at KU Leuven in the Faculty of Economics
and Business (FEB) in 1988. Then he started his career in Sales &
Marketing in well-known FMCG companies such as Masterfoods
and Nutricia. In 1995 he switched to Palm Breweries where he
acquired several awards for his work as Marketing Director.
After five years at Palm, Eric Lauwers took up the position of
Marketing Director at Interbrew, home to famous beer brands
such as Jupiler, Stella Artois and Leffe. In this position Lauwers
received the distinguished ’Marketeer of the Year’ Award in 2001.
Lauwers then signed up for many other challenges in his roles as
Director on Trade in The Netherlands, Commercial Director and
Route-to-market Director for the Business Unit BeNeFraLux from
2003 to 2005, General Manager for InBev in The Netherlands from
2005 to 2007 and lastly as Business Unit President of different
countries such as Germany, Austria/Switserland (DACH) and
Benefralux, the Netherlands and Belgium between 2007 and
2015, while in 2009 he received the Honour of Master Marketeer.
Since 2016, Eric Lauwers is CEO of Arvesta. He is reforming this
group of companies in the farming business following the strategy
‘Stronger Together’. Lauwers believes strongly that brands and
people drive great companies. With the right focus, mindset,
believe and team spirit the sky is the limit.
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En dat verhaal van de groei was ook niet helemaal waar. Tot 2012
was er inderdaad een gemiddelde jaarlijkse groei van 10%,
maar tussen 2012 en 2016 was de jaarlijkse groei nul geworden,
ondanks het feit dat er in die periode 8 bedrijven waren bijgekocht.
Dat kwam onder meer omdat sommige bedrijven in de organisatie mekaar beconcurreerden en marktaandeel van elkaar
afsnoepten. The enemy is outside not inside! Dat heb ik meteen
duidelijk gesteld.”

gegaan. Onze internationale footprint is van 10% naar 20%
gegaan (omzet in het buitenland). We hebben drastisch vereenvoudigd: van 48 payrolls naar 1, van 79 werkmaatschappijen
naar 48 en van 7 tijdsregistratiesystemen naar 1. En via overnames
hebben we 200 nieuwe medewerkers binnengehaald, naast
500 nieuwe aanwervingen over de voorbije 3 jaar. En ook de
betrokkenheid van het personeel is verhoogd: people engagement
is gestegen van 64% naar 71%.”

“En de organisatie was hopeloos ingewikkeld: er waren veel te
veel verschillende softwareapplicaties, we werkten met meer
dan dertig uitzendkantoren, enz. We hebben de rollen en
verantwoordelijkheden van het management veel strakker
neergezet en de focus gelegd op groei in onze core businesses.
Er ontbrak ook een performance culture. We hebben 4 à 5 targets
afgesproken. En die groei moest en moet voor twee derde
organisch zijn, en voor een derde ‘anorganisch’, via overnames.”

Ook zeer belangrijk in zo’n ingrijpend transformatieproces is
de verstandhouding tussen de CEO en de Raad van Bestuur
en natuurlijk met de voorzitter “Die moet 100% goed zitten.
De voorzitter van de Raad van Bestuur stelde het zo: ‘He has
the right to manage.’ Zonder de volle steun van de Raad van
Bestuur kan je zo’n transformatieproces niet doorvoeren.”

Maar dan pas begon het echte werk. “In een transformatieproces
is de strategiebepaling slechts 5% van het werk, die overige 95%
van het werk is de implementatie. En dat is sleuren en trekken
en overtuigen. Ik heb in totaal zo’n 650 medewerkers gesproken,
in gesprekken met telkens tien personen. Het kwam en komt
er op aan dat iedereen doordrongen is van de opdracht.
De spirit ‘dit is mijn bedrijf’ moet je proberen te verkrijgen bij alle
medewerkers. Lukt dat bij iedereen? In elk bedrijf heb je 10%
trekkers, 80% wacht af, en 10% is tégen, altijd tegen. In het
begin heb ik teveel tijd gestoken in die laatste 10%. Dat helpt
toch niet. In feite moet je daar afscheid van nemen. We moesten
immers zo snel mogelijk evolueren naar ‘One company, one team,
one dream’. En ik heb dat ook doorgetrokken naar de bonussystemen, etc. Bovendien hebben we een groepsverzekering
aangesloten voor iedere medewerker en dat hebben de
mensen wel geapprecieerd, dat ik tussen hen sta, dat ik net als
zij mee in dezelfde boot zit.”
“En ook essentieel in de implementatie is the right man/woman
in the right place. Talent is enorm belangrijk, mensen maken
echt het verschil, dus moet je de juiste mensen aan boord hebben.
Mensen met de juiste expertise. Zo hebben we meerdere
50-plussers aangenomen, net omdat zij beschikten over de
gewenste competentie én ervaring. Als CEO moet je werken
met medewerkers die béter zijn dan jou, in hun competentie.”
En wat zijn de resultaten na vier jaar ‘Stronger Together’? “Met onze
drie key words ‘Focus, simplificatie en specialisatie’ zijn de doelstellingen bereikt. Het nettoresultaat is tussen 2016 en 2020
met 74% gestegen, de EBITDA is van 65 naar 73,7 miljoen euro
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En nu, the next level. “Onze expertise moet leiden tot topproducten,
die én performant én duurzaam zijn. Ik neem het voorbeeld van
het diervoedingsproduct Euroclim dat zorgt voor minder CO2en methaanuitstoot, -10% tot -30%. In de retail leggen we de
focus op de korte toeleveringsketen en echte Belgische
producten. Nog een voorbeeld: het Mondelez Harmony Charter
waarbij onze experts het teeltproces en de opslag van tarwe
perfect opvolgen, via een systeem van traceerbaarheid.”
“Wil je veilig en gezond eten, dan moet je Belgische producten
kopen. Van geïmporteerde voedingsproducten ben je niet altijd
zeker, vooral niet wanneer ze opvallend goedkoop zijn en van
buiten de EU komen. Met welke chemische producten, die hier
verboden zijn, zijn die invoerproducten behandeld? En dat brengt
mij tot een ander stokpaardje van mij: het gelijk speelveld tussen
de producten die wij hier telen en de geïmporteerde producten.
Of beter gezegd het ontbreken van zo’n same level playing field.
Onze boeren moeten aan de strengste eisen voldoen, maar
de import wordt daarop nauwelijks of niet op gecontroleerd.
Dat leidt tot oneerlijke concurrentie. Ik verwacht van onze
overheden dat ze hier beter over waken en strenger optreden.”
Fa Quix

ARVESTA
Arvesta is market leader in agricultural and horticultural
supplies and animal feed in Belgium, where people
know it mainly by its retail network Aveve as well as
the Eurotuin shops. Arvesta employs over 2.000 people
and has a turnover of about €1.6 billion, mainly in
Belgium (80%). But it has European footholds in
The Netherlands, France and Germany. Its export
markets expand even further including overseas
customers in North America and Asia.
Arvesta is the owner of more than 40 strong brands.
Some examples: Aveve, Eurotuin, Equifirst (‘passion for
horses’), BelCrop (innovative solutions for crop protection),
Kasper Faunafood (for all animals), Cofabel (import and
distribution of John Deere machines), Haspargit (recuperation of fertilizers), Certiplant, Servagri (seed potatoes),
Hortiplan (technical installations for greenhouses),
and many many more.…
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BOEKONOMIKA
Prof Jan Eeckhout:
Waarom de macht van supersterbedrijven onze economie ondermijnt
Professor Jan Eeckhout heeft een indrukwekkend boek geschreven over de supersterbedrijven zoals Apple, Amazon, Google, Facebook en andere Microsofts.
Hij legt uit waarom de monsterwinsten van deze supersterbedrijven ons armer
én ontevredener maken. Die monsterwinsten zijn immers het gevolg van hun
veel te groot geworden dominantie in de markt. Op een event op 21 februari 2022,
georganiseerd door Ekonomika Alumni en uitgeverij Lannoo, gaf Jan Eeckhout
tekst en uitleg. In de volgende editie van ECONnect komen we met een uitvoerige
bespreking van dit boek dat als titel draagt ‘De Winstparadox’. Het boek is
gebaseerd op een internationaal geprezen studie.

De gevolgen gaan ver. Jan Eeckhout toont met cijfers aan dat
het aantal start-ups zelfs gedaald is, al gaat dat in tegen
de intuïtie die net de omgekeerde indruk creëert. Was in 1980
14% van de bedrijven een start-up, dan is dat in 2020 gedaald
tot 8%. En voor de werknemers is er ook een groot probleem.
Tot 1980 volgden de lonen in de VS de ontwikkeling van
de productiviteit. Maar sindsdien valt er een duidelijke ontkoppeling
waar te nemen. De productiviteit blijft verder stijgen maar de lonen
blijven ter plaatse trappelen.

‘De aandelenbeurzen deden de voorbije jaren uitschijnen dat
het goed gaat met de economie. Zo zette de Dow Jones puike
resultaten neer. Maar is dat wel representatief voor de meeste
bedrijven? De realiteit voor vele bedrijven is dat het niet zo goed
met hen gesteld is. Zelfs in Silicon Valley in Californië lukt het
voor vele start-ups niet. Waarom niet? Er is in bepaalde markten
te weinig concurrentie. En waarom doet de Dow Jones het
goed? Daarin zitten een dertigtal bedrijven die elk in hun markt
zo groot zijn dat zij die markt domineren en waar heel weinig
concurrentie bestaat. Zij slagen erin om zeer hoge prijzen te
vragen waardoor zij woekerwinsten kunnen boeken. Dat scoort
natuurlijk goed op de aandelenbeurzen. Maar tegelijk verhinderen
zij dat nieuwkomers hen komen beconcurreren. Met de zes
miljoen andere bedrijven in de VS, buiten de supersterbedrijven,
is het lang niet zo goed gesteld. De meeste van die andere
bedrijven maken amper winst.’

‘De nieuwe technologieën brengen grote voordelen en leiden
inderdaad tot een hogere productiviteit, maar tegelijk zijn zij
een instrument om de concurrentie uit te schakelen. Vooral de
platformbedrijven gebruiken hun schaalvoordelen om hun
marktmacht te vergroten. En ze weten zeer goed dat je in de
platformeconomie de eerste moet zijn want the winner takes it all.
Zelfs als daarna nieuwe platforms parallel worden opgezet,
loont het doorgaans niet de moeite om meer platforms tegelijk
te laten draaien, net zoals het niet loont om twee parallelle
spoorlijnen aan te leggen.’ Jan Eeckhout geeft het voorbeeld
van Yahoo! dat drie jaar later dan eBay als onlineveilingplatform
op de markt is gekomen, en ondanks alle inspanningen er niet in
geslaagd is om de positie van eBay ook maar enigszins te bedreigen.’
‘De oplossing bestaat erin om het platform te scheiden van het
aanbod dat op het platform wordt aangeboden. Het platform
moet verplicht worden om er op een correcte wijze de concurrentie
aan bod te laten komen. Er kan misschien maar één netwerk
overheersen, maar het moet dan wel toegankelijk zijn voor
iedereen, en niet alleen voor het bedrijf dat eigenaar is van
het netwerk.’
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Voor Jan Eeckhout is regulering, namelijk een radicaal beter
concurrentiebeleid, noodzakelijk om het evenwicht in de economie
te herstellen. Want het uitblijven van zo’n regulering is schadelijk
voor de economie. De lonen stagneren, of dalen zelfs, terwijl
de prijzen blijven stijgen en ook miljoenen kmo’s het moeilijk
krijgen om te overleven. Het is ook een bron van de toenemende
loonongelijkheid. De supersterbedrijven kunnen hun personeel
royaal betalen, terwijl het gros van de bedrijven daar niet in
meekunnen. Hij schrijft: ‘Het leeuwendeel van de toename van
de loonongelijkheid komt voort uit het feit dat bedrijven nu
steeds meer van elkaar gaan verschillen.’ Als de balans niet snel
hersteld wordt dan zal dit leiden tot steeds meer maatschappelijke
onrust, zo voorspelt Eeckhout.
En hij ziet nog een ander gevaar: ‘De huidige marktorganisatie
leidt tot minder innovatie. Ofwel worden nieuwe potentiële
concurrenten voortijdig opgekocht door één van de supersterbedrijven waardoor die nieuwe concurrentie wordt uitgeschakeld.
Ofwel geven die start-ups er snel de brui aan, omdat ze niet

kunnen opboksen tegen de gevestigde concurrentie die een
dominante positie in de markt heeft opgebouwd. Het beleid
moet ervoor zorgen dat start-ups, en dus innovatie, opnieuw
alle kansen krijgen om te slagen.’
Tijdens het daaropvolgende debat, vakkundig gemodereerd
door Trends-journalist Ewald Pironet, bevestigde ondernemer
Inge Geerdens (CEO van CVWarehouse, een bedrijf in
e-recruitment) het verhaal van professor Jan Eeckhout. ‘Het gaat
om data. En in mijn branche bedreigt LinkedIn ons allemaal.
Alle vacatures verschijnen nu daarop. Andere kanalen krijgen
het steeds moeilijker.’
Geert Noels (topman van Econopolis) stelde dat het moet
gaan om ‘faire concurrentie’. En dat is nu niet altijd meer
het geval. ‘Wanneer je vaststelt dat je nooit meer kan winnen,
dan demotiveert dat. Maar als je integendeel weet dat je wel
eens kan winnen, ook al verlies je ook af en toe, dan motiveert
dat jou, en dan ga je je ook inspannen om nog beter te doen.
Vandaar het belang van faire concurrentie. En daar moet
de mededingingsautoriteit voor zorgen.’
Die was vertegenwoordigt door Griet Jans, directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit
(en alumnus van onze faculteit). Jans: ‘Akkoord. Maar om
het door Jan Eeckhout geschetste probleem aan te pakken
moeten we vooral naar de Europese Mededingingsautoriteit
kijken. Supersterbedrijven kunnen wij niet op Belgisch niveau
aanpakken, want dat moet minstens Europees gebeuren. Het is
dus belangrijk dat we ons achter de aanpak van de Europese
Mededingingsautoriteit scharen om succes te hebben, en om
dus méér concurrentie te krijgen op de Europese en op de
Belgische markt. Het rechtssysteem moet meer de kant van
de Europese Commissie kiezen.’
Jan Eeckhout wijst er toch op dat we ook op nationaal niveau
moeten alert zijn. En dat het niet alleen gaat om de sector van
de hightech. ‘Alle sectoren in alle landen worden door
het fenomeen van de supersterbedrijven getroffen, ook de
zogenaamd traditionele sectoren zoals textiel.’
Tot slot waarschuwt professor Jan Eeckhout ervoor dat de overheid
zeker niet in de verleiding mag komen om het concurrentieprobleem
op te lossen door zelf in de markt te gaan interveniëren, door zelf
een ‘concurrerende’ speler te willen worden. ‘Dat is een vorm
van staatsinterventionisme die het probleem maar groter dreigt
te maken. Neen, de overheid moet er alleen voor zorgen dat er
een gelijk speelveld komt voor àlle spelers op de markt.’
Boek: De Winstparadox, Jan Eeckhout, bij www.lannoo.be
Fa Quix
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Ekonomika senioren:
interview met afscheidnemend
voorzitter Jos Clijsters en
secretaris Jan Maryssael
Op 22 april 2022 geeft Jos Clijsters de voorzittershamer van de Ekonomika
Senioren, na 10 jaar voorzitterschap, door aan Freddy Nurski. Beide oud-presides
van Ekonomika namen en nemen hun verantwoordelijkheid voor de deelvereniging
van Ekonomika Alumni die zich richt op de oudere generaties: vanaf 40 jaar geleden
begonnen aan onze faculteit FEB, al heette die toen nog anders (Faculteit ETEW).
We hadden een gesprek met Jos Clijsters, niet over zijn zeer gevuld en succesvol
beroepsleven als bankier, maar over zijn ervaringen met Ekonomika Alumni.
Ook Jan Maryssael, de jarenlange secretaris en organisator achter de Ekonomika
Senioren, nam deel aan het gesprek.

Jos Clijsters

Jos Clijsters: “Ik ben altijd betrokken geweest bij Ekonomika.
In mijn studententijd uiteraard als praeses. Maar nadien ook
steeds in Ekonomika Alumni. Sommige studentenverenigingen
zijn de laatste jaren al eens in opspraak gekomen. Maar dat
waren nooit de faculteitskringen zoals Ekonomika die, naast
de traditionele studentikoze activiteiten ook een zeer degelijke
en serieuze werking hebben. Je mag het één niet met het ander
vergelijken. Toen ik praeses was hebben wij bv. op de faculteitsraad
Stukokom opgericht, dat was de Studie- en ContactCommissie
die input gaf aan het onderwijsprogramma aan de faculteit.
Ekonomika is met de jaren uitgegroeid tot de best georganiseerde
en meest succesvolle studentenvereniging van Leuven en
ver daarbuiten.”

Jan Maryssael

“Je maakt er ook vriendschappen voor het leven. En na de
studententijd zijn zowel Jan als ik altijd betrokken gebleven bij
Ekonomika Senioren, zoals Ekonomika Alumni toen nog heette.
Het ene vloeide voort in het andere. Ik ben altijd blijven gaan
naar de Senaat van Ekonomika Alumni, de eigenlijke Algemene
Vergadering. Dat was toen de spil waar alle vernieuwingen
binnen de vereniging beslist werden. Zoals de omvorming van
Ekonomika Senioren naar Ekonomika Alumni, als een brede en
open alumnivereniging voor alle in Leuven afgestudeerde
economisten. Daar waren steeds grote figuren bij aanwezig
zoals prof. Karel Tavernier, tegelijk Algemeen Beheerder, zeg
maar CEO, van de KU Leuven, verder ook oud-praeses Jef Van
Gronsveld, prof. en bankier Rik Lenaert, Pol Bastin, Frans Vreys
maar ook prof. Bob Vanes, oud-praeses en topbankier bij Paribas.
49

Alumni@FEB

Uit de nostalgie voor het verleden is Ekonomika Senioren
ontstaan, maar die heeft snel een eigen dynamiek ontwikkeld.”
Jan Maryssael: vult aan: “Ekonomika Senioren was aanvankelijk
alleen maar een vriendenkring van enkele afgestudeerde
economisten. En dat is steeds verder uitgegroeid.”
Jos Clijsters: “Ook al zie je sommigen pas na dertig jaar terug
– want vaak heb je in die periode alleen maar tijd voor je carrière
en je gezin – door Ekonomika Alumni kom je vrienden van
vroeger terug tegen, en lijkt het alsof het gisteren was. Die oude
vriendschappen van tijdens de studententijd in Ekonomika gaan
eigenlijk nooit verloren. Je kan in Ekonomika Alumni ook steeds
opnieuw aanpikken. Een troef van Ekonomika Alumni zijn
ongetwijfeld de regionale kernen, uniek voor een alumnivereniging in ons land. Neem Johan Debuf, een succesvol ondernemer uit Kortrijk. Welnu, Johan was mijn vice-praeses en hij
heeft destijds Ekonomika Kortrijk mee opgericht, nu Ekonomika
West-Vlaanderen. Dankzij die regionale kernen konden en
kunnen de Ekonomika-vriendschappen ook lokaal in elke
Vlaamse provincie en in Brussel onderhouden worden. En je
bouwt er een netwerk door op. Jan (wijst naar Jan Maryssael)
is echt de Wikipedia van Ekonomika.”

EKONOMIKA SENIOREN-FEEST
De oudste leden van Ekonomika, maar zeker nog jong van
geest, komen elk jaar samen op het Ekonomika Senioren-feest
in de Faculty Club in Leuven. Het is een geweldig feest met
soms meer dan 150 deelnemende alumni. Na twee covid-jaren
zonder feest vond het dit jaar op 22 april plaats.
Jan Maryssael: “Telkens is er ook een jubilerende praeses.
En als die zijn jaargenoten mobiliseert, is het feest gegarandeerd
een groot succes. Maar velen komen slechts om de 5 jaar,
wanneer hun praeses zijn jaargenoten weer uitnodigt om deel
te nemen. Wat ook helpt: alle aanwezige jubilarissen krijgen een
diploma.” Jos vervolledigt: “En het is een mooi diploma waarvan
ze zeker zijn dat ze het krijgen (knipoogt). Ik heb het mijne zelfs
ingekaderd! Op de kleinkinderen maakt dat indruk hoor. (lacht).
De Jubilarissen krijgen een diploma én een speldje. Daar wordt
belang aan gehecht. Sommigen geven dat diploma aan tafel
door en vragen handtekeningen van jaargenoten of van aanwezige
emeriti. Dat is toch iets speciaals.”

50

Jan: “Sommige promotiejaren komen ook los van het grote
feest samen, zoals de promotie van 1970 (EKO70).”
Jos: “De alumnivereniging, en zeker de senioren binnen de alumni,
geeft een emotionele verbondenheid: we zijn ooit samen aan
iets begonnen, en na zoveel jaren zijn we nog steeds blij van
mekaar terug te ontmoeten. Dát is typisch voor Ekonomika.
En iedereen is altijd welkom.”
Nu Jos Clijsters en Jan Maryssael de Ekonomika-fakkel
overdragen, wat zijn dan hun toekomstige plannen? Jan: “Ik blijf
geëngageerd in de Stichting Hubo & Vinciane dat staat voor
sociaal werk in Benin. Die stichting bestaat dit jaar 40 jaar.
Het zet het levenswerk van 2 enthousiaste jonge mensen verder
die bij hun reis naar België om te trouwen, zijn verongelukt.”
Jos Clijsters: “Ik ben sinds kort voorzitter van Leuven Mindgate
en ondervoorzitter van de associatie KU Leuven. Mindgate is
een Leuvens initiatief dat alle vitale krachten wil verenigen.
En met ‘krachten’ bedoel ik kennis, universiteit, gezondheid,
dus ook het universitaire ziekenhuis Gasthuisberg, maar ook
op vlak van digitale technologieën zoals IMEC, creativiteit,
cultuur, … En dat allemaal samen te brengen en een vliegwiel
te zijn voor alles wat er georganiseerd wordt. Mindgate is een
initiatief dat zwaar meegedragen wordt door de stad Leuven
en de KU Leuven. Het moet Leuven echt op de kaart zetten in
de wereld. Dat is mijn nieuwe roeping.”
Fa Quix

ONNOZELE KINDEREN
“Dat is eigenlijk ook Ekonomika”, zeggen Jos Clijsters
en Jan Maryssael in koor, de bijeenkomst op Onnozele
Kinderen. Jan Maryssael: “Het bestaat al zeker 40 jaar
en is ontstaan naar aanleiding van het vertrek van oudpraeses Jan De Meulder naar Amerika. Jan kwam elk
jaar met de kerstdagen terug naar België om familie
en vrienden terug te zien. Hij komt ook bij ons
(Jan Maryssael) en hij zegt ‘ik zou graag die en die en
die nog eens terugzien. Maar iedereen apart zien in die
korte kerstperiode is niet mogelijk’.”
“Dus beslisten we iedereen op te bellen om samen te
komen in restaurant Da Tonio in de Muntstraat in Leuven.
En we zochten ook een goed moment tussen kerst en
nieuwjaar. Wat bleek? 28 december was de beste
datum, de Dag van de Onnozele Kinderen zoals we dat
toen noemden en sommigen nu nog noemen. De eerste
keer waren we met zo’n goeie twintig. Het jaar daarop
werd iedereen terug opgebeld, met de korte mededeling
’28 december - restaurant Da Tonio - Jan De Meulder’.
En dat is zo een aantal jaren doorgegaan. We waren en
zijn altijd met zo’n 25 economisten, nog elk jaar.
Maar ineens kwam Jan De Meulder niet meer. Hij kwam
gewoon niet meer terug naar België met de kerstdagen.
Simonne, mijn echtgenote, en ik besloten toch maar
naar Da Tonio te gaan, op die 28ste december. En wat
bleek? Ineens kwamen er nog een paar van onze groep
binnen. Dus zelfs zonder enige uitnodiging! Het jaar
nadien hebben we weer iedereen van die groep
opgebeld, met Jan of zonder Jan. En sindsdien is dat
blijven bestaan. Het is een begrip geworden. Jos Clijsters:
“We sturen één email, en binnen een dag hebben we
een 25-tal reacties, veelal positief.” Jan Maryssael:
“Da Tonio bestaat niet meer, we gaan nu naar een apart
zaaltje op de Grote Markt waar we gerust zitten.
We worden al wat ouder, horen minder goed en moeten
dus harder praten. En al reageren de meesten snel,
er zijn er toch altijd die zeer laat inschrijven. Typisch
voor economisten.” (lacht).

SENIORENDAG VAN 22 APRIL 2022
IN HET TEKEN VAN DE
VOORZITTERSWISSEL
10 jaar geleden hadden Jules Ackermans en Guy Vos
de fakkel doorgegeven aan een ‘ jonger duo’. Nu op
de Seniorendag in Leuven op 22 april 2022 heeft Jos
Clijsters de voorzittershamer doorgegeven aan Freddy
Nurski. Het was tevens het moment waarop Jan Maryssael
een punt zette achter zijn decennialange engagement
voor Ekonomika Alumni. Jos Clijsters: “Ik ben 72, een mooie
leeftijd om de fakkel aan een jongere door te geven.”
Co-voorzitters van Ekonomika Alumni Peter Lamens,
Ludovic Deprez en Righard Bruyns bedanken Jos en
Jan voor hun zeer gewaardeerde jarenlange inzet voor
de senioren en wensen opvolger Freddy Nurski en zijn
team veel succes met de seniorenwerking binnen
Ekonomika Alumni.
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