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ECONnect
Prosit Corona !

N

et als jullie ben ik woorden als corona, covid safe ticket en lockdown grondig
beu; in die mate dat ik me voorgenomen had om het gebruik van die termen
te beperken tot deze zin. Inderdaad, net als bij een sport zoals voetbal, heeft
elke supporter (in dit geval) burger zijn/haar mening over hoe de uitdaging
moet worden aangepakt en kan worden opgelost. Deze vrijheid van mening
geeft mijns inziens dan ook kleur aan het leven (en diens onvoorspelbaarheid).
Inzake de alumniwerking hebben we, tot mijn grote geruststelling, kunnen
vaststellen dat de meningen over de samenwerking, structuur en toekomst
meer gelijklopend zijn. Inderdaad, aangezien de werking van een alumnivereniging grotendeels afgestemd is op de noden en behoeftes van onze
alumni (alsook hun vrijetijdsbesteding), hoeft het geen betoog dat onze rol in
deze besteding en bijhorende werking overheen de jaren grondig is veranderd.
Als resultaat hiervan moet de omvang van Ekonomika Alumni breder worden;
we moeten van een organisator van events (waar alumni elkaar tegenkomen)
evolueren naar een ‘levende’ community waarbij wij als facilitator een
gemeenschappelijk platform aanbieden om alumni met elkaar te laten
interageren.
Uiteraard zal het organiseren van activiteiten nog steeds een groot deel van
de werking omvatten, maar het spectrum dient ontegensprekelijk te worden
verruimd en zouden we willen groeperen rond ‘enjoy’ (i.e. bedrijfsbezoeken,
gatherings, wandelingen…), ‘develop’ (i.e. levenslang leren, carrière events,
netwerk…) en ‘engage’ (giving back, charity, mentoring…). Uiteraard blijven
de Faculteit en Ekonomika Studenten onze partners van het eerste uur. In een
volgende editie van dit magazine zal u dan ook meer inzicht krijgen over hoe
deze visie zich zal vertalen in de werking.
Voorts is het einde van het jaar typisch een moment van reflectie, terugkijkend
op het afgelopen jaar. Rekening houdend met de pandemiesituatie, kan ik
als co-voorzitter enkel maar trots en dankbaar zijn over het programma dat
we desondanks hebben kunnen aanbieden in zowel fysieke, digitale als
hybride vorm!
Voorts kreeg ik van al onze deelverenigingen de boodschap dat ze er in
de komende maanden alvast een lap zullen op geven; te beginnen met
de nieuwjaarsrecepties (als die uiteraard kunnen/mogen doorgaan).
Een welgemeende ‘dank u wel’ naar alle bestuurders en sympathisanten
van onze (deel)vereniging(en) is dan ook zeker op zijn plaats!
Ten slotte is op het moment van dit schrijven het Overlegcomité net achter de
rug en is het nog onduidelijk hoe de kerst- en oudejaarsperiode er zal uitzien.
Maar ik hoop dat u (en uw naasten) gezond en wel door de huidige gezondheidscrisis komen en wens u namens Ekonomika, de Faculteit en Ekonomika
Alumni alvast een vredige kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar toe! Bij deze,
alvast een prosit op 2022!
Keep safe en (hopelijk) tot binnenkort!
Ludovic Deprez
Co-voorzitter Ekonomika Alumni vzw
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Students@FEB

Een terugblik op
enkele grote events
We zijn over de eerste helft van het eerste semester en er zijn al heel wat grote
evenementen van Ekonomika gepasseerd. Zo werd het academiejaar meteen goed
ingezet met het WK wielrennen dat Leuven volledig op zijn kop zette. Dan kwam
Welcome Back Fest, Career Brunch I, Go Global Fair, 24-urenloop, Superprestige en
nog zoveel meer! Een aantal van deze evenementen zetten we eens extra in de kijker.

Het WK Wielrennen is goed samen te vatten in één woord:
ongezien! Beelden van dat weekend en dan voornamelijk de
laatste dag werden wereldwijd verspreid met commentaren
zoals: ongelofelijk, fenomenaal, kippenvel, onbeschrijfelijk …
Vlaanderen werd hiervoor al beschreven als het epicentrum van
de wielerwereld en dit is nogmaals bewezen door de massale
opkomst naar Leuven in het weekend van 25 en 26 september.
Ekonomika stak met comité sport de handen uit de mouwen
en plaatste een stelling voor supporters op het binnenplein van
CPR. De stellingen kwamen net boven de muur uit waardoor
dit een ideale staplaats was voor supporters. Het binnenplein
was enkel toegankelijk voor studenten wat heel veel
voorbijgangers jammer vonden. Er waren heel wat jaloerse
gezichten te spotten aan de overkant van de straat van andere
supporters die bovenaan onze stellingen wilden staan.

Al vanaf de vroege ochtend stond men overal rond het parcours
om de goede plekjes te bemachtigen, maar het beste plekje
was natuurlijk bij Ekonomika op het binnenpleintje van CPR.
Een uur voordat de deuren opengingen stond er al een rij met
mensen met hun kampeerstoeltjes zodat ze zeker hun plaats
op de stellingen niet zouden verliezen. In de voormiddag bleef
het volk toestromen waardoor we constant rond een aanwezigheid
van minstens 200 supporters zaten. Op de uren dat de
spanning hoger werd en de koers frequenter passeerde, zaten
we aan de maximumcapaciteit, namelijk 400 supporters.
Het plein stond goed vol en de hongerige magen werden goed
gevuld met hamburgers en frietjes. De dorst kon gelest worden
met een frisse pint.
We hebben heel veel positieve commentaren gekregen, want
niet alleen hadden we stellingen voorzien, maar er stond ook
een groot scherm. Doorheen de dag zijn er ook een aantal
alumni langsgekomen. Sommigen hiervan zijn blijven plakken om
wat bij te praten en hebben zo een onvergetelijke dag mee
afgesloten.
De eerste Career Brunch zit er ook al op. Dit was de allereerste
beurs van het jaar voor het comité bedrijvenrelaties. In de Jubileumzaal verwelkomden we meer dan 400 studenten en 45 verschillende
topbedrijven zoals de Big4 Companies, Amazon, Procter &
Gamble, L’Oréal, Johnson & Johnson en nog veel meer. En wat
waren deze maar al te blij dat ze nog eens in real-life konden
netwerken. Om dit netwerken wat aangenamer te maken, waren
heel wat versnaperingen en een lekkere lunch voorzien: zowel
studenten als partners konden genieten van pasta van de Kansel.
Voor de aanwezige studenten viel het waarschijnlijk wel op dat
er dit jaar gebruik werd gemaakt van een nieuwe tool voor onze
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Er werd ook een focus gelegd op extra beleving en aankleding.
Er werd per continent een specialiteit uitgezocht en aangeboden aan de studenten. Voor Azië waren dit loempia’s, voor
Noord-Amerika ‘pigs in a blanket’, voor Zuid-Amerika nacho’s
met chili con carne, voor Afrika kozen we Tajine en voor Oceanië
hadden we Ginger Beer. Ten slotte hebben we Europa opgedeeld
in verschillende landen en hadden we croissants bij Frankrijk,
pretzels bij Duitsland en drop en stroopwafels bij Nederland.
Voor de indeling van de Jubileumzaal werkten we volgens de
continenten. Alle landen waren dus te vinden bij hun continent
en dat maakte het voor de student makkelijker om het juiste
land te vinden.

beurs, namelijk ScanFactor. Deze app liet studenten toe om hun
gegevens en CV gemakkelijk en digitaal uit te wisselen met
bedrijven. All it took was a scan! Via een QR-code op de gsm
van studenten konden de bedrijven via een scan de gegevens
onmiddellijk opslaan.
Wij kijken alvast uit om ook jullie te verwelkomen op onze
beurzen volgend semester – met de tweede editie van de
Career Brunch op 02/03/2022 in de Sportoase! Stay tuned via
onze socials en via de website.
De Go Global Fair wilden we dit jaar wat anders aanpakken
dan de vorige (fysieke) edities. Dit deden we onder andere door
te verhuizen van de Ebib naar de Jubileumzaal, zo kregen sprekers
en studenten meer ruimte.

Dankzij de enthousiaste sprekers en zo’n 300 studenten die
achteraf tevreden waren over de verkregen informatie kunnen
we besluiten dat deze editie van de Go Global Fair heel geslaagd
was. De faculteit was ook heel tevreden met het eindresultaat
en de goede samenwerking.
Jammer dat er door COVID-19 vorig jaar weinig studenten op
Erasmus zijn kunnen gaan waardoor het aanbod van sprekers
een stuk minder was dan andere jaren. Desondanks is het
comité Internationaal, mede door de positieve feedback van de
studenten, heel tevreden over het evenement.
Lore Hermans

Students@FEB

24-URENLOOP:
de 3de plaats is van ons!
De 24-urenloop is ieder jaar een evenement waar veel studenten naar uitkijken en
dat was dit jaar niet anders. Meer zelfs, de wil om die derde plaats terug te nemen
was nog nooit zo groot. Ondanks Corona en de maatregelen als gevolg ervan,
trokken enorm veel economisten ook dit jaar weer richting sportkot om te lopen
of te supporteren. En of we geslaagd zijn, die derde plek is terug van ons!
We spraken met Fleur Van Peteghem, vice sport, en Paulien Poisquet, team lead
van de 24-urenloop, om te horen hoe ze zich voorbereid hebben en hoe ze alles
zelf ervaren hebben.

HOE HEBBEN JULLIE JE VOORBEREID?

De voorbereiding begon eind augustus al. De eerste weken
heerste er nog wat onzekerheid over het evenement omwille
van Covid, maar vanaf we groen licht kregen, zijn onze trainingen
op gang geschoten. We hielden elke week 2 tot 3 looptrainingen.
De massale opkomst van lopers gaf ons enorm veel vertrouwen
in de aanloop naar het evenement.
Om een sterk groepsgevoel tussen de lopers en het 24-urenteam
te creëren, hielden we ook een hotdog-avond. Naast een
gezellige babbel en een lekkere hotdog, bespraken we samen
met de lopers het plan van aanpak.
Ook zoals andere jaren was er een thema. Dit jaar was het
thema gebaseerd op Prison Break. Ekonomika breaks free
stond dan ook in teken van het ontsnappen uit die 4de plek. Bij elke
24-urenloop hoort ook een promovideo. Zo gingen we samen met
het hele 24-urenteam naar het Fort van Eben-Emael om de beste
acteur in ons naar boven te halen. Dit resulteerde in een prachtige
promovideo waarmee we onze supporters warm maakten om op
post te staan en de lopers naar de 3de plaats te roepen.
WAT HEBBEN JULLIE ANDERS GEDAAN DAN VORIGE JAREN?

Dit jaar hebben we ons vooral gefocust op een grotere capaciteit
aan lopers. We vonden het vooral belangrijk dat we veel lopers
hadden in plaats van, zoals andere jaren, de grens te leggen op
1’25. Door onze grotere capaciteit konden we al eens een
trager rondje hebben maar hadden onze snelste lopers meer
tijd om te recupereren. Daarnaast zijn we onze lopers gaan opdelen
in loopteams. Een loopteam bestond gemiddeld uit 12 lopers.
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Elk loopteam wist precies wanneer ze verwacht waren om aanwezig te zijn, hoeveel rondjes er werden verwacht per persoon
en hadden een verantwoordelijke waar ze alle vragen aan konden
stellen. We merkten hierdoor dat er concurrentie heerste tussen
de loopteams en dat bracht elke loper tot nog een snellere tijd.
Op deze manier werd er ook gezorgd dat elk uur aan gemiddeld
dezelfde snelheid werd afgewerkt. Daarnaast hadden we ook de
vakbond, met vooral de anciens, deze liepen op de cruciale
momenten of hielpen de loopteams op moeilijkere momenten.

al snel hadden weggewerkt. Hierna was er nog een obstakel te
overwinnen en dat was de boerenbond van LBK in de namiddag. De boerenbond is een groepje van 10 snelle jongens die
gemiddeld aan 1’18 lopen. Er waren bij LBK heel wat geblesseerden waardoor je niet echt meer van een boerenbond kon
spreken. Dit gaf een enorme adrenalineboost aan onze lopers.
Onze supporters waren ook geweldig en schreeuwden onze
lopers in de namiddag naar een voorsprong van liefst 6 rondjes!
WAT VONDEN JULLIE VAN HET ALGEMENE VERLOOP

WAT WAREN VOOR JULLIE DE CRUCIALE MOMENTEN IN
DE RACE?

Er waren enkele cruciale momenten in de wedstrijd. Zo moesten
we durven inleveren tijdens de eerste uren. Elke kring start altijd
met de snelste lopers om dan iets later pas te beginnen met de
gemiddelde lopers. Toen we na 21u op een vijfde plek stonden,
kregen we enkele paniekerige berichten. Maar doordat wij elk
uur aan een constante snelheid liepen, werd het gat met Industria
en LBK (landbouw & bio) al voor middernacht ingehaald.
Het meest cruciale moment was zoals andere jaren, de nacht.
LBK presteert in de nacht altijd zeer sterk. Maar ook hier hebben
we sterk op gereageerd. Onze nachtloopteams liepen voortreffelijk en waren talrijk aanwezig, de sfeer was geweldig en we
overleefden de nacht. Helaas was de vroege ochtend wat
minder bij ons, we verloren onze voorsprong en gingen met een
kleine achterstand de dag in.
Onze ochtendlopers waren zo gedreven en liepen tijden die ze
vooraf nog nooit hadden gelopen zodat we onze kleine achterstand

GEDURENDE DE 24 UUR?

Ondanks de beperkte capaciteit omwille van Covid was dit een
zeer geslaagde editie. De lopers en supporters waren meer dan
geweldig. Er heerste in en rond het standje een supertoffe
competitieve sfeer. In het 24-urenteam was er ook heel veel
plezier en vertrouwen aanwezig. De cruciale stressmomenten
werden door iedereen opgevangen en er was nooit reden tot
paniek. In de uren dat we een achterstand hadden, was er altijd
zeer veel vertrouwen in de lopers en in elkaar, waardoor we
telkens weer sterker terugkwamen.
HOE KIJK JE ER OP TERUG?

Het was een zeer geslaagde editie. Het samenhorigheidsgevoel
dat tussen de economisten heerste was enorm. Prachtig om te
zien! Dit gevoel gaf de lopers en het 24-urenteam zoveel
adrenaline. De maanden voorbereiding waren die 3de plaats
meer dan waard! Wij zijn supercontent!
Lore Hermans
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DE DOOP HERVORMD:
‘Battle of the eerstejaars’
Studentendopen werden de afgelopen jaren steeds meer besproken in de media en
dan vooral in negatieve zin. Omwille hiervan besloten we als studentenvereniging
een lijn te trekken onder de oude gewoontes en op zoek te gaan naar een nieuw
alternatief dat meer past bij de huidige normen en waarden. Na heel wat wikken en
wegen kwamen we met behulp van het doop hervorming team op het nieuwe idee.

Eerst en vooral een korte toelichting over het verschil tussen
een studentenvereniging en een club in Leuven. Omdat we vaak
merken dat dit verschil naar de buitenwereld niet echt duidelijk
is, geven we hier graag wat meer duiding over. Als studentenvereniging zijn wij verbonden aan de katholieke universiteit van
Leuven. Dit houdt voornamelijk in dat dingen zoals de datum,
tijdstip en plaats van een doop bekend zijn zodat ook de
Leuvense politie kan langskomen om een oogje in het zeil te
houden. Dit is meteen het grote verschil met een club, waar dit
niet van toepassing is. Verder moet een persoon ook niet
gedoopt zijn om deel te kunnen uitmaken van een studentenvereniging en kan men ook zonder gedoopt te zijn genieten van
alle voordelen en activiteiten.
We spraken met Floor Bartier, lead van het doop hervorming
team, over hoe het proces van het nieuwe concept verlopen is.
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LEG EENS KORT HET NIEUWE CONCEPT VAN DE DOOP UIT?

De doop werd hervormd naar the Battle of the eerstejaars.
Hier konden eerstejaars het tegen elkaar opnemen in groepen.
We wilden van het imago af dat eerstejaars schrik moeten
hebben van hun doopmeesters. Daarom hebben we gewerkt
met ‘coaches’ en deze voor de battle reeds voorgesteld aan de
eerstejaars. Het doel van de coaches is om hun groep aan te
moedigen om het beste team te zijn. Zo speelden de groepen
verschillende spellen tegen elkaar, om dan steeds tot een
winnaar te komen. Het team dat op het einde van de dag de
winnaar was, werd extra in de watten gelegd op de cantus, die
’s avonds plaatsvond. Het nieuwe concept zet vooral in op de
vriendschap binnen het team. Om dit te versterken werden de
eerstejaars op voorhand al in groepjes ingedeeld. Ze konden
dan in deze groepjes opdrachtjes doen, waardoor ze elkaar al
kenden voor de battle zelf.

WAT IS HET GROTE VERSCHIL MET DE DOOP VAN
ANDERE JAREN?

Het grootste verschil met andere jaren is dat er vooral werd
ingezet op het groepsgevoel. Dit deden we door groepjes tegen
elkaar te laten ‘battelen’, i.p.v. ze onderling de ‘beste’ van hun
groepje te laten zijn. De band met de coaches hebben we ook
vernieuwd. Hier was het de bedoeling dat de eerstejaars zich
op hun gemak bij hen voelden, en konden aangeven wanneer
ze iets niet wouden doen. Zo werden zij ‘coaches’ die eerder
een ondersteunende rol hadden voor de eerstejaars. Deze
coaches riepen dan niet op hen omdat ze dingen verkeerd
deden, maar probeerden hen naar de overwinning te helpen!
Er werd ook meer beloond en niet meer gestraft zoals vroeger
wel werd gedaan. Zo hadden we bijvoorbeeld een opdracht dat
ze hun kaarsje moesten proberen te laten branden gedurende
de hele dag. Als ze wonnen kregen ze een lucifer voor moest
het kaarsje toch uitgaan, maar langs de andere kant waren er
natuurlijk ook spelletjes waarbij er een ‘risico’ was dat het
kaarsje kon uitgaan.
HOE HEBBEN DE DEELNEMERS HET NIEUWE CONCEPT
ERVAREN?

Deelnemers waren zeer enthousiast en ook heel gemotiveerd.
Het koude weer en de regen hielden hen niet tegen om de battle
aan te gaan. Ze vonden het een leuke namiddag en hadden het
gevoel nieuwe mensen te hebben leren kennen. Het was ook
leuk om te zien dat mensen die elkaar eerst niet kenden nu
samen aankwamen op de cantus. Velen vertelden ons ook dat
de cantus eigenlijk de reden was dat ze ook aan de battle

meededen, maar zeiden achteraf dat de battle ‘onverwacht’
eigenlijk heel leuk was. De cantus was dan ook de ideale afsluiter.
WAT WAREN DE GROOTSTE OBSTAKELS?

Wel, de grootste troef in mijn ogen was ook het grootste obstakel,
namelijk het nieuwe concept. Velen wisten niet wat te verwachten
bij een ‘battle’ en zo dachten enkelen bijvoorbeeld dat het om
sporten ging. Om dit toe te lichten hadden we ook een infomoment voorzien, waar er al groepjes gevormd konden worden
en we iedereen een duidelijk beeld konden geven van hoe de
dag er ging uitzien. Aangezien we wilden afstappen van de
‘doop’ vonden we het ook niet gepast om de battle als
‘vervang’-evenement te zien, maar eerder als een interactieve
dag om niet alleen jaargenoten, maar ook ouderejaars te leren
kennen. Ik hoop dat deze editie een goede basis heeft gelegd
en dat tegen volgend jaar het al meer bekendheid heeft zodat
iedereen kan ervaren hoe leuk dit wel is!
HOE HEB JE HET ALS TEAM LEAD ZELF ERVAREN?

Ik ben zelf gedoopt, en vond dit ook een hele leuke ervaring, maar
met de negatieve pers etc, vond ik natuurlijk ook dat er aan een
nieuw concept gedacht moest worden. Ik vond het dan ook heel
leuk dat ik voor het eerst in heel wat jaren een nieuw concept
mee mocht bedenken. We hebben met het doop hervorming
team heel wat aanpassingen gedaan om op deze versie uit te
komen. Uiteindelijk zijn we heel tevreden met wat er is uitgekomen
en hoe het evenement verlopen is. Ik hoop dat dit alles meegenomen wordt naar volgend jaar en ben erg benieuwd naar de
eventuele verbeteringen en/of veranderingen!
Lore Hermans & Floor Bartier

Students@FEB

STAGE-ERVARINGEN
De zomer wordt gekenmerkt door mooi weer en lekker luieren aan het zwembad
of samen met vrienden op vakantie gaan. Dit was echter niet zo voor iedereen.
Sommige studenten kozen ervoor om stage te doen deze zomer. We gingen bij
enkele studenten horen hoe ze dit ervaren hebben.

RESPONDENT 1
Waar heeft u stage gedaan?
AB Inbev in Praag
In welke sector vond uw stage plaats?
Credit management

Wat was de inhoud van uw stage?
Ik moest er voor zorgen dat klanten die buiten hun betaaltermijn
zijn hun facturen betaalden. Verder moest ik betaalplannen
voorstellen en opvolgen en bekijken of orders van ‘slechte’
betalers wel goedgekeurd mochten worden. Hierdoor was er
dus ook veel contact met de klanten zelf.
Hoe was de werksfeer?
Heel goed, het was een jong team met vriendelijke en open
mensen. Zelfontwikkeling en bijleren stond hier centraal.
Heeft u veel bijgeleerd?
Ja, maar eerder in de sociale aspecten en omgaan met bepaalde
software (SAP, Salesforce, Excel), dan theoretische kennis die
ik bij een ander bedrijf zou kunnen gebruiken. Er was vooral heel
specifieke jobkennis nodig.
Wat was het minst leuke aan uw stage?
Het werk was oneindig. Dit kwam vooral omdat je niet werkte
tot het einde van een project. Er was ook geen doelstelling die
je kon behalen binnen de termijn van je stage.
Wat was het leukste aan uw stage?
De omgeving en de mensen. Ze waren dankbaar voor mijn werk
en ik werd als evenwaardig beschouwd en niet als ‘maar een
intern’.
Zou u in dit bedrijf willen werken?
Ja, er is een zeer goede sfeer, snelveranderende jobomgeving,
interessante graduate programma's en het is een internationaal
bedrijf dat haar hoofdzetel in België heeft.
Zou u een stage aanraden aan anderen?
Ja, het was een soort Erasmuservaring en ik denk dat het mijn
keuze om binnen een jaar een job te vinden zal vergemakkelijken. Dit waren de hoofdreden waarom ik de stage deed.
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RESPONDENT 2
Waar heeft u stage gedaan?
PricewaterCoopers (PwC)
In welke sector vond uw stage
plaats?
Accountancy en fiscaliteit
Wat was de inhoud van uw stage?
Helpen met de voorbereiding en het
invullen van de aangiftes in de vennootschapsbelasting.

Hoe was de werksfeer?
Het was een zeer aangename sfeer
met vriendelijke collega's en een fijn
team. Het was ook een rustige maand
dus de sfeer was relaxed.
Heeft u veel bijgeleerd?
Ja, maar vooral over hoe het werkleven
er zal uitzien en niet de theoretische kant.
Wat was het minst leuke aan uw
stage?
Het thuiswerken.
Wat was het leukste aan uw stage?
De leuke sfeer en collega’s.

RESPONDENT 3
Waar heeft u stage gedaan?
PricewaterCoopers (PwC)
In welke sector vond uw stage
plaats?
Audit
Wat was de inhoud van uw stage?
Ik moest samen met een team voorbereidend werk uitvoeren voor een audit.
Ik heb zo onder andere jaarrekeningen
nagekeken.

RESPONDENT 4
Waar heeft u stage gedaan?
FABA
In welke sector vond uw stage
plaats?
Juridische sector, lobbyen voor bouworganisaties
Wat was de inhoud van uw stage?
Juridische vraagstukken van aannemers
oplossen, artikels schrijven, informatie
opzoeken etc.

Hoe was de werksfeer?
Jeugdig en aangenaam
Heeft u veel bijgeleerd?
Ik vind eerlijk gezegd van niet, maar dat
komt omdat ik stage deed in het ‘nietbusy season’ en dan valt er helaas niet
al te veel te doen. Ik was ook maar een
intern dus ik mocht ook geen supermoeilijke taken uitvoeren.
Wat was het minst leuke aan uw
stage?
Het thuiswerken, waardoor je niet veel
contact had met collega’s.

Hoe was de werksfeer?
Ik heb voornamelijk telewerk gedaan
waardoor ik niet echt te maken heb
gehad met een werksfeer.
Heeft u veel bijgeleerd?
Ja, ik heb redelijk veel bijgeleerd over
hoe het werk er uitziet in de juridische
sector. Zo heb ik ook een beter beeld
gekregen over wat ik na het afstuderen
wil gaan doen.
Wat was het minst leuke aan uw
stage?
Door telewerk heb ik veel alleen op kot
moeten werken, waardoor er meerdere
saaie dagen waren.

Zou u in dit bedrijf willen werken?
Ja, ik zou hier willen werken omdat ik
het gevoel heb dat ik in dit bedrijf heel
veel kan bijleren op korte tijd. Daarenboven leveren ze diensten aan bedrijven
uit allemaal verschillende sectoren dus
je krijgt een breed beeld van de
zakenwereld.
Zou u een stage aanraden aan
anderen?
Ja, een stage helpt je inzien of een
bepaalde sector iets voor jou is om
later in te gaan werken. Het geeft een
goed beeld van hoe het werkleven
er uitziet.

Wat was het leukste aan uw stage?
In een echte werkwereld terechtkomen
tussen allemaal leeftijdsgenoten.
Zou u in dit bedrijf willen werken?
Ja, er zijn enorme groeimogelijkheden
en een fijne werksfeer.
Zou u een stage aanraden aan
anderen?
Ja, het geeft een realistisch beeld van
hoe je na het studeren zal werken en zo
krijg je ook een idee van wat je wilt doen
later en wat niet.

Wat was het leukste aan uw stage?
De bedrijfsbezoeken bij verschillende
grote Vlaamse bouwbedrijven. Het was
ook heel leerrijk om met ceo’s te
mogen praten en hun inzichten te leren
kennen.
Zou u in dit bedrijf willen werken?
Neen, de sector leunde niet aan bij mijn
interesses.
Zou u een stage aanraden aan
anderen?
Wel… het is enorm leerrijk maar ik zou
het enkel aanraden als je er voldoende
tijd voor kan vrijmaken tijdens het
semester.

Emma Strouven
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FEB AMBASSADOR SPOTLIGHT

CONNIE WU, CHINA
Connie Wu came to Leuven to deepen and expand her knowledge of
finance with a Master in Business Economics. She is now crafting her
career path towards strategic consultancy in the Netherlands.
“An exchange to Edinburgh in the UK during my bachelor
programme in accounting in China gave me a first taste of
studying abroad. I liked the experience and the different
educational system, so I wanted to further explore Europe.”
“An Italian friend recommended KU Leuven as a good university
with serious research. The Business Economics programme
caught my interest because I like finance but do not want to
continue in accounting. To broaden my career options, I decided
to learn more about different aspects and specialisations such
as micro finance, security pricing … Business Economics offers
quite some choice to customise your programme.”
“When I applied, I chose Financial Economics as my major and
Accounting and Finance as my minor. I wanted to see how
these subjects differed from my bachelor. On our first day,
however, we had an introduction for all new students. We were
divided into groups and informed about our programme
specifics. There I changed my mind and switched my minor to
something quite different, Production and Logistics. After all,
my main aim was to diversify. I grew quite fond of Operations
Strategy, not only because the professor is very funny, but also
because I gained great insights. It influenced my career plans
towards a more strategic path. Joining a team for the BCG
Strategy Cup, a case competition where you have to suggest
how a company can improve its strategy, probably also affected
my decision.”
“Business Finance still remains my absolutely favourite course
as it comprises all aspects of the cycle of a financial department
– from start-up to growth and when you are big enough,
investing in other companies. I loved the overview of how a
financial department grows, what you have do and what
knowledge you need at different stages. Currently I am doing
an internship in a venture capital company in Eindhoven to see
how the different methodologies to invest in other companies
work in practice – so interesting!”

THE NETHERLANDS
“I have been living in the Netherlands since February as the
pandemic make it hard and expensive to return home. So I
started as a consultant at PwC in Amsterdam in November.
I like the strategy parts of my internship and meeting with
companies to analyse different aspects: commerce, finance,
business and some technology. Analysing and solving problems
is my cup of tea, but I feel like I am not fully applying my financial
knowledge yet, so I am slightly changing course from investing
to consulting in the financial specialisation.”
“I started my application at KU Leuven quite early, about one
year beforehand, to get the admission tests and administration
done. I actually feel a bit sorry about sending so many emails
12

with questions. Nevertheless, I always received detailed and
thorough answers, got a lot of help and the staff were nice.”

A GOOD TIME IN LEUVEN BEFORE THE
PANDEMIC
“In September 2019 I arrived in Leuven and had an amazing
semester before the pandemic hit, so I feel very lucky. I am quite
organised and already had arranged housing before I arrived.
I did not want to stress about that any more upon arrival and
focused on all the activities, such as the orientation days.
I basically signed up for everything. In the week before the start
of the academic year my daily agenda was full of events,
lunches, making new friends and going out. I had a lot of fun!”
“’Study hard, party hard’ is a good summary of my first
semester. I lived in a student residence with both local and
international students. We always said that locals party from
Monday to Thursday and international students from Friday to
Sunday, but if you have friends in both groups, you are never at
home. I enjoyed the energetic and lively atmosphere, and I am
very grateful for that experience before the arrival of COVID.”
“Online classes were a big change for everyone. Professors
needed to figure out what worked, and we had to get used to
different methods. Although I definitely prefer offline classes,
I can say professors and staff made a lot of effort to make sure
we learned, understood and could always ask questions.”
“Our residence became very quiet as well since Belgian
students all went home during lockdown. Luckily, I still had the
company of some international students. We cooked and ate
together, and it helped a lot to still have friends around while
you could not go out. Of course, we also had plenty of time to
study and work on our thesis.”

FEELS LIKE HOME
“I definitely recommend KU Leuven to other students. I had a
great time and love the city of Leuven. To me it feels like home,
so I returned from the Netherlands for the summer and the
graduation ceremony. KU Leuven wholeheartedly welcomes for
international students and makes efforts to make a diverse
audience feel at home. Compared to the UK, living expenses
are quite affordable too. And not speaking Dutch is not a big
hurdle since most people understand English. So do not be
afraid. There are plenty of academic, cultural and social
activities, events and organisations which you can join to try out
and embrace new things. I have attended a lot and obtained
and received a lot - not only friendships, but experience and
new views from different people as well - and that is exactly the
point of studying abroad!”
Veerle De Grauwe

FEB AMBASSADOR SPOTLIGHT

LYNN KURNIAWAN, INDONESIA
Veterinarian Lynn Kurniawan decided to leave her comfort zone and dove
into the unknown world of economics in Brussels while studying the
Master in International Business Economics and Management (MIBEM).
“After working for 3,5 years as a veterinarian, I felt ready for
something more. I have always been curious about business
and economics, but these topics were rarely talked about in my
family nor a substantial subject in vet school. The field thus
became very distant and intimidating. Slowly, I started looking
into universities that offer a master’s programme in business
and economics. Who knows what I can achieve with the added
value?”
“Europe was always on the back of my mind when looking for
a suitable place to pursue a master. I have travelled quite a bit
but mostly within Indonesia. I wanted to know what it was like
to live in Europe. So when a friend recommended KU Leuven
as an old and renowned university, I looked for suitable courses
almost immediately. I stumbled upon the MIBEM and had a
hunch that the programme would be a good fit for me, as it was
tailored for people with no economic background. Before
applying I visited the Brussels Campus and spoke with the
programme coordinator. The fact that she took the time to meet
in person and explain about the programme and the university
really got me interested. I immediately felt a connection.”
“No matter how well I prepared before my arrival, I still felt
stressed in the beginning, particularly about administrative
things such as visa application and university registration.
Thankfully KU Leuven provided detailed information about the
process and support to get things done properly. The checklist,
personal suggestions for my ISP, and the information sessions
about insurance and other administrative matters at the start of
the academic year were particularly useful.”

HELPFUL PROFESSORS
“I started the one-semester preparatory programme leading up
to the one-year master and attended one semester of normal
classes before the pandemic hit. I felt more at ease once the
lessons started. The professors provided clear explanations and
were open for questions and discussions both during and after
class. The same effort was made during the pandemic when
we had to switch to online classes. Some professors really went
out of their way to help us, which I appreciated very much.
Going online and staring at a screen the entire day was probably
my biggest challenge during my studies as I have always been
a dynamic person. But I always look for the silver lining in less
favourable situations, so I realised that online classes gave me
extra time to take notes, enabled me to replay parts that I didn’t
immediately understand, and gave me the freedom to stop and
continue class when I wanted.”
“The course which I found most relevant was Human Resources
Management, as my research and master’s thesis was about

mental health and burn-out among veterinarians in Indonesia –
a first in my home country. The insights in mental health issues
among vets were eye-opening for both myself and my
colleagues. I have so far been invited to share my research
results in two podcasts and the engagement was overwhelming. People were grateful that the subject was finally
brought up, which made it extra special. I also liked Accounting.
I am a fan of numbers and hope to put my knowledge to good
use in the future.”
“I am glad that I was able to join a few extra-curricular activities
before the pandemic, such as the Wolfpack Sessions and the
student ambassadorship. The Wolfpack Sessions about entrepreneurship brought together a group of students from different
programmes and with different interests. We discussed various
topics in a casual and relaxed environment. An international
programme like MIBEM puts so many interesting people on
your way with whom you can have nice discussions. I even met
an Indonesian whom I would probably never meet at home!”

BRUSSELS: GREAT CITY!
“The worst part about the lockdown was probably the limited
contact I had with my friends and classmates. We could no
longer meet in the city centre for lunch or for a drink. This was
quite apparent during graduation, as I saw people from my
programme whom I had never met before. On the bright side,
sometime during the pandemic I bought a better bicycle to
explore Brussels and its surroundings. Cycling was less
stressful at the time because there were less cars and the
streets were quiet. That was somewhat relaxing.”
“My study period in Belgium was not entirely as I had imagined
it, but I certainly enjoyed it. I have proven to myself that I too
can comprehend and work in business and economics. I am
quite proud of myself, and I thank the staff, professors, and my
friends and family for their support.”
“I can definitely recommend MIBEM to anyone without a
business or economic background who wants to learn more
about this field. Check the website to see if it is what you are
looking for. If you have questions or doubts, never hesitate to
contact the student ambassadors or programme coordinator.
They are always happy to help.”
“Brussels is a big city, so be prepared. Take this opportunity to
explore and get to know new people. People at the university
are very open to conversations, so do not be too shy. You never
know what you might learn.”
Veerle De Grauwe
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INTERVIEW REINHILDE VEUGELERS
EN SOPHIE DE WINNE

Co-voorzitters BECO,
over het carrièrepad
aan de universiteit
Reinhilde Veugelers

In de januari-editie van ECONnect had Martijn Huysmans
het in zijn column over het academische carrièrepad van
universitair docent in Nederland. Is dit vergelijkbaar met
het carrièrepad aan KU Leuven en onze faculteit? Waar wordt
bij ons de klemtoon op gelegd? En vooral, hoe verlopen
de benoemingen en promoties? We vroegen het Reinhilde
Veugelers en Sophie De Winne, co-voorzitters van
de beoordelingscommissie (BeCo) aan de FEB.

WAARVOOR STAAT BECO? HOE WERKT ZE?

Sophie De Winne: BeCo staat voor de BEoordelingsCOmmissie
van de faculteit en is een adviesorgaan. De commissie is
verantwoordelijk voor alle adviezen (voor het Groepsbestuur
van Humane Wetenschappen en de Academische Raad) over
de in- en doorstroom van academisch personeel aan FEB.
Dat gaat over het aanwerven van (internationaal) academisch
personeel, het beoordelen van de junior profielen (tenure trackers)
in functie van een vaste benoeming, het evalueren van aanvragen tot contractverlenging en de promotiebeslissingen.
De commissie werkt in lijn met de universitaire en facultaire
strategie (bv. nadruk op internationalisering, gebalanceerde
aanpak met aandacht voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening), maar onafhankelijk van het faculteitsbestuur. Voor de
promoties en de verlenging van tijdelijke contracten werkt de
BeCo ook onafhankelijk van de onderzoekseenheden (OE’s).
Bij het werven en selecteren van professoren, en het evalueren
van tenure trackers is de voornaamste taak van BeCo het
monitoren van de kwaliteit, transparantie en rechtvaardigheid
van de processen. Binnen de faculteit hebben we namelijk de
keuze gemaakt om zowel voor het aanwervings- als tenureproces de uitvoering en advisering voor het grootste deel te
delegeren aan de OE’s. Dat is maar logisch, want uiteindelijk
gaat het over de aanwerving van hun toekomstige collega’s.
Deze decentralisatie sluit ook perfect aan bij het collegiale
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bestuurssysteem dat FEB en KU Leuven typeert. Concreet is
het de OE die beslist om iemand aan te werven, uiteraard op
voorwaarde dat er voldoende financiële middelen zijn. De OE
stelt vervolgens een zoekcommissie aan die de vacature
opstelt, internationaal op zoek gaat naar profielen en de selectie
organiseert aan de hand van jobseminaries en interviews.
Reinhilde Veugelers: De rol van de BeCo is het bezorgen van
de nodige input en ondersteuning voor de zoekcommissies en
het opvolgen van het selectieproces (bv. templates voor
vacatures opmaken, communicatie over wijzigende regulering,
advies geven bij de aanwerving van een specifiek profiel, het
volgen van de jobseminaries, het uitvoeren van onafhankelijke
selectiegesprekken met de kandidaten op de shortlist). Onze
taak is dus vooral het bewaken van de kwaliteit en transparantie
van het proces. Doorheen dit proces rapporteren de zoekcommissies regelmatig aan de BeCo. Wanneer er onduidelijkheden zijn, stelt de BeCo hierover vragen. De BeCo consulteert
ook externe experten uit het veld en stelt het uiteindelijke advies
op dat naar het Groepsbestuur wordt doorgestuurd.
WAT OMVAT DE POSITIE VAN EEN TENURE TRACKER
PRECIES?

Reinhilde Veugelers: Een tenure tracker is iemand met een
relatief junior profiel en wordt aangeworven voor vijf jaar. Hij/zij

krijgt een tenure track contract waarin wederzijdse verwachtingen
worden geëxpliciteerd. Dit bevat zowel de verwachtingen ten
aanzien van de tenure tracker omtrent onderwijs, onderzoek,
interne en externe dienstverlening en taal, als de ondersteuning
die de tenure tracker van de Faculteit en OE’s mag verwachten.
Deze wederzijdse verwachtingen worden ook besproken in
opstart- en opvolggesprekken doorheen het traject, samen met
de campusdecanen en coaches van de tenure trackers. In het
derde en vijfde jaar van het traject evalueert de BeCo het
dossier. Na drie jaar wordt vooral gekeken naar de voortgang
en de vraag of de tenure tracker ‘op schema’ zit en worden
eventueel adviezen rond verbeterpunten gegeven. In het vijfde
jaar is er een formele evaluatie om te kijken of iemand al dan
niet vast benoemd kan worden. Deze evaluatie gebeurt o.a. op
basis van adviezen van de OE’s en externe reviewers. De OE’s
hebben een beter zicht dan BeCo op hoe iemand dagdagelijks
functioneert en de externe reviewers garanderen een externe
kwaliteitscheck.
Sophie De Winne: De coach speelt een belangrijke ontwikkelingsgerichte adviesrol doorheen het traject. Tijdens de opvolggesprekken spelen ook de campusdecanen een belangrijke rol.
Zij vragen hoe de faculteit het traject kan faciliteren. Ook de
BeCo is aanwezig bij die gesprekken om eventuele vragen over
de evaluatieprocedure te beantwoorden of om verwachtingen
te aligneren. Deze gesprekken zijn ook belangrijk om de vinger
aan de pols te houden en de consistentie te bewaken in de
boodschappen die tenure trackers krijgen doorheen hun traject.
HOEVEEL PERSONEN VOLGEN NU ZO’N TENURE TRACK
BINNEN FEB? WORDT ER BIJ VACATURES OOK OP
ANDERE PROFIELEN INGEZET?

Reinhilde Veugelers: Momenteel hebben we aan FEB 20
tenure trackers. Daarvan zijn er twee die volgend jaar in hun
vijfde jaar zitten en die hun definitieve evaluatie krijgen. Zes van
hen krijgen een tussentijdse evaluatie. Niet alle vacatures
worden ingevuld door tenure trackers, maar we zien wel dat we
in toenemende mate tenure trackers rekruteren, onder andere
omdat we merken dat het heel moeilijk is om vacatures in te
vullen met (top) senior profielen. Daar speelt de concurrentie
met de andere business schools, die hogere competitieve lonen
kunnen bieden. Wij proberen concurrentieel te zijn door te
focussen op een aantal verschillende troeven, zoals onze relatief
platte organisatiestructuur (waarbij tenure trackers veel dezelfde
rechten krijgen als vastbenoemde professoren, bv. in het
begeleiden van doctoraatsstudenten, collegiaal bestuur en
aantrekken van onderzoeksmiddelen), onze sterke onderzoeksomgeving en onze uitgebreide onderwijsondersteuning. Ook de
sociale zekerheid in België kan een troef zijn.
Sophie De Winne: Voor de internationale senior profielen speelt
niet alleen het financiële aspect mee. Een verhuis naar België
heeft ook gevolgen voor het gezinsleven, zoals de partner en
eventuele kinderen die meekomen. En dat is een serieuze
drempel, die bij jongere profielen minder speelt. KU Leuven
voorziet heel wat informatie op dit vlak, bijvoorbeeld over de
huur- of huizenmarkt, gevolgen voor belastingen, verzekeringen,
school voor kinderen, maar de noden zijn groter dan zuiver deze
informatie. Vooral het helpen vinden van een job voor de partner
is iets wat misschien nog meer gefaciliteerd zou kunnen worden.

WORDT DE MEERDERHEID DIE AAN ZO’N TENURE TRACK
BEGINT OOK EFFECTIEF AANGEWORVEN?

Reinhilde Veugelers: De aantallen aan FEB zijn op dit moment
nog te laag om daar een accurate uitspraak over te doen.
Maar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS, er is geen concurrentie op het einde van het traject. De positie is er vanaf de
vacature. Dus, als je voldoet aan de criteria na vijf jaar, word je
aangenomen. Dan hoef je niet meer in concurrentie te gaan met
andere kandidaten. Als we goed geselecteerd hebben, zou de
meerderheid die aan een tenure track begint, ook aangenomen
moeten worden. Die absolute evaluatie aan het einde van de rit
is een bijkomende troef in de internationale rekrutering, naast
de inspanningen van de faculteit in de coaching en begeleiding.
Sophie De Winne: Je krijgt ook al meteen toegang tot onderzoeksmiddelen via de startfinanciering van 100.000 euro,
waarmee je bijvoorbeeld een doctoraatsstudent kan aanwerven.
Bovendien hebben ze vanaf de toekenning van de startfinanciering volledige bevoegdheid over hoe ze hun budget
besteden. Ook dat is een sterke KU Leuven-troef inzake rekrutering.
WIE ZETELT ER ALLEMAAL IN DE BECO?

Sophie De Winne: We zijn met negen leden in totaal, allemaal
verkozen voor een mandaat van vier jaar. Je kan na vier jaar
herverkozen worden. Van de negen leden zijn er dit jaar bijvoorbeeld twee “anciens”. De leden die een tweede termijn doen,
zijn het BeCo-geheugen en kunnen de continuïteit en consistentie
overheen de tijd bewaken. Bij de samenstelling probeert de
faculteit een evenwicht na te streven in gender, en over de
verschillende OE’s en campussen. Op de eerste vergadering
moeten alle leden een papier ondertekenen dat ze de belangen
van de faculteit behartigen en niet die van de eigen onderzoekseenheid. Die eerste vergadering wordt ook een voorzitter
verkozen en dit keer zijn we dus voor een duobaan gegaan.
Reinhilde Veugelers: Het gaat om een omvangrijk takenpakket, dat doorheen de tijd ook ruimer geworden is (bv. met
de introductie van de loopbaangesprekken aan FEB). Dit met
twee doen, is dus geen overbodige luxe. Verder hebben we een
complementaire expertise, mijn achtergrond in onderzoeksbeleid en Sophie’s achtergrond in personeelsbeleid. We fungeren
regelmatig als elkaars klankbord. We hebben bovendien ook
de onmisbare administratieve ondersteuning van Evi Fosse!
Zij zorgt voor de nodige continuïteit vanuit het ATP en denkt
mee over de optimalisatie van de processen.
HOE VAAK PER JAAR KOMEN JULLIE SAMEN? OP VASTE
MOMENTEN OF EERDER AD HOC?

Reinhilde Veugelers: Er zijn langs de ene kant de vacatures in
het eerste en tweede semester, en langs de andere kant de
promoties in het tweede semester. Voor de bespreking van de
finale adviezen voor de vacatures en de promoties komen we
formeel bijeen. Daarnaast zijn er ook een aantal informele
vergaderingen met de OE’s om een goede informatiedoorstroming en communicatie te genereren. En we proberen ook
één keer per jaar een interne evaluatiemeeting te plannen met
de BeCo-leden: Hoe zijn de vacatures en promoties verlopen?
Wat kunnen we leren? Hoe kunnen we verbeteren? We evalueren
de BeCo-werking ook met de decaan en de campusdecanen.
En dan zijn er nog een drietal vergaderingen met het rectoraat
en alle Beco-voorzitters van KU Leuven.
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leiderschap in de verschillende domeinen. We willen als BeCo
ook graag zien dat wat je in het verleden getoond hebt, ook kan
bestendigen naar de toekomst. Bij de promotiebeslissingen
kijken we dus, naast de verworven competenties en gerealiseerde
output, ook naar het potentieel en de visie voor de toekomst.
IS ER EEN BEROEPSPROCEDURE TEGEN DE EVALUATIES
OF IS HET ADVIES BINDEND?

Sophie De Winne: De BeCo formuleert adviezen voor het
bijzondere Groepsbestuur en de bijzondere Academische
Raad. We zijn aan hun vergaderkalender gebonden. We komen
aan vier tot zes formele vergaderingen per academiejaar.
MOET JE BIJ DE PROMOTIES ZELF EEN DOSSIER INDIENEN?

Reinhilde Veugelers: Het initiatief tot indienen ligt inderdaad bij
de kandidaat zelf. Je kan wel pas indienen drie jaar ná de
aanstelling in de huidige graad. Dat is een verschil met het
bedrijfsleven, waar de leidinggevende meestal beslist tot promotie.

Reinhilde Veugelers: Dat inzagerecht is er enkel voor de
promoties, niet bij de vacatures. Al krijgen de niet weerhouden
kandidaten wel feedback. We proberen om onze adviezen goed
te motiveren en daar transparant in te zijn, met respect voor de
privacy. Bij promoties wordt ook altijd de mogelijkheid tot een
gesprek ex post voorzien, zodat beide kanten hun verhaal
kunnen doen, om bepaalde nuances weer te geven en vooral
om uit te leggen wat we naar de toekomst verwachten.
Die feedbackgesprekken vinden wij als BeCo heel belangrijk.

Sophie De Winne: Een ander groot verschil met het bedrijfsleven is dat de BeCo een voorbeeld is van collegial governance.
De dossiers worden geëvalueerd door verkozen peers en het
advies wordt in groep geformuleerd, op basis van cijfers en
meer kwalitatieve input zoals de biosketch en meer contextuele
informatie (bv. over de traditie binnen bepaalde domeinen).
Het dossier wordt dus op vele manieren tegen het licht gehouden
en uitvoerig bediscussieerd. Het is geen zuivere teloefening.
De inbreng van de verschillende perspectieven rond de tafel
heeft een grote meerwaarde. Wanneer iemand aan tafel een
conflict of interest heeft omdat hij/zij actief samenwerkt met de
betrokkene, wordt die persoon buiten de discussie gehouden.

ZIJN ER MET DE LAATSTE RECTORVERKIEZINGEN

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE STATUTEN?

Sophie De Winne: Aanvullend op wat Reinhilde zegt, voor de
aanstelling als hoofddocent word je als tenure tracker absoluut
geëvalueerd. Dat betekent dat we bekijken of je na vijf jaar als
docent in je tenure track de lat gehaald hebt of niet, ongeacht
wat anderen gedaan hebben. Maar bij de volgende promoties
(naar (gewoon) hoogleraar) kijken we niet alleen absoluut,
maar ook relatief om een ranking op te stellen. Deze zijn dus
competitief. Op dit moment kunnen we niet alle positieve
evaluaties honoreren omdat de budgetruimte beperkt is.
Dat kan frustrerend zijn voor iemand met een positief advies,
maar geen bevordering. Vandaar het idee van de wachtruimte.
Wij hebben die voorlopig niet geïmplementeerd omdat we bij
het opstellen van de ranking rekening houden met voorgaande
adviezen, anciënniteit in een bepaalde graad, etc. naast uiteraard
de relatieve sterkte van het dossier. Tijdens de verkiezingen
werd ook geopperd om de promoties tot en met hoogleraar
absoluut te maken om de competitie wat te beperken. Maar
zover zijn we nog niet, dat zal eerst financieel doorgerekend
moeten worden.

Sophie De Winne: Je begint als tenure tracker of docent.
Daarna is er de stap naar hoofddocent. Dan ga je van hoofddocent naar hoogleraar en dan uiteindelijk van hoogleraar naar
gewoon hoogleraar. Wij hebben eigenlijk een heel vlakke loopbaan.
Doorheen de jaren verwerven en versterken we onze competenties
in de domeinen van onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
Bij een promotie wordt dan naar de (evolutie in) competenties
gekeken, maar ook naar collegialiteit en hoe je geïntegreerd
bent in de onderzoekseenheid. In de eerste stap moet je vooral
tonen dat je goed bent in onderzoek en onderwijs, en dat op
een collegiale manier. In de stap naar hoogleraar is het de
bedoeling dat je je nog meer hebt getoond op onderzoeksvlak
en dat je ook al eerste taken in interne dienstverlening opneemt.
Bovendien wordt hier ook verwacht dat je eerste initiatieven tot
(internationaal) leiderschap toont in onderwijs, onderzoek of in
relatie tot het werkveld, telkens gerelateerd aan je unieke kennis
en expertise. En voor gewoon hoogleraar zoeken we naar
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Sophie De Winne: We adviseren enkel, maar mensen hebben
wel een inzagerecht vooraleer de hogere niveaus beslissen.
Dan gaat het om het corrigeren van feitelijke onjuistheden,
bv. het aantal publicaties dat fout vermeld werd. Nadien wordt
gekeken of die onjuistheden zwaar genoeg zijn om het advies
te veranderen.

VERANDERINGEN OP TIL OMTRENT DE WERKING VAN
DE BECO’S?

Reinhilde Veugelers: Er zijn geen grote veranderingen gepland.
Wel kwam het idee van ‘de wachtkamer’ ter sprake tijdens de
verkiezingen, waarbij mensen die eerder een positief advies
kregen, maar niet gepromoveerd werden omdat de financiële
bevorderingsruimte niet voldoende groot was, in een wachtrij
geplaatst worden zodat ze het jaar nadien niet opnieuw moeten
indienen en zeker zijn dat ze elk jaar opschuiven in de wachtrij.
Maar daar is nog niets algemeens rond beslist. Op dit moment
valt dat nog onder de autonomie van de BeCo’s zelf.

KRIJGEN JULLIE TE MAKEN MET KRITIEK OP DE
WERKING VAN DE BECO?

Reinhilde Veugelers: Onderbouwde constructieve kritiek
is altijd welkom. Kritiek is gezond om te kijken hoe we de
processen kunnen optimaliseren. We vinden transparantie ook
heel belangrijk om vertrouwen te creëren in het systeem.
We hopen dat we door transparant te zijn veel kritiek kunnen
opvangen. Wanneer mensen hun promotie niet krijgen, is dat
natuurlijk frustrerend, maar dan zie je dat die feedbackgesprekken
toch wat duidelijkheid kunnen scheppen. Vanuit de OE’s is er
soms de vraag naar (nog) meer autonomie. Dat proberen we op
te vangen door zoveel mogelijk in tandem te werken met de OE’s.
Sophie De Winne: Als ik mijn personeelsbeleidsbril opzet, zit het
qua systeem wel goed omdat er heel veel checks en balances
zijn. Ook de wederzijdse verwachtingen bij de tenure trackcontracten en de loopbaangesprekken zijn een sterkte van FEB.
En er is het competitieve element, maar we zitten nu eenmaal
met schaarse middelen.
Reinhilde Veugelers: Onderzoekers zijn ook gewend om met
competitie om te gaan, maar het moet op een objectieve, faire
manier zijn, de criteria moeten helder zijn. Daar zit onze opdracht.
Sophie De Winne: Wat we wel merken, is dat de basisprincipes
van het systeem nog niet genoeg gekend zijn bij iedereen.

Transparantie over de processen zal voor meer begrip zorgen
voor de uitkomsten en voor meer vertrouwen. Ook daar willen
we op inzetten.
WAT ZOU NOG KUNNEN VERBETEREN?

Reinhilde Veugelers: De taalwetgeving, meer bepaald de tijdspanne waarbinnen de taalcertificaten behaald moeten worden.
Dat maakt het moeilijker om internationale profielen aan te
werven. Maar dat is een politieke kwestie.
Sophie De Winne: Bij deze een warme oproep aan de politiek
om daar iets aan te doen. We hebben geen probleem met het
stellen van taalvereisten, want dat bevordert de integratie, en er
is ook een uitgebreid aanbod om nieuw aangeworven personeel
te ondersteunen, maar er wordt veel van onze internationale
professoren verwacht in die eerste jaren. Om positief te
eindigen, wil ik misschien nog meegeven dat we toch echt wel
onder de indruk zijn van hoe hard er aan deze faculteit gewerkt
wordt, in alle geledingen. Als je al die dossiers bij elkaar legt,
mogen we fier zijn.
Ook veel dank aan de BeCo-leden die in alle stilte en achter de
schermen veel werk verzetten.
Michael Boelaert

News@FEB

“Coöperaties brengen
democratie in het
bedrijfsleven”
Coöperatieve vennootschappen tonen
zich tijdens de coronacrisis bijzonder
veerkrachtig. En dat is geen toeval,
weet prof. dr. Frédéric Dufays, die
het Postgraduaat in het Coöperatief
Ondernemen en Management leidt.
“Net omdat solidariteit en samenwerking er primeren, slagen dergelijke
ondernemingen er beter in om met de
grote maatschappelijke uitdagingen
om te gaan.” Reden genoeg om er
vaker voor te kiezen, vindt hij.
Begin 2021 telde ons land bijna 20.000 coöperatieve vennootschappen, wat gelijk is aan ongeveer 1 procent van alle actieve
ondernemingen. In onze contreien kom je deze ondernemingsvorm vooral in de landbouw tegen. Boeren verenigen zich
bijvoorbeeld om machines of voeders aan te kopen. Of ze slaan
de handen in elkaar met hun afnemers, de consumenten.
Die laatsten investeren mee in het landbouwbedrijf en verzekeren
zich zo van verse groenten en fruit. Ook in de energiesector,
en dan vooral in de hernieuwbare energie, zijn er meer en meer
spelers die zich op deze manier organiseren.
“Bijzonder aan coöperatieve vennootschappen is dat ze volledig
rond samenwerking en gelijkheid zijn opgebouwd”, vertelt prof.
dr. Frédéric Dufays van de Cera-Boerenbond Leerstoel
Coöperatief Ondernemen. “Wie zich bij een coöperatie
aansluit, investeert mee en krijgt beslissingsrecht. Hoeveel geld
hij/zij in het laatje brengt, is daarbij van geen tel. Eén lidmaatschap betekent één stem. Het uitgangspunt van een coöperatie
is ook niet winst maken, maar een oplossing bieden voor een
maatschappelijk probleem of een gemeenschappelijke nood.”
COÖPERATIEVE ONDERNEMINGEN HOUDEN GOED STAND
IN DE CORONACRISIS, ZO BLIJKT UIT VERSCHEIDENE
STUDIES. JE VERWEES HIER OOK NAAR IN DE FEBTALK
VAN SEPTEMBER. HOE VERKLAAR JE DAT?
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Frédéric Dufays

Frédéric Dufays: “Dat is een rechtstreeks gevolg van de
collectieve aanpak en de hoge ledenbetrokkenheid. Omdat de
leden van een coöperatie ook klant, leverancier of werknemer
zijn, voelen ze zich meer verantwoordelijk. Als het moeilijk gaat,
grijpen ze sneller in en zijn ze meer gedreven om naar oplossingen
te zoeken. Dat zal in een meer conventionele organisatie niet
zo gauw gebeuren. Bij de financiële crisis van 2008 bijvoorbeeld
besloten de werknemers van een aantal werknemerscoöperaties
collectief om tijdelijk minder te verdienen, om op die manier de
moeilijke periode te overbruggen zonder banen te schrappen.
Daarnaast is er de sterke focus op de lange termijn. Het doel is
niet om elk jaar een zo hoog mogelijk dividend op te strijken,
maar wel om de noden van de leden op lange termijn zo goed
mogelijk te vervullen. Verder zagen we in de coronacrisis ook
solidariteit tussen coöperaties. Coöperaties waar het beter ging,
zoals voedselcoöperaties, hielpen andere om door de crisis
te gaan.”

FOCUSSEN OP SAMENWERKING EN OP DE LANGE

VANUIT DE LEERSTOEL COÖPERATIEF ONDERNEMEN,

TERMIJN HOREN WE OOK IN DE PLEIDOOIEN VOOR

DIE PROF. LUC SELS EN JIJ SAMEN MET CERA EN BOEREN-

MEER DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP. VERWACHT JE

BOND OPSTARTTEN, ONTSTOND HET POSTGRADUAAT IN

DAT MEER ONDERNEMERS IN DE TOEKOMST VOOR EEN

HET COÖPERATIEF ONDERNEMEN EN MANAGEMENT.

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP ZULLEN KIEZEN?

WAT IS HET DOEL VAN DEZE OPLEIDING?

Frédéric Dufays: “Het is in elk geval een ondernemingsvorm
die goed bij deze sterk veranderende tijden past. Of er effectief
meer voor zal gekozen worden, is moeilijk in te schatten. Wat we
nu zien, is dat de ideeën en modellen die in coöperaties getest
worden, daarna in meer conventionele ondernemingen opduiken.
In de praktijk functioneren coöperaties dus vaak als proeftuinen
voor sociale innovatie. Persoonlijk hoop ik op termijn wel een
stijging van het aantal coöperaties in ons land te zien. Het is een
manier om meer democratie in de economie te brengen.”

Frédéric Dufays: “We richten ons op beleidsverantwoordelijken
binnen coöperaties die al een basiskennis over coöperaties
hebben en deze kennis willen uitbreiden en theoretisch verankeren.
We merkten in de gesprekken met bestuursleden en managers
van coöperaties een grote behoefte om afstand te nemen en
nieuwe wegen te verkennen. In dit postgraduaat reiken we de
tools aan opdat ze zich verder zouden kunnen ontwikkelen.
We maken eveneens ruimte om te netwerken met collega’s uit
andere sectoren, zodat goede ideeën en praktijken verspreid
raken.”

WAT BEDOEL JE DAARMEE?

Frédéric Dufays: “In een coöperatie verloopt de besluitvorming
op een zeer democratische manier. Dat is anders dan hetgeen
we in ons economisch systeem gewoon zijn. Doorgaans is de
regel: hoe meer geld je investeert, hoe meer macht je hebt.
In een coöperatie bestaat dit niet, want iedereen is gelijk en krijgt
één stem, ongeacht de kapitaalinbreng. Beslissingen vloeien
voort uit debat en collective intelligence. Het is nooit één persoon
die aan het roer staat en de koers bepaalt. Er wordt gezocht
naar consensus en oplossingen die door alle leden gedragen
zijn. Onderzoek leert trouwens dat wie in dergelijke organisaties
meedraait, ook daarbuiten meer geneigd is democratisch
gedrag te vertonen. Ook maatschappelijk hebben we er dus
voordeel bij als meer ondernemingen zich op deze manier
organiseren.”
JE HOOPT OP EEN STIJGING VAN HET AANTAL COÖPERATIES, MAAR IN DE PRAKTIJK ZIEN WE EEN DALING. VAN
23.518 IN 2011 NAAR 19.941 IN 2020, LEZEN WE IN THE
BELGIAN COOPERATIVE MONITOR 2021. HOE KOMT DAT?

Frédéric Dufays: “Die daling is het gevolg van een wijziging in
de wetgeving voor vennootschappen. In het verleden opereerden
nogal wat ondernemingen onder het statuut van een coöperatieve
vennootschap terwijl ze in de praktijk helemaal niet aan de
waarden en de principes van deze ondernemingsvorm beantwoordden. Sinds de nieuwe code in mei 2019 is er voor de
ondernemingen geen incentive meer om onder de vorm van
een coöperatieve te werken, waardoor die ‘valse’ coöperatieve
vennootschappen eruit gaan.”
WAT ZIJN DE UITDAGINGEN VAN EEN COÖPERATIE?

Frédéric Dufays: “De principes van een coöperatie zijn dan wel
eenvoudig, ze naar de praktijk brengen is dat allerminst. In het
begin is het meestal makkelijk om leden te betrekken en te
engageren, maar na verloop van tijd kan het enthousiasme
temperen. Het vraagt dus wel wat inspanningen om aan de kar
te blijven trekken, de behoeften van de leden te monitoren en
de besluitvorming democratisch te organiseren. Ook kapitaalinbreng is een uitdaging. Banken lenen niet graag geld aan
coöperaties uit, enerzijds omdat ze het model niet goed kennen
en anderzijds omdat er zoveel aandeelhouders zijn. Wie moeten
ze aanspreken als het fout gaat?”

“In een coöperatie verloopt
de besluitvorming op een
zeer democratische manier.
Dat is anders dan hetgeen we
in ons economisch systeem
gewoon zijn.”
OP 18 JANUARI 2022 START DE TWEEDE EDITIE VAN
HET POSTGRADUAAT. WAT IS ER VERANDERD TEGENOVER VORIGE KEER?

Frédéric Dufays: “We hebben vooral aan de vorm van de
opleiding gesleuteld. Het is een blended opleiding geworden,
waarbij we klassikale/fysieke lesmomenten met zelfstandig
online leren combineren. Op die manier kunnen deelnemers
meer op eigen tempo studeren en moeten ze zich minder
verplaatsen. Ook nieuw is dat je per module kunt inschrijven.
Je kunt bijvoorbeeld dit jaar alleen het stukje over bestuur
volgen en volgend jaar de rest doen. Dat laatste moet ook niet
per se. Wie het volledige postgraduaat doorloopt, maakt aan
het einde een proefschrift over de uitdagingen die hij/zij binnen
de coöperatie ervaart en bespreekt deze aan de hand van de
inhoud die tijdens de lessen ter sprake kwam. Bedoeling is om
zo tot een reeks aanbevelingen te komen, waarmee hij/zij in
de praktijk aan de slag kan.”
JE HEBT EEN DOCTORAAT OVER COÖPERATIES
GESCHREVEN. VANWAAR JE INTERESSE IN HET THEMA?

Frédéric Dufays: “Mijn vader is een serieel sociaal ondernemer.
Ik ben met deze ideeën opgegroeid en heb de voordelen ervan
van nabij kunnen zien. Ik ben naar de universiteit gegaan om
de concepten van coöperatief ondernemen te onderzoeken en
beter te begrijpen. Mijn onderzoek vandaag gaat over de
legitimiteit van het coöperatief model en de vraag hoe je de
democratische besluitvorming en ledenbetrokkenheid binnen
coöperaties kunt aanzwengelen. Via het postgraduaat hoop ik
dat die inzichten hun weg naar de praktijk vinden.”
Hermien Vanoost
Het Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en
Management start op 18 januari 2022 en loopt tot 7 juni
2022. Inschrijven doe je via puc.kuleuven.be
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Al wandelend duurzame bedrijfsmodellen
verkennen in Brussel: de ‘Sustainable
Entrepreneurial Promenade’
Via een wandeling door het centrum van Brussel duurzame
bedrijfsmodellen bestuderen; studenten FEB Brussel kijken
steeds verbaasd wanneer zij gevraagd worden om goede
stapschoenen aan te trekken wanneer de ‘Sustainable
Entrepreneurial Promenade’ (SEP) wordt aangekondigd.
In pedagogische artikels met betrekking tot duurzaamheid
wordt het combineren van lichaam en geest sterk aanbevolen.
Maar het ook effectief doen, is niet zo voor de hand liggend.
Al sinds 2013 maakt SEP deel uit van het aanbod.
Het parcours blijft min of meer gelijk, en dat geldt ook
grosso modo voor alle organisaties die op het traject liggen.
Dus, duurzaamheid ook als ‘blijven duren’.

In het artikel ‘Pedagogy of Passion for Sustainability’, dat verscheen
in ‘Academy of Management Learning and Education’, gaf professor Paul Shrivastava een lijst van mogelijkheden die duurzaam
management verbinden met lichamelijke oefeningen. Zo stelde
hij voor om strategische flexibiliteit aan te brengen via yoga;
competitieve strategie via voetbal of basketbal; coöperatieve
strategie via spelen en sociale activiteiten die samenwerking
vereisen zoals bijvoorbeeld dansen. Het integreren van klimsessies zou een andere mogelijkheid kunnen zijn. Studenten
werken met twee en leren hierdoor het belang van vertrouwen,
samenwerking en het stellen van doelen in een context die voor
hen onbekend is.
Bij het klimmen worden drie elementen verenigd in één les:
meer vernemen over duurzame businessmodellen en over eigen
vaardigheden via een uurtje klimmen. Studenten zien dit eerst
vooral als een interessante afwisseling met hoorcolleges.
In tweede instantie vernemen zij meer over Rising You, een sociale
organisatie die werkt vanuit Brussel, Antwerpen en Gent.
Via het klimmen leert Rising You vaardigheden aan die van pas
kunnen komen bij hoogtewerken. Niet iedereen werkt graag op
de hoogte van bijvoorbeeld windmolens, maar deze mensen
integreren hun passie in hun (toekomstig) werk. Rising You is
een perfect voorbeeld van een belangrijk model binnen sociaal
ondernemerschap: het tewerkstellingsmodel. De sociale
organisatie richt zich op de doelgroep, meestal mensen die
moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt omwille van een
gebrek aan de juiste kwalificaties of achtergrond. Door opleiding
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en praktische ervaring worden hun kansen op de arbeidsmarkt
vergroot.
Voor de Sustainable Entrepreneurial Promenade, met focus op
Brusselse hybride organisaties zoals Rising You, doen we een
beroep op de typologie van Sutia Kim Alter. Hybride organisaties
mixen sociale en bedrijfsdoelstellingen. In dit brede spectrum
zitten organisaties met een missie-gerichte of winstgerichte
doelstelling. In de eerste groep zitten sociale ondernemingen
en non-profitorganisaties met activiteiten die inkomsten genereren.
Onder de winstgerichte organisaties vallen maatschappelijk
verantwoorde ondernemingen en bedrijven die elementen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid toepassen, maar niet
volledig integreren in hun bedrijfsprocessen.
Sociale ondernemingen zijn weinig bekend bij de studenten en
ze opnemen via een wandeling toont de diversiteit aan binnen
deze economische sector en maakt ze zichtbaar. De belangrijkste reden van bestaan van een sociale onderneming is hun
sociale missie of het vervullen van maatschappelijke doelstellingen.
Deze organisaties opereren op de markt door het aanbieden
van een product of dienst, maar in tegenstelling tot winstgerichte
ondernemingen investeren zij hun inkomsten volledig terug in
de operationele kosten van de organisatie. Sociale organisaties
zijn anders omwille van hun uitgesproken sociale missie en
daarom past het ook om hen op een niet-klassieke manier te
laten ervaren door de studenten.

De wandeling start aan de campus in Brussel. KU Leuven past
ook binnen het ‘fee-for-service’-model. De universiteit vraagt
immers een bijdrage aan de studenten die niet overeenstemt
met de volledige kostprijs van het onderwijs.
De wandeling gaat richting de Koninginnegalerij die eerder een
ode is aan de consumptiemaatschappij. Toch geeft de galerij
voldoende opportuniteiten om bij stil te staan zoals duurzame
chocolade en het Fairtrade-label. Dit label is een illustratie van
het markt-intermediaire model. Het Fairtrade-label opereert als
verbinding tussen het doelpubliek en de markt. De boeren in
het zuiden hebben immers beperkte mogelijkheden en middelen
om hun producten zelf tot op de internationale markt te brengen.
De Koninginnegalerij loopt uit op de Grasmarkt die we rechts
inslaan. We houden halt bij Dille & Kamille dat zich recent heeft
gevestigd in Brussel, maar als winkelketen vooral interessant is
omwille van hun ontstaansgeschiedenis. Zij zagen het licht In
1974 in Utrecht: midden in de tijd van de aardoliecrisis en tijdens
de opkomst van uniforme winkelketens. Plastic werd geweerd
uit hun aanbod; alles werd gemaakt uit natuurlijke materialen.
Dat was helemaal anders dan de traditionele winkels op dat
ogenblik. Zij waren een duurzame winkel ‘avant-la-lettre’ en zijn
bijna 50 jaar later nog altijd een succes. Recent werd hun eerste
winkel in Duitsland geopend en brengt het totaal aan winkels op 39.
De Grasmarkt loopt vloeiend over in de Kiekenmarkt en daar
valt Bia Mara op. Deze duurzame ‘Fish & Chips’ is het initiatief
van twee Ierse vrienden die het klassieke fish and chips-model
wilden tillen naar een hoger niveau. Zij kregen de kans om dit
model uit te bouwen in Brussel in 2012 en ondertussen zijn er
al vier vestigingen: twee in Brussel en twee in Vlaanderen.
Bia Mara, wat Iers is voor zeevruchten, is interessant om te
reflecteren over duurzame vis en de rol van labels, zoals MSC
(Marine Stewardship Council) en APC (Aquaculture Stewardship
Council).

Hoe meer er richting kanaal wordt gewandeld, hoe duidelijker
het andere karakter van de stad tot uiting komt. Hier vind je dan
ook heel wat operationele modellen die Alter beschrijft, dicht bij
elkaar. Job Yourself in de Aalststraat past het ‘entrepreneural
support’-model toe waarbij toekomstige ondernemers worden
begeleid door hen een gestructureerde en veilige omgeving aan
te bieden waarin zij hun project kunnen ontwikkelen en testen
op de markt. Dergelijke aanpakken heeft de overheid erkend
door het wetgevend kader van Activiteitencoöperaties.
De laatste halte van de wandeling is een andere parel van
sociaal ondernemerschap en bevindt zich aan de andere kant
van het kanaal dat Brussel-Centrum scheidt van Molenbeek.
Atelier Groot Eiland past op ruime schaal het tewerkstellingsmodel toe. Hun doel is om armoede te bestrijden door zoveel
mogelijk Brusselaars te ondersteunen in hun zoektocht naar
werk. Hun projecten zijn dan ook erg divers: van een restaurant,
over een schrijnwerkerij tot een stadsmoestuin, en een bio-winkel
waar via opleidingstrajecten en werkervaring opnieuw wordt
geloofd in een andere toekomst. Duurzaamheid, sociaal ondernemen en een economisch bedrijfsmodel gaan hier hand in hand.
De Foodhub is als coöperatief model hun meest recente project.
Naast biologische producten die vaak rechtstreeks van kleine
en middelgrote producenten komen, is er aandacht voor
participatie van klanten, werknemers en producenten. Foodhub
wil een eerlijke prijs betalen aan de producent en afficheert hoe
die prijs is opgebouwd. Wat hun olijfolie in bulk betreft bijvoorbeeld, gaat 69% van de eindprijs naar de producent en 3% naar
transport.

Even verder op de hoek met de Anspachlaan ligt The Avocado
Show. Dit eetconcept is overgewaaid vanuit Nederland en daagt
ons opnieuw uit over het thema ‘duurzame’ avocado’s, het
ingrediënt dat zij uitsluitend serveren. Wat is een duurzame
advocado en kan er zoiets als een duurzame avocado zijn?
In de Ortsstraat, zet Or Caffee het debat over fairtrade en
andere labels alvast op zijn kop. Hier wordt bewust niet gekozen
voor labels. De droom van de stichters kwam in 2011 tot leven:
koffiebonen rechtstreeks aankopen en roosteren en goede,
langdurige contacten onderhouden met de boeren. Korte tijd
daarna realiseerden zij de volgende stap in de keten: het openen
van hun eerste koffiebar in Brussel.
De wandeling geeft ook de mogelijkheid om in te zoomen op
het beleid van de stad, zoals het belang van de voetgangerszone,
en om gentrificatie te illustreren in de Dansaertwijk. Bij het Leger
des Heils houden we even halt omdat deze sociale organisatie
een mooi voorbeeld is van het ‘service subsidization’-model.
Dienstverlening aan de armen in de stad wordt ondersteund
door deelname aan de markt. Op regelmatige tijdstippen wordt
er immers kledingverkoop gehouden waar iedereen aan kan
deelnemen. De opbrengst ervan komt ten goede aan hun werking.

En plots vraagt een student zich af waarom niet alles zo
transparant kan zijn. Of hoe een wandeling haar doel bereikt:
nadenken over het verrassend anders zijn van alternatieve
manieren van economische bedrijfsvoering.
Prof. dr. Ingrid Molderez – Professor MVO, Macro-Economie,
Service Learning en Sociaal Ondernemerschap
KU Leuven FEB, CEDON, Campus Brussel
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Emeritaat van
prof. Jan Vanthienen
Op 19 oktober jongstleden werd het emeritaat van prof. Jan Vanthienen gevierd.
Enkele sfeerbeelden!
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Professor Erik Buyst
over economische groei
in historisch perspectief
Hebben we wel economische groei nodig?
Er verschijnen heel wat oproepen om
over te schakelen naar een nieuw
of alternatief economisch model:
bijvoorbeeld de donut-economie
van eredoctorandus Kate Raworth,
Jason Hickel, over wie een artikel
in De Standaard is verschenen naar
aanleiding van zijn boek “Less is
More”, Mariana Zuccato en velen meer.
We worden om de oren geslagen in
artikels, documentaires en praatprogramma’s om een stop in te roepen
aan de eeuwigdurende groei die onhoudbaar zou zijn. De klimaatcrisis wijst
voor sommigen nu ook al in die richting.
Wat moeten we hiervan denken?
We gingen ten rade bij professor
Erik Buyst, economisch historicus,
om één en ander in perspectief te zetten.
WAAROP REAGEREN AL DEZE ‘ALTERNATIEVE
ECONOMISTEN’ NU EIGENLIJK, EN WAT IS HET HUIDIGE
ECONOMISCH MODEL?

Prof Erik Buyst: Ik zal beginnen met een historische invalshoek
en ik moet dan onmiddellijk terugdenken aan mijn jeugd. Dat was
in de jaren 70. Toen hadden we eigenlijk soortgelijke geluiden.
In die tijd was het Rapport van de Club van Rome (1972) de
bijbel voor diegenen die vonden dat economische groei slecht
was en in een catastrofe moest uitmonden, toch al 50 jaar
geleden. Als we bleven voortdoen zoals we in de jaren 60 bezig
waren, dan zouden we uiteindelijk in een wereld zonder grondstoffen en energie, zonder aardolie, aardgas terecht komen.
De wereld zou ten onder gaan aan de vervuiling en de oceanen
en rivieren zouden totaal vervuild geraken. Dus voor mij als
historicus is dat eigenlijk een beetje een herhaling van die ideeën
die altijd terugkomen.

Erik Buyst

Ik zeg altijd tegen de studenten: elke generatie heeft zo zijn
onheilsprofeten. In onze jeugd was dat dan het Rapport van de Club
van Rome. Maar we kunnen ook teruggaan naar de 19e eeuw.
Toen was er een paniekstemming in de stad Parijs omdat men
hoe langer hoe meer problemen had om de uitwerpselen van
de paarden weg te werken. En een of andere wetenschapper
had geschreven dat je binnen een aantal jaren in Parijs niet meer
met paard en kar door de stad zou kunnen rijden omdat je door
metershoge paardenuitwerpselen zou moeten laveren. Technologie
heeft dat helemaal omgegooid. Men had toen niet kunnen
voorzien dat paarden vervangen zouden worden door auto’s en
dat het uitwerpselenprobleem gewoon verdwenen zou zijn.
Vandaar dat ik toch altijd tegen de studenten zeg om voorzichtig
te zijn en ermee rekening te houden dat er technologische
veranderingen kunnen komen die ons denken van vandaag
compleet overhoop kunnen gooien.
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MOETEN WE DAN BLIJVEN VASTHOUDEN AAN
ECONOMISCHE GROEI?

Of we zo maar moeten blijven vasthouden aan economische
groei is een verhaal van ja en nee. Ik denk dat we economische
groei nodig hebben voor minstens twee redenen:
Ten eerste hebben we de enorme vergrijzingsgolf die op ons
afkomt. Dat betekent dat we veel meer moeten gaan uitgeven
aan pensioenen maar ook aan gezondheidszorg. Dat gaat
enorm veel geld kosten. Als we geen economische groei
hebben (en de Vergrijzingscommissie heeft dat voor een stuk
berekend) dan gaat men de belastingdruk (fiscaal, parafiscaal)
enorm moeten opdrijven. Als we wel economische groei hebben
dan gaat men dat veel minder moeten doen. Dus in die zin
maakt economische groei ons het leven ook wat gemakkelijker.
Dat is één element.
We hebben niet alleen de vergrijzingsfactuur die op ons afkomt
maar ook de vergroeningsfactuur. De Vlaamse regering bediscussieert hoe we de Vlaamse economie klimaatbestendiger kunnen
maken. Dat betekent dat we de woningen veel meer moeten
isoleren; dat we moeten overschakelen op warmtepompen
zoals onlangs hier in het gebouw is gedaan. Dat kost véél geld,
zeker omdat er ook heel wat mensen zijn, ik denk aan gepensioneerden die in een oude woning wonen, die dat geld niet
hebben om een warmtepomp te installeren of om hun woning
te isoleren. Pensioenen zijn helaas laag in ons land. De overheid
zal met middelen op tafel moeten komen om dat mogelijk te
maken. En dat wordt dan ook weer gemakkelijker als er economische groei is. We zijn eigenlijk veroordeeld tot economische
groei. Anders kunnen we gewoon de facturen die op ons
afkomen niet blijven betalen.
IS ELKE ECONOMISCHE GROEI OKÉ, OF MOETEN WE
DAAR TOCH EEN ONDERSCHEID IN MAKEN?

Dan komt die vraag: welk soort economische groei willen we?
Natuurlijk is de kritiek die nu gegeven wordt op ons economisch
model terecht. We verbruiken inderdaad teveel energie en teveel
grondstoffen, er is nog altijd teveel vervuiling ondanks al onze
inspanningen, maar in onze leefperiode is er toch veel veranderd.
Ik heb ooit bedrijfsgeschiedenissen geschreven en bedrijven
waren altijd heel fier op hoe de curve van vervuiling naar
beneden ging. Maar dat betekent wel dat als je het omgekeerd
bekijkt, dat wij in een omgeving leefden met nog véél meer
vervuiling, met veel luchtverontreiniging. Toen bestonden al die
filters nog niet die nu op de schoorstenen van de fabrieken
staan. Ik en mijn leeftijdsgenoten zijn eigenlijk opgegroeid in een
veel meer gepollueerde samenleving dan vandaag. En het zou
ons toch voor een stuk hoopvol moeten stemmen dat technologie oplossingen kan bieden om onze economische groei
minder vervuilend te maken. We verbruiken nu ook veel minder
energie en minder grondstoffen om dezelfde hoeveelheid BBP
te genereren. We gaan er eigenlijk sterk op vooruit. Je moet
eigenlijk ook het economisch systeem de tijd geven om zich
aan te passen. Ik denk dat mensen soms te ongeduldig zijn,
en perspectief missen, en daardoor het probleem erger maken
dan het is.
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IN HET INTERVIEW MET JASON HICKEL IN DE STANDAARD
STOND DAT ONS HUIDIGE ECONOMISCH MODEL EIGENLIJK
PAS SINDS DE MIDDELEEUWEN BESTAAT, IS DAT ZO?
WAS HET DAARVOOR OP WERELDVLAK GEWOON HANDELDRIJVEN? IS DAT STILAAN ONTWIKKELD OF ZIJN ER OOIT
ANDERE TYPES BEDRIJFSVOERING OF HANDELDRIJVEN
GEWEEST?

Marktwerking, dat hadden ze ook al in het Romeinse Rijk en in de
Griekse wereld. We vinden zelfs kleitabletten terug in Mesopotamië
en we vinden dat ook in de papyrusrollen van Egypte terug.
Dus markttransacties zijn veel ouder dan de middeleeuwen.
In de middeleeuwen is wel een versnelling gebeurd van het
handelsgebeuren omdat er toen in West-Europa een veelheid
van steden op kwam (Brugge, Gent, Antwerpen, …) die handel
gingen drijven. Dat heeft het fameuze handelskapitalisme zoals
dat wordt genoemd een duw in de rug gegeven.
Maar het economisch model dat we nu kennen is veel meer een
kind van de industriële revolutie. We zijn eigenlijk pas op grote
schaal fossiele brandstoffen gaan gebruiken met de start van
de industriële revolutie in de loop van de achttiende eeuw.
Vóór de stoommachine hadden we niet veel nodig, maar om
de stoommachine aan te drijven waren kolen nodig. Het is ook
tijdens de industriële revolutie dat de ijzerproductie op gang
kwam en de staalproductie enorm toenam. Ook daar heb je
enorme hoeveelheden cokes en steenkolen voor nodig.
Dus voor mij ligt de cesuur veel meer in de periode van de
industriële revolutie. Dat begint eind 18e eeuw in Groot Brittannië
en komt bij ons in het begin van de 19e eeuw en versnelt
serieus. We hebben meer fossiele brandstoffen nodig en meer
grondstoffen zoals ijzererts. Maar we beginnen ook minder aan
circulaire economie te doen. Vroeger werden materialen
gebruikt totdat ze werkelijk uit elkaar vielen. Kleren werden
versteld omdat ze zo duur waren. Hetzelfde met bouwmaterialen.
Bij de Franse Revolutie zijn een aantal kathedralen afgebroken,
zoals de Sint-Lambertuskathedraal in Luik, en de stenen
werden gerecycleerd en beschouwd als een soort steengroeve.
Het duurde decennia voordat die kathedraal verdwenen was
omdat men al die steenblokken hergebruikte om fabrieksgebouwen en woningen van te maken.
Ons economisch model is ontstaan in het begin van de 19e eeuw,
tijdens de industriële revolutie, met een versnelling na de
Tweede Wereldoorlog. Onze wegwerpmaatschappij is eigenlijk
begonnen in de loop van de 19e eeuw en is ook versneld na
de Tweede Wereldoorlog. Met de plastics zijn we natuurlijk in
een nog veel grotere fase terechtgekomen.
HET LIJKT EROP DAT MEN IN DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
GEWOON WINST WILDE MAKEN, EEN GOED DRAAIEND
BEDRIJF EN MEER SPOORWEGEN WILDE. NU LIJKT DAT
OP ‘DE DICTATUUR VAN DE GROEI’: DE ECONOMIE ALS
GEHEEL MOET GROEIEN, EEN BEDRIJF MOET GROEIEN.
MAAR DE BAKKER OM DE HOEK BIJVOORBEELD IS ALTIJD
BAKKER GEBLEVEN. WAAR KOMT DIE DRUK VAN DE
GROEI VANDAAN EN SINDS WANNEER IS DAT GEKOMEN?

Het winstmotief heeft altijd gespeeld, dat is een constante.
Het is natuurlijk een ander verhaal wie er met de winst gaat
lopen. In de Romeinse tijd roomde de Romeinse keizer een flink
stuk van de winsten af, duidelijk om zijn legioenen te financieren
enz. De dag van vandaag is er een enorme focus op groei.
Facebook en internetplatformen in het algemeen zijn enorm
groot geworden. Dat hangt voor een stuk ook wel samen met
de industriële revolutie, zoals een ijzerfabriek. Als je met hoogovens werkt moet er een zekere schaal zijn om rendabel te zijn.
Met de chemische nijverheid van de late 19e eeuw is dat nog
verder toegenomen in het begin van de 20e eeuw. En de
autoassemblage, zoals Henri Ford die heeft geperfectioneerd,
heeft nog grotere bedrijven nodig om rendabel te worden. Dus,
er is inderdaad wel een link tussen schaalgrootte aan de ene
kant en het rendabel zijn van een onderneming aan de andere
kant. Maar dat geldt niet voor alle bedrijfstakken. Je hebt de
lokale slager, bakker, horeca en andere lokale spelers die wel
degelijk overeind blijven in die race naar groei.
HET IS DUIDELIJK DAT SOMMIGE BEDRIJVEN GROOT
MOETEN ZIJN, MAAR MOETEN DIE DAN NOG MEER
GROEIEN? MEN ZEGT SOMS DAT DE ECONOMIE MINDER
GOED GAAT WANT ER IS MAAR EEN GROEI VAN EEN
HALF PROCENT. MAAR WAAROM MOET DAT MÉÉR ZIJN?

Voor mij moet er groei zijn om die toekomstige pensioen- en
klimaatfacturen te betalen, zoals ik al uitlegde. Anders wordt dat
veel moeilijker en ga je de mensen de fiscale schroef moeten
aandraaien. Dan kan je als politicus niet overleven. Je ziet dat
in de Verenigde Staten al; wie wint de verkiezingen? Het zijn de
politici die belastingverlagingen voorstellen. Maar als we de
fiscale schroef blijven aandraaien, gaan we in Europa in hetzelfde
straatje terecht komen en zitten we helemaal in de problemen.
Want hoe gaan we dan de pensioenfactuur en de klimaatfactuur
betalen?
Economische groei heeft natuurlijk ook te maken met de groei
van een managementklasse. Een groep van professionele
gesalarieerde managers die ook in de late 19e eeuw is ontstaan
en die heeft er natuurlijk alle belang bij een bedrijf te laten
groeien. Want hoe groter het wordt, hoe complexer het wordt,
hoe meer managers je nodig hebt en hoe beter je die managers
moet betalen om zo’n complexe organisatie te runnen.
Die belangen zijn in elkaar verstrengeld. Hoe groter het bedrijf
hoe beter de managers betaald gaan worden of dat althans
hopen. En dat is natuurlijk een logica waar je vragen bij kunt
stellen. Je hebt dan geen maatschappelijk doel meer (mijn doel
is facturen betalen) maar je hebt een bepaalde maatschappelijke groep die probeert zichzelf te verrijken, want daar komt
het uiteindelijk op neer.
HET LIJKT ER OP DAT ER NU ECHT EEN PROBLEEM IS.
HET KLIMAAT VERANDERT WELDEGELIJK. WE WETEN
ZELFS NIET OF HET EXPONENTIEEL GAAT. DUS MISSCHIEN
MOET DAAR TOCH IETS AAN GEBEUREN EN DAN WORDT
DAT GEKOPPELD AAN DIE GROEI. DENKT U DAT DAT EEN
GOEDE KOPPELING IS? OF DENKT U DAT ER ANDERE

IS ER EEN GOEDE MANIER OM MET ONZE HUIDIGE CRISIS
OM TE GAAN ALS WE NAAR DE GESCHIEDENIS KIJKEN?

In de eerste plaats is er weer het element groei. Uiteraard moeten
we iets doen aan de klimaatuitdaging, ik ben daar 100% van
overtuigd. En vandaar ook dat ik bezorgd ben dat er geld moet
zijn om dat te kunnen aanpakken. Maar er is nog een tweede
probleem en daar mogen we de ogen ook niet voor sluiten.
Europa is niét de grote vervuiler. China en in zekere mate ook
India zijn die grote vervuilers; zij vervuilen 4-5x meer dan wij.
En daar hoor ik eigenlijk te weinig kritiek op. Men stelt altijd wel
het westerse model in vraag, maar wie gaat er nu eens
protesteren aan de Chinese ambassade bv. om aan te klagen
dat hun economisch model van staatskapitalisme helemaal op
niets trekt? Want eigenlijk is het toch wel heel jammer dat de
Chinezen die heel recent hun economie hebben opgebouwd
dat eigenlijk op een oude en vervuilende manier hebben gedaan.
China probeert onze levenswijze te kopiëren, te overtreffen.
India en de landen in Latijns-Amerika en Afrika willen ook onze
levensstandaard bereiken. Eigenlijk dreigt het westerse model
slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Wij kunnen wel
zeggen dat we genoeg groei hebben gehad en we hebben
inderdaad een bepaald niveau bereikt. En tussen haakjes,
zelfs dan kunnen we onze facturen nog niet betalen. Terwijl de
mensen van andere landen ten opzichte van het westen nog
altijd een kloof hebben die ze willen dichten. We kunnen onze
collega’s in China, India, Afrika, Latijns-Amerika toch niet
ontzeggen wat wij hebben?
Ik zou de groei niet weggooien maar wel streven naar een groenere,
circulaire economie waarbij we veel minder grondstoffen nodig
hebben en alleen maar schone energie. Op die manier kunnen
we de rest van de wereld een instrumentarium aanbieden om
toch hun levensstandaard te verhogen zonder de planeet om
zeep te helpen. Ik denk dat we daar veel meer mee moeten
bezig zijn. Dat is voor mij de grote uitdaging, want anders gaan
we in de wereld nog militaire conflicten krijgen.
MAAR WAT LEERT DUS DE GESCHIEDENIS ONS DAAROVER?

We hebben inderdaad soortgelijke problemen gekend in het
verleden. In de 19e eeuw hebben we Marx gehad. Die zei dat
het economisch systeem voortborduurt op alleen maar schaalvergroting, waarbij uiteindelijk enkele superkapitalisten overblijven
en de rest het mopperend proletariaat is. Op een bepaald
moment zag het er ook in de 19e eeuw naar uit dat we die weg
opgingen. Maar de westerse democratieën, samenlevingen en
het economische systeem hebben zich zodanig kunnen transformeren waardoor meer mensen deelachtig zijn geworden aan
de economische groei. De vruchten zijn wel wat evenrediger
verdeeld. Dat we nu een relatief egalitaire samenleving hebben
is toch wel een enorme overwinning tegenover die situatie rond
1850 toen Karl Marx zijn Communistisch Manifest had geschreven.
Voor mij creëert dat hoop. Dat betekent dat we in het verleden
bewezen hebben dat we als economisch, maatschappelijk
systeem een bocht kunnen maken. We hebben de meeste
mensen naar een hoger welvaartsniveau kunnen trekken.

MANIEREN ZIJN ALS WE KIJKEN NAAR DE GESCHIEDENIS?
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Ik denk dat we dat met het klimaat ook kunnen, maar we
moeten gewoon wat geduld hebben. En we moeten ook het
juiste institutioneel kader creëren om dit allemaal te doen.
WELKE PARAMETERS ZIJN BELANGRIJK OM WELVAART
TE METEN? HET ULTIEME DOEL IS HET GELUK OF HET
WELZIJN VAN DE MENSEN. WE MOETEN DE WELVAART DUS
METEN. IK HEB DE INDRUK DAT DIE NU VOORAL GEMETEN
WORDT ALS BBP. IS DAT EEN GOEDE (PARA)METER? IS
DAT GOED OM DAARMEE VERDER TE GAAN?

Ik blijf het BBP een goede graadmeter vinden. Je moet nu
eenmaal weten hoeveel goederen en diensten we nu produceren.
Het grote probleem is dat men van het BBP veel te veel verwacht.
Naast een BBP moeten we ook een goede meetmethode van
het geluk zoeken. We moeten zeker naar het geluk kijken en
naar onze voetafdruk en we moeten ook durven kijken of de
overheden wel met de juiste prioriteiten bezig zijn, niet alleen in
België maar wereldwijd. Op die manier moeten we én het BBP
én het geluk én een aantal andere parameters gebruiken.
RECENTELIJK HEB IK HET BOEK VAN STEPHANIE KELTON
ONDER OGEN GEKREGEN, OVER DE BOEKHOUDING VAN
DE OVERHEID, DAT DIE ANDERS IS DAN DE BOEKHOUDING
VAN EEN GEZIN. DAT HET GELD VAN DE OVERHEID IN
RODE INKT WORDT OVERGEZET IN ZWARTE INKT ERGENS
ANDERS IN HET LAND. VERANDERT DAT NIET HET
CONCEPT VAN GELD? WAT BETEKENT STAATSSCHULD
DAN NOG? ALS ER GEEN GELD IS, KUNNEN WE DAN NIET
GEWOON GELD BIJDRUKKEN, ZOLANG DE INFLATIE
MAAR NIET TE VEEL STIJGT? MOETEN BELASTINGEN

IN HET INGEWIKKELDE BELGIË MET HEEL WAT
REGERINGEN LIGT DAT ALLEMAAL NOG WAT MOEILIJKER?

Ik denk het niet. Want er zijn serieus verschillende economische
structuren. In Wallonië heb je nog altijd een groot werkloosheidsprobleem, in Vlaanderen is er vooral een tekort aan arbeid.
Ja, dan moet je je beleid differentiëren. De remedies voor
Wallonië werken niet meer voor Vlaanderen en vice versa.
Ik geloof in deze evolutie maar het moet op een intelligente
manier gebeuren. Met heel duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En daar zit het probleem. We zitten
in België met het lasagneverhaal. Er zijn (te) veel lagen en dat is
een ‘flou artistique’: wie is bevoegd en wie is verantwoordelijk
voor wat. Als je dat loslaat, kom je in wat economen het ‘common
pool’-probleem noemen. Je hebt een grote pot geld, iedereen
vliegt daarop af en probeert er zoveel mogelijk uit te grabbelen.
Dat is wat er in België gebeurt. In Nederland gebeurt dat veel
minder, daar houdt men de touwtjes veel strakker in handen.
Ik was en ben eerlijk gezegd teleurgesteld hoe de pers in België
rapporteert over de begrotingsproblemen. We hebben nu de
begroting van de Federale Overheid gehad, één van de zwakste
begrotingen in jaren. Journalisten hebben gewoon het persbericht
van de overheid klakkeloos overgenomen. Als je de kennis niet
in huis haalt, contacteer dan een specialist die kan uitleggen
wat de sterke en de zwakke punten zijn. De begroting is een
emanatie van onze democratie. Daarin komen de keuzes die
we met z’n allen nemen tot uiting: aan wat willen we geld geven
en wat niet, aan wat geven we te weinig of teveel geld uit.
Die discussie wordt in België totaal niet gevoerd en dat is
gevaarlijk voor de democratie. Nu kunnen politici zomaar geld
uitgeven zonder dat ze echt ter verantwoording worden geroepen.

DAN WEL VERHOOGD WORDEN?

Natuurlijk er is verschil tussen een huishoudbudget en een
staatsbudget. Al is het maar dat de overheid uiteindelijk zijn
schulden nooit terugbetaalt. Maar aan de andere kant hebben
we toch wel het duidelijke voorbeeld van Griekenland gehad:
dat ging failliet in 2010. Daar heeft men de overheidsfinanciën
ook maar laten lopen en dat is nog eens buitenlands
gefinancierd. Dat maakt het nog veel complexer. Op een
bepaald moment kon Griekenland zijn facturen niet meer
betalen. Dan moet je als een waanzinnige beginnen te hakken
in de overheidsuitgaven en dat betekent pensioenen, lonen en
werkloosheidsuitkeringen verlagen. Het staatsbankroet werd er
wel afgewend, maar de sociale kost is enorm. Griekenland moet
toch wel een afschrikwekkend voorbeeld zijn voor wat ons
boven het hoofd hangt als die overheidsfinanciën ooit uit de
haak gaan.
Ik zou toch durven pleiten om anders naar overheidsfinanciën
te kijken dan naar gezinsfinanciën, maar we moeten ook niet
doen alsof er geen probleem is. We zitten nu in België met een
overheidsschuld van opnieuw 120% van het BBP. Dat betekent
dat als er nog eens een bankencrisis komt dat we niet veel
reserve meer hebben. Niemand weet waar die reserve ligt.
Maar hoe groter de staatsschuld is, hoe moeilijker het wordt.
Nederland houdt zijn overheidsfinanciering op orde (60-70%
van het BBP aan overheidsschuld). Dat betekent ook dat wij
onze overheidsfinanciën, onze overheidsuitgaven, onder controle
kunnen houden.
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MISSCHIEN HEEFT HET OOK TE MAKEN MET CORONA?
BETER IETS DOEN DAN NIETS DOEN?

In de hoop dat corona geleidelijk aan uitdooft komen we terug
in een regime van ‘de juiste keuzes maken’. We mogen geen
geld over de balk gooien. In Nederland is het deficit naar bijna
nul gereduceerd. Wij zitten nog met een jaarlijks begrotingsdeficit van 4%. Er loopt toch ergens iets mis. Onze overheidsschuld
is anders, ons begrotingstekort is anders.
MAAR IN JAPAN HEBBEN ZE EEN NOG VÉÉL GROTERE
OVERHEIDSSCHULD?

Japan is een speciaal geval omdat dat allemaal binnenlandse
schuld is die bij de banken zit. Vroeger was dat in België ook
zo maar in de jaren 90 en sinds de invoering van de euro is dat
allemaal meer internationaal geworden. Je moet dan gewoon
veel voorzichtiger zijn.
BESTAAT BELGISCH PAPIER NOG, OF ZIT DAT BIJ EUROPA?

Het monetaire deel zit bij de Europa, maar het overheidsverhaal
niet. We hebben de euro, maar we hebben nog altijd Belgisch
overheidspapier en als het begint te spannen neemt de rentemarge toe tussen België en Duitsland of Nederland. Dan zie je
kwaliteit boven drijven. Bij de volgende financiële crisis zullen
wel een paar alarmbellen afgaan. En wat mij het meest bekommert,
is dat België qua overheidsfinanciën hoe langer hoe meer lid

wordt van de mediterrane landen (Italië, Spanje, Frankrijk,
Turkije, met slechte overheidsfinanciën) terwijl Nederland mee
doet met het Scandinavische en het Duitse verhaal, waar men
de overheidsfinanciën veel beter onder controle weet te houden.
EN WAT KAN DAT DAN BETEKENEN VOOR BELGIË
VOOR DE TOEKOMST? STEL U VOOR DAT HET NOG
SLECHTER WORDT MET NOG EEN GROTERE
STAATSSCHULD?
Op een bepaald moment gaat het renteverschil met Duitsland
groeien. Als je al een grote schuld hebt en de rente begint op
te lopen, nemen intrestlasten serieus toe. We krijgen dan
hetzelfde als in de jaren 80, dat de intrestlasten meer en meer
middelen van de begroting opeten, met als gevolg dat je geen
geld meer over hebt voor nieuw beleid, en/of voor de pensioenfacturen en klimaatfacturen te betalen. Dus je speelt dan een
gevaarlijk spel.
IS DAT WAT NU GEBEURT IN DE VERENIGDE STATEN?
ZIJ GEVEN HEEL VEEL UIT AAN DEFENSIE, OOK
NIEUWE INFRASTRUCTUUR, … MAAR HEBBEN
OOK EEN GROTE STAATSSCHULD. MOETEN ZE
DAAR KEUZES MAKEN, OF ZIJN DIE KEUZES
GEWOON IDEOLOGISCH? HEEFT DAT TE MAKEN
MET DEFICIT?
Voor een stuk is dat ideologisch. Maar in de Verenigde Staten
heeft men een heel ander voordeel. De Amerikaanse dollar is
nog altijd dé internationale reservemunt. Zij kunnen gewoon
dollars bijdrukken als het er begint op te spannen. Voor het
bijdrukken van euro’s moet je toelating hebben van alle lidstaten.
Er zullen zeker lidstaten zijn die ‘neen’ gaan zeggen. Dus daar
kun je niet op rekenen.

TOT SLOT: LEIDT ECONOMISCHE GROEI TOT
KAPITAALACCUMULATIE EN -CONCENTRATIE?

Ja, er is inderdaad een tendens naar kapitaalaccumulatie. Maar er
zijn ook grote uitzonderingen. In de jaren 50-60, tijdens de
‘Great Compression’, was er een periode met hoge marginale
aanslagtarieven in de belastingen, tot zelfs 70-80% in de
Verenigde Staten onder President Eisenhower. En het gevolg
was dat de inkomensongelijkheid enorm verminderde in die
jaren, en zelfs nog in de jaren 70. Dus het kan, inkomensongelijkheid verminderen. Maar nu zien we helaas in de 21e
eeuw dat de inkomensongelijkheid opnieuw toeneemt.
Dat heeft onder andere te maken met de superrijken, zoals quasi
monopolies in de informatica business, via bv. Amazon, Facebook,
Netflix. Belastingen die de rijken niet betalen moet de middenklasse betalen. Ook omdat onze inkomens allemaal 100%
gekend zijn, terwijl de inkomens van die rijke groepen veel
moeilijker te bepalen zijn; ze kunnen schuiven en verhuizen naar
het buitenland en dan valt er niets meer te belasten. We hebben
dat gezien met de Franse President Mitterrand die in de jaren
80 ooit een regering had met socialisten en communisten. Toen
werd ook de fiscale schroef serieus aangedraaid en het gevolg
was massale kapitaalvlucht.
Niet alleen de belastingtarieven zijn van tel, maar ook de
stabiliteit, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie
van het fiscale systeem. Als het hier transparanter en
eenvoudiger zou zijn, zou het minder kosten en allicht ook een
groter draagvlak kennen.
Complexiteit creëert overbodige bureaucratie, en ontwijkingen.
Dus vandaar: keep it simple, less is more, ook op fiscaal vlak.
Hanneke van Sloten & Hilde Roos
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ALUMNIDAG 2021:
“ALORS ON DANSE”
Zeer diep zijn we in de Ekonomika archieven gedoken, maar nergens vonden we een precedent voor een
afgelasting van hét alumnifeest van het jaar. Helaas moesten we de editie van 2020 met een jaartje uitstellen,
maar op 9 oktober 2021 zagen we dat een economist het feesten niet zo snel verleert. Ook dit werd een
uitzonderlijke editie: door de steeds wisselende overheidsmaatregelen was de planning een huzarenstuk en
werd gekozen om eenmalig geen spreker(s) uit te nodigen. Stromae indachtig, werd besloten om alle ruimte
te laten voor het dansfeest.
De prachtige locatie van De Hoorn in Leuven vormde het ideale decor voor een uitgebreide receptie, walking
dinner en avondfeest waar de vele deelnemers al maanden op wachtten. Jongeren ontdekten onze
alumniwerking, generaties verbroederden en vele alumni zagen elkaar voor het eerst in 2 jaar tijd terug. Aan
allen die gekomen zijn: proficiat! Aan allen die niet gekomen zijn: ook proficiat, want op 22 oktober 2022
zal de volgende editie plaatsvinden, opnieuw in De Hoorn te Leuven!
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BRUSSEL

VERRASSEND MOLENBEEK:

niets is wat het lijkt
(of toch meestal)
Na het grote succes van de stadswandeling door het economische
centrum van Brussel organiseerde Ekonomika Brussel haar
tweede wandeling begin oktober in Sint-Jans-Molenbeek.
Ja Molenbeek … Molenbeek dat sinds de aanslagen in Parijs
en Brussel bijzonder ongenuanceerd wordt getypeerd als ‘een
vrijplaats voor extremisten en gangsters’, vuil, gevaarlijk en ga
zo maar door ...

Tijdens de industriële periode eind 19e eeuw kende Molenbeek
een welvarende periode rond het kanaal Antwerpen-BrusselCharleroi (Le Petit Manchester). Immigranten uit Vlaanderen,
Wallonië, Italië, Spanje … kwamen hier werk en geluk zoeken.
Vanaf de tweede helft 20e eeuw wanneer de industrie en
haar arbeiders de Kanaalzone verlieten, kende Molenbeek een
moeilijke periode.

Onder leiding van een gepassioneerde gids van Brukselbinnenstebuiten kregen we een meer genuanceerd beeld van deze
gemeente in volle ontwikkeling.

Molenbeek trekt nieuwe immigranten aan in een te grote
concentratie, vooral Marokkanen. Veel werk is er niet in een
zone waar kantoren de industrie vervangt. Werkloosheid, armoede
zijn de hoekstenen van een verslechterend sociaal weefsel.
No go zone, onveiligheid, drugs, enz.

Symboliek van de nieuwe wind die in Molenbeek waait.
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Molenbeek had duidelijk een imagoprobleem. Om deze reden
werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in Stadsvernieuwingscontracten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voornamelijk
in de publieke ruimte, maatschappelijke en verenigingsinitiatieven.
MolenGeek, het platform dat de nieuwe technologieën toegankelijk
wil maken voor iedereen is een bewijs van de nieuwe wind die
in Molenbeek waait. Het is een initiatief dat breed ondersteund
wordt in binnenland en buitenland.
Ook belangrijke infrastructuurwerken werden gerealiseerd zoals
de aanleg van de metro. Deze metrowerken hebben wel voor
een ravage gezorgd in bepaalde wijken die van elkaar gescheiden
werden en nog altijd een litteken zijn in het Molenbeekse
landschap.
Naast de metro zijn er recent 3 nieuwe voetgangers- en fietsbruggen gerealiseerd die Molenbeek meer toegankelijk maakt
met zijn overbuur Brussel-Stad.
Citydev (Gewestelijk Ontwikkelings Maatschappij) met haar
vestiging in Molenbeek investeert ook nadrukkelijk in de economische expansie door oude loodsen te renoveren voor vooral

de maakindustrie. Via haar poot stadsvernieuwing investeert ze
fors in betaalbare woningen.
De laatste jaren zijn er naast Marokkanen ook heel wat immigranten uit Oost-Europa en uit de ex-Sovjet-landen terecht
gekomen in Molenbeek. Deze mix is goed te zien rond de
Gentsesteenweg, het commerciële hart van Molenbeek.
Mensen niet alleen uit Brussel of België maar ook uit buurlanden
komen hier shoppen.
Anderzijds is het recent fenomeen van gentrificatie niet te
ontkennen. De opwaardering van stadsdelen trekt nieuwe, meer
kapitaalkrachtige bewoners aan, maar dat verdrijft tegelijkertijd
inwoners uit de lagere klassen. Hippe jongeren zijn daardoor op
zoek naar nog relatief goedkope woningen in Molenbeek, maar
dat leidt tevens tot de verhuis van de vroegere bewoners naar
de Rand.
Molenbeek is een gemeente in volle ontwikkeling en op zoek naar
een nieuwe toekomst. Een wandeling met Brukselbinnenstebuiten
is een aanrader.
Michel De Bièvre
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Het Gouden Jubileum
van EKO’70
Met een jaartje vertraging vierde
EKO’70 de vijftigste verjaardag van
het afstuderen aan de KU Leuven.
Op de zonnige herfstdag van zondag
10 oktober 2021 prijkten 26 jubilarissen,
samen met Rector Luc Sels, op de
groepsfoto, in de voortuin van de
Faculty Club te Leuven.
Geveld door de corona-quarantaine gaf praeses Armand Renier
de fakkel door aan Gusty Bertels, die op hartelijke wijze de
jubilarissen en hun partners verwelkomde. Met een “Waar is
de tijd …” werden enkele markante gebeurtenissen uit de
studententijd opgehaald en werden de vijfjaarlijkse lustrumontmoetingen in herinnering gebracht. Hij onderlijnde de
duurzame vriendschapsbanden die stand houden doorheen
de voorbije vijftig jaar. In een gedachtenismoment werd hulde
gebracht aan allen die ons inmiddels hadden verlaten.
Na het voorgerecht nam Rector Luc Sels, voorheen decaan
van de faculteit FEB, het woord om ons in te leiden in de
uitdagingen van, en de evolutie in de digitale ontwikkelingen
binnen de KU Leuven.
Hij beklemtoonde de gedreven trekkersrol van de academici
en de blijvende betrokkenheid van de meer dan 300.000
trouwe alumni.
Leidraad is de strategische agenda van de rectorale ploeg,
met nadruk op de internationalisering van de studentengemeenschap in de 13 campussen en het uitsturen, over de
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hele wereld, van hoogopgeleide afgestudeerden. In de wereldwijde ranking van universiteiten is de KU Leuven gestegen
naar de 43e plaats.
Het toekomstgericht onderwijs, op basis van slimme technologieën, die in alle faculteiten worden ingevoerd en aangemoedigd,
beïnvloedt zeer sterk het onderwijsmodel en scherpt de
creativiteit aan. Op vele vlakken gaan instituten, over de
faculteitsgrenzen heen interdisciplinair, samenwerken. Het eilandbestaan van de traditionele disciplines wordt doorbroken om
te groeien naar globale mens-omvattende wetenschap.
Hiernaast wil de KU Leuven ook een duurzame universiteit
worden met een CO2-bijdrage van de medewerkers, het
aanmoedigen van mobiliteit met fietsen en openbaar vervoer,
de omschakeling en aanpassing van fossielarme gebouwen
en dergelijke meer. Inspelend op de actualiteit worden veel
ambities aangemoedigd om de universiteit een voorttrekkersrol te laten spelen.
Aansluitend bij het gezellig tafelen werd dan de nostalgiecantus ingeleid door een enthousiaste Huub Engelen. Doorspekt
met kleurrijke herinneringen uit eenieders studententijd werd
deze heerlijke namiddag afgesloten met een galmende
Vlaamse Leeuw.
Afspraak op de april-ontmoetingen van de Ekonomika
Senioren en verderaf de 55 jaarviering van EKO’ 70 in het
kader van het 600 jarig bestaan van de KU Leuven.
Vivat, Crescat, Floreat !
Voor EKO’70
Monique De Cooman

Schaarste aan talent vergt
structurele aanpak
Het herstel van de economie in 2021 deed het probleem van de arbeidsschaarste
opnieuw op de radar verschijnen. Samen met bevoorradingsproblemen zet het
gebrek aan personeel een rem op de groei van onze economie. Ondernemingen
zullen platgetreden paden moeten verlaten en werken aan structurele oplossingen.
De vijver met witte raven is leeg en elkaar vissen afvangen is niet langer een
vruchtbare oplossing.
De spanningsindicator van de VDAB meet de krapte op de
Vlaamse arbeidsmarkt. Hij staat momenteel op een historisch
laag peil van 3 werkzoekenden per beschikbare vacature.1
Bedrijven zijn bovendien optimistisch over de tewerkstellingsvooruitzichten: in een bevraging van Acerta verwacht 60 %
van de werkgevers geen werknemers te moeten ontslaan in het
najaar van 2021 noch in 2022; 70 % van hen verwacht zelfs
extra werknemers te zullen aanwerven het komende anderhalf
jaar. Het merendeel van die jobs betreft vaste contracten.2
Momenteel geeft echter 60% van de bedrijven aan dat ze
kampen met personeelstekorten. Zowat alle sectoren kampen
met aanwervingsproblemen.3 Ondernemingen zitten elkaar
vissen af te vangen in een vijver die inmiddels is leeggevist.
De werkzaamheidsgraad van het meest gegeerde talent –
hooggeschoolde Vlamingen – bedraagt bijna 90% en loopt
voor de 25- tot 54-jarigen verder op tot 93%. Een mogelijke
structurele oplossing is om de grote groep niet-actieven
alsnog terug naar de arbeidsmarkt te krijgen. Maar zelfs
wanneer het beleid daarin zou slagen, vraagt ook die aanpak
om specifieke organisatorische omkadering binnen bedrijven.

SELECTIEF MET COMPETENTIES
We horen daarom steeds vaker verhalen dat men afstapt van
de idee om te blijven zoeken naar de zogenaamde witte raven.
Dat is ook nodig want de lijst met competenties die men
doorgaans verlangt van een kandidaat is onrealistisch. Ervaring
leert dat het loont om die lijst kritisch tegen het licht te houden.
Wat is echt nodig en welke competenties kan men al doende
leren op de werkvloer? Door selectief te zijn met gevraagde
competenties komt er al terug meer vis in de vijver zwemmen.
Elke kandidaat wordt een potentiële witte raaf want de
competenties die iemand kan verwerven zijn veel breder dan
de bagage die men meebrengt.

WAT ER ECHT TOE DOET
Tegen die achtergrond is een fit met de bedrijfscultuur belangrijker
dan een 100 % match met het vooropgestelde profiel. Dit is een

opvallende conclusie uit een onderzoek van ETION, Acerta en
VKW-Limburg. Wanneer iemand zich kan vinden in de doelstellingen van een organisatie dan doen de beschikbare
competenties er minder toe en kan men beter focussen op het
potentieel van een kandidaat. Dat potentieel zit in zachte
vaardigheden zoals attitudes en waarden die de basis leggen
voor de leerbereidheid van kandidaten. In het verlengde van die
aanpak groeit het besef dat competenties snel verouderen
en bijscholing altijd noodzakelijk zal zijn. Overigens, attitudes
zijn veel minder gemakkelijk bij te sturen dan competenties.

ZELF OPLEIDEN
Ook in de geest van die aanpak past het gegeven dat bedrijven
steeds vaker medewerkers zelf gaan opleiden. De idee dat
men elders opgeleid personeel wel zal weten weg te snoepen
wordt steeds vaker doorprikt. Werkgevers die zo denken,
hebben doorgaans ook geen al te vooruitstrevend HR-beleid.
Ze lachen steeds groener met de befaamde grap over het al of
niet opleiden van het eigen personeel: de investeringen in werknemers gaan verloren wanneer ze vertrekken naar de concurrentie
maar wie niet opleidt, blijft zitten met een kwalitatief zwakke
arbeidsreserve. Met dat laatste snijdt het bedrijf in eigen vlees.
Wie wantrouwig blijft, kan overigens een scholingsbeding
afsluiten maar wanneer mensen echt weg willen en kunnen
dan schiet de concurrentie dat bedrag wel voor.

STRATEGISCH HR-BELEID
Wie beschikt over goed opgeleid personeel kan beginnen
nadenken over het uitbouwen van interne opleidingen.
Zittende medewerkers dragen hun kennis enthousiast over aan
nieuwkomers indien ze opereren in een psychologisch veilige
omgeving. Ook dat vergt een open cultuur van vertrouwen met
onder meer ruimte voor autonomie en een verbindende
leiderschapsstijl. Daarin passen ook systematische
evaluatiegesprekken en een grotere rol voor het HR-beleid.
Maar, nogal te vaak is HR slechts een deeltijdse taak, niet
zelden van de bedrijfsleider zelf.

1 VDAB, Arvastat (november 2021).
2 Werkgeversbevraging Acerta 2021
3 ERMG (November 2021).
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De vruchtbare weg is daarom om als werkgever na te denken
over de strategische rol van HR. In plaats van geld uit te geven
aan dure promotiecampagnes zou men beter nadenken over
de wijze waarop men die grotere rol kan inbouwen in de missie,
strategie en cultuur van de organisatie. Door te luisteren naar
kandidaten krijgt men als werkgever een spiegel voorgehouden.
Jongeren kiezen steeds vaker voor een onderneming
waarin ze thuiskomen. Is er een match tussen de persoonlijke
doelstellingen en die van het bedrijf? Kan de kandidaat de eigen
missie realiseren via de doelstellingen van de organisatie? Is de
maatschappelijke meerwaarde die het bedrijf propageert authentiek
of enkel maar een laagje vernis?

DUURZAAM BEDRIJF
Het spreekt voor zich dat klimaat en vergroening steeds
vaker terugkomen in sollicitatiegesprekken. Wie op dat vlak
geen duidelijk verhaal heeft, valt door de mand. Ons devies is
daarom: maak van de nood een deugd en herdenk uw organisatie
in functie van duurzame langetermijndoelen. Die oefening zul je
overigens hoe dan ook moeten doen om binnenkort nog een

lening te kunnen afsluiten bij de bank of om de aandacht van
investeerders te trekken. In dat verband zijn ESG-criteria
(Environment, Social, Governance) de nieuwe leidraad. Wie op
vlak van klimaat in gebreke blijft, is dat doorgaans ook op de
andere twee domeinen. Sollicitanten en talent kijkt steeds vaker
door deze bril.
Dit laatste vergt uiteraard een aanpak die het HR-domein en het
personeelsbeleid ver te buiten gaat. Daarom is het van belang
dat ondernemingen beseffen dat het probleem van de arbeidskrapte niet kan worden afgeschoven op de nek van de personeelsafdeling. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Het aanstellen van
een duurzaamheidsmanager is een noodzakelijke maar geen
voldoende voorwaarde. Om het verschil te maken zullen ondernemingen daarom verder moeten kijken en opteren voor een
meer holistische aanpak.
Geert Janssens, hoofdeconoom ETION
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