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Iedereen een deugddoende
vakantie toegewenst, om meteen
daarna de grote vraagstukken
mee aan te pakken

J

uni 2022. De laatste loodjes voor de zomerluwte. Die loodjes wegen voor de meesten
onder ons nog steeds even zwaar als in het spreekwoord, maar toch doet het deugd dat
het gaandeweg opnieuw ‘gewone’ loodjes zijn geworden. Het zijn stilaan weer de vertrouwde
einde-academiejaarsbesognes van vóór de pandemie. Of toch niet helemaal: een deel van
de huidige drukte wordt bepaald door een duidelijke inhaalbeweging, zowel op utile- als
dulcigebied, om in Ekonomika-termen te spreken.
Onze studenten konden in de voorbije maanden eindelijk een stukje van het échte
studentenleven inhalen, dat gedurende twee jaar grotendeels on hold stond. Sommigen
deden dat met zoveel enthousiasme dat ze nu tijdens de examens een inhaalmanoeuvre
van een heel andere orde moeten doen. Ook dat is een deel van het leerproces.
Heel wat projecten waarrond binnen de faculteit noodgedwongen even werd getemporiseerd
omwille van het crisismanagement en de ‘first things first’ van de voorbije twee jaar, moeten
alsnog dringend afgewerkt worden. Een aantal andere belangrijke dossiers kreeg net een
boost: ze stonden weliswaar al op de radar, maar hun urgentie werd onderstreept of versterkt
door de pandemie. Denken we maar aan het geestelijk welzijn van onze studenten en
personeel, educatieve technologie, een kader voor telewerk, de plaats van de wetenschap
in het maatschappelijke debat enzovoort. In die zin vormde de pandemie, ondanks de impact
op de beleidsruimte, ook een absolute katalysator voor een beleidsmatige inhaalbeweging.
En niet onbelangrijk: we hebben in die periode enorm veel inzichten opgedaan, die ons nu
helpen om deze dossiers op een betere manier aan te pakken.
Wat geldt voor onze faculteit geldt evengoed voor de maatschappij als geheel: thema’s
zoals de klimaatopwarming, migratie, gezondheidszorg, energiebeleid enz. waren tijdens
de pandemie even wat minder prominent in onze gedachten, maar ze zijn natuurlijk niet weg.
En nu de pandemie meer en meer naar de achtergrond verdwijnt (in de hoop dat Omicron
BA.5 niet teveel roet in het eten gooit), vragen ze eveneens een beleidsmatig inhaalmanoeuvre.
En tegelijk zijn een aantal daarvan net nog urgenter geworden, met de pandemie en/of de
Oekraïne-crisis als katalysatoren.
Zoals één van de bekendste filosofen van de lage landen ooit stelde: ‘Elk nadeel heb zijn
voordeel’. Het zou ongepast zijn om in dit geval over voordelen te spreken, maar laten we
toch hopen dat de dramatische gebeurtenissen in de voorbije twee jaar een stimulans vormen
om een aantal van deze vraagstukken nu grondig en met het oog op de lange termijn aan te
pakken. Een noodzakelijke voorwaarde daartoe is dat de betrokken beleidsmakers veel meer
dan in het verleden zoeken naar ‘common ground’ en naar gemeenschappelijke belangen,
eerder dan te polariseren door kleinere tegenstellingen nodeloos op te blazen. Die common
ground is er wel degelijk: hij bevindt zich letterlijk onder onze voeten.
Maar goed, om terug te keren naar het begin van mijn betoog: de inhaalbeweging die we nodig
hebben heeft zowel een utile als een dulci kant. En die laatste mogen we zeker niet vergeten.
Ik wens alle collega’s, studenten en alumni dan ook een héél deugddoende vakantie toe.
Ook op dat gebied hebben we immers wel wat in te halen. Geniet ervan !!
Wilfried Lemahieu
Decaan FEB
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VBO Horizon België 2030:
interview met Bart De Smet
en Pieter Timmermans

Waar moet België staan in
2030? VBO-top: ‘Je hoeft
geen groot land te zijn om
grootse dingen te doen.’
Op 5 mei 2022 ontvouwde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
zijn toekomstplan ‘Horizon België 2030’. Het is een plan om van België
een stabiel en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en
aangenaam werken en leven is. Wij vroegen tekst en uitleg aan Bart De Smet
(voorzitter VBO en voorzitter van Ageas) en Pieter Timmermans (CEO VBO).
Beiden zijn tevens Ekonomika Alumni.

Pieter Timmermans
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Bart De Smet: Bij mijn aanstelling als voorzitter van het VBO in
februari 2020 was één van de kernboodschappen in mijn maiden‑
speech: ‘Binnen 10 jaar bestaat ons land 200 jaar, en in de
meeste rankings doet ons land het niet zo goed en zakken we
zelfs meestal weg. Welnu, het is mijn ambitie dat we opnieuw
vooruit gaan.’ 10 jaar, dat is tegelijkertijd lang en niet lang.
Maar mijn oproep had als doel om alle middelen te mobiliseren
zodat we binnen 10 jaar niet weer moeten vaststellen dat we
blijven wegzakken. Neen, de ambitie moet zijn dat we beho‑
ren tot de top in Europa. Die oefening is heel professioneel
aangepakt door het hele team van het VBO en ook in nauwe
samenwerking met de leden van het VBO en dat zijn de sec‑
tor‑federaties waarvan er een veertigtal lid zijn. Daar is 2 jaar
intensief aan gewerkt, al werden die werkzaamheden wel wat
verstoord door de COVID-periode. Die noopte het VBO tot alle
hens aan dek om die te bestrijden. Maar niettemin werd dit
Plan Horizon België 2030 verder uit- en afgewerkt. En daar‑
bij zijn we vertrokken van de vele uitdagingen waar ons land
mee geconfronteerd wordt, naast de crisissituaties zoals nu
de oorlog in Oekraïne. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitdaging
van de vergrijzing en de pensioenuitgaven, de arbeidsmarkt‑
krapte, de energieproblematiek, de hoge overheidsschuld, …
Welke omwentelingen gaat dat allemaal met zich meebrengen?
En uiteindelijk brengen we in Horizon België 2030 dertig prakti‑
sche, concrete aanbevelingen naar voor en hoe we daar naartoe
kunnen gaan. We hebben natuurlijk kunnen putten uit de kennis
en ervaring die hier op het VBO veelvuldig aanwezig is. En dat
hebben we verder besproken met onze leden-sectorfederaties.
We moeten immers samenwerken om vooruit te gaan.

Pieter Timmermans: Het is daarbij niet de bedoeling om
het over de staatsstructuur te hebben. Wij hebben het over
kpi’s, topdoelen, die bereikt moeten worden, op het vlak van
R&D, circulaire economie, waar we sterk in staan, maar ook
op andere vlakken waar we slecht scoren, zoals de (te) hoge
belastingdruk, de werking van de overheden, ... daar moeten
we vooruitgang proberen te boeken. De insteek voor het beleid
in ons land is te vaak te fragmentair; steekvlampolitiek rond
een specifiek, concreet probleem. Terwijl de basis zou moeten
zijn: een visie, een strategie die als leidraad dient om specifieke
issues aan te pakken. Het is de bedoeling dat dingen funda‑
menteler worden aangepakt. Deze federale regering zoekt een
tweede adem, welnu, wij reiken elementen aan waarmee ze
aan de slag kan gaan om een coherent en noodzakelijk beleid
te voeren.
Bart De Smet: Op het lanceringsevenement van 5 mei jl. heb
ik met een knipoog aan de Premier gezegd: ‘Kijk, dit is mis‑
schien een document dat bij een volgende regeringsvorming
als sociaaleconomische blauwdruk kan fungeren.’ De komende
twee jaar dat deze regering nog aan de macht is, tot voorjaar
2024, zal er allicht nog weinig ingrijpends gebeuren.
OP HET HORIZON BELGIË 2030 EVENT VAN HET VBO DAT
PLAATSVOND OP 5 MEI 2022 SPRAK EERSTE MINISTER
ALEXANDER DE CROO OPVALLEND POSITIEF OVER ONS
LAND. HIJ LEEK NIET METEEN UW ANALYSE TE DELEN. IS HIJ
WEL VOLDOENDE ‘GECONNECTEERD’ MET DE REALITEIT?

Bart De Smet: ’Op zich is het niet slecht dat hij het land waar
hij Premier van is positief in de markt probeert te zetten.
Het behoort aan de Premier van een land toe om zijn land te
promoten, en de verdiensten van zijn regering te benadrukken.
Dat is niet anders dan wat een topman van een bedrijf of een
organisatie doet. Niets belet dat je de sterke punten naar voor
brengt, maar het is ook belangrijk om tegelijkertijd te herkennen
en te erkennen dat er punten zijn waar er verandering en verbe‑
tering moet komen. Het een sluit het ander niet uit. We hebben
dat ook in het VBO gezien in de COVID-periode. Enerzijds was
dat een bijzonder zware tijd met zelfs existentiële uitdagingen
voor sommige bedrijven, maar anderzijds hebben we ook een
ongelooflijke veerkracht gezien. Bedrijven zijn creatief geweest,
hebben zich getransformeerd waar het mogelijk was, al hebben
zij ook gezien dat er nog marge voor verbetering was en is.
Dat is ook zo voor het overheidsbeleid.
EEN PRANGEND PROBLEEM, ONDANKS DE ECONOMISCHE
VERZWAKKING VAN VANDAAG, IS DE BLIJVENDE
ARBEIDSKRAPTE, HET TEKORT AAN MENSEN IN ZOWAT ALLE
SECTOREN. DE AMBITIE IS ER, EN STAAT DUIDELIJK IN HET
PLAN HORIZON BELGIË 2030, MAAR HOE BEREIKEN WE DIE?

Pieter Timmermans: De krapte op de arbeidsmarkt is een heel
belangrijk probleem maar ook een complex probleem. Er is
in België een driedubbele ‘mismatch’: een kwantitatieve, een
kwalitatieve, en een geografische. Kwantitatief gaat het om
vraag en aanbod: er zijn veel vacatures voor weinig kandidaten.
Dat komt onder meer omdat in grote delen van het land, neem
nu West-Vlaanderen, er zo goed als geen werkloosheid meer
is. De vijver is er zo goed als leeggevist. Ten tweede kwalitatief:
alhoewel er voor vele vacatures geen noemenswaardige ver‑
eisten zijn, is dat toch het geval voor een aantal specifieke jobs
en beroepen. En die kwalificaties vindt men moeilijk of niet op
onze arbeidsmarkt. En ten derde geografisch: er is het gekende

verschil tussen Vlaanderen en Wallonië, maar ook in Wallonië
zijn er plaatsen met grote arbeidsmarktkrapte en in Vlaanderen
is er ook een verschil tussen subregio’s.
Dat is de analyse. Daaruit blijkt alvast dat een ‘one size fits all’
aanpak niet werkt. We zijn alvast eens over het muurtje gaan
kijken. We zijn samen met de Koning en met de ministers van
Werk naar Denemarken geweest. Wat was het eerste dat ons
daar opviel? Dat wij, in tegenstelling tot Denemarken een burcht
met hele hoge muren hebben gebouwd rond de arbeidsmarkt.
Onze arbeidsmarkt is een burcht, en zij die in die burcht zitten,
die dus een job hebben, zijn goed beschermd. Maar zij die niet
in die burcht zitten, geraken er zeer moeilijk in. Wanneer zoals
bij ons de bescherming tegen ontslag zo hoog is, dan mag
men niet verwonderd zijn dat sommige werkgevers aarzelen
om iemand extra in dienst te nemen. Een ander voorbeeld;
alleenstaande moeders met kinderen hebben het zeer moeilijk,
stond recent nog in de pers. Dat zou een prioriteit moeten zijn,
bv. met betere kinderopvang.
EN WAT DOET DENEMARKEN DAN ‘BETER’, OF LAAT ONS
ZEGGEN, ‘ANDERS’?

Pieter Timmermans: Denemarken heeft lage muren: je geraakt
gemakkelijk in de burcht, en gemakkelijk er uit. De ontslag‑
regeling is er soepeler. Geeft dat minder bescherming voor de
werknemer? Neen. Door intensieve activering geraken zij die
‘out’ zijn gemakkelijk weer aan de slag. En dan is er ook de
beperking van de werkloosheid in de tijd. Laten we bv. een
basissokkel van 2 jaar nemen, en na 2 jaar werkloosheid zijn de
regionale diensten voor arbeidsbemiddeling aan zet om intens
te begeleiden naar nieuw werk. Het gaat dus om een arbeids‑
markt met rechten en plichten, zoals in Denemarken. In dit land
heeft men veel rechten, maar het evenwicht met de ‘plichten’
is toch wel wat zoek. Voor een werkloosheidsvergoeding ver‑
wacht men in Denemarken dat men ook iets doet; namelijk
actief op zoek gaat naar werk. Veranderen we dat niet dan
zal de werkzaamheidsgraad in ons land zeer moeilijk omhoog
gaan, en zullen we die noodzakelijke 80% niet bereiken. Tot slot
gaan we ons op een bepaald moment ook de vraag moeten
stellen: ’Gaan we hier de mensen nog wel vinden?’ Met andere
woorden: moet er niet gekeken worden naar een gerichte migratie,
op selectieve basis. Doen we dat niet dan gaan bedrijven
mogelijk beslissen om nieuwe investeringen of fabrieken niet
meer in ons land te plaatsen, maar in het buitenland, alleen al
omdat ze hier de nodige mensen niet meer vinden.
Bart De Smet: Die 80% is niet zomaar een ‘fetisj’. Het is
noodzakelijk om voldoende inkomsten te genereren voor de
overheid dankzij het feit dat er meer mensen aan het werk
zijn en daardoor, naast belastingen, sociale bijdragen betalen.
Dat zorgt voor een sterker draagvlak voor onze Sociale Zeker‑
heid waarin de vergrijzing een huizenhoge uitdaging vormt.
Dat is ten andere één van de grote werven, maar tevens een
aartsmoeilijk dossier. Wat kunnen we doen om de pensioenlast
beheersbaar te houden, theoretisch? De sociale bijdragen ver‑
hogen? Maar we hebben hier al de hoogste lasten op arbeid.
De pensioenen verlagen? Dat is ook niet wenselijk. Een bonus/
malus invoeren, afhankelijk van de lengte van de beroepsloop‑
baan? Dat zou al een goede piste zijn. Maar we moeten vooral
de scheefgetrokken verhouding tussen actieven en niet-actie‑
ven rechttrekken, dus meer mensen aan het werk, en langer
aan het werk houden. En ja, economische migratie zal ook een
deel van de oplossing zijn.
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DE JONGSTE JAREN IS DE ZOGENAAMDE
‘DE-GLOBALISERING’ IN OPMARS, MINDER GLOBALISERING.
IN PLAATS VAN GROTER WORDT DE WERELD KLEINER. VOOR
EEN EXPORTGEDREVEN LAND ZOALS BELGIË IS DAT GEEN
GOED NIEUWS? WAT ZEGT UW PLAN DAAROVER? IS DAT EEN
TIJDELIJK OF EEN STRUCTUREEL FENOMEEN?

Bart De Smet

WE BOTSEN IN DIT LAND OP ONZE LIMIETEN, OP VLAK
VAN BELASTINGDRUK, OP VLAK VAN OVERHEIDSSCHULD.
EN TOCH MOETEN WE ONS LAND VERNIEUWEN, OM VOORUIT
TE GAAN. ER MOET M.A.W. WORDEN GEÏNVESTEERD.
JULLIE PLEITEN DAARBIJ VOOR EEN GROTERE TOEPASSING
VAN DE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS) OM TE
KOMEN TOT MEER PUBLIEKE INVESTERINGEN. KAN U DAT
WAT NADER UITLEGGEN?

Bart De Smet: Ja, ik geloof daar sterk in, in die publiek-private
samenwerking. Daar bestaat nog altijd enig scepticisme rond
alhoewel dit grote stappen vooruit kan betekenen. Ik heb bv.
onlangs nog een school geopend dankzij een publiek privaat
project (Scholen van Morgen). We hebben 180 scholen kun‑
nen vernieuwen waarvan 75 met een geheel nieuwe sportinfra‑
structuur, in een combinatie van overheidsgeld en privaat geld,
maar ook met heel degelijke afspraken rond duurzaamheid,
met een afgesproken onderhoudskost voor de komende 30
jaar zodat de bouwheer er alle belang bij had en heeft om zo
duurzaam mogelijke materialen te gebruiken. Er is hier effectief
veel spaargeld. En zowel vanuit Febelfin (bankenfederatie) als
Assuralia (federatie van de verzekeringsmaatschappijen) zijn er
ideeën gelanceerd om effectief een deel van al dat spaargeld
te mobiliseren in dat soort projecten. Niet alleen in scholen
maar waarom niet in bv. hernieuwbare energie.
Pieter Timmermans: Bedrijven zijn eerder geneigd om dat soort
van PPS-projecten te financieren dan om extra belastingen te
betalen die zouden moeten dienen voor die overheidsprojecten.
We hebben recentelijk ook een brochure uitgegeven, gemeen‑
schappelijk VBO-Ageas, over PPS, wat en waarom.
Bart De Smet: Een deel van de premies die wij voor de pen‑
sioenplannen van onze klanten ontvangen investeren we in dit
soort van projecten waar hun kinderen en kleinkinderen hun
voordeel mee doen, bv. betere scholen.
6

Pieter Timmermans: We mogen niet vergeten dat alles in cycli
verloopt. Dus ook deze: ‘de-globalisering’ moeten we ook
cyclisch beoordelen. Wij blijven natuurlijk voorstander van vrij‑
handel en open markten, maar we moeten niet naïef zijn. Zoals
tegenover China. We moeten daarmee goede handelsrelaties
nastreven, maar ook Chinese overnames hier beter screenen.
De Covid-pandemie heeft ons plots op een aantal materiaal‑
tekorten gewezen, zoals mondmaskers en ander medisch
beschermmateriaal. Het kan best dat we wat meer uit Europa
zouden moeten kunnen halen. De toevoerketens zijn verstoord
geraakt, maar hebben ons, op enkele uitzonderingen na, toch
niet echt in grote moeilijkheden gebracht. Nu met de oorlog in
Oekraïne krijgen we weer met aanvoerproblemen te maken,
maar is dat structureel? Internationale handel zal belangrijk
blijven, dat is onze analyse. Daarnaast moeten we ons voorbereiden op de volgende crisis. We moeten noodplannen
maken zodat we niet meer zouden voorkrijgen wat er in de
Covidcrisis is gebeurd.
DE KLIMAATUITDAGING, DE ENERGIETRANSITIE… KOMEN
OP DE BEDRIJVEN AF. DE BEDRIJVEN KIJKEN DAAR MET
GEMENGDE GEVOELENS NAAR. ENERZIJDS ZIEN ZE ER WEL
DE NOODZAAK VAN IN, VAN MEER DUURZAAM ONDERNEMEN,
MAAR ANDERZIJDS DREIGEN DE KOSTEN ERVAN VOOR
DE BEDRIJVEN DE PAN UIT TE SWINGEN. EN WAT ALS
LANDEN ALS CHINA NIET MEEDOEN, BUITEN LIPPENDIENST
BEWIJZEN?

Bart De Smet: Ik denk dat we er niet naast kunnen kijken dat
‘klimaat’ een wereldwijde uitdaging is, als we kijken naar de
COP-meetings en de klimaatakkoorden van de jongste jaren.
Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Europa is in heel deze
duurzaamheidsbeweging de voortrekker. Terwijl Europa toch
maar voor slechts 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot ver‑
antwoordelijk is. Europa alleen gaat die klimaatuitdaging dus
niet oplossen. Ook in andere bewegingen is Europa vroeger
vaak de koploper geweest, denk maar aan de privacy, GDPR
e.a. Dat die energietransitie niet for free is, is ook duidelijk en
dat moet ook gezegd worden. Dat is dan ook de reden om die
energietransitie mogelijk te maken zonder te forceren, en daar
dus voldoende creatief rond te zijn.
Het standpunt van het VBO is altijd geweest dat er voldoen‑
de betrouwbare energievoorziening moet zijn, voldoende
stroom voor bedrijven en gezinnen, en dat dat betaalbaar
moet zijn, met ook een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid
van het buitenland. Dat zijn 3 gerechtvaardigde uitgangspun‑
ten gebleken die dan ook geleid hebben tot de beslissing op
18 maart om de 2 jongste kerncentrales open te houden, naast
de noodzaak om meer te investeren in hernieuwbare energie.
Daar zullen nieuwe infrastructuurprojecten voor nodig zijn, zoals
nieuwe windmolenparken op zee, het stroomtransport via de
Ventilus-kabel, … Maar dan bots je in ons land op een ander
probleem en dat is de hele problematiek van de vergunningen.
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Pieter Timmermans: Het heeft geen zin om zich tegen de
energietransitie en de trend naar duurzaamheid te verzetten.
Maar eenvoudig is het allemaal niet. Neem bv. de stroom die
we op zee opwekken. Dat is één zaak, maar het transport
is een andere zaak. Als je dat transport niet (efficiënt) kunt
organiseren, wat ben je dan met je hernieuwbare energie?
We hebben altijd voorstellen gedaan die ecorealistisch zijn,
ecologisch, economisch en sociaal realistisch. En ook de
burger zal betrokken moeten worden, bv. bij het isoleren van
woningen, plaatsen van warmtepompen, … En het vervoer
moet ook meedoen, met meer elektrische wagens. Maar nog‑
maals, wat heeft het voor zin als we die stroom uit de Noordzee
niet tot bij de consumenten krijgen? En we mogen ook de soci‑
ale component niet vergeten: kan de consument dat allemaal
wel betalen? 40.000 tot 50.000 euro voor een woningrenova‑
tie met het oog op de energietransitie, wie kan dat betalen?
Als de energietransitie niet ‘sociaal’ is, gaat het niet gaan.
Bart De Smet: Ook Ageas doet er concreet iets aan. Wij inves‑
teren bv. in windmolenparken, zonnepanelen en andere duur‑
zame projecten. We willen tegen 2024 voor 10 miljard euro

daarin investeren, maar we zitten daar nú al aan. En daarnaast
hebben we de ambitie dat tegen 2024 een kwart van onze
verzekeringsproducten aanzetten tot meer duurzaamheid.
Een voorbeeld: wie zijn of haar wagen minder gebruikt gaat
een lagere verzekeringspremie betalen. Naar woningen toe
zou dat een lagere premie kunnen zijn voor wie meer isoleert.
We investeren ook enkel in aandelen die beantwoorden aan
onze criteria van ESG (Environment, Social, Governance).
Wanneer we een aandeel niet nemen dan hebben we de ver‑
plichting om dat bedrijf te contacteren en uit te leggen waarom
we dat niet doen. Er komt ten andere meer en meer regulering
om te pushen naar een ‘sustainable’ beleggingsbeleid.
Pieter Timmermans: De metafoor van de boom is belangrijk
(zie schema). Op politiek vlak is men veel te veel bezig met de
takken van de boom, maar niet met de stam, een sterke, com‑
petitieve economie, en ook niet met de wortels, zoals een gun‑
stig ondernemersklimaat of een performant onderwijs. Met ons
Plan Horizon België 2030 willen we daar expliciet op wijzen.
Fa Quix & Freddy Nurski

200 JAAR BELGIË ‘AND BEYOND’!
Bij de viering van 125 jaar VBO in februari 2020 had
VBO-voorzitter Bart De Smet al aangekondigd dat het VBO
een toekomstvisie voor België in 2030 zouden uitwerken.
Hij was en blijft ervan overtuigd dat ons land over de nodige
troeven beschikt om hoger in de internationale rankings te
klimmen. Dit mondde uit in een toekomstvisie die ‘Horizon
BE 2030’ werd genoemd.

Vier grote uitdagingen …
De toekomstvisie vertrekt van de vaststelling dat ons land
vandaag voor vier grote uitdagingen staat:
1. De tendens tot vertraging van onze economische groei
en productiviteitsgroei waardoor alle andere uitdagingen
moeilijker beheersbaar worden;
2. De (wereldwijde) klimaatverandering met zowel fun‑
damentele klimatologische gevolgen, als economische
uitdagingen bijvoorbeeld inzake de CO2-reductie;
3. De vergrijzing van onze bevolking – een signaal dat onze
levensverwachting het goed doet – die leidt tot een aan‑
houdend sterke toename van de overheidsuitgaven
voor pensioenen en gezondheidszorg, én tot een sterke
uitstroom uit onze arbeidsmarkt;
4. De internationale tendens tot deglobalisering die voor
een kleine, open economie als de Belgische ingrijpende,
negatieve gevolgen kan hebben.

… vragen vier grote omwentelingen
Die vier uitdagingen kunnen we pas succesvol het hoofd
bieden als we op vier grote domeinen een belangrijke omslag
of (r)evolutie realiseren:
1. De digitalisering van onze economie en samenleving. Het
ten volle benutten door ondernemers en overheden van de
nieuw(st)e digitale en technologische mogelijkheden;
2. De vergroening van onze economie en samenleving: door
slimme en effectieve maatregelen de klimaatverandering
een halt toeroepen en minder interen op de natuurlijke rijk‑
dommen;
3. De modernisering van onze arbeidsmarkt. Via een efficiënte
arbeidsmarkt en een activerende sociale zekerheid de
menselijke middelen en talenten toekomstgericht heroriënteren en streven naar een tewerkstellingsgraad van
80% of meer;
4. De verbetering van de werking van onze overheden.
We moeten dringend evolueren naar een veel efficiëntere,
kwaliteitsvollere en eenvoudigere dienstverlening.
Tegelijk moeten we als kleine, open economie blijven vechten
voor een beter geïntegreerde Europese markt en een multilateraal systeem van vrije, faire en op regels gebaseerde inter‑
nationale handel.
Alleen in zo’n context kan België nog eens 200 jaar van wel‑
vaart en welzijn tegemoet gaan in een inclusieve omgeving
waar het aangenaam werken en leven is. ‘Horizon BE 2030’
van het VBO biedt een kompas dat de richting aangeeft waar
we samen, de horizon voorbij, moeten naar streven.
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Beleggen in onzekere tijden:
te rade bij Delen Private Bank
Oorspronkelijk had de avond de
titel “Beleggen na Corona”, maar
ondertussen is de pandemie ingehaald
door een aantal andere ingrijpende
gebeurtenissen. De woelige tijden
volgen elkaar in sneltempo op.
Om ons met de neus op de feiten te
drukken, lijstte Bank Delen bij wijze
van inleiding dan ook graag op waar
we zo allemaal van kunnen of mogen
wakker liggen. Want naast virussen
verhogen nu ook oorlogen dichtbij huis
en onzekere presidentsverkiezingen
de druk op de productieketens.
Het was donderdag 19 mei 2022
dat Ekonomika Alumni Antwerpen
te gast was bij Delen Private Bank
te Antwerpen. De vestiging op de
Jan Van Rijswijcklaan heeft recentelijk
een grondige renovatie ondergaan
en was daardoor als locatie zeer
aantrekkelijk.

Terwijl het aanbod stokt, blijft de vraag naar producten stijgen.
De eerste wet uit de economie zorgt er dan ook voor dat we
geconfronteerd worden met enorme prijsstijgingen die zich
finaal uitdrukken in een oplopende inflatiecijfer. Bank Delen
beschikt nog niet over een glazen bol, maar probeerde toch
te voorspellen hoe de prijzen de komende maanden zouden
kunnen evolueren. Economische analisten verwachten dat het
inflatiecijfer de komende maanden “stabiliseert” en dan naar
3% terugvalt wat goed nieuws zou zijn voor ons spaargeld.
Het volgende populaire onderwerp in het economische katern
is de angst voor een recessie. Zullen de huidige wereldgebeurtenissen een zodanig negatieve invloed uitoefenen op het
vertrouwen van de consument dat deze stopt met kopen? Bank
Delen wist ons enkele kerncijfers voor te schotelen die ons

eerder konden geruststellen. Ondanks de onzekere tijden blijft
de economie in de meeste westerse economische regio’s
groeien, want de vraag naar producten blijft stijgen, de werk‑
loosheidsgraad blijft laag. De kans op een recessie in de nabije
toekomst lijkt dus eerder klein.
Toch werd dit alles steeds vermeld met een grote asterisk.
Niemand kan immers in de toekomst kijken. De beurs blijft haar
irrationele kantjes behouden. En als belegger moet je op zoek
naar een manier om je portefeuille te beschermen tegen het
opdoemende inflatiespook.
Bank Delen gaf aan dat haar strategie eerder naar de saaie kant
helt. In hun klantenportefeuilles kiezen ze graag voor gevestigde
waarden. Ook al merkte het publiek op dat ze op deze manier de
forse groei van jonge bedrijven zou missen. Nieuwe trends zoals
investeren in duurzaamheid worden ook gevolgd. Bedrijven in
de wapen- en tabaksindustrie worden dan weer geweerd.
Tot zover de voorspellingen. Waar de realiteit naartoe gaat
zullen we pas binnen enkele maanden kunnen analyseren
tijdens een volgend evenement van Ekonomika Alumni.
Jef van Riel
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WEST-VLAANDEREN

Van de Wiele uit Marke is een
wereldspeler in de textielmachinebouw, maar ook veel meer dan dat.
‘Verborgen kampioenen’. Onder die
categorie kan machineconstructeur
Van de Wiele nv met hoofdzetel in
Kortrijk (Marke) worden ondergebracht.
In de textielindustrie is Van de
Wiele weliswaar wereldberoemd,
maar daarbuiten veel minder. Door
een combinatie van investeringen
in de productie en in onderzoek en
ontwikkeling, en door overnames, is
Van de Wiele uitgegroeid tot een echte
Vlaamse multinational met productieen servicecentra over de hele wereld.
Vandaag is het bedrijf bij uitstek de
grootste wereldwijd in textielmachines
voor tapijt- en veloursproductie.
Het heeft machines en technologische
oplossingen voor het productieproces
van A tot Z, ‘from granulate to carpet’.
Philippe Van de Velde, Vice President,
bracht dit industrieel succesverhaal
ter gelegenheid van een bedrijfsbezoek
van Ekonomika Alumni WestVlaanderen op 28 april 2022.

Wereldwijd telt de groep maar liefst 4.500 medewerkers
waarvan een 700-tal tewerkgesteld zijn in het moederbedrijf
in Marke. “In de tapijtsector zijn we marktleider in de wereld”,
zo stelde Philippe Van de Velde, “maar waar dat vroeger alleen
voor het weven was, is dat nu ook voor onze vroegere grote
‘concurrent’, namelijk het tuften van tapijt, dat een volledig
ander productieprocédé is dan het weven. Maar met de over‑
name van Cobble in 2013 bieden wij beide grote technologieën
in de tapijtproductie aan.”
Om marktleider te blijven investeert Van de Wiele veel in R&D.
In 2021 ging het om zo wat 90 miljoen euro. Op een omzet
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van circa 820 miljoen euro is dat een grote inspanning.
“Maar dat is nu net de strategie van onze topman Charles
Beauduin die rotsvast gelooft in voorsprong door technologische
vooruitgang. Digitalisering staat daarbij centraal. Zo hebben
wij een digitaal (garen)rek op onze textielmachines gezet.
Dat leidt tot een enorme vooruitgang, want er is minder gewicht
op het rek en het zorgt voor een hogere snelheid. Want waarom
koopt een textielproducent een nieuwe machine? Ofwel omdat
het minder garen nodig heeft, ofwel omdat de machine sneller
kan produceren. Welnu, wij zetten in op beide. Wij hebben ook
een digitale tool ontwikkeld, de TexConnect, waarmee we de
machines digitaal uitrusten en met elkaar kunnen verbinden,
de machine-to-machine communication, zonder via de centrale
computer te moeten passeren.”
Hij benadrukt dat Van de Wiele geen concurrent is van die
andere grote ‘verborgen kampioen’ in de textielmachine‑
business namelijk Picanol uit Ieper. “Wij zijn in totaal andere
marktsegmenten actief. Picanol is actief in de machines voor
platgeweven stoffen bijvoorbeeld weefsels voor kleding.”
Maar Van de Wiele zelf is niet alleen een specialist van machi‑
nes voor tapijt. “Wij hebben vier productsegmenten: Flooring,
Home, Fashion en Technical Textiles.” Maar fashion, is dat dan
niet wat Picanol doet? “Neen, wij rusten bijvoorbeeld Picanol‑
getouwen uit met onze randapparatuur, zoals jacquards
(die toelaten om tekeningen en patronen te weven), voorafontwikkelaars van garens, enzovoort. Met de overname van
BONAS in 1999 hebben we die Jacquard-technologie in huis
gehaald hetgeen ons toelaat om aan onze klanten totaaloplos‑
singen aan te bieden.
Philippe Van de Velde legt uit dat er ook in textielvloerbekleding
vele marktsegmenten zijn. Het gaat niet alleen om het gekende
vasttapijt. Een snelgroeiende markt is het outdoor carpet,
en een niche is bv. het vliegtuigtapijt, of tapijt voor cruise‑
schepen. Ook kunstgras is aan tapijt gerelateerd vermits het
met tapijt(tuft)machines wordt geproduceerd.
Dat er meer tewerkstelling is in het buitenland dan in België
vindt Van de Velde maar logisch voor een wereldspeler.
“We proberen dicht bij de markt te produceren. En dan kun‑
nen we er niet om heen dat die markt niet in eerste instantie
in Europa ligt. Zo hebben we in de VS, Indië, China produc‑
tiesites vermits daar nog heel veel textiel wordt geproduceerd.
In totaal hebben wij in de wereld 17 fabrieken. Dat gaf Philippe
Van de Velde met enkele medewerkers de gelegenheid om
even de productiesite in Marke te gaan bezoeken. De verre‑
gaande automatisering en robotisering viel meteen op. “U ziet
ons project 8760 gelanceerd door onze CEO Charles Beauduin

in werking. Weet u waar die 8760 voor staat? Dat is het aantal
uren die er zijn in één jaar. Het doel is dat al onze machines die
8760 uren draaien. Dat is het optimale rendement, en het laat
ook toe om onze machines optimaal af te schrijven.”
Dat interne productieproces stelt natuurlijk ook grote uitda‑
gingen aan de supply chain. “Het is inderdaad een dagelijkse
uitdaging voor de Supply Chain en de logistiek om de machi‑
nes en de (wissel)stukken tijdig en correct verstuurd te krijgen.
De shipments variëren van één pakje van 50 gram tot één
machine van liefst 100 ton met tienduizenden onderdelen, ver‑
pakt in 8 containers. Daarnaast verwerkt de Supply Chain per
dag een honderdtal nieuwe stukken en per week 2.000 inter‑
ne en externe bestellingen, gecombineerd met een navenant
aantal inontvangstnames en kwaliteitscontroles. Er wordt met
alle afdelingen nauw samen gewerkt om dit tijdig in lijn met de
wensen van de klant gedaan te krijgen.”
Philippe Van de Velde meldt dat die verregaande robotisering
ook het gevolg is van de schaarste op de arbeidsmarkt. “Hier
in West-Vlaanderen kan je nog heel moeilijk mensen vinden.
Er is zo goed als geen werkloosheid, en het ziet er niet naar
uit daar snel verandering in zal komen. En we mogen ook het
aspect loonkost niet vergeten. België heeft één van de hoogste
loonkosten in de wereld. Alleen een zeer hoge productiviteit
kan dat nog dragen. Vandaar onze focus op automatisering en
digitalisering.”
Het is dan ook vanzelfsprekend dat de IT-afdeling sterk ontwik‑
keld is bij Van de Wiele.”Onze IT-afdeling bestaat uit 5 depar‑
tementen en ondersteunt de groep Van de Wiele wereldwijd.
De departementen omvatten de IT-infrastructuur, met 4 server
rooms on site, ons ERP-systeem MS DynamicsAX, AS400,
CAD PLM en CAD CAM. De voortdurende investeringen op het
vlak van hard- en software zorgen ervoor dat deze afdelingen
steeds volgens de state of the art werken.”
Philippe Van de Velde beklemtoonde tot slot ook nog dat de
Groep Van de Wiele steeds meer diversifieert, zowel via spinoffs als overnames. “In textiel gaat het veel verder dan tapijt. Met
onze machines wordt ook textiel gemaakt voor sportschoenen,
en bv. ook voor de zodiacs, dat met rubber versterkt textiel is,
en we kunnen ook 3D-weefsel maken. Maar we zetten ook
onze elektronica op bv. landbouwmotoren en op de Londense
dubbeldekkers. We zijn in steeds meer sectoren actief, overal
waar we met onze technologie oplossingen kunnen aanbieden.
Voor ons is the sky the limit.”
Fa Quix
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Van Hoecke is een ‘Factory
of the Future’ en dat is meer
dan terecht
Familiebedrijf Van Hoecke werd 55 jaar geleden opgericht door vader
Luc Van Hoecke en is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in Sint-Niklaas
en ver daarbuiten. Het is gespecialiseerd in functioneel meubelbeslag, of met
andere woorden “alles wat je in de keuken niet ziet maar toch dagelijks gebruikt”.
Naast de distributie van het meubelbeslag van Blum, verdeelt Van Hoecke met
zijn merk Orgalux lade-indelingen en keukenhulpjes en onder het merk TA’OR
de industrieel vervaardigde houten laden. Huidig CEO Peter Van Hoecke gaf
een wervelende keynote speech voor Ekonomika Alumni op 28 april 2022.

Tijdens zijn toespraak werden we meegenomen in het strate‑
gische denken van de Factory of the Future Van Hoecke; een
prestigieuze Award die het bedrijf al enkele jaren in zijn bezit
heeft. Het aanhalen van de huidige context met de twee opeen‑
volgende crisissen kon niet ontbreken. Peter Van Hoecke:
“Ruim twee jaar geleden werden we geconfronteerd met
de coronacrisis. Dat ging gepaard met massaal thuiswerk.
En horecabezoek en reizen naar het buitenland waren ofwel
niet mogelijk, ofwel uiterst beperkt. De mensen moesten ‘in hun
kot blijven’. Dit ontketende een ware renovatieboom en een
boost in de meubelsector. Voor ons bedrijf betekende dat ruim
een kwart hogere omzet. Hier tegenover stond evenwel een
stokkende toelevering en productiestoringen. Door het verder
optimaliseren van de processen konden we hier het hoofd aan
bieden. Toch zijn alle neveneffecten nog niet weggewerkt.”
“De ene crisis was nog niet helemaal voorbij en een nieuwe
crisis volgde al. Door de oorlog in Oekraïne met allerhande
prijsstijgingen voor grondstoffen en nieuwe onzekerheden komt
er een stagflatie en zijn rentestijgingen al een realiteit. Neem nog
de impact van grondstoftekorten, AI en digitalisering, cybersecurity, bouwvertraging en stikstofproblematiek en de dreigen‑
de klimaatproblemen.” Peter Van Hoecke concludeerde dat we
nu tot aan de zomer 2022 in een valse rust zitten. Pas vanaf
dan zullen de economische effecten echt voelbaar worden.
Doorheen de presentatie werd duidelijk dat excelleren in alles
wat een bedrijf doet een must is. Om te overleven in de red
ocean, moet een bedrijf ook gewoon de beste willen zijn. “Toch
moet men heel alert blijven voor het gevaar van competentie‑
blindheid. Het is niet omdat je nu aan de top staat, dat dit een
garantie is voor de toekomst. Nokia is hiervan een pertinent
12

voorbeeld. Daarom moet men zich jaarlijks ook twee exis‑
tentiële vragen stellen ‘Wat moeten we doen om binnen vijf
jaar nog relevant te zijn?’ en ‘Wat mist de klant als we er niet
zouden zijn?’ Je moet alert blijven.” Peter Van Hoecke stelt
zichzelf deze 2 vragen elk jaar. Hierdoor probeert Van Hoecke
de continuïteit van het bedrijf en bijgevolg het welzijn van zijn
330 medewerkers te verzekeren.
Met welke trends en veranderingen houdt Peter Van Hoecke
dan onder andere nog rekening in zijn bedrijfsvoering? Peter
Van Hoecke: “Als familiebedrijf is maatschappelijk verant‑
woord ondernemen geen slogan. De medewerkers zijn ook
een belangrijke focus, waarbij zinvol werk en shared leadership
cruciaal zijn. Er wordt sterk ingezet om afval te minimaliseren
en om warmte- en afval te recupereren.” Zo is Van Hoecke het
eerste CO2-neutrale bedrijf van Sint-Niklaas.

“Binnen de sector is de urbanisatie een gigantische opportu‑
niteit. De Copenhagen Institute for Future Studies verwacht
dat tegen 2050 75% van de wereldbevolking in steden zal
wonen. Momenteel zijn er al luxeappartementen van 35m² in
Hong Kong en gewone appartementen van 9m² voor 3 per‑
sonen in Shanghai. En deze trend is ook bij ons al in opmars.
Zo bouwen Besix Group en A-Star Group 500 studio’s van
18m² in Antwerpen!”
Dit is slechts een kleine greep uit de zeer wervende en
interessante uiteenzetting van een gepassioneerde en zeer
sociaalverantwoorde bedrijfsleider. Peter Van Hoecke heeft bij
onze Ekonomika alumni een enorm positieve indruk nagelaten.
Ik voelde een grote waardering voor zijn gastvrijheid, openheid
en bevlogenheid.
Ben Tuerlings

De digitale tsunami is onomkeerbaar. Enkele voorbeelden ter
illustratie: mobile is everywhere, 3D printing, artificial intelligence,
augmented reality en voice will be king. “Dankzij het internet
heeft de klant uiteindelijk ook de macht gekregen.”
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EKONOMIKA
SENIORENDAG
Het jaarlijkse seniorenfeest
is terug van weggeweest
Op 22 april 2022 mochten we meer dan 160 senioren verwelkomen in
de Faculty Club en dit na twee jaar verplichte afwezigheid wegens wel‑
gekende reden. Wat een opkomst ! Drie promotiejaren werden deze
dag in de bloemetjes gezet voor hun gouden jubileum (50 jaar geleden
in Leuven begonnen):

NOTEER ALVAST 21 APRIL 2023
IN JE AGENDA !

• begonnen in 1970, het jaar van praeses Jean-Paul Macken
• begonnen in 1971, het jaar van praeses Jan De Meulder
• begonnen in 1972, het jaar van praeses Jan-Porto Carrero (†)

SENIORENWERKING

Jos Clijsters opende dit jaar het seniorenfeest voor de laatste keer als
voorzitter. Na 10 jaar geeft hij het stokje door aan oud-praeses Freddy
Nurski. “Met veel goesting neem ik deze rol als voorzitter over van Jos
en kijk er naar uit de seniorenwerking verder te zetten. Namens het
bestuur en alle senioren wil ik Jos bedanken voor zijn voorzitterschap
maar ook zeer zeker Jan Maryssael, jarenlang secretaris en organi‑
sator achter de Ekonomika Senioren. Jullie hebben de lat erg hoog
gelegd!”, aldus Freddy.

Ben jij 40 jaar geleden begonnen aan onze
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (toen nog FETEW, nu FEB) Dan mag je
je “Senior” noemen en ben je welkom op
de activiteiten van Ekonomika Senioren,
deelvereniging van Ekonomika Alumni, de
officiële alumnivereniging van onze Faculteit.

Wilfried Lemahieu, Decaan van FEB bracht vervolgens de senioren
op de hoogte van het reilen en zeilen aan onze faculteit. De aantallen
liegen er niet om. De faculteit is nu actief op 4 campussen (Leuven,
Brussel, Antwerpen, Kortrijk), met ruim 200 proffen en jaarlijks bijna
10.000 studenten, waarvan meer dan 1.000 internationale studenten.
Jan Maryssael stond nog even stil bij het overlijden van Pol Bastin,
één van de belangrijkste personen in de werking van Ekonomika
Alumni in de eerste 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
En dan werd de cantus ingezet … De samenzang herinnerde aan de
vele leuke momenten uit de studententijd, met uiteraard een legen‑
darische salamander door oud-praeses Karel Dierick. Een geslaagde
afsluiting van een geslaagde dag.
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Naast het hernieuwen van vriendschapsbanden willen we met de seniorenwerking
ook graag onze ervaring en opgebouwde
expertise doorgeven aan onze jongere alumni.
Daarom werken we aan een nieuw programma, dat naast het jaarlijkse seniorenfeest in
de Faculty Club ons ook zal samenbrengen
rond thema’s zoals startups, business angels
en levenslang leren.

Heb je interesse? Neem dan contact op met
ekonomika-alumni@kuleuven.be.
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Continue bijscholing via
opleidingen is de toekomst
van de arbeidsmarkt
Of je nu net van de universiteit komt of al een tijdje aan het werk bent, je stopt
nooit echt met leren. De Amerikaanse industrieel Henry Ford had het aan het
rechte eind toen hij zei: “Iedereen die stopt met leren is oud, of je nu 20 bent
of 80. Iedereen die blijft leren is jong.” Die boodschap heeft vandaag evenveel te
maken met hoe je leeft als hoe je overleeft. Bijblijven is een noodzaak geworden.
Waarom is dat? En hoe pak je dat aan? Opleidingsexpert NCOI Learning biedt
inzichten en een flexibele oplossing.

WAAROM IS BIJLEREN EEN NOODZAAK
GEWORDEN?
Er zijn tal van redenen waarom bijleren een must is. De arbeids‑
markt transformeert op dit moment naar een hybride land‑
schap. Bedrijven willen beter voldoen aan de snel verande‑
rende noden van zowel de maatschappij, de werknemers en
de werkgevers zelf. We leven in een wereld waar een diploma
slechts het begin is en waar levenslang leren noodzakelijk zal
zijn om de ontwikkelingen binnen en buiten je eigen werkterrein
bij te houden.
Die ontwikkelingen doen zich voor in alle industrieën en
domeinen. In marketing komen marketeers steeds meer in
aanraking met technologische nieuwigheden, kortere product‑
levenscyclussen en sneller veranderende klantenervaringen.
Accountants komen in aanraking met nieuwe softwareimplementaties, waaronder trends zoals cloud-based accoun‑
ting, blockchain en data analytics een continue bijscholing
vereisen. Zelfs in meer traditionele domeinen zoals finance
zien we een opkomende vraag naar snellere en meer digitale
middelen, zoals digitaal belastingbeheer.
“Wie vandaag een meester over zijn vakgebied is, kan
morgen terug een student zijn. De toekomst kent geen
academisch kwartiertje.”
Natuurlijk is het niet alleen nuttig om je kennis over je specifieke
vakgebied op peil te houden, maar ook je algemene vaardig‑
heden verder te ontwikkelen. In een steeds dynamischere,
hybride wereld wordt bijvoorbeeld het behouden van visibiliteit
een grotere uitdaging. Visibiliteit over je werknemers, visibiliteit
over je IT, visibiliteit over wat de nabije toekomst brengt.
Dat vergt meer moed, vertrouwen en leiderschap van leidinggevenden. Soft skills zoals empathisch handelen, geïnformeerd
beslissingen nemen, de betrokkenheid van werknemers verhogen… winnen daarom aan belang.
17

Alumni@FEB

“Bijna 1 op 3 vaardigheden die in 2018 nog nodig waren,
zijn in 2022 niet meer relevant.”
Als we dat even vertalen in cijfers, dan zien we het volgende.
Volgens onderzoek van Gartner zal 58% van de werkende
bevolking hun vaardigheden en kennis moeten bijschaven om
hun jobs succesvol uit te voeren. Bovendien zijn bijna 1 op 3
vaardigheden die in 2018 nog nodig waren, in 2022 niet meer
relevant. Het aantal nodige vaardigheden per job stijgt jaar na
jaar met 10% sinds 2017. Die cijfers maken duidelijk dat wie
vandaag een meester over zijn vakgebied is morgen terug een
student kan zijn. De toekomst kent geen academisch kwar‑
tiertje.

DE SKILLS WAAR DE ARBEIDSMARKT
NOOD AAN HEEFT
Op de arbeidsmarkt is er een sterke vraag naar hybride profie‑
len, medewerkers die hun kennis en skills hebben uitgebreid en
daardoor meer passen in een bedrijf waar de grenzen tussen
de departementen beginnen te vervagen. Dat is niet anders
voor managementprofielen. Ben je recent in een leidinggevende
functie begonnen of komt dat binnenkort op je pad? Dan is
regelmatig een training volgen een uitstekende manier om je
profiel mee te laten groeien met de noden van de markt. Doe
je dat niet en hou je vast aan traditionele leiderschapsvaardig‑
heden? Dan riskeer je achterop te geraken.

MANAGEMENT SKILLS
Als manager moet je weten hoe je operationeel denken omzet
in strategisch denken en hoe je complexe businessvraagstuk‑
ken kan oplossen. Wat is goed projectbeheer? Hoe rappor‑
teer je jouw inzichten met de nieuwste digitale tools? Hoe laat
je jouw invloed gelden? Hoe verdedig je jouw project aan de
directietafel?
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“Herbekijk je vaardigheden in functie van de geldende
waarden en normen van vandaag, want die veranderen
continu.”
De antwoorden op deze vragen vinden is niet vanzelfsprekend in
een wereld die continu in verandering en daardoor onvoorspel‑
baar is geworden. Maar je moet de antwoorden wel hebben,
anders verlies je alle controle en bereik je niets. Herbekijk je
vaardigheden in functie van de geldende waarden en normen
van vandaag, want die veranderen continu.
Drie essentiële managementeigenschappen die vandaag niet
meer traditioneel kunnen worden benaderd:
1. Probleemoplossend denken
Probleemoplossend denken is altijd al een onmisbare vaardig‑
heid van managers geweest. Vandaag heeft dat echter minder
met intelligentie te maken dan met creativiteit. Dat komt omdat
disruptie in de businesscontext veel onvoorspelbaarder is
geworden. Niet enkel door de digitale transformatie, maar ook
door geopolitieke invloeden en klimaatveranderingen. Managers
moeten leren omgaan met continue onzekerheid. Een manager
met verstand van data en kennis van analytics-tools kan proble‑
men sneller oplossen of zelfs vermijden.
2. Besluitvaardig zijn
Kennis van data analytics komt ook van pas bij het nemen van
beslissingen, maar je hebt meer nodig. Bovendien heb je soms
gewoon niet de tijd om eerst een extensieve data-analyse te
doen. Er zijn gelukkig methoden en richtlijnen om je te onder‑
steunen, zoals bijvoorbeeld de 2-minuten-regel of de 80/20regel van Pareto. Wist je dat je bij NCOI Learning zelfs een
nuttige opleiding hebt om enkel dit deelaspect van je leider‑
schap aan te scherpen?

3. Kunnen plannen
Het opmaken van een planning bepaalt in grote mate of je
opgelegde doelen zal bereiken of niet. Deze skill snijdt heel wat
deelaspecten van management aan die allemaal tot op zekere
hoogte zijn veranderd. Strategisch denken, time management,
people management, communicatie… zelfs probleemoplossend
denken en decision-making. Vandaag een planning opmaken,
rekening houdend met de onzekerheid van de toekomst, vergt
aangepaste tactieken en technieken.
Hoe je deze en andere management skills opbouwt volgens
hedendaagse praktijken leer je in de 6-daagse opleiding
‘Management Skills Program: meer impact door betere

managementvaardigheden’. De training loopt over 2 maanden,
wat het gemakkelijker maakt om het te combineren met een
drukke agenda en je de kans geeft om tijdens het traject al
‘on the job’ ermee aan de slag te gaan. De opleiding is ook toe‑
gankelijk voor starters en pas afgestudeerden. Gedurende deze
opleiding werk je aan een individueel project met persoonlijke
begeleiding en kom je op de proppen met een eigen project‑
voorstelling. Het resultaat? Een volledig uitgewerkte case die je
nadien kan uitrollen in je bedrijf.

PEOPLE MANAGEMENT EN
LEIDERSCHAPSVAARDIGHEDEN
Voor leidinggevende posities is er meer behoefte aan managers
die hun leiderschapsvaardigheden hebben aangescherpt dan
aan managers die alles nog top-down benaderen. Een focus
op mensen is key.
“Soft skills worden de nieuwe hard skills.”
Leiderschap vereist soft skills, ook wel bekend als people
management skills. Daaronder vallen zeer concrete skills zoals
strategisch kunnen communiceren, bijvoorbeeld volgens story‑
telling-principes en het Golden Circle-model. Ook minder con‑
crete soft skills zoals het gemotiveerd en geëngageerd kunnen
houden van medewerkers, vertrouwen en geduld hebben,
je eigen fouten durven toegeven… behoren tot je people skills.
Voor zij die geïnteresseerd zijn in het aanscherpen van hun
peoplemanagement- en leiderschapsvaardigheden, hier alvast
enkele tips:
• Bouw barometermomenten in. Dat betekent dat je 1:1gesprekken organiseert met medewerkers. Daarbij luister je
naar wat er gezegd en ook niet gezegd wordt. Dat vraagt
een kwetsbare opstelling van beide partijen. Deze persoon‑
lijke aanpak zorgt voor meer betrokkenheid.
• Deel je kennis en projecten met andere departementen.
De nieuwe manier van werken spoort cross-departemen‑
tale verbondenheid aan. Uitwisseling en toegankelijkheid
staan centraal. Dat zie je ook in de technologie, zoals bij
Cloud-toepassingen. Het is bevorderend voor zowel je
medewerkers als je bedrijf als je jouw kennis en projecten
met hen deelt.
• Wees bewust van hoe je je verhoudt t.o.v. je team. Wat doe
je bijvoorbeeld wanneer er zich conflicten voordoen? Wordt
jouw leiderschap geapprecieerd? Dergelijke inzichten over je
persoonlijkheid helpen je om de interactie aan te gaan met je
team en om hen te motiveren. Emotionele intelligentie (EQ)
is geen soft skill in de nabije toekomst, maar een hard skill.
Of je nu pas begint met leidinggeven of al ervaring hebt, je
baseert je best op erkende en bewezen methoden en hulpmid‑
delen die getoetst zijn aan de leiderschapsnoden van vandaag.
De 4-daagse NCOI Learning-opleiding ‘Peoplemanagement
basisopleiding – Doeltreffender werken met mensen’ is speciaal
samengesteld om je vertrouwd te maken met deze concep‑
ten. Tijdens deze opleiding, geleid door een ervaren coach en
bedrijfsleider, kom je in aanraking met people management in al
zijn facetten. Je krijgt een theoretisch kader, maar ook een zelf‑
beoordeling van je leiderschapsstijl en concrete tips, tools en
feedback voor jouw persoonlijke situatie. Zo kan je jouw nieuwe
kennis meteen toepassen en voor onmiddellijke impact zorgen.
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FINANCIAL MANAGEMENT
Kennis van financial accounting, zelfs wanneer je geen finance
manager of accountant bent, is nuttig voor alle leidinggevenden.
Maar ook finance ontspringt de dans van de digitale transfor‑
matie niet. Nieuwe technologieën zoals blockchain en software
voor automatisatie en de transitie naar de Cloud maken hun
intrede in het vakgebied.
“De toekomst is weggelegd voor de hybride profielen.”
Finance organisaties zijn nog maar net aan het experimenteren
met de producten van de digitalisering, maar wat de toekomst
brengt is al duidelijk. In een recent rapport van een grote speler
in financiële en zakelijke dienstverlening worden de verwachtin‑
gen voor 2025 al opgelijst. De 5 meest interessante inzichten
geven we hier mee:
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1. De rol van de finance professional zal dramatisch verande‑
ren door automatisatie. Communicatie en beslissingnemen‑
de vaardigheden worden voor hen veel belangrijker. Hun rol
wordt meer adviserend en ze zullen meer moeten werken
met visualisatietools.
2. Reporting zal een realtimeproces worden. De periodieke
financial close verdwijnt. Van financial managers wordt ver‑
wacht dat ze kunnen werken met de automatisering van
reporting, forecasting en andere processen.
3. Finance managers zullen meer cross-departementaal werk
moeten uitvoeren. Er is sprake van een ‘self-service culture’
waarin de finance professional strategischer moet nadenken
om mee voor klanttevredenheid te zorgen.
4. Cloud-based ERP wordt de nieuwe norm. Bedrijven zullen
herhaaldelijk investeren in applicaties en micro-services die
geïntegreerd kunnen worden in ERP-platformen. Dat zal
het systeem complexer maken en dus continue bijscholing,
alsook nieuwe, gespecialiseerde talenten vragen.

5. Het operating model van Finance verandert naar een Financeas-a-service-model. Finance teams zullen aan variërende
projecten werken over het hele bedrijf. Samenwerking wordt
essentieel. Zij die openstaan voor trainingen en ontwikkeling
zullen de meeste opportuniteiten zien voor professionele en
persoonlijke groei.
De consensus op de markt is: bijleren wordt een noodzaak als
je jouw financial management future-proof wil maken. Daar‑
voor hoef je niet te wachten tot 2025. Start vandaag nog met
de intensieve, 10-daagse opleiding ‘Masterclass Financieel
Management – De financiële afdeling: begrijp en beheers alle
activiteiten!’ en ontwikkel een compleet overzicht over alle deel‑
aspecten van het financiële beleid, inclusief de laatste trends,
technieken en nieuwigheden. De opleiding is geschikt voor
finance professionals met ervaring, maar ook voor algemeen
directeurs en zaakvoerders of iedereen die tot op zekere hoog‑
te met het financieel beleid te maken krijgt. Want de toekomst is
weggelegd voor de hybride profielen, zoveel is duidelijk.

“NCOI is een partner van Ekonomika
Alumni sinds 2020. Dankzij de steun van
onze partners kunnen we duizenden FEBalumni met elkaar verbinden en blijven we
bouwen aan het levenslang netwerk van
onze alumni.”

WAT ZIJN NCOI LEARNINGOPLEIDINGEN?
NCOI Learning is een onbetwiste marktleider in bijscholing
en beschikt over het grootste aanbod opleidingen in België.
Elk jaar breiden we de kennis van meer dan 25.000 profes‑
sionals uit en scherpen we hun vaardigheden aan. We rekenen
daarvoor op een netwerk van docenten die niet alleen vak‑
specialisten zijn maar ook praktijkbeoefenaars. Onze opleidin‑
gen bieden we aan in diverse vormen, waaronder trainingen,
seminaries, webinars, virtuele lessen, leerplatformen, bedrijfs‑
trajecten op maat en meer. Ons doel? Van jou een betere
manager, specialist, teamleader, beslissingsnemer, onderhan‑
delaar, leider… maken.

WAAR KAN JE MEER INFO VINDEN
EN HOE INSCHRIJVEN?
Op onze website www.ncoi.be kan je meer informatie vinden
over onze opleidingen en kan je zoeken volgens functie, domein
of vaardigheid naar de training die de beste ondersteuning
biedt voor jouw bestaande vaardigheden en kennis. Inschrijven
kan je op de pagina van elke opleiding zelf.
Scan de QR-code en bekijk ons volledig aanbod aan oplei‑
dingen.
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COLUMN MARTIJN HUYSMANS

DE EEUWIGE STAD
In een vorige editie schreef ik over mijn vakantie naar Normandië en de
geschiedenis van Camembert als beschermde kaas. Vandaag zoek ik het ook in
het buitenland, maar dan in Rome. In april en mei was ik namelijk als Visiting
Fellow op bezoek bij de universiteit LUISS. Dat is een privé-universiteit in Rome
gespecialiseerd in sociale wetenschappen, met campussen in de buurt van het
park Villa Borghese. Net als de FEB is LUISS EQUIS-geaccrediteerd.

VISITING FELLOW BIJ LUISS
Wat is dat eigenlijk, een Visiting Fellow? Wel, een academi‑
cus die officieel op bezoek is bij een andere instelling. Het doel
kan variëren, maar betreft meestal in ieder geval onderwijs of
onderzoek. In mijn geval ging het om gastlessen, onderzoeks‑
samenwerkingen opzetten, en het bespreken van een specifie‑
ke opleiding die zowel op LUISS als aan de Universiteit Utrecht
wordt aangeboden: Politics-Philosophy-Economics (PPE).
Tijdens mijn Visiting Fellowship verbleef ik aan de Academia
Belgica (https://www.academiabelgica.it/). Dat is een instelling
voor Belgische wetenschappers en kunstenaars die in Rome
aan een project werken. Vele landen hebben zo’n instelling in
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Rome: de gebouwen naast ons waren de Egyptische Academie,
het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, en de Roemeense
academie. Het verblijf is betaalbaarder dan op de private markt,
en er worden dwarsverbanden gecreëerd tussen de residenten.

HET NUTTIGE EN HET AANGENAME
Het officiële gedeelte van mijn bezoek is zeer naar wens ver‑
lopen. Het was een verrijkende ervaring waarmee ik nieuwe
inspiratie en nieuwe contacten heb opgedaan voor mijn onder‑
zoek. Gelukkig had ik in de avonden en weekenden ook tijd
voor ontspanning. Een van mijn activiteiten was het bezoeken
van verschillende ijssalons. Op Twitter liet ik mijn volgers mee‑
genieten van mijn bevindingen. En om de gewichtstoename

Qua ecologie viel me op dat er veel minder bewust wordt
omgegaan met afval. Bij mijn ijsjes kreeg ik nog vaak (maar
niet altijd) plastic lepeltjes. De kantine van de universiteit werkt
volledig met wegwerpservies. En drinkfonteintjes worden veel
minder gebruikt dan in Nederland.
Toch vielen me ook positieve dingen op. De universiteit had zelfs
een drinkfontein met gekoeld bruiswater, en bood elektrische
deelauto’s aan voor studenten en personeel. En op aanraden
van een kennis nam ik de app “Too good to go”. Met deze app
(ook beschikbaar in België en Nederland) kan je aan lage prijzen
voedsel ophalen bij winkels of restaurants die dit anders na slui‑
tingstijd weg zouden moeten gooien. Een interessante manier
om verspilling tegen te gaan en nieuwe winkels of restaurants
te leren kennen, met in Rome een breed aanbod.

IN EIGEN BOEZEM
Hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van mijn gedrag?
Zo’n buitenlands bezoek vereist natuurlijk ook mobiliteit. Omdat
ik mijn impact probeer te beperken, wilde ik aanvankelijk met
de trein reizen. Helaas bleek dat bijna ondoenlijk, met een rit
van bijna 24u en een nachtelijke overstap van zo’n 4u op het
perron in Milaan. Dus koos ik toch maar voor het vliegtuig, met
CO2 compensatie. Niet ideaal, maar voor een verblijf van enke‑
le weken vond ik dit relatief verdedigbaar. Wat niet wil zeggen
dat het laatste woord is gezegd over de duurzaamheid van
academische mobiliteit, ondanks de duidelijke academische en
persoonlijke voordelen.

te beperken, ging ik steeds te voet – wat in het heuvelachtige
Rome soms best veel energie kan kosten. De combinatie
amandel met gekonfijte appelsien van de gelateria dei Gracchi
in de buurt van Piazza del Popolo kon mij het meest bekoren.
Op één van de avonden ging ik ook naar een bijzonder theatervoorstelling: het waren namelijk de studenten van LUISS die
hierin speelden. En het echt bijzondere was dat hun deelname kaderde in een vak dat ze aan LUISS volgen. Ik kan
me inderdaad inbeelden dat hier veel nuttige vaardigheden
kunnen opgedaan worden, en dat het een interessant contrast
vormt met vakken in economie of politieke wetenschappen.
Aan een kleinere privé-universiteit is zoiets natuurlijk makkelijker
te organiseren, maar ik moet toegeven dat ik het een inspirerend
voorbeeld vond – wat natuurlijk niet wegneemt dat studenten in
Leuven en Utrecht in hun vrije tijd ook creatief bezig zijn zonder
zo’n geïnstitutionaliseerd vak.

MOBILITEIT EN ECOLOGIE
Een paar weken in een ander land studeren of werken geeft
altijd nieuwe perspectieven en inzichten. Laat ik er hier twee
uitlichten: mobiliteit en ecologie.
Gezien ik momenteel in fietsstad Utrecht woon – met de groot‑
ste fietsenparking ter wereld – was de mobiliteit in Rome nogal
schrikken. Met name de dominantie en quasi-universele aan‑
wezigheid van auto’s viel me op. Rome is natuurlijk heuvelachtig
en de archeologische schatten in de bodem bemoeilijken de
uitbreiding van de metro. Toch verbaasde het me hoeveel
auto’s er zijn, en hoe weinig plekken autovrij zijn gemaakt, zelfs
in het toeristische centrum. Gelukkig zijn er wel veel bussen.
Je ziet ook elektrische deelfietsen en steps, maar die lossen
duidelijk het probleem niet op. In zekere zin maken ze het als
voetganger nog onaangenamer: rijdende steps proberen in
drukke straten alsnog tussen de voetgangers te maneuvreren,
en de lukraak geparkeerde steps bemoeilijken de doorgang.

MARTIJN HUYSMANS
Is Assistant Professor (universitair docent) aan
de Universiteit Utrecht.
Hij doctoreerde aan de KU Leuven met politiekeconomisch onderzoek naar federalisme en de EU.
m.huysmans@uu.nl
Twitter: @MartijnHuysmans
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Leuvens Economisch Standpunt

Het nijpende probleem van
het lerarentekort, en wat
eraan kan worden gedaan
Alhoewel het personeelstekort in het onderwijs geen probleem is dat uniek is
voor het onderwijs, is het toch een probleem dat men best niet laat aanslepen.
Professor Kristof De Witte en onderzoekster Kaat Iterbeke hebben gepoogd deze
problematiek in kaart te brengen en pistes met oplossingen gesuggereerd, en dit
gebundeld in een Leuvens Economisch Standpunt (2022/191). Zij stellen immers
dat de aanpak van het lerarentekort de katalysator kan zijn voor een brede en
gedragen hervorming van het onderwijs.

Maar wat zijn nu de oorzaken van het lerarentekort? Beide
onderzoekers zien meerdere redenen. Vooreerst zien zij een
dalende instroom in de lerarenopleidingen. Het beroep van
‘leraar’ blijkt dus steeds minder jongeren te bekoren.
Maar ook demografische evoluties spelen een rol: enerzijds
is er een stijging van het aantal leerlingen en dus een grotere
behoefte aan leraars, en anderzijds vergrijst de lerarenpopula‑
tie, waardoor binnenkort een grote groep leraren de pensioen‑
leeftijd zal bereiken, en het lerarencorps zal verlaten. Wat dit
laatste betreft zijn er natuurlijk nuances: zo is de gemiddelde
leeftijd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lager, en zo zijn
leraren hout en elektriciteit in het beroepsonderwijs en leraren
toegepaste economie en mechanica in het technisch onderwijs
in het bijzonder ouder dan de gemiddelde leraar.

VELE STARTERS HOUDEN HET NIET
LANG VOL
Een derde specificiteit van het onderwijs is de grote uitstroom
van startende leraren. Dus niet alleen beginnen en minder jon‑
geren aan de opleiding, maar eens gestart stappen er ook velen
snel uit. Voor het schooljaar 2019-20 blijkt 37,2% van de star‑
tende leraren secundair onderwijs binnen een periode van vijf
jaar de school te verlaten. Dat is dus méér dan één op drie.
Maar ook niet alle pas afgestudeerde leraren gaan naar het
onderwijs. Het doorstroompercentage van lerarenopleiding naar
onderwijs lag in 2011 op 81% voor professionele bachelors,
en 33%,voor universitaire lerarenopleiding.
Conclusie: na vijf jaar zal slechts de helft van de professionele
bachelors en amper een vijfde van de masters voor de klas
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staan. De Witte en Iterbeke zien het gebrek aan toekomst‑
perspectieven en gebrek aan jobzekerheid als één van de
belangrijkste factoren. Maar ook de ’praktijkshock’, werkdruk,
stress, relaties met leerlingen en ouders, en de beperkte onder‑
steuning op school spelen ook een rol.

ZIEKTE EN BURN-OUT
Ten vierde vallen vele leraren uit door ziekte en burn-out. Alhoe‑
wel het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 4,65% bedraagt
(2019) stijgt dit percentage met de leeftijd. Bij de 26-35-jarigen
was dit 3,06% en dat steeg naar 9,29% bij de 56-65-jarigen,
wat voor de vrouwelijke leerkracht van die leeftijdscategorie
neerkomt op een afwezigheid wegens ziekte van gemiddeld
20 dagen. Toch ook vermelden: in 2019 was vier op de tien
leraars geen enkele dag ziek.
Tot slot wordt ook het aantal gedetacheerde leraren (leraren die
tijdelijk buiten het onderwijs aan de slag gaan) aangehaald als
reden voor het lerarentekort. Maar de onderzoekers relativeren
dit. Zo werden in het schooljaar 2019-20 in totaal 1462 deta‑
cheringen geregistreerd, hetgeen neerkomt op 0,8% van het
gehele lerarenpersoneel.

HERVORMINGEN DRINGEND NODIG
De Witte en Iterbeke stellen voor om dit nijpende lerarentekort
aan te grijpen om het onderwijs grondig te hervormen. Zij zien
vier grote werven.
Een eerste werf gaat over een versterking van de aanwervingen.
Zij zien het aanboren van andere doelgroepen als een moge‑
lijkheid. Bijvoorbeeld om masters in de pedagogie te laten

lesgeven in het lager onderwijs. Maar
daartoe moeten nog enkele knelpunten
worden weggewerkt. Ook studenten
met een migratieachtergrond vinden nog
onvoldoende de weg naar de lerarenopleidingen. Ook zij-instromers kunnen
soelaas brengen. Dat zijn mensen die
hun job in de privésector inruilen voor
leraarschap. Gezien het lerarentekort in
de praktijkvakken, waar ook een hoger
aandeel van oudere leraars te vinden
zijn, kunnen deze zij-instromers, dus uit
de privé, een oplossing bieden.
Maar een minstens even interessante
groep zien beide onderzoekers in de
‘hybride leraars’. Deze mensen com‑
bineren het onderwijs met een ande‑
re job, bv ook journalist naast leraar
Nederlands, of een (deeltijdse) job in
een bedrijf met leraar economie. Dit kan
zeker tot een win-win leiden wegens
meer praktijkkennis én een groter net‑
werk van de school in het bedrijfsleven.

VERBETER
HET HR-BELEID
De Witte en Iterbeke vragen een sterkere focus op het behou‑
den van leraren, eerder dan op het rekruteren. Dat begint bij een
betere aanvangsbegeleiding, ook al is dit sinds 1 september
2019 zowel een recht als een plicht. Maar er is ruimte voor
verbetering. Dat kan bv. door de beginnende leraren een lichter
takenpakket te geven afgestemd op hun draagkracht en ook
door hen niet ‘de moeilijkste klassen’ te geven. Betere werkcon‑
dities zullen ook de uitstroom, burn-outs en ziekte verminderen.
Ook ‘zelfsturende’ schoolteams, waarin leerkrachten ervaringen
uitwisselen en zelf de regie in handen nemen (bv. kwaliteitszorg,
uurroosters, planning, evaluatie, mentoring), helpen. Samen met
een sterk leiderschap moet dit gevoel van autonomie en col‑
legialiteit leiden tot positief ervaren werkomstandigheden. Ook
op het einde van de carrière van leraren kan de retentie worden
versterkt, m.a.w. leraren na hun pensioenleeftijd trachten
te overhalen nog even te blijven.
Alhoewel de onderzoekers stellen dat het loon van de Vlaamse
leraars relatief competitief is ten opzichte van de privésector,
mag het aspect ‘opportuniteitskost’ niet uit het oog worden
verloren: leraars die elders op de arbeidsmarkt een hoger loon
kunnen krijgen met hun diploma. Maar hiervoor een oplossing
vinden is niet evident. Een ‘blijfbonus’ voor leraren die les‑
geven in leergebieden met grotere tekorten zou (kosten)effectief
kunnen zijn.

EFFICIËNTIEWINSTEN ZOEKEN
Om het huidige aanbod van leraren meer efficiënt te benut‑
ten, zou er meer ingezet moeten worden op het samenvoegen
van kleinere klassen, en het vermijden van duplicatie in oplei‑
dingen binnen dezelfde regio. De Witte en Iterbeke stellen dat
dit bijvoorbeeld kan gebeuren via programmatieregels en een
aanpassing van het financieringsmechanisme waarbij kleinere
scholen niet bevoordeeld worden.
Tegelijk vallen er efficiëntiewinsten te boeken in de opdracht zelf
van de leraren. Gemiddeld spendeert een leraar een derde van
zijn/haar tijd aan lesgeven, net iets minder dan een derde aan

lesvoorbereidingen en verbeteringen, bijna 10% aan organisatie
van beleid (bv. opstellen van lessenroosters), 9% aan overleg
met internen (bv. klassenraad), ruim 8% aan administratie en
3,7% aan opvang en toezicht, wat neerkomt op anderhalf uur
per week.
Wat opvalt is die 8% aan administratie. Wat behelst dit alle‑
maal? Het gaat o.a. om het klaarzetten van materiaal en lokaal,
bordboeken voor digitaal bord maken en klaarzetten, opstel‑
len van agenda, jaar-, maand- en weekplanning, aanvullen van
aanwezigheidslijsten, evaluatiegegevens ingeven, leervolg‑
systemen aanvullen, rapporten schrijven/inbrengen, uitwerking
differentiatieplan, etc. Dat neemt dus redelijk veel tijd van de
leraren in beslag, terwijl zij die bijkomende taken ervaren als een
obstakel voor hun kernopdracht, lesgeven. Het verminderen
van deze administratieve taken zou de voldoening van leraren
over hun job vergroten.

GEBRUIK VAN ICT
Een vierde en laatste werf zien De Witte en Iterbeke in het
gebruik van ICT, dat moet leiden tot een combinatie van con‑
tactonderwijs en online onderwijs, ‘blended’ leren. Vooral voor
theoretische vakken kan dit worden ingezet. Dit dient wel intel‑
ligent te worden ontwikkeld. Dankzij doordacht ontwikkeld les‑
materiaal kunnen leerlingen in de afwezigheid van leraren korte
instructiefilmpjes bekijken, gedifferentieerde oefeningen maken
(bv. meer uitdagende oefeningen voor de sterkste leerlingen),
gerichte feedback ontvangen, en online toetsen maken. Voor de
aanvang van het contactmoment heeft de leraar via een over‑
zichtsdashboard reeds kunnen zien welke oefeningen goed lie‑
pen voor welke leerlingen. Dat geeft de leraar de mogelijkheid
om gericht in te grijpen en de leerlingen beter te begeleiden.
In het ontwikkelen van het digitale lesmateriaal is een rol weg‑
gelegd voor de scholengemeenschap of het onderwijsnet of
-koepel, of de lerarenopleidingen, waardoor schaalvoordelen
ontstaan en dus een tijdsbesparing voor de leraren. En een
kostenbesparing voor de ouders, via minder uitgaven voor
school- en werkboeken.
Fa Quix
25

Alumni@FEB

WERKEN MENSEN HARDER
VOOR GELD?
Nu de loonkostenfacturen pijlsnel oplopen en de arbeidskrapte steeds nijpender
wordt, staan bonussen en financiële voordelen of extra legale voordelen volop
in het middelpunt van de belangstelling. Maar werken mensen effectief harder
voor geld? De ervaringen met financiële participatie van medewerkers in de winst
en/of het kapitaal van een onderneming wijzen op de essentie van de zaak:
het komt erop aan om medewerkers intrinsiek te motiveren.

LASTIGE PUZZEL
In een periode waarin de loonkosten voor de bedrijven pijlsnel
oplopen als gevolg van de oplopende inflatie en de automati‑
sche indexering, denken directiekamers creatief na over alter‑
natieve vormen van verloning. Er zijn nog weinig taboes want in
de periode 2021-2023 loopt deze bijkomende factuur in de pri‑
vate sector op tot meer dan 20 miljard euro. Hoewel iedereen
ondertussen zou moeten weten dat arbeid een investering is
en geen kost, blijft het leggen van de puzzel een huzarenstukje,
onder meer door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.
Of het in die context zinvol is om meer loon te betalen of terug
te grijpen naar bonussen, is een aloude vraag die zeer actueel
is geworden.

LOON NAAR WERK LOONT …
In eerste instantie werken mensen wel degelijk harder voor
geld. Empirisch onderzoek op basis van reële situaties waarbij
werd gecorrigeerd voor verschillen tussen medewerkers toont
aan dat er inderdaad grote productiviteitswinsten mogelijk zijn
wanneer men systemen van variabele beloning of het principe
‘loon-naar-werk’ (cf. stukwerk) introduceert. Wat meespeelt,
is dat dergelijke systemen medewerkers aantrekken die open
staan voor dat type beloning. Zij hebben doorgaans meer
vertrouwen in hun eigen vaardigheden en zijn competitiever
ingesteld (Gerhart et.al., 2009; Lazear, 2018). Verder blijkt
dat de productiviteit stijgt wanneer de bonus of het stukloon
wordt gekoppeld aan een zelfgekozen doel. In het geval van
een bonus stijgt de output 10%; met een stukloon zelfs 15%
(Goerg, 2015).

… MAAR HEEFT OOK NADELEN
Tegenover deze voordelen staan enkele onmiskenbare nadelen.
De idee dat mensen harder werken voor geld is nogal simplis‑
tisch. We zijn geen drankautomaten die meer output leveren
wanneer men er meer geld in gooit. Steeds meer medewerkers
willen bovendien werken om te leven in plaats van te leven om te
werken. Het hoeft verder weinig betoog dat zij die meer inkomen
willen tegen het gevaar aanlopen dat ze zich vergalopperen
in hun drang naar meer geld of een hogere beloning. Stress,
vermoeidheid, burn-out… lijken dan een kwestie van tijd.
Een geheel ander risico is dat het opdrijven van de output vroeg
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of laat in balans komt te liggen met complementaire doelstel‑
lingen zoals kwaliteit. Die bewaken, vergt extra procedures en
controles om te vermijden dat de focus te veel op kwantiteit en
de daaraan gekoppelde beloning komt te liggen. Die controles
hollen het effect van de beloning uit.

… EN ONDERMIJNT SAMENWERKING
In een omgeving waar coöperatie nodig is om complexe
opdrachten tot een goed einde te brengen, werken individuele
bonussen of voordelen contraproductief. Onderlinge concur‑
rentie en na-ijver halen de bereidheid tot samenwerken immers
onderuit en ondermijnen de groepsdynamiek. Het succes in
de meeste sectoren en bedrijven hangen tegenwoordig af
van een sterke teamgeest en een complexe samenwerkingsdynamiek. Het grootste mankement van individuele beloningen
en stukloon is dus dat het haaks staat in een context waar
medewerkers moeten samenwerken om tot een collectief
resultaat te komen. En dat is steeds meer het geval.

… EN VERSMACHT INTRINSIEKE
MOTIVATIE
Een meer fundamentele bedenking is dat individuele bonussen
en stuklonen mensen ‘extrinsiek’ motiveert. De motivatie komt
letterlijk van buiten henzelf. Men werkt voor een inkomen of
(harder) voor meer geld maar niet noodzakelijk omdat men het
graag doen. Motivatie-experten wijzen daarom op het belang
van ‘intrinsieke’ motivatie. Iets doen omdat je dat graag doet
of er zin uit haalt, is een veel duurzamere motivator. Wat van
binnenin jezelf komt, de intrinsieke motivatie hangt niet af van
de hoogte van een bonus maar put rechtstreeks uit een haast
oneindige bron van wilskracht gevoed door zingeving. Ook in
een organisatiecontext kan werk of arbeid mensen voldoening
verschaffen en zelfs heel veel betekenis (purpose) bijbrengen,
zeker wanneer organisatiedoelstellingen rijmen met de per‑
soonlijke doelen van medewerkers.

EEN ABC-TJE …
De zelfdeterminatietheorie stelt de bronnen van intrinsieke
motivatie scherp op basis van het zogenaamde ABC van
de motivatie: Autonomie, Betrokkenheid (verBondenheid)
en Competentie (Ryan & Deci). Autonomie verwijst naar

het gevoel van keuze en vrijheid in het denken en handelen.
VerBondenheid beschrijft het verlangen om een connectie
te maken met anderen en om je gewaardeerd te voelen.
Competentie gaat over de behoefte je bekwaam te voelen
om gewenste doelen te bereiken. Deze benadering doet snel
inzien waarom geldelijke beloningen het fragiele evenwicht
tussen autonomie, verbondenheid en competentie dreigen te
verstoren. Straffen en beloningen vloeken met autonomie en
competentie. Het ontlokt bovendien negatieve gevoelens zoals
wantrouwen wat dan weer niet strookt met het verlangen om
erbij bij te willen horen. Dat goed gevoel moet uit onszelf komen
en niet worden opgedrongen door een extern iets of iemand.

… VOOR ELKE ONDERNEMING,
VIA EEN PARTICIPATIEVE AANPAK
Het interessante van het ABC van de motivatie is dat je het op
eender welke organisatie of situatie kunt toepassen. Bijzon‑
der leerrijk zijn de cases waar men een participatieve aanpak
bezigt. Medewerkers laten delen in de winst en/of het kapitaal
van de vennootschap lijkt in eerste instantie een aanpak die
gebaseerd is op geld en extrinsieke motivatie. De essentie
van participatief ondernemen is het aanwakkeren van
gevoelens van eigenaarschap. Je kijkt anders naar een
onderneming wanneer je jezelf (mede-)eigenaar voelt. Loon,
winst, bonussen, dividenden, de groei van de waarde van
de onderneming… worden intrinsieke motivatoren wanneer
medewerkers de onderneming beschouwen als ‘hun’ eigen‑
dom. Uiteraard zijn er daarin gradaties en zal niet iedereen even
sterke gevoelens van eigenaarschap ontwikkelen, maar waar
er wordt gesproken van ‘mijn’ of ‘onze’ onderneming, druipt
de intrinsieke motivatie van de muren.

TOEGEËIGEND RESULTAAT
De intrinsieke kracht van eigenaarschap kan met het ABC
perfect worden afgelezen. In welke mate hebben medewer‑
kers inspraak en zijn ze mede-architect zijn van hun eigen job
(Autonomie)? Hebben ze het gevoel dat hun inbreng impact
heeft op het resultaat? Hebben ze het gevoel dat er naar hen
wordt geluisterd, dat ze deel uitmaken van het collectief en dat
ze zich kunnen identificeren met de doelstellingen van de orga‑
nisatie (verBondenheid en Betrokkenheid)? Tenslotte, hebben
medewerkers het gevoel dat ze hun competenties hebben

kunnen gebruiken en aanscherpen bij het nastreven van de
doelen (Competentie)?
Wanneer medewerkers delen in de collectief bereikte winst of
meerwaarde van de onderneming, is dit veel dan een alterna‑
tieve vorm van verloning of geld maar gaat het om een resul‑
taat dat men zichzelf kan toe-eigenen. Dit geldt in elke private
onderneming maar ook voor de resultaten die worden behaald
in de non-profit of een sportclub.
Meteen begrijpen we ook waarom bonussen – ook de collec‑
tieve CAO 90 – vaak niet het verwachte effect hebben. Pas
wanneer medewerkers zich deze bonus zelf kunnen toeeigenen, kan aan het ABC van intrinsieke motivatie worden
voldaan. Een oud spreekwoord zegt: zonder geld, geen liefde.
Zonder de beleving van het eigenaarschap is de liefde van het
geld evenwel geen lang leven beschoren.
Geert Janssens, hoofdeconoom ETION
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ALUMNI
WORKING ABROAD:
HARRIS IN BARCELONA
Aan de start van zijn dagelijkse call met de Belgische collega’s krijgt Harris Van
der Stighelen steeds hetzelfde te horen: “Geen woord over de stralende zon
vandaag.” Hij is de afgelopen 2 jaar in het zonovergoten Barcelona beland door
zijn goesting voor life abroad. Net voor zijn terugkeer naar België, spraken we hem
over zijn studies en eerste werkervaringen. Na een verlengde masteropleiding in
Berlijn begon de oud-Ekonomikapraeses uit te pluizen wat zijn opties waren: “Ik
dacht, ik ben nog jong, dus het is nu het moment….’” Er zijn zoveel internationale
programma’s waardoor jongeren, al dan niet tijdelijk, naar het buitenland kunnen
gaan. Harris zocht marketing- en sales jobs bij bedrijven die hij kende en die
natuurlijk aansloten bij zijn interessegebied: technologie.

Zo kwam hij bij Hewlett Packard Enterprise terecht als Inside
Sales Account Manager. “Enerzijds focus ik op opportunity building waarbij ik nieuwe klanten overtuig om bij HPE te komen en
anderzijds staat relationship management met de bestaande
klanten centraal.” De link met België is hier allesbehalve verloren
gegaan: hij staat in voor het beheer van zo’n 120 Belgische
klanten, gaande van hele grote bedrijven tot kleine kmo’s, en
staat dagelijks in contact met zijn collega’s die vanuit België
zelf opereren.

EEN INTERNATIONALE MELTING POT
Of Harris een job in het buitenland als een extra uitdaging ziet?
Ja, maar niet per se omdat het een ander land is. “Stel dat je je
hele leven in Brussel woont en plots naar Leuven verhuist: dat
is ook een uitdaging.” De grootste uitdaging was voor Harris
vooral het starten in het midden van de coronapandemie.
“Ik werd volledig digitaal opgeleid en heb de eerste zes
maanden geen stap in het kantoor binnengezet.”
Doordat Barcelona de Europese sales hub van HPE is, is het
werk een internationale melting pot van zo’n dertigtal nationa‑
liteiten. Zo bestaat Harris’ twaalfkoppig Belux-team uitsluitend
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uit Belgen en Luxemburgers. Hoewel hij vooral hecht samen‑
werkt met zijn team, worden lunchpauzes en activiteiten, zoals
trainingen, gecentraliseerd. “Daardoor leer ik dus veel mensen
van een andere nationaliteiten kennen. Dat is net het interes‑
sante aan deze job.” Ook buiten het werk staat Harris vooral
in contact met internationals: “Er zijn in de stad een heleboel
internationale communities waar like-minded mensen elkaar
leren kennen en hun netwerk uitbouwen.”

HOLA SUPERMERCADO

SOCIAAL, BUITEN, ACTIEF

Van praktische dilemma’s werd Harris gespaard: zijn werk
regelde zowel de verhuis als de nodige documenten.
Zo moest hij zich geen zorgen maken over zijn Spaanse ID,
werkvergunning of domiciliëring… “Ik had een heel goede
begeleiding vanuit het werk. Enkel het werkcontract was even
schrikken: dat was ook volledig in het Spaans.”

“In het weekend zit ik geregeld op een zonnig terras koffie te
drinken. De stad is ook omgeven door een grote bergpas waar
we vaak met vrienden of als teambuilding gaan wandelen.
Het geweldige uitzicht… Dat is in België gewoon ondenkbaar!”

Toch was het voor Harris niet zo moeilijk om aan de taal te wennen.
In het begin sprak hij vooral Engels maar na een tijdje zocht
hij meer uitdaging door in het dagelijkse leven ook Spaans te
spreken. “In de supermarkt, op restaurant of bij nieuwe mensen
probeer ik gewoon Spaans te spreken. Maar die keuze ligt vol‑
ledig bij jezelf.” Naar een internationale stad zoals Barcelona
kan je probleemloos verhuizen en enkel Engels spreken.
Wat had hij graag vooraf geweten voordat hij naar Barcelona
verhuisde? Dat het hoger gelegen gedeelte van Barcelona ook
enorm veel toffe buurten heeft. “Ik woon nu in het toeristische
oude stadsgedeelte. Dat is the place to be, maar toch heb‑
ben de hoger gelegen buurten ook hun charmes. In de buurten
Gràcia en Eixample bijvoorbeeld is de focus veeleer lokaal dan
toeristisch: erg veel mooie squares en bars naar hartenlust.
Maar die buurten zijn minder gekend.”

Ook op cultureel vlak verschilt Barcelona enorm van België: in
Spanje gaan de mensen gewoonlijk pas eten rond negen á tien
uur ‘s avonds. Bovendien is de mindset in Barcelona meer op
het buitenleven gericht en betaal je voor dezelfde tapasschotel
een heel pak minder dan in België.

VAN DE KIESWEEK NAAR SALES:
EKONOMIKA IS DÉ LEERSCHOOL
Zijn tijd aan onze Leuvense Faculteit Economie en Bedrijfs‑
wetenschappen? Daar kijkt Harris heel positief op terug. Hij zou
wel meer van het internationale leven geproefd willen hebben
door een master in het buitenland te overwegen en meer te
focussen op talen. “Zeker in een internationale omgeving zoals
Barcelona zie ik daar de benefits van in.”
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Waar hij vooral veel heeft bijgeleerd, is studentenvereniging
Ekonomika. Zo bleek het organiseren van de kiesweek erg
waardevol voor zijn sales-job: het bouwen van relaties staat
bij beide centraal. “Samenwerken met anderen, de drive om
projecten te leiden en mezelf uitdagen… Dat zijn allemaal zaken
die ik bij Ekonomika heb geleerd.” Met zijn mede-alumni heeft
hij bovendien nog steeds een goede band: “Dat is ook één van
de redenen waarom ik terugkeer naar België. Hoewel ik veel
nieuwe vriendschappen heb gesmeed in Barcelona, mis ik toch
mijn vrienden in België.”

MIJN GOUDEN RAAD:
SPREEK ERVARING AAN!
HARRIS VAN DER STIGHELEN

(1996)

studeerde af als master TEW aan KU Leuven om
vervolgens een extended master af te ronden aan
Humboldt Universitat zu Berlin. Van 2015-2018 was
hij actief bij Ekonomika, het laatste jaar als praeses
van het 88e werkingsjaar. In 2020 begon hij meteen
na zijn studies bij Hewlett Packard Enterprise in
Barcelona als Inside Sales Account Manager.
Hij is intussen net terug in België en werkt binnen
hetzelfde bedrijf nu als Solution Business Manager.

Harris’ gouden raad voor studenten of alumni met interesse
om in het buitenland te werken is simpel: durf mensen met
buitenlandse ervaring aan te spreken. Zelf werd hij ook al bena‑
derd via LinkedIn om even zijn ervaring te delen. “En dat doe ik
met plezier.” Hij is bovendien niet de enige: “De meeste perso‑
nen delen graag hun ervaring met je, ook al kennen ze je niet
persoonlijk.” Volgens hem vorm je een zo goed mogelijk beeld
van je verwachtingen en mogelijkheden door met meerdere
mensen erover te spreken. Of je Harris mag contacteren voor
vragen of een rondleiding? Sí!
Morgane Schelkens & Righard Bruyns

Ontdekking van de Abdij
Keizersberg te Leuven
Ekonomika Vlaams Brabant organiseerde op zaterdag 19 maart ’22 een bijzonder
geslaagd bezoek met 60 deelnemers, aan de Benedictijnenabdij Keizersberg.

Onder leiding van gids Ria Claessens wandelen wij door het park
naar het reusachtige 15 meter hoge Mariabeeld, waar je de stad
overschouwt.
Oorspronkelijk stond hier in de 12de eeuw een kasteelburcht
van de Graven en Hertogen van Brabant. Ook de orde van de
Tempeliers en de hospitaalridders van St. Jan kregen hier onder‑
dak. De naam ‘Caesarsberg’ is populair in Leuven. Die verwijst
niet naar Julius Caesar, maar wel naar Keizer Karel, die in zijn
jeugd af en toe in Leuven vertoefde.
In 1880 bouwden de Benedictijnen van Maredsous de site uit tot
een klooster, verblijfplaats voor de theologie studenten in Leuven.
Het park (5 ha) werd in erfpacht gegeven aan de stad.

Naast hun kloostergebed (ora) hebben jonge handelsingenieurs
de deur van de abdij op een kier gezet om op creatieve wijze de
LABORA als maak-, denk- en werkplek uit te bouwen. Er worden
ook 45 studentenkamers ingericht.
Ekonomika alumnus Hendrik Vandenberghe, drijvende kracht
achter het LAVORA-project leidt de bezoekers doorheen
de schitterend mooie Kapittelgang. Hierop sluiten alle abdij activi‑
teiten aan. Bewondering te over voor de kerkvleugel met moderne
kleurrijke glasramen, de rijkgevulde bibliotheek, de crypte,
de kloostertuin en de kapittelzaal met schilderijen van de abten.
Met een teug heerlijk Keizersbergbier en een smakelijke portie
abdijkaas sloot regio bestuurder Peter Lamens dit heerlijke en
zeer interessante abdijbezoek af.

In het klooster verblijven nog steeds vier monniken.
Een gelukkige deelnemer.
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EMERITAAT BERT OVERLAET

De universiteit moet nog
meer een internationale
organisatie worden
Het FEB-huis is er een met vele kamers. De instroom van proffen binnen de
faculteit is multidisciplinair en dat is al een tijdje zo. Ook psycholoog Bert
Overlaet begon zijn carrière aan de FEB onder impuls van voormalig decaan
Jacques (Jacky) Van der Eecken. Na een carrière binnen de vakgroep Personeel en
organisatie was hij sinds 2000 personeelsdirecteur van de KU Leuven tot hij vorig
jaar op emeritaat ging. Maar net zoals bij zovele emeriti betekent dit niet dat zijn
activiteiten aan de faculteit en universiteit gestopt zijn, hoogstens afgebouwd.

Bert Overlaet: Ik beschouw de FEB nog altijd als mijn thuis,
alhoewel ik als psycholoog ben binnengekomen en ben
vertrokken om HR-directeur van de KU Leuven te worden.
Toch is de band met de FEB steeds gebleven, ook omdat ik
het vak performance management ben blijven geven. Ik ben in
psychologie afgestudeerd en heb daar mijn doctoraat gemaakt.
Er is een groot verschil (uiteraard) tussen FEB en de faculteit
psychologie (PPW). Psychologie is een disciplinaire facul‑
teit. Dat wil zeggen dat er veel belang gehecht wordt aan de
discipline van psychologie: wat is wel of niet correct binnen
de discipline. Je zit er ook vooral met gelijkgestemden. Binnen
(toegepaste) economie kwam ik terecht in een omgeving met
een ongelooflijke variëteit aan diploma’s: psychologie, (toege‑
paste) economie, informatica, sociologie, ingenieursweten‑
schappen, … Dat is een totaal andere cultuur: de zoektocht is
hier belangrijk, niet de discipline.
Toen ik psychologie studeerde, vond ik het eerste en het laatste
jaar overigens het leukst. Het eerste jaar omdat we nauwelijks
psychologie kregen, maar wel filosofie, sociologie ... Het laatste
jaar was door omstandigheden. Ik had te weinig vakken en
daarom mocht ik mijn programma aanvullen met allerlei vakken
van andere opleidingen, ik heb altijd een verschrikkelijk brede
interesse gehad.
Voor zo iemand is de FEB-omgeving om van te genieten.
Je kan de inzichten en theorieën, de concepten en de tech‑
nieken van verschillende disciplines gebruiken en dat maakt
het zo interessant. Dat is niet alleen maar omdat je verschil‑
lende onderzoeksgroepen hebt met hun eigen specialisme,
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maar ook binnen die onderzoeksgroepen zijn de meeste
groepen heterogeen samengesteld. Mijn expertise in HR is
ook niet toegewezen aan een bepaald vakgebied. Het wordt
bestudeerd door sociologen, psychologen, economisten,
juristen, … Een typisch interdisciplinair domein dus. Dat heeft
mij altijd geweldig geboeid en FEB is wat dat betreft een
zalige speeltuin. Het maakt niet uit welke methoden je gebruikt,
zolang je maar resultaten haalt.
BENT U AL ALS DOCTORAATSSTUDENT GESTART
AAN DE FEB?

Nee, ik ben gedoctoreerd In de psychologie. Maar in psychologie had je verschillende studierichtingen en ik heb toen mathe‑
matische psychologie gekozen. Dat was niet zo populair omdat
er veel wiskunde in zat, er zaten ook maar enkele studenten in
die richting. Maar ik deed dat heel graag. Aan de andere kant
gaf ik ook heel graag les, ik kom uit een echte onderwijzersfamilie. Ik heb als assistent ook veel practica gegeven want dat
was toen mijn hoofdopdracht. Door toevallige omstandigheden
ben ik terecht gekomen bij professor Leo Lagrou, die vorige
zomer helaas overleden is. Leo zat in de groep van organisatiepsychologie, maar hield zich eigenlijk bezig met wat hij de
gemeenschapspsychologie noemde. Daar werd enerzijds de
groepsdynamica bestudeerd. Maar hij was ook bezig met de
rol van het maatschappelijk psychologische, het domein waar
vandaag de dag Hans de Witte mee bezig is. Dat gaat dan qua
thematiek bv. over de beleving van werkloosheid, de syndicali‑
satiegraad, welzijn, …

Je hebt er een mix tussen de maatschappelijke problema‑
tiek en psychologische modellen, bv. waarom zijn werklozen
eerder ongelukkig? Zij hebben al heel lang een basisinkomen
zonder verplichtingen, iets wat economen een fantastisch idee
vinden. Hoe komt het dan dat zij toch niet zo gelukkig zijn?
Dat soort van interesses had Leo toen al. Mijn doctoraat ging
over groepsdynamica, iets wat op de grens ligt tussen socio‑
logie en psychologie, de studie van kleine groepen. Ik ben dan
aan de slag gegaan als assistent, maar halftijds. Mijn andere
helft werkte ik als consultant in verschillende bedrijven.

Een voorbeeld. Toen mijn voorganger professor Raymond
Vuerings op emeritaat ging, heb ik samen met enkele anderen
gezorgd voor een special edition van het Tijdschrift voor
Economie. Eén van de dingen die je dan doet, is het aantal
publicaties oplijsten. Raymond had twee of drie keer iets
internationaal gepubliceerd in heel zijn loopbaan, ondanks
zijn fulltime aanstelling. Dat is vandaag uiteraard niet meer te
bedenken. Ik heb les gekregen van een generatie professoren
die zeker actief waren in onderzoek en publiceren maar niet
in de omvang die vandaag gebruikelijk is.

Toen er een opportuniteit kwam binnen de FEB zei professor
Jacky Van der Eecken: “Je hebt een academisch profiel en je
hebt ervaring in de bedrijfswereld als consultant. Dit is ideaal
voor ons, dat moeten we hebben.“ Dus vanaf 1992 ben ik
verbonden aan de FEB. Tijdens mijn periode aan de facul‑
teit ben ik in 2000 gevraagd om de personeelsdienst van
de KU Leuven uit te bouwen. Ik heb dat eerst nog enkele
jaren gecombineerd, maar nadien heb ik mijn activiteiten aan
de faculteit FEB wat teruggeschroefd. Ik heb geen nieuwe
doctoraten meer opgestart bv. Ik ben wel altijd met plezier
blijven lesgeven ook om contact te blijven houden met de
studenten, met de opleiding en met het vak zelf (performance
management).

In de uitwisseling van studenten was de opdeling bachelormaster een goede zaak omdat daardoor de uitwisseling
vergemakkelijkt werd. Iets wat misschien wat minder makkelijk
gezegd zal worden, is dat ik vind dat we met KU Leuven nog
altijd te weinig een internationale organisatie zijn. Het bestuursniveau is Nederlandstalig want dat is wettelijk verplicht.
Dus alle bestuurshandelingen zijn in het Nederlands.
Je mag dus niemand met een Engelstalig contract aanwerven.
Dat leidt soms tot absurde situaties. Bv. je moet altijd een
Nederlandstalige versie opsturen naar China en dan in
het Engels bijzetten wat er in de tekst staat. Dat moet dan
getekend worden op basis van goed vertrouwen.

ZIJN ER EEN AANTAL TENDENSEN DOORHEEN DE JAREN DIE
U ZIJN OPGEVALLEN?

Er zijn eigenlijk twee grote revoluties geweest de afgelopen
30 à 40 jaar. Een eerste is de groei die gebaseerd is op de
onderzoeksfinanciering. Op het ogenblik dat dat ik naar de
faculteit kwam, waren er assistenten die onderzoek deden,
maar onderzoeksmedewerkers waren er zo goed als niet.
Vandaag de dag zijn er vele medewerkers die gefinancierd
worden op externe middelen. Begin jaren negentig telde de
hele universiteit iets van een 3000 à 4000 personeelsleden.
Nu telt de KU Leuven ongeveer 15.000 personeelsleden.
Er is dus minstens een verdrievoudiging geweest op een dikke
25 jaar tijd. Dat is gigantisch! Je ziet dat trouwens ook aan de
faculteit. FEB heeft vandaag de omvang die vroeger de groep
Humane Wetenschappen had. Dat komt door de onderzoeks‑
financiering die veel meer een competitieve vorm van financie‑
ring is. Als een project voorbij is, weet je niet of je nog wel geld
krijgt voor het volgende dus moet je voortdurend op zoek gaan
naar middelen. Omdat dit fenomeen geldt voor de hele acade‑
mische wereld, krijg je een veel sterkere competitie en minder
goede slaagkansen voor je projecten.
Vroeger was het bv. relatief eenvoudig om iemand bij het FWO
(Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen) binnen te
krijgen, da’s vandaag zo goed als onmogelijk. Je hebt bepaalde
financierskanalen waar de slaagkans 8% is, dat wil zeggen dat
je dus al 12 voorstellen moet doen voor er één wordt aangeno‑
men. Die groei is op zich heel positief want daardoor kunnen
we heel veel mensen opleiden. Een gevolg daarvan – en dat
is meteen ook de tweede tendens – is de toenemende inter‑
nationalisering binnen de faculteit en universiteit. Wij rekruteren
uit de hele wereld. We zorgen dus eigenlijk, en dat geldt niet
alleen voor KU Leuven, voor een gigantische braindrain van de
rest van de wereld naar België. Als je kijkt naar de postdocs
en doctorandi zitten er tussen de 40 en 50% buitenlanders.
Vroeger waren er wel internationale contacten, maar was dat
eerder beperkt tussen uitwisselingen en bezoeken en dergelijke.
Maar nu is de hele wereld hier vertegenwoordigd.

Ik vind ook dat onze Raad van Bestuur te ‘Benelux’ is. We zijn
een Vlaamse organisatie met internationale werking maar we
zijn nog niet geëvolueerd naar een echte internationale orga‑
nisatie. De bedrijfscultuur is nog te Vlaams terwijl in bepaalde
omgevingen de meerderheid van de personeelsleden buiten‑
landers zijn. Die internationalisering is een zegen, maar tegelij‑
kertijd ook een challenge. Dat laatste is moeilijk, zeker omdat
nog altijd 70 à 80% van onze studenten Vlamingen uit dit taal‑
gebied zijn. Ik pleit ook niet voor een Nederlands scenario waar
alles in steenkool-Engels gebeurt. Maar er is nog werk aan de
winkel. We hebben de hele internationaliseringsgolf volgens
mij nog niet helemaal verteerd. De evolutie is alleszins immens
geweest.
KAN U EEN VOORBEELD GEVEN VAN DIE VERDERE
INTERNATIONALISERING?

Toen ik begon bij de personeelsdienst was er een andere dienst
die zich bezighield met alle internationale dossiers, zowel van
studenten als bursalen. De gewone studentenadministratie of
personeelsdienst werd daar niet bij betrokken, dat was volledig
gesplitst. Er waren toen ook nog een aantal bestuurders die
vonden dat dat zo verder uitgebouwd moest worden met een
International Office waar alle internationale activiteiten zouden
worden ondergebracht. Kun je je voorstellen wat dat vandaag
zou betekenen? Dan zou je twee gigantische personeelsdiensten hebben. Ik heb van bij aanvang gezegd dat dat samen
moest gebeuren, geïntegreerd. Gelukkig heeft die richting de
bovenhand gehaald, maar dat is echt een strijd geweest.
Die discussies dateren dus van 15 jaar geleden en vandaag
kun je je niet meer voorstellen dat dat geen evidentie was.
Maar toen waren er ook bijlange niet zoveel buitenlandse
studenten natuurlijk.
Dat waren dus twee belangrijke evoluties In de inhoud: interna‑
tionalisering en onderzoeksoriëntering. Maar ondertussen is er
ook onder impuls van professoren en beleidsverantwoordelijken
zoals professor Koen Debackere en oud-rector André Ooster‑
linck een doorgedreven professionalisering van onze interne
organisatie gekomen. Je kan je dat op dit moment opnieuw
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van de KU Leuven een bankrekening
openen. Daar was geen slechte wil
bij, moet ik er wel bij vermelden. Dat
was een soort vrijheid/blijheid-idee.
Maar er mochten aan de andere
kant zelf geen contracten opgesteld
worden. Want alle contracten liepen
via de personeelsdienst. Het finan‑
ciële kader is vandaag de dag zeer
goed onder controle en daar krijgen
we elk jaar complimenten over van
de bedrijfsrevisor en datzelfde geldt
uiteindelijk voor alles wat met onder‑
wijsreglementering te maken heeft.
Dat is allemaal veel beter onder con‑
trole dan dat het vroeger het geval
was en het doet mij ook plezier om
te zien dat FEB in die beweging altijd
een voorloper geweest is.
De faculteit FEB is heel sterk bezig
met die professionalisering van de
diensten. Het feit dat ik nu geïn‑
terviewd word door iemand van de
dienst marketing en communicatie
van FEB is al een mooi voorbeeld
van die professionalisering. Boven‑
dien is er nu een hele goede samen‑
werking tussen de centrale diensten
en de mensen die werkzaam zijn in
de faculteiten. Ik kan u verzekeren
dat geen enkele universiteit In Vlaan‑
deren daar zo sterk in staat als wij.
Alles kan natuurlijk beter, we moeten
altijd mikken naar een hoger niveau.
Daar moet blijvend in geïnvesteerd
worden.
ZIJN ER NOG EEN AANTAL
ANDERE VERBETERPUNTEN OF
WERKPUNTEN?
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niet meer voorstellen, maar op een bepaald moment werden
de universiteiten verplicht om door een bedrijfsrevisor doorge‑
licht te worden. Toen heeft KU Leuven als allereerste universiteit
gezegd: “We gaan dat meteen doen, we gaan een bedrijfsrevi‑
sor engageren voor een onofficiële dry run zonder consequen‑
ties.” Ik herinner me het eerste verslag waarin werd gezegd:
“We hebben de boeken van KU Leuven bekeken en we kun‑
nen op basis van de beschikbare gegevens geen conclusies
trekken.” (lacht)

Algemeen denk ik dat we de
beheerskosten verder moeten pro‑
beren beperken. We zijn veel te
groot geworden om iedereen bij alles
betrokken te houden. Er moet gede‑
legeerd kunnen worden, ook binnen
de faculteit. Binnen FEB denk ik dat
er een interne uitdaging is om dan
ook coherentie te behouden. Dat zal
alleen maar kunnen door bepaalde intermediaire rollen, ik denk
dan bv. aan de voorzitters van de FOES, de facultaire onder‑
zoekseenheden. Daar gaat een structuur moeten bedacht
worden die verder gaat dan het informele van vandaag door bv.
opgenomen te worden in het faculteitsbestuur voor bepaalde
vergaderingen. Je kunt niet met een kleine top een tent van
1000 man runnen. Maar dat betekent dus dat intern moet
gezocht worden naar meer coherentiemechanismes zonder
top down te willen werken.

Moest dit bij een beursgenoteerd bedrijf zijn, zou het onmid‑
dellijk van de beurs genomen geweest zijn. Er waren zo nog
wel wat andere eigenaardigheden. Zo kon elke prof in naam

Verder is ook het beleidsvoerend vermogen van vandaag nog
niet optimaal aangepast aan onze opdracht en dat geldt ook
voor de universiteit in zijn geheel. Vroeger was de Academische

Raad echt een weerspiegeling van de hele universiteit, maar
vandaag is de afstand zo groot dat 9 op de 10 mensen in de
faculteiten en departementen nauwelijks weten dat de Acade‑
mische Raad bestaat, laat staan wat die uitvoert.
Een andere uitdaging is het veranderende onderzoeksland‑
schap: hoe willen wij ons als KU Leuven daarin profileren?
In welke richting willen we onze sterktes verder ontwikkeld zien?
Hoe zien we de samenwerking met het bedrijfsleven, met de
overheid? Waar gaan we op inzetten in onze bevorderings‑
politiek? In de financiering van de onderzoekswereld is een
grote discussie bezig tussen het probleemgerichte, toegepaste
onderzoek en aan de andere kant het fundamentele onderzoek.
Het probleemgeoriënteerde onderzoek stelt vragen rond bv.
de economische gevolgen van migratie. Of ook: zijn schulden
goed of niet goed? Monetaire politiek, hoe moet dat evolueren?
Dat zijn de grotere maatschappelijke vragen, actueel ook met de
klimaattransitie en binnen mijn vakgebied hoe je als organisatie
kan functioneren als iedereen bv. thuiswerkt. Daarnaast heb je
dus het pure fundamentele onderzoek, het zogenaamde blue
sky onderzoek gebaseerd op curiositeit, op nieuwsgierigheid.
Hoe werkt iets? Hoe zit iets in elkaar? Dit soort onderzoek leent
zich veel meer tot theorievorming en tot nieuwe concepten.
Het samenspel tussen meer fundamenteel en meer toegepast
onderzoek is een van de uitdagingen, zeker voor onze faculteit.

BIO BERT OVERLAET
Bert Overlaet is psycholoog en gewoon
hoogleraar aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven.
Hij begon zijn loopbaan met een doctoraat over
communicatie in kleine groepen, een onderwerp
waarover hij ook jarenlang les gaf. Hij deed
onderzoek over onder meer groepsdynamica,
het psychologisch contract en de perceptie van
inkomensverschillen. Als consultant begeleidde hij
heel wat veranderingsprocessen en werkte hij mee
aan diverse projecten rond organisatieontwikkeling
en leiderschapsontwikkeling. Sinds 2000 is hij
personeelsdirecteur van de KU Leuven. Hij bouwde
de hr-afdeling uit tot een sterke professionele
organisatie en is van nabij betrokken bij de
hr-ontwikkelingen in het Vlaamse hoger onderwijs.
Sinds 2021 is hij emeritus met opdracht.

WAT ZIJN DE ZAKEN WAAR U HET MEEST TROTS OP BENT?

Da’s een moeilijke vraag. Ik ben op veel realisaties trots. Maar
het eerste waar ik aan denk is dat ik altijd heel fier ben geweest
over mijn onderwijs. Ik heb ook altijd zeer goede scores gekre‑
gen van mijn studenten. Ik heb ook altijd geprobeerd om daar
de nodige tijd aan te besteden. Zo was ik vorig jaar al niet meer
verantwoordelijk voor de personeelsdienst. Ik had plotseling tijd
over en dus heb ik het vak ‘Performance management’ nog
eens helemaal herwerkt. Ook al wist ik goed genoeg dat mijn
opvolger daar waarschijnlijk zelf opnieuw mee aan de slag zal
gaan. Maar ik heb aan die laatste herwerking nog geweldig veel
voldoening gehaald.
Afgezien van mijn onderwijsopdracht heb ik nog wel wat kunnen
bijdragen. Ik heb niet zo’n groot onderzoeksportfolio, ik heb niet
zoveel gepubliceerd maar er zaten hier en daar toch wel wat
originele juweeltjes tussen die hopelijk voor wat verdere inspira‑
tie gezorgd hebben. Bij de faculteit psychologie konden vroeger
enkel de klinische psychologiestudenten stage volgen. Toen dat
werd opengetrokken naar de arbeidspsychologen heb ik toen
het hele stage- evaluatiesysteem opgezet bv.
Maar ook bij FEB heb ik altijd mijn ding kunnen doen. Ik ben
zo ook directeur geweest van het postgraduaat. Ik denk dat ik
ook best fier mag zijn op de uitbouw van de personeelsdienst
en hoe we het personeelsbeleid hebben uitgewerkt. Enerzijds
ben ik uitermate tevreden over alle zaken die ik net benoemd
heb, anderzijds ben ik nooit echt tevreden met mezelf omdat
er nog zoveel dingen zijn die ik had kunnen en willen doen.
Maar ik denk dat dat voor de meeste mensen zo is wanneer
ze op emeritaat gaan. De geschiedenis zal uitwijzen wat het
belangrijkste was, dat weet je zelf nooit. Ik heb alleszins nooit
de makkelijkste weg willen kiezen. Dus zaken waarbij je moet
trekken en sleuren, die door andere als mission impossible wor‑
den gezien, daar hou ik van, om daar mijn tanden in te zetten.
Ook als consultant wees ik de relatief eenvoudige projecten af,
ik hou echt van een uitdaging.

MET WAT HOUDT U ZICH NU BEZIG? BINNEN EN BUITEN
KU LEUVEN?

Ik ben de afgelopen jaren nog erg actief geweest in de VLIR
(Vlaamse Interuniversitaire Raad). Ook in het sociaal overleg
om nog een paar grote lopende zaken mee te helpen landen.
We hebben nog 4 cao’s afgesloten de laatste twee jaar. Ik ben
ook nog actief als vertegenwoordiger van KU Leuven in een
aantal externe besturen en organen, bv. in LERU (The League
of European Research Universities waartoe de KU Leuven
behoort). Ik ben al sinds jaar en dag voorzitter van de werk‑
groep rond ‘careers’. En nu is men recentelijk sinds twee jaar in
de Europese Commissie bezig met de hele European Research
Era, om die terug te vitaliseren. Ik vertegenwoordiger LERU
hierbij in de diverse overlegorganen. Ik heb nu ook een paper
geschreven over de evaluatie van onderzoekers op basis van
onze discussies binnen de careers-groep en ga daar dan ook
regelmatig een presentatie over geven.
Bovendien ben ik opnieuw begonnen met wat consultancyopdrachten bij bedrijven. Maar het is allemaal een beetje meer
op het gemak, iets rustiger en zeker niet meer fulltime van
zondagavond tot vrijdagavond. Tegenwoordig heb ik toch af
en toe wat meer rustpunten nodig. Ik heb vandaag eigenlijk
geen operationele verantwoordelijkheid meer. Nadat je 20 jaar
een verantwoordelijkheid hebt gehad over 120 medewerkers,
dan voelt dat nu wel als een verademing. Nu, ik heb dat uiter‑
aard met veel plezier gedaan en er waren onnoemelijk veel
mooie momenten. Maar als dat stopt, merk je pas wat een
energie en beschikbaarheid dat vraagt. Dan is het wel leuk om
je nu opnieuw op enkel inhoudelijke dingen te kunnen storten.
Ik probeer elk jaar een (klein) beetje minder te werken. Er alles‑
zins nog genoeg perspectief. Gelukkig maar (lacht).
Michael Boelaert
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Prof. Mark Van Achter,
The Playground

De speltheorie
in bordspellen
Wie twintig jaar geleden een bordspel wou spelen, moest het doen met
klassiekers als Monopoly, Risk, Levensweg of Hotel. Uitzonderlijk had iemand
een meer exotisch spel als De Peking Mysteries of Mankomanie. Maar voor wie
van bordspellen hield, zorgde ‘De kolonisten van Catan’ (nu Catan) voor een ware
bordspelrevolutie. Tegenwoordig kun je niet alleen terecht in speciaalzaken,
maar heeft ongeveer elke winkel of supermarkt wel een aantal bordspellen in de
aanbieding. Er is keuze uit duizenden spellen. En voor de echte liefhebbers zijn
er ook speciale spellenbeurzen, zoals SPIEL in het Duitse Essen. Vanwaar die
hausse? En hoe kun je uit dat overaanbod een spel kiezen dat je leuk zal vinden?
Mark Van Achter, eigenaar van bordspelcafé The Playground in Antwerpen en
(nu nog) gastdocent aan de FEB legt uit.

BURN-OUT ALS STARTPUNT
Mark Van Achter: “Ik heb in Leuven gedoctoreerd en ben via
omzwervingen in Duitsland en Nederland opnieuw aan de FEB
beland, op campus Antwerpen. Momenteel werk ik er als gast‑
docent met lesopdracht, maar vanaf oktober kom ik opnieuw
halftijds als prof in dienst. In 2013 heb ik een burn-out gehad,
zoals nu meer en meer voorkomt in de academische wereld. Die
burn-out kwam er vanuit de confrontatie tussen het detailisme
en de diepgang die je elke dag moet opbrengen en de enorme
subjectiviteit van het publicatie- en benoemingsproces als prof.
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dat het spelen met anderen. Op publieke bordspelavonden kon
ik mijn smaak goed verkennen, en al gauw begon ik bij me thuis
grote groepen te hosten. Niet om te spelen als vlucht in de
marge van een subcultuur, maar wel om sociale interactie ten
volle te beleven. De unieke kracht van een spel is dat je rond
de tafel gaat zitten met drie of vier andere personen en dan
een kant van jezelf los kan laten die in het echte leven niet vaak
bovenkomt. Vanuit een psychologisch veilige context omdat
je in de dynamiek en de wereld van het spel zit en er geen
consequenties aan vasthangen zoals in de echte wereld, bijna
therapeutisch dus. Veel van mijn spelvrienden kennen me dan
ook beter dan mijn dichtste vrienden.

“Toen kreeg ik het advies om terug te koppelen naar de dingen
die je als kind of jongvolwassene energie gaven. Voor mij was

BORDSPELCAFÉ

“De unieke kracht van een spel
is dat je rond de tafel gaat zitten
met drie of vier andere personen
en dan een kant van jezelf los kan
laten die in het echte leven niet
vaak bovenkomt.”

“Die kracht is nog onverkend in onze maatschappij, maar
broodnodig. Vandaar mijn idee om een bordspelcafé te openen,
een gloednieuw concept in Vlaanderen. Ik ben overal ter wereld
inspiratie gaan opdoen, maar merkte dat bordspelcafés steeds
heel erg in een subcultuur blijven hangen. Met bijvoorbeeld
drakenkoppen in de vitrine, een hoge drempel voor nieuwe
spelers. Ik wou daarentegen echt zo mainstream mogelijk
gaan, een plaats creëren waar iedereen zich heel welkom voelt,
een beetje zoals de slagzin ‘van 7 tot 77 jaar’ die vroeger op
speldozen stond.

“In Vlaanderen is het aantal spellen sinds twintig jaar exponen‑
tieel gegroeid. Door de uitgave van ‘De kolonisten van Catan’
werden bordspellen opeens hip en populair, met name onder
studenten. Vroeger was de selectie van spellen om uit te kiezen
klein (denk aan de MB-spellen). Nu is er eerder de omgekeerde
beweging. Er komen continu zoveel spellen op de markt dat
advies heel welkom is om je naar een spel te leiden dat je leuk
zal vinden. Dat doen we uiteraard bij The Playground voor indi‑
viduen en gezinnen, maar onze spel-experten geven ook advies
aan winkels die bordspellen in hun aanbod hebben. Onafhan‑
kelijk en gericht op de doelgroep die ze beogen.”

SPELLEN IN EEN BEDRIJFSCONTEXT

“Vanuit die optiek is dan bijna vijf jaar geleden in Antwerpen
‘The Playground’ ontstaan. Ik had een middeleeuws pand
gekocht in de Hoofdkerkstraat, dicht bij de Antwerpse cam‑
pus trouwens. Omdat de renovatie een tweetal jaar zou duren
en ik niet wou wachten, heb ik een pop up spelcafé geopend
in het Centraal Station. Het was hartverwarmend om te zien
dat het meteen werkte. Niet alleen de spelliefhebbers kwamen,
maar ook families met kinderen, senioren, chassidische joden,
studenten, allochtonen. Echt een heel mooie mengelmoes die
rondom een spel samen rond de tafel gingen zitten. De opening
van onze The Playground Hoofdkerk in 2019 zette ons concept
nog meer op de kaart. COVID19 zette er wel even een rem op,
net omdat de klemtoon bij ons enorm op het sociale ligt. Spel‑
len gingen in quarantaine na gebruik en klanten mochten enkel
met hun vast gezelschap spelen. Gelukkig draaien we intussen
weer zoals tevoren, en bouwen we onze werking verder uit.”

“Naast mijn activiteiten voor The Playground, ben ik gastdocent
gebleven aan de Antwerpse campus omdat ik altijd graag les
heb gegeven. Ik doceer er het vak ’Ondernemingsfinanciering’
aan de tweedejaars. De rode draad doorheen mijn hele onder‑
zoekstraject was steeds het analyseren van menselijke interac‑
tie, met behulp van speltheorie. Toen toegepast op financiële
markten, bijvoorbeeld om de impact van high-frequency trading
in kaart te brengen. En vanaf oktober, bij de start van mijn nieu‑
we loopbaan aan de KU Leuven, toegepast om de onverkende
kruising tussen Finance en HR bloot te leggen
“Die insteek kwam concreet naar voor bij het uitwerken van
‘The Liquid House’, een vennootschap waar spellen ook cen‑
traal staan, maar dan in een bedrijfscontext. Voor ons eerste
product ‘Strides’ ontwikkelden we digitale coöperatieve spel‑
modules die bedrijven inzichten verschaffen over hoe hun
teams werken. Het uitgangspunt is teambuilding met fun,

“Het team is niet louter de som
van de individuen, er speelt ook
een synergie-effect.”
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maat, waarin we met de thema’s
of leerdoelen van de klas creatief
aan de slag gaan. Spellen zijn
een ideale tool om bijvoorbeeld
taalvaardigheid of probleemoplossend denken te oefenen.
Een laatste luik van ons scho‑
lenproject lanceerden we samen
met het SpellenLab van VIVES
Hogeschool Hierin willen we
kinderen op essentiële execu‑
tieve vaardigheden laten trainen
via bordspellen: leren plannen,
het werkgeheugen en emotie‑
regulatie. Momenteel loopt een
naschoolse “spelklas” als piloot‑
project, en vanaf september
volgt een groter opvolgproject
binnen de GO!-onderwijskoepel
om leerkrachten bij te brengen
hoe ze bordspellen doelgericht
in kunnen zetten in de klas.”
maar ook met inzichten voor de deelnemers. Voluit vanuit de
unieke kracht van het spel, dat een psychologisch veilige omge‑
ving creëert waarin mensen vrij kunnen bewegen en waarin
cognitief diverse teams tot hun volle potentieel kunnen komen.
Onderliggend programmeerde ik een algoritme dat de coöpe‑
ratieve spelsessies analyseert. Het verwerkt alle data in realtime
en genereert meteen rapporten over hoe een team als geheel
functioneert. AG Insurance liet net bijna 400 medewerkers
lerend spelen op onze modules, en momenteel zijn we aan de
slag bij Bain & Company.”
“In wezen biedt Strides een unieke kristallisatie van het men‑
selijk kapitaal van het team. Als onderzoeker wil ik die HR-data
linken aan financieel-economische data, van het team of zelfs
van het gehele bedrijf. We kunnen zo bewust weg gaan van de
beperktheid van economische modellen die gebaseerd zijn op
de rationaliteit van het individu en van psychologische model‑
len die louter focussen op de individualiteit van een persoon.
Veeleer is de persoon een product van de context waarin hij/
zij opereert, zeker in een werkomgeving. Ik weet bijvoorbeeld
perfect welk persoonlijkheidstype ik ben, maar zet mij in een
team en ik adapteer onmiddellijk naar wat het team nodig heeft.
Het team is niet louter de som van de individuen, er speelt
ook een synergie-effect. Klassieke psychometrische technieken
zoals MBTI kunnen die dimensie niet vervatten, terwijl Strides
er wel inzichten over kan geven en de meerwaarde van je team
zelfs tastbaar kan maken in replay-sessies.”

SCHOLENPROJECT
“Vanuit die visie zijn we in The Playground intussen ook een
scholenproject gestart om kinderen via bordspellen onbewust
veel bij te brengen. We starten steeds vanuit de nood aan ver‑
bondenheid, zeker post-covid, die door spellen heel voelbaar
gemaakt wordt. Met elkaar aan de slag gaan in coöperatieve
spellen, weg van de schermen, kinderen vinden dat zalig. Meer
zelfs, bordspellen vragen bepaalde vaardigheden waardoor
kinderen die bv. niet uitblinken in sport of muziek ook kunnen
shinen. Daarnaast ondersteunen we scholen met projecten op
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“Mijn passie verspreidt zich over
al mijn projecten, maar hier komen we het dichtst tot de kern‑
waarden waar ik naar wil streven. Jonge kinderen via spellen
sterker in het leven laten staan, er bestaat geen hoger goed
als spel-liefhebber. Veilige spel-omgevingen maken complexe
zaken bespreekbaar, en geven de mogelijkheid om te expe‑
rimententeren. Leerkrachten kunnen hun leerlingen oberveren
op een andere manier. Kinderen met ADHD worden rustiger,
introverte leerlingen komen met ideeën die ook door anderen
gedragen worden. Als er een conflict is in de klas, kun je spel‑
groepjes zo samenstellen dat op een heel impliciete manier aan
herstel kan worden gewerkt. Ik blijf me keer op keer verwonde‑
ren over de kracht van een spelervaring.”

STENEN TIJDPERK
“Wat ik zelf graag speel? Dat hangt een beetje af van mijn
gemoedstoestand en mijn omgeving. Mijn oudste dochter is bij‑
voorbeeld net zeven geworden. Na jaren van één-dimensionele
kinderspellen kunnen we nu eindelijk meer uitdagende spellen
als ‘Andor: Jonge Helden’ op tafel leggen. Maar mijn persoon‑
lijke favoriet is ‘Crokinole’: een relatief onbekend behendig‑
heidsspel, een beetje te vergelijken met vingerbiljart. Daarnaast
vind ik van de zwaardere spellen ‘Dominant species’ een
aanrader. Het combineert de worker placement (het plaatsen
van spelpionnen om een actie uit te voeren) principes van de
zogenaamde Eurogames met het vechten op de map van de
Ameritrash-spellen. Al laat ik het “zwaardere werk” steeds meer
aan me voorbij gaan. Als je te veel moet nadenken en je te hard
wordt afgestraft bij de minste fout, voelt het wat te veel aan
als werken voor mij en is het minder ontspannend. Intuïtieve
spellen hebben dat minder. Azul en Stenen Tijdperk bv. vind ik
ook echt aanraders. “
Je vindt The Playground in de Hoofdkerkstraat 7 in Antwerpen,
de winkel is elke dag open van 14-23u.
Meer info op www.the-playground.be

Michael Boelaert

AMBASSADOR SPOTLIGHT
Alvaro Gabriel Giraldo
Nisttahusz, Bolivia
In 2020 Alvaro Gabriel Giraldo Nisttahusz from La Paz obtained his Master in Business
Administration at our Antwerp Campus. Not an evident choice, but today he works on
project and strategic planning for a Bolivian credit card company. He also joined the
International Alumni Council that advises our faculty.

“I obtained a bachelor degree in Commercial Engineering
in La Paz and worked several years as a freelancer before
I decided to enrol for the master’s programme. It looked like a
good opportunity to combine studying with my desire to travel
across Europe, and Belgium´s location is strategic in that
aspect. As the formal job market in Bolivia is rather small,
a master’s degree or studying abroad mainly provides leverage
if you apply for a job with bigger companies, for instance in
the banking sector. I was lucky enough that the person who
hired me in my current job, had lived abroad and values people
who have studied abroad, and, fortunately, had heard about
KU Leuven. As a conclusion and without exaggeration,
my experience in Belgium has changed my life. I lived and
travelled alone for the first time. Learning about yourself,
from the university and from new friends is so enriching that
I would recommend it to anyone who has the chance to do it.”
“Belgium is not top of mind for south-Americans who want
to study abroad, mainly due to lack of information. They are
unaware of the quality and prestige of Belgian universities and
do not know that their master’s programmes are affordable.
As studying abroad is expensive, I was looking for options in
Europe, my preferred destination. I found some in Spain and
Belgium and then evaluated the programmes. KU Leuven’s
MBA matched my desire for a general training, nothing too
specialised.”
“The Antwerp Campus offered broadly oriented options such as
international marketing (my main track) and global and strate‑
gic management (my secondary track). Antwerp also appealed

“As a conclusion of my experience
in Belgium, without exaggerating,
it has changed my life.”

to me because of its port and its online reviews. In addition,
it looked like the more sensible choice when you need to keep
an eye on your budget.”
“Traveling in Belgium, and Europe is easy. In the end, it only
takes 45 minutes to go from Antwerp to Brussels. In Bolivia
you are often still in the same city after a 45 minutes’ trip! That
was quite a revelation about living in Belgium: travelling is so
easy because it is really small and travelling in Europe is more
affordable than at home as well. Plus: the food is amazing
everywhere.”
“The Dutch language was a barrier, though. Luckily, most
Belgians speak English, so I could get around. I was able to read
many Dutch words so I could buy the right stuff when shopping,
but learning to speak Dutch is hard, especially because of all
the different dialects. However, if you can master it, it can only
make your experience more enjoyable.”
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“At the university I was pleasantly surprised about everybody’s
level of English. There were several courses which I really liked,
not so much because of the theoretical knowledge – I think in
today’s globalised world that will be quite similar everywhere
– but because of specific insights, such as inside stories and
examples given by the professors during classes. I appreciated
the entire experience.”
“Nevertheless the programme is also quite challenging.
KU Leuven is more focused on research than I had initially
expected. Mostly they do not simply teach you what you need
to know, but they teach you how you can acquire knowledge.
In the end I believe that is the best part, because it gave me
a methodology to tackle problems and questions in general.”
“I had to learn quickly and adapt to the European approach.
To that end collaborating with fellow students was inspiring
and helpful. The master’s thesis was my biggest hurdle. I had
never done that before, expectations were quite high and I was
supervised by a highly respected researcher. Coming from a
country where research is undervalued, I was a bit intimidated
at first. My first feedback was disappointing. I thought I had
done great, but my grades did not reflect that…. However,
once I understood what was expected from me, it became very
rewarding. It was not an easy ride but it was fun.”
“To be honest: the Belgian grading system is rather tough,
which makes it complex to translate in an international context.
We touched on that in the Alumni Council. As opposed to other
countries, it is basically impossible to get the maximum score
in Belgium. This affects your GPA (Grade Point Average), the
number often used by international HR specialists and recruiters
for a first selection of candidates. Once you get an interview you
can explain of course, but you need to land that interview first.”

“The programme is also quite
challenging. KU Leuven is
more focused on research
than I had initially expected.”

“The best part of studying abroad is getting to know people
from other cultures. Understanding how they approach matters
is very interesting. Despite social culture being less vibrant than
at home – many students go home after classes – I have made
some good friends, such as my Belgian buddy from the buddy
programme and other international students. Of course the
pandemic did not help. During the second semester we only
had 2 or 3 live classes due to lockdown, but the support was
okay, especially from my thesis tutor.”
“Being an ambassador allows me to stay in touch with Belgium
and with people from other countries. Bolivia is not very interna‑
tionally oriented, so I take every opportunity to see what other
people are doing, for instance through the council. Learning
about their perspective and knowledge is always fulfilling.”
“My advice for other students is to get the most out of the
support from the university. Ask first – they offer more than you
may be aware of! Also: search for accommodation patiently
and, if possible, do it from Belgium to get a better deal. Try to
join as many extra-curricular activities as you can and finally:
study hard!”
Veerle De Grauwe

FEB SEEKS STRONGER LINK WITH THE INTERNATIONAL LABOUR MARKET THROUGH
THE COUNCIL OF INTERNATIONAL ALUMNI
To keep education at FEB in sync with the international labour market, our faculty established a new advisory council
with young alumni from across the globe who have started an international career. This Council of International Alumni
managed to assemble across different time zones for the first time in March 2022.
As former students, the members of the council know the faculty from the inside as well as the needs of the international
labour market. The plan is to meet online once or twice a year to look at new skills and topics to be addressed in our
programmes as the labour market changes. Currently participants in the Council come from the Insurance, Consulting,
Energy, Banking & digital payments, Pharmaceuticals and Food sectors. FEB has also made an effort to balance
representation of programmes, campuses, regions and gender to cover maximum ground when seeking advice on how
to best prepare students. The idea is not only to improve the (international) student experience at our faculty but also to
better support students in finding and starting a job.
The debate in March mainly centred around soft skills, since academic knowledge is acknowledged as a great strength of
KU Leuven. Communication on different levels is considered to be a key competence, along with languages and aptitudes
or skills like open-mindedness, empathy, multicultural awareness and stakeholder understanding.
The introduction of internships as part of the curriculum is recognized to be a great step forward. Proof of hands-on
experience may compensate for the fact that KU Leuven is not always well-known among foreign employers and
converting KU Leuven grades for international use is complex. Raising brand awareness may be the topic for the next
meeting to make KU Leuven more visible amongst other top schools which are not necessarily ranked higher. Many thanks
to our alumni for their efforts. We hope to learn more from you next time!
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Katrien Antonio en Jan Dhaene:

VERZEKEREN IN EEN
VERANDEREND LANDSCHAP
VAN RISICO’S
Professoren Katrien Antonio en Jan Dhaene zijn hoogleraar in actuariële
wetenschappen en coördineren de MSc opleiding in Actuarial and Financial
Engineering aan onze faculteit. Onlangs kregen zij van het FWO de Excellent of
Science financiering (EOS) voor hun ASTeRISK project, in samenwerking met FEB
collega’s van de ORSTAT onderzoeksgroep. In dit project ontwikkelen actuarissen
en statistici innovatieve en inclusieve verzekeringsproducten in een veranderend
landschap van risico’s. Wij vroegen ons af wat de rol is van actuarissen in een
wereld van big data: blijft het concept van de grote verzekeraar overeind?

WAT IS EEN ACTUARIS EN WAT DOET HIJ PRECIES?

Jan: Een actuaris houdt zich professioneel bezig met het
meten en managen van risico en onzekerheid. De bijhoren‑
de discipline noemen we dan de actuariële wetenschappen.
De risico’s waarmee de actuaris bezig is kunnen zowel de
linker- als de rechterzijde van de balans van de verzekeraar
beïnvloeden en omvatten dus zowel ‘asset management’ als
‘liability management’ en ‘valuation’. De actuaris ontwikkelt
methodes en technieken om de verzekeringmaatschappij een
voldoende graad van ‘solvabiliteit’ te verschaffen, zodat de
aangegane beloftes tegenover de verzekerden en begunstig‑
den van verzekeringscontracten kunnen nagekomen worden.
Katrien: Aan de hand van historische data, maar ook via het
bedenken van relevante scenario’s en hun waarschijnlijkheid,
zijn actuarissen cruciaal in technische analyses in bijvoorbeeld
het bepalen van de prijs van een verzekeringsproduct, of het
inschatten van kapitaalsvoorzieningen. Die expertise is niet
alleen inzetbaar bij een verzekeraar, maar ook bij banken of
pensioenfondsen, of andere sectoren waar het waarderen van
verschillende soorten risico’s relevant is. Verder is de inbreng
van actuarissen essentieel bij het opzetten en bedenken van
verschillende manieren om risico’s te (ver)delen, bijvoorbeeld
van verzekerde naar verzekeraar, van verzekeraar naar herver‑
zekeraar of naar de financiële markten.

Jan: Alhoewel het concept verzekeren dateert vanuit de oud‑
heid, zijn de wiskundige technieken die vereist zijn om op
wetenschappelijk gefundeerde wijze risico’s te meten en/of te
beheersen slechts ontstaan vanaf de 17de eeuw, hand in hand
met de ontwikkeling van kansberekening.
Om actuaris te worden zijn er landen waar de opleiding volledig
professioneel ingericht is, georganiseerd door de actuariële
professionele vereniging. In andere landen gebeurt de opleiding
dan weer volledig aan de universiteit, via een samenwerking met
de professionele beroepsvereniging. In België is dat het IA|BE
(het Instituut van Actuarissen in België).
Katrien: In België is de opleiding tot actuaris georganiseerd
aan drie universiteiten: de Franstalige opleidingen aan UCLouvain
en ULB enerzijds en de Nederlands- en Engelstalige opleiding
aan KU Leuven. Een interessant weetje is dat we met deze
drie spelers een mini-uitwisseling in België hebben, waarbij
studenten minstens 10 studiepunten (ECTS) aan vakken
moeten opnemen bij de Belgische partnerinstellingen. Zo gaan
de KU Leuven studenten in de MSc in Actuarial & Financial
Engineering (MAFE) vakken volgen in Brussel en/of Louvainla-Neuve.
Jan: Het beroep van actuaris wordt systematisch gerankt als
één van de meeste gegeerde jobs gebaseerd op een mix van
criteria die salaris en werk-privé balans omvatten.
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MODELLEN ZIJN MEER DAN HET EXTRAPOLEREN VAN
HET VERLEDEN NAAR DE TOEKOMST. WELKE VARIABELEN
OF BEWEGINGEN SPELEN HIERBIJ EEN ROL?

Jan: Uiteraard is statistiek één van de hoekstenen in de actua‑
riële wetenschappen. Op basis van observaties uit het verleden
probeert men een schatting te maken van het risicoprofiel
van de risico’s die klanten (de verzekerden) in handen geven
van verzekeraars in ruil voor een vooraf te betalen premie.
Het feit dat de deterministische premie eerst betaald wordt en
de onzekere uitkering pas later gebeurt, wordt benoemd als de
‘inversie van de productiecyclus’ bij de verzekeraar. Dit zorgt
ervoor dat het zeer belangrijk is dat de verzekeraar de risico’s
op voorhand kan inschatten, zodat de correcte en voldoende
conservatieve premie betaald wordt, opdat met die som van
alle premies de ‘pechvogels’ vergoed kunnen worden. Deze
inversie impliceert dat statistische informatie uit het verleden
dient gebruikt te worden om de onzekere toekomst te begrij‑
pen en te modelleren. Op die manier moeten de ‘eigenaars van
de verzekeringsmaatschappij’, de aandeelhouders, zeg maar,
voldoende kapitaal opzij zetten, voor het geval dat de premies
niet zouden volstaan om de schades en andere uitkeringen
te dekken.
Gezien deze risicovolle situatie is de verzekeringssector dan
ook een vrij sterk gereglementeerde sector, maar dat is in het
voordeel van de klant. Verzekeraars worden vaak geconfron‑
teerd met systematische risico’s, dat zijn risico’s zoals evolutie
van intrestvoeten, wijzigen van sterftekansen over de tijd, enz.
Deze systematische risico’s zijn vaak heel moeilijk te managen,
en daar blijft dan ook alleen de techniek van ‘conservatief
prijzen’ over.
Katrien: Bij het ontwikkelen van modellen om bijvoorbeeld
de verwachte schadelast op een verzekeringscontract te
modelleren of het verdere verloop van een schadeclaim,
zal de actuaris heel zorgvuldig de modelaannames, de gebruik‑
te data en de context waarbinnen het model gebruikt wordt,
moeten afwegen. Historische data kan niet langer relevant zijn,
omdat de aard van het risico intussen veranderd is of omdat
de regulering gewijzigd is. De actuaris zal dat in rekening
nemen bij het ontwerpen van een model en het schatten van
de parameters. En bij het rekenen aan de impact van nieuwe
risico’s (denk cyber) kunnen net heel weinig historische data
beschikbaar zijn en moet de actuaris via expertise, scenario’s
of simulaties te werk gaan. Zo kunnen we heel wat situaties
opnoemen die laten zien dat bij het bouwen van modellen
heel wat overwegingen een rol zullen spelen. Wat de gebruikte
segmentatievariabelen betreft bij het bepalen van de prijs van
een verzekeringsproduct: hier speelt regulering een belangrijke
rol. Zo mag er geen onderscheid gemaakt worden op basis
van geslacht bij de prijszetting van een verzekeringsproduct.
De actuaris moet al die elementen scherp op het vizier
hebben bij het opstellen en inzetten van modellen; maatwerk
op basis van het product, de wetgevende context en verschil‑
lende belanghebbenden, is dus aan de orde.

“Met wiskunde en statistiek kan je
nooit ‘bewijzen’ dat het gebruik van
een bepaalde risicofactor beschouwd
moet worden als discriminatie of niet.
Dit is een maatschappelijke keuze.”
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VROEGER WAS HET ALLEEN NODIG OM MET BEHULP
VAN EEN AANTAL ALGEMENE PARAMETERS (GESLACHT,
LEEFTIJD, WOONPLAATS, GEZINSSITUATIE, MEDISCHE
ACHTERGROND, ...) DE VERZEKERINGSPREMIE TE BEPALEN.
LEIDEN BIG DATA EN STATISTISCHE MODELLEN TOT MEER
FIJNMAZIGE INSCHATTING? ZAL DIT LEIDEN TOT MEER
EXCLUSIVITEIT OF MEER INCLUSIVITEIT?

Katrien: ook hier is het meteen nuttig om te wijzen op de nood‑
zaak aan regulering, en dan specifiek regulering die inspeelt
op de meest recente evoluties rond de inzet van data. De fijn‑
mazige data en technieken inzetten ‘for good’, om goed te
doen, moet hier uiteraard de drijfveer zijn. Preventie, het ver‑
beteren van de verzekerbaarheid van risico’s die vroeger erg
lastig in te schatten waren, het vermijden van ‘discrimination bij
proxy’ (waar variabelen die sterk verbonden zijn aan uitgesloten
variabelen, zoals geslacht of etniciteit, alsnog worden ingezet),
het bewaken van de uitlegbaarheid en transparantie van inge‑
wikkelde modellen: dat zijn allemaal thema’s die hoog op de
agenda staan, en waar wij ook onderzoek naar doen. Telematica
verzekeringsproducten bijvoorbeeld zijn vrij nieuw en verzame‑
len fijnmazige gegevens over de rijgewoonten en het rijgedrag
van een verzekerde, via een box in de wagen of via een smart‑
phone app. Mits toestemming van de verzekerde kunnen deze
gegevens gebruikt worden in het kader van preventie, door een
terugkoppeling te voorzien over de rijstijl van de verzekerde
of te wijzen op gevaarlijke situaties. De gegevens kunnen ook
gebruikt worden om kortingen toe te kennen, of om fijnmazig
de prijs van de autoverzekering te koppelen aan het eigenlijke
gebruik van de wagen. Op die manier kan het risico dus meer
op maat ingeschat worden, in plaats van aan de hand van
eerder vage ‘proxy’ kenmerken zoals de woonplaats van de
verzekerde. Als de klant hiervoor toestemming geeft, kan dat
voordelen brengen, maar het bewaken van de datakwaliteit,
de veiligheid, de verzekerbaarheid van verschillende risicoprofielen en de solidariteit tussen verzekerden met een gelijkaardig
profiel is super relevant. Kijken we binnen het gezondheids‑
landschap dan mogen bijvoorbeeld fijnmazige data verzameld
via wearables geenszins gebruikt worden door verzekeraars in
hun prijs- of acceptatiebeleid, op basis van recente regulering.
Tegelijk zorgen fijnmazige data en bijhorende statistische
modellen ervoor dat we kunnen werken aan bijvoorbeeld
de verzekerbaarheid van sommige chronische ziekten of de
invulling van ‘het recht om vergeten te worden.
BLIJFT HET CONCEPT VAN DE GROTE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ OVEREIND?

Jan: Stel dat twee verzekeraars identiek zijn wat betreft service,
type product en type klanten, maar alleen verschillen in het
aantal verzekerden. In principe is de grote verzekeraar dan de
beste keuze. Waarom? Verzekeringen is voor onafhankelijke,
identieke risico’s gebaseerd op de wet van de grote getallen,
die stelt dat de totale schade betaald door de verzekeraar
gedeeld door het aantal verzekerden ‘convergeert naar de
gemiddelde schade per verzekerde’. Dus als de verzekerings‑
portefeuille voldoende groter wordt, dan zal het bedrag dat
de verzekeraar nodig zal hebben per verzekerde dichter en
dichter gelegen zijn bij de verwachte schade per verzekerde.
De premie is altijd groter dan de verwachte schade, omdat de
premie naast de verwachte schade ook een extra veiligheidsopslag zal bevatten. Maar door die wet van de grote aantallen
zal de grote verzekeraar een lagere veiligheidsopslag en dus een
lagere premie kunnen aanrekenen en toch dezelfde solvabiliteit
garanderen als de kleinere verzekeraar met de hogere premie.

En dit alles omdat bij de grote verzekeraar de wet van de grote
aantallen meer zal spelen in zijn voordeel. Dus in die zin, wat
klassieke verzekeringen betreft, is portefeuille-omvang van de
verzekeraar een niet te verwaarlozen factor.
KOMEN ER DAN NIEUWE TYPES VAN ONDERLINGE
VERZEKERING OP ZOALS PEER-TO-PEER
VERZEKERINGSCONTRACTEN OF COÖPERATIEVEN?

Jan: Bij peer-to-peer (P2P) insurance wordt een risk-sharing
netwerk opgezet door een groep gelijkgezinden met de bedoe‑
ling om hun risico’s tot op zekere hoogte in een pool onder te
brengen en zelf te beheren. Een voorbeeld van risk-sharing in
de praktijk zijn de Nederlandse ‘Brood Fondsen’. Dit zijn net‑
werken van relatief kleine groepen van ondernemers die hun
risico op arbeidsongeschiktheid poolen en delen. Risk-sharing
mechanismen treffen we ook aan bij uitoefenaars van eenzelfde
beroep die een pool vormen om zich te beschermen tegen
professionele risico’s. Ook catastrofes en grote industriële
risico’s worden soms gedekt door fondsen die opereren via de
techniek van het risk-sharen.
Deze risk-sharing technieken gaan eigenlijk terug naar de oor‑
sprong van verzekeren, waar risico’s dus echt samen gedragen
worden in plaats van uitbesteed aan een verzekeraar. Het voor‑
deel van dergelijke P2P-mechanismen is dat ze eenvoudiger
te beheren zijn, tegen een lagere kost, en dat ze ook minder
onderworpen zijn aan solvabiliteitsregels. Dit komt omdat de
verzekeringspremie die bij aanvang betaald wordt en determi‑
nistisch is bij P2P vervangen wordt door een ex post bijdrage,
die zodanig bepaald is dat de som van al die bijdragen exact de
uit te keren schade betreft. Maar deze P2P benadering heeft ook
een aantal nadelen. Waar de verzekeringspremie gekend is bij
afsluiten contract, is de P2P bijdrage, die slechts verschuldigd
is op het eind van de periode, random en kan dus hoger of lager
zijn, afhankelijk van de totale schade in de risico-pool. Er moeten
garanties ingebouwd worden zodat iedere deelnemer wel
degelijk zijn ex post bijdrage zal leveren. In die zin is wederzijds
vertrouwen zeer belangrijk bij P2P risk-sharing. Maar ondanks
deze potentiële nadelen waar een mouw aan te passen is,
vermoeden we dat P2P risk-sharing toch wel eens vrij disruptief
zou kunnen zijn voor de traditionele verzekeringsmarkt. Verzeke‑
raars zouden uiteraard ook kunnen deelnemen aan deze nieuwe
vorm van risk-sharing, door de administratie van P2P pools op
zich te nemen. Door hun ervaring met het beheren van risico’s
zijn verzekeraars eigenlijk de ideale kandidaten om deze taak te
verrichten. Bovendien kunnen P2P en de klassieke verzekeringstechniek gecombineerd worden: een eerste deel van ieder
individueel risico zou kunnen gehedged worden met behulp van
de P2P techniek, terwijl de hogere claims vanaf een bepaald
bedrag door een klassieke verzekering worden verzekerd.
In het kielzog van de vernieuwde interesse in en ontwikkeling
van P2P insurance werden er recent een reeks wetenschappelijke papers gepubliceerd over risk-sharing. Ook vanuit de
KU Leuven actuariële onderzoeksgroep nemen we actief deel
aan dit recente onderzoek.
VOORSPELLINGEN GEBEUREN OP BASIS VAN DATA UIT
HET VERLEDEN. WELKE INVLOED HEEFT BIG DATA GEHAD OP
DE FUNCTIE VAN DE ACTUARIS EN HEEFT DIT EEN INVLOED
OP DE OPLEIDING TOT ACTUARIS (OP MAFE)?

Jan: Uiteraard is de functie van actuaris mee geëvolueerd met
de opkomst en groei van de kennis over big data en hoe die toe
te passen om tot betere meer aansluitende premies te komen.

Zo zien we dat de actuaris nog meer dan vroeger de gepaste
statistische skills moet hebben en ook vertrouwd moet zijn met
een breed pakket aan data science technieken. Enerzijds is
dat een uitdaging en sommigen geloven dat het beroep van
actuarissen zal ‘uitsterven’ en dat de actuaris zal vervangen
worden door statistici of data scientists. Persoonlijk geloof
ik dat niet omdat een actuaris een ‘generalist’ is die naast kennis
van de recente data science technieken, ook fundamentele
technische kennis moet hebben van kansrekenen, financiële
wiskunde, recht, en economie. Er zal in de financiële sector
(en daarbuiten) steeds nood blijven aan mensen met deze
geïntegreerde kijk op het verzekeringsgebeuren.
Katrien: de MAFE opleiding heeft de voorbije academiejaren
doelbewust ingezet op het versterken van de component rond
insurance analytics, of actuariële data science technieken.
Belangrijk hierbij is dat we deze technieken niet op een gene‑
rieke manier doceren aan onze studenten, maar heel specifiek
met het oog op de analyse van verzekeringsdata en in een
context van financial engineering. Zo wordt de actuaris typisch
geconfronteerd met gebeurtenissen met een lage frequentie,
maar met een potentieel hoge of zelfs extreem hoge financiële
impact. Dat is echt een heel specifieke context, die aangepaste
technieken vereist op een snijvlak van disciplines. Verder staat
de uitlegbaarheid van modellen heel hoog op de agenda van de
actuaris en komt de actuariële expertise van kundig documen‑
teren, assumpties beschrijven en beperkingen van een model
bespreken in onze opleiding mooi samen met kennis van de
nieuwste evoluties rond machinaal leren.
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sinds 2019 op autoverzekeringen, omdat Tesla’s nu eenmaal
heel veel data verzamelen over de rijgewoonten en het rijgedrag
van de bestuurder(s). Tesla heeft dan ook recent heel wat
actuariële profielen aangeworven, wat opnieuw de ruime mogelijkheden van onze opleiding onderstreept. Als zulke evoluties
zich doorzetten, dringt de noodzaak aan een ‘level playing
field’ zich verder op om competitie tussen bijvoorbeeld tech
bedrijven en verzekeraars fair te organiseren zonder innovaties
te fnuiken, maar met het belang van de verzekerden voorop.
Geen eenvoudige vraag, wel boeiend.
MENSEN BETALEN SOMS EEN LAGERE PREMIE ALS ZE MEER
DATA VERSTREKKEN. WAT IS DE REDENERING HIERACHTER?

Jan: Dit is een beetje een ‘tricky question’. Laat ons een simpel
voorbeeld nemen om te starten. Veronderstel dat een verzeke‑
raar overlijdensverzekeringen verkoopt met uitkering van een
kapitaal in het geval dat de verzekerde binnen een bepaal‑
de periode overlijdt. Indien de verzekeraar geen onderscheid
maakt tussen rokers en niet-rokers, dan zullen de niet-rokers
eigenlijk een te hoge premie moeten betalen, en wordt de
groep van rokers dus ‘gesubsidieerd’ door de niet-rokers.
Stel nu dat de risicofactor ‘roker of niet-roker’ ingevoerd wordt,
dan zullen de niet-rokers door deze extra informatie een lagere
premie kunnen worden aangerekend. Maar, en dat is belang‑
rijk, de premie voor de rokers zal hierdoor verhogen.
Dit eenvoudig voorbeeldje illustreert dat het gebruiken van
meer data niet altijd tot premieverlaging zal leiden. Door meer
data te gebruiken bij de bepaling van de premie kunnen
er meer risicogroepen worden onderscheiden en daar waar
sommigen een premieverlaging zullen bekomen door meer
data, zal dit ook leiden tot een hogere premie voor de andere
risicogroep, die met een hoger risico profiel.

BETEKENT BIG DATA HET EINDE VAN DE GROTE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN OF NET NIET?

Jan: Voor wat de klassieke verzekeringen betreft met geïnver‑
teerde productiecyclus: eerst premie, later schadevergoeding,
betekent big data zeker niet het eind van de grote verzeke‑
ringsmaatschappijen. Integendeel, big data installeren en effec‑
tief aanwenden kost veel geld en hier hebben grote klassieke
verzekeraars duidelijk een competitief voordeel ten opzicht van
de kleinere maatschappijen.
WIE HEEFT TOEGANG TOT DIE DATA?

Katrien: Traditioneel heeft de verzekeraar beschikking over een
aantal algemene kenmerken van de verzekerde of het verzeker‑
de object. Die gegevens zijn veelal verzameld via een vragenlijst,
uiteraard – en steeds opnieuw vermelden we dat – binnen de
krijtlijnen uitgezet door de regelgeving. Nu bijvoorbeeld auto’s
en huizen steeds slimmer worden via sensoren en the Internetof-Things duikt de vraag op wie eigenaar is van de verzamelde
data en wie er gebruik van kan maken. Zijn dat de OEMs
(Original Equipment Manufacturers) die bijvoorbeeld de wagen
en bijhorende elektronica bouwen, zit de klant zelf in de driver’s
seat en beslist zij met welke speler welke data gedeeld worden,
of moeten dergelijke data meteen gedeeld kunnen worden met
een verzekeraar, om faire competitie mogelijk te maken? Heel
lastige, maar actuele vragen. Elon Musk richt zich bijvoorbeeld
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Het gebruik van meer data leidt tot meer risicogroepen met elk
hun eigen aangepaste premie. Zoals hierboven gesteld moet
er een evenwicht gevonden worden tussen een fijnere risicoclassificatie met meer gediversifieerde premiestructuur en het
solidariteitsmechanisme in verzekeringen, waar de pechvogels
met schade gesubsidieerd worden door de geluksvogels zonder
schade. Wat beschouwd wordt als een ‘faire’ subsidiëring’
of niet, is een maatschappelijke keuze. Maatschappelijk is
gekozen voor genderneutrale premies, m.a.w. geslacht mag
niet als criterium gebruikt worden. Sommige actuarissen
denken dat ze kunnen ‘aantonen’ dat geslacht een factor
zou moeten zijn. Maar met wiskunde en statistiek kan je nooit
bewijzen dat het gebruik van een bepaalde risicofactor
beschouwd moet worden als discriminatie of niet. Dit is een
maatschappelijke keuze. De actuaris dient dus premies
te berekenen binnen het ‘maatschappelijk kader’ dat hem
opgelegd wordt.
KAN JE IN HET KORT UITLEGGEN WAT HET ASTERISK
PROJECT INHOUDT?

Katrien: In december 2021 hebben we een Excellence of Science
beurs ontvangen van FWO Vlaanderen en de Waals-Brusselse
tegenhanger, het F.R.S. – FNRS. Ons team combineert expertise
in Leuven en Louvain-la-Neuve op het vlak van actuariaat,
insurance analytics, statistiek en biostatistiek en zal werken
rond het centrale ASTeRISK thema: ‘Actuaries and STatisticians
endeavour to design innovative, inclusive insurance products
in a changing RISK landscape’. Onderzoeksthema’s binnen dit
project zijn bijvoorbeeld methodologische contributies rond data

science technieken voor actuariële data sets, en het werken
rond de actuariële en statistische fundamenten van inclusieve
en faire verzekeringsproducten, en de peer-to-peer producten
die eerder al genoemd werden. Aan Leuvense zijde wordt het
project getrokken door de Insurance onderzoeksgroep en
statistici van de ORSTAT groep aan FEB.
Meer uitleg via https://www.eos-asterisk.be/ en via
https://www.eosprogramme.be/
TENSLOTTE, WAT IS LRISK?

Katrien: LRisk is ons multidisciplinair onderzoekscentrum dat in
huis expertise bundelt op het vlak van actuariële wetenschappen,
financial engineering, financiewezen, regulering en sociale
wetenschappen. Het centrum is ingebed in de FEB, maar brengt
collega’s van verschillende faculteiten samen. We willen een
aanspreekpunt zijn voor de industrie en het beleid, in binnen- en
buitenland. Op die manier kunnen we vragen beantwoorden die
raken aan de techniek van verzekerings- en financiële producten
(de ‘engineering’ component) enerzijds, maar anderzijds ook
de regulering rond deze producten en hun positie in onze maat‑
schappij, en alle vragen en gevoeligheden die daarbij opduiken.

Bovendien brengt het centrum alle professoren samen die
doceren in de MAFE opleiding; zo geven we een sterk signaal
aan onze studenten: al deze disciplines doen ertoe en het gaat
niet alleen om de techniek, maar ook over het zinvol inzetten
ervan. Via het centrum informeren de proffen elkaar over recent
onderzoek en activiteiten zoals workshops, seminaries en
summer schools. We publiceren weliswaar in onze domeinspecifieke tijdschriften, maar helpen elkaar achter de schermen
om het volledige plaatje bij een artikel scherp te krijgen.
Zo hebben we recent een serie van artikelen kunnen publiceren
die bijdragen aan innovaties in de techniek rond telematica
verzekeringsproducten en fraudedetectie bij verzekeraars.
Tegelijk hebben we een complementaire set van papers over de
uitdagingen rond de bijhorende regulering en de privacy afwe‑
gingen, getrokken door collega Van Schoubroeck van de Facul‑
teit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen.
Hilde Roos & Hanneke van Sloten
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Het gevecht om uw aandacht
in de 21ste eeuw

The Fight for
Attention
Naar goede gewoonte vond ook dit jaar een erg interessante lezing plaats in
de promoweek die voorafgaat aan de kiesweek van Ekonomika. Zo kwamen
drie verschillende sprekers vertellen over hun ervaring met sociale media en
hoe best te communiceren, extern maar ook intern. Kris Hoflack (journalist en
mediakenner), Axelle Vanquaille (visual storyteller), Vic Dresen (Burger King) zijn
maar al te goed bekend met sociale media en communicatie. Daarom werd de
lezing ook afgesloten met een live podcast met social media-fenomeen Acid.

“Als er geen camera’s in de buurt zijn, is het in deze tijden
zeer moeilijk om ‘nieuws’ te worden”, zo stak media-expert
Kris Hoflack van wal. Hij stond niet op de affiche van deze
Ekonomika-activiteit maar verving te elfder ure VRT-topman
Frederik Delaplace. Die had wel wat anders aan zijn hoofd ver‑
mits hij enkele uren vóór de aanvang van deze avondactiviteit op
21 april 2021 bekend had gemaakt dat er zo’n 200 mensen bij
onze openbare zender VRT zouden moeten afvloeien. En dat –
godbetert – de soap Thuis zal worden uitbesteed (hetgeen nog
de meeste aandacht kreeg in de andere MSM, de Main Stream
Media). Maar Hoflack bleek een waardige vervanger te zijn.

DICHTBIJ IS ‘NIEUWS’
“Een 15-jarig meisje dat met haar fiets van de weg wordt gere‑
den door een snelheidsduivel is groot nieuws. De oorlog in
Oekraïne: na 2 à 3 maanden trekt die al minder de aandacht,
er komt al een soort van ‘oorlogsmoeheid’ bij het publiek. En de
20 miljoen mensen die in de Hoorn van Afrika met de honger‑
dood bedreigd zijn, horen jullie daar iets over?” zo provoceerde
Hoflack het jeugdige publiek. “Hoe dichterbij, hoe meer iets
‘nieuws’ wordt. En dan zijn er nog de factoren ‘geld’, of het
gebrek eraan, en ‘de aandacht’ van de redactie voor bepaalde
nieuwsfeiten. Gelukkig zijn er nu de sociale media die nieuws
maken” zo verraste Hoflack. “Zonder Twitter zou Trump geen
President van Amerika geworden zijn.”
Hoe kan je de aandacht trekken van ‘de traditionele media’?
Kris Hoflack gaf vier ingrediënten. “Eén, breng een goed ver‑
haal! Geen saaie cijfers, maar sleep de journalisten mee in een
verhaal dat hen boeit. Twee: weet dat journalisten ‘lui’ zijn. Zorg
voor kant- en klare teksten die ze kunnen copypasten. Lui is
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misschien wat overdreven, maar ze worden overspoeld met
info en hebben veel kopij te leveren tegen hun deadline. Dan
helpen die afgewerkte teksten hen wel. Drie, bouw uw netwerk
uit. Netwerk is sowieso belangrijk voor wie professioneel vooruit
wil geraken. ‘Ge kent iemand op de redactie’, dat helpt. Vier,
de omstandigheden! Die kunnen meezitten, of ook tegenzitten.
Wanneer op het einde van de dag een beroemdheid sterft, dan
kan uw artikel of nieuwsitem gewoon in de prullenbak vliegen.
Pech. Door de omstandigheden.”

SMARTPHONE
Waar wordt het nieuws gevolgd? “Op de smartphone. In 2016
volgde 50% de actualiteit op de smartphone. In 2020 was dat
80%, vandaag 90%. We kijken gemiddeld 188 minuten per
dag op onze smartphone, dat is meer dan 3 uur. Iedereen zit
nu op de sociale media, ook de 70-plusser. Dat luidt ook het
einde in van de live TV. Nog maar 52% van de mensen kijkt
nog live naar de televisie, bij de 16- tot 24-jarigen is dat maar
amper 18%. Maar dat wil niet zeggen dat de Vlaming niet in
‘nieuws’ geïnteresseerd zou zijn. De Vlaming blijft nieuws-gierig:
bij de 45-54-jarigen volgt 91% dagelijks de actualiteit, bij de
35-44-jarigen is dat 84% en bij de 16-24-jarigen weliswaar wat
minder, maar nog altijd meer dan de helft: 58%.”
Hoflack: “De grootste bekommernis van de jongeren is de
‘geloofwaardigheid’ van het nieuws. Liefst 74% is bezorgd over
fake news. Waar gemiddeld 6 op 10 mensen de MSM en het
nieuws dat voorgeschoteld wordt ‘gelooft’ – maar dus 4 op 10
niét – is dat bij de jongeren (min 25) net omgekeerd: slechts
4 op 10 (43%) gelooft in het nieuws dat hen wordt aangebo‑
den. Dat stelt de MSM voor grote uitdagingen.

WIE IS KRIS HOFLACK?
Kris Hoflack (°1965) heeft al heel wat watertjes
doorzwommen in de mediawereld:

• Historicus KU Leuven (1987)
• Assistent KU Leuven (1987-1992)
• Humo-journalist (1995) -Woestijnvis/Bonanza
(2000)
• Hoofdredacteur ‘duiding, politieke programma’s
en projecten’ VRT Nieuwsdienst (2007-2011)
• Chef ‘televisie’ Borgerhoff-Lamberigts
(2011-2012)
• Hoofdredacteur VTM Nieuwsdienst (2012-2017)
• Directeur Journalistiek DPG Media (2017-2018)
• Directeur Communicatie, Externe Relaties
en Informatie – Vlaams Parlement (2019-…)
• Lid Raad van Bestuur KU Leuven (2016-2019)
• Hoflack.com media
• Verschillende boeken over de Belgische politiek
(1995-2014), waaronder De Premier (2021)

SOCIAL MEDIA
Hoflack maakte ook een vergelijking tussen de traditionele
media (MSM) en de sociale media. De sociale media geven meer
vrijheid, en inspraak in het publieke debat… maar er verschijnt
ook veel meer onzin op, meer fake news, en uw tijdlijn wordt
gestuurd door algoritmes – u kiest dus niet echt wat u wil lezen
want dat bepalen de algoritmes voor u. De grote platformen
zoals Google en Facebook hebben ontzettend veel macht, en
kloppen eigenlijk (veel) geld uit uw zakken.

WAAROM UW VERHAAL BETER BLIJFT
HANGEN WANNEER U HET MET
TEKENINGEN ILLUSTREERT
In ‘Het Gevecht om Aandacht in de 21ste eeuw’ kwam
een verrassend thema aan bod: dat van de ‘Visual thin‑
king’, een passie voor visuele verhalen, gebracht door
Axelle Vanquaillie. Zij vertelde over haar beroep als visual
storyteller en hoe ze communiceren gemakkelijker maakt
aan de hand van tekeningen. “Ooit hebben we allemaal
getekend, als kind. Amper 10% tekent nu nog af en toe.
Jammer. Waar zijn we dat tekenen kwijt geraakt? De moei‑
lijkheid is inderdaad om bij het volwassen worden te blijven
tekenen.”
Nochtans is het publiek bij een presentatie dubbel geboeid
wanneer de boodschap geïllustreerd wordt met tekenin‑
gen. Woord + visueel = veel machtiger dan woord alleen.
Gebruik daarom flipcharts i.p.v. slides. Het brengt ook een
speelsheid. Axelle Vanquaillie wordt niet alleen ingehuurd
door bedrijven, maar ook politieke partijen en andere groe‑
pen die hulp nodig hebben in verband met communicatie.
Ze wist ons te vertellen dat mensen aandachtiger oplet‑
ten wanneer je tijdens het vertellen – jouw ‘story’ – er een
visual bijtekent.
Tijdens de gehele lezing was ze dan ook bezig met een
samenvattende visual te maken van wat de andere spre‑
kers vertelden. Daarmee bewees ze haar punt, aangezien
een groot deel van de zaal vaak keek naar de tekeningen
die werden gemaakt. Verder vertelde ze ook dat tekenen
helpt bij het bespreekbaar maken van moeilijke onderwer‑
pen en ook dat het makkelijker is om dingen uit te leggen
die moeilijk te begrijpen zijn. Haar vele voorbeelden deden
de hele zaal versteld staan van de kracht van visuals.
www.drawify.com

De traditionele media hebben toch een grotere geloofwaar‑
digheid. Ze doen aan factchecking en waken over kwaliteits‑
controle. Maar ze hebben een lager bereik bij de jongeren.
En over die kwaliteit gesproken: die gaat toch ook achteruit.
“Ik zie toch veel fouten en onnauwkeurigheden, zelfs bij de
zogenaamde kwaliteitspers. Sensatie is hen ook niet vreemd:
clicks op hun websites zijn belangrijk. Het zijn tenslotte ook
privébedrijven die aan hun winstcijfers moeten denken.”
Kris Hoflack sloot af met de bemerking dat het allemaal heel
snel gaat, dat men best verschillende bronnen raadpleegt om
een goed beeld van iets te krijgen. En… wees kritisch voor
alles wat uit de media komt, zowel de sociale media als de
traditionele.
Fa Quix & Lore Hermans
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WAAROM BURGER KING SCOORT MET MARKETINGCAMPAGNES
Burger King ontwerpt reclamecampagnes op een heel
andere manier dan de meeste bedrijven. Waar de meeste
bedrijven binnen de lijntjes kleuren en redelijk ‘brave’ mar‑
keting campagnes voeren, durft Burger King, volgens Vic
Dresen, Marketing Manager bij Burger King, meer ‘bold’ en
‘edgy’ te zijn. Zo maakt Burger King vaak online reclame
tegen hun concurrenten en voornamelijk tegen hun grootste
concurrent, McDonalds, om ze een beetje uit hun tent te
lokken. Eén van de vele voorbeelden hiervan is hoe Burger
King aantoonde dat hun burgers groter zijn. Een jaar lang
verstopten ze achter elke burger van Burger King eentje van
McDonald’s wanneer ze een campagne maakten. Na dat
jaar lieten ze het bewijs hiervan zien in een filmpje (kan je
bekijken op youtube). Verder nemen ze vaak ook een stand‑
punt in over sociale onderwerpen en maakten ze zo ooit een
filmpje in verband met pesten.
“Wij zijn het meest ‘awarded’ merk in de wereld” zo stel‑
de Vic Dresen zonder schroom op het event ‘Gevecht om
aandacht in de 21ste eeuw’. “Wij zijn natuurlijk het ‘kleine

broertje’ van McDonald’s maar we zijn beter gewaardeerd.
Hoe dat komt? We hebben een voorsprong in kwaliteit, én
we doen gedurfde uitspraken. Burger King’s communicatie
is gewoonweg heel anders. Onze marketingcampagnes kan
je omschrijven met volgende 5 kenmerken: ‘smart’, ‘play‑
ful’ (speels), ‘engaging’ (connecteren met onze klanten),
‘authentic’ en ‘relevant’.
Vic Dresen gaf meerdere voorbeelden van zulke campag‑
nes, bv. ‘anti bullying’, ‘The Whopper Detour Campaign’ en
‘We Abdicate’ waar Burger King ‘troonsafstand’ doet ten
voordele van ‘King Filip’, ‘There is place for only one King in
Belgium’. Wat de hamburgers zelf betreft, en de geclaimde
betere kwaliteit, wel die berust op 3 troeven: ‘flame grilling’,
‘the real deal’ (alleen natuurlijke producten) en ‘Two hands
to hold’ (grote genereuze burgers). En ‘inclusief’ “Wij zijn er
niet alleen voor de belangrijke doelgroep van18-34-jarigen,
maar voor alle leeftijden.”
www.burgerking.be

ACID HET YOUTUBE-FENOMEEN
De boeiende avond ‘The Fight for Attention’ werd afgesloten met de opname van een live podcast waarin Ender
Scholtens praatte met youtuber Acid over het leven van
een influencer. Is het de job van je dromen of eerder een
vergiftigd geschenk? Beluister zelf de podcast!
‘Rare snuiter’ was allicht bij de aanwezige alumni de
eerste indruk toen Acid (°1999 – Nathan Vandergunst)
met enige sterallures én met veel bijval bij het studentenpubliek de aula binnentrad. “Dit is de eerste keer in
mijn leven dat ik in een aula kom”, grapte hij. Ik ga niet
beweren dat ik alles begrepen heb wat van hij vertelde,
andere leefwereld, wat rare taaltje ook en een speciale
uitspraak. Maar dat hij van de reclame-inkomsten van zijn
YouTube-kanaal kan leven (meer dan 400.000 volgers op
ACID2), gaf hij grif toe. Maar toch zou het nog veel beter
kunnen, beweerde hij. “Je wil niet weten hoeveel geld
ik gemist heb omdat ik niet kan plannen. Dat leer je op
school, naar het schijnt. Maar ja. Mijn collega’s in Nederland die hetzelfde doen als ik wonen in een groot huis met
een dure sportwagen ervoor. Ik woon nog bij mijn mama.
Maar ik heb een supermama. Ik heb geen auto, ik heb
geen rijbewijs, wat zou ik dus met zo’n sportwagen trouwens moeten doen. Ik ben wel van plan om een huis te
kopen in Blankenberge. Ik wil daar niet weg, en ik zou nog
het liefst het huis naast dat van mijn mama, willen kopen.”
Maar is hij wel zo nonchalant zoals hij zich voordoet?
Hij weet zeer goed waar hij mee bezig is, sinds zijn dertiende al. “Ik doe dat nu al 10 jaar. Soms vragen ze aan
mij ‘Ga je dit jouw hele leven doen?’ Hoe kan ik dat nu
weten? Die job bestaat nog niet lang, hé. Ik zeg u nu: ik
zou wel mijn hele leven vlogs willen maken. Maar onder
deze vorm? Dat weet ik niet. Maar ik zal altijd wel creatief
blijven. Ik heb eigenlijk nog nooit een dag gewerkt in mijn
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leven. Maar ik betaal wel belastingen, zonder gewerkt te
hebben. Ik doe gewoon graag wat ik doe. Maar het wordt
ingewikkeld op het internet. Reclame maken wordt aan
steeds strengere regels onderworpen. Vooral naar kinderen toe. Want kinderen zijn gemakkelijk beïnvloedbaar.
Ik ben daar zeker mee akkoord. Maar niet alle vloggers
zijn daar even strikt in als ik.”
Over het internet heeft hij ook een mening: “Internet is
super toxisch, haat kan je er niet vermijden. Maar je moet
je ertegen wapenen. Ik krijg elke dag tonnen bagger over
mij heen. ‘Al die bagger, dat is omdat ze jaloers zijn, zegt
mijn mama’. Ik vertel alles op internet. Misschien zal ik
daar later wel spijt van krijgen, maar ik ben wel authentiek”. Of hij ook campagnes met bedrijven doet? “Goh,
dat loopt via reclame- en marketingbureaus, dat zijn tussenpersonen tussen mij en het merk, nutteloze tussenpersonen als je het mij vraagt, die mij geen enkele creatieve
ruimte geven. Eigenlijk is dat voor mij geld verdienen zonder iets te doen. Ik beperk dat zoveel mogelijk. En er zijn
ook no go’s voor mij. Goksites doe ik niet, principieel.
En dan iets over ‘de rel’ waarin hij als ‘schurk’ werd
weggezet. Dat was in 2020 in een YouTube-rel met het
kanaal van Celine &Michiel, kortweg CEMI. Het kreeg
grote ruchtbaarheid in de media. Acid werd beschuldigd
van cyberpesten hetgeen hij altijd ontkend heeft. De rel
dreigde te ontsporen met haatberichten en zelfs doodsbedreigingen van de fans langs beide kanten. Uiteindelijk
greep YouTube in door video’s die in strijd waren met het
pestbeleid te verwijderen. “Onmiddellijk daarna haakten
bedrijven af. Ze wilden niet met die rel geassocieerd worden. Mijn mama dacht dat dat het einde zou betekenen.
Nope. Na korte tijd stonden ze weer aan te schuiven.
zo principieel zijn ze wel” grinnikte Acid.

Kiesweek
Ekonomika Brussel
Na 2 jaar onderbreking door corona, kon afgelopen semester de kiesweek van
Ekonomika eindelijk terug fysiek doorgaan. Het was weer een geslaagde editie,
dit jaar niet enkel in Leuven maar ook in Brussel. Ekonomika Brussel heeft
namelijk dit geliefde studentenevenement naar onze hoofdstad gebracht
door een eerste editie van Kiesweek Ekonomika Brussel te organiseren.
Een enthousiast team stond klaar om de Brusselse studenten 3 dagen lang
te verwennen en te vermaken.
OM TE BEGINNEN, KUNNEN JULLIE ONS WAT MEER UITLEG
GEVEN OVER EKONOMIKA BRUSSEL EN DE WERKING ERVAN?

Laura Gevaert en Lotte Vandeneynde, respectievelijk
onderwijsverantwoordelijke en activiteitenverantwoordelijke van Ekonomika Brussel: Ekonomika Brussel is de
studentenvereniging voor FEB-studenten campus Brussel van
KU Leuven. We verzorgen de boeken voor studenten in onze
eigen Kursusdienst op de campus, organiseren activiteiten
en vertegenwoordigen de studenten in verschillende overleg‑
organen in de FEB. Als onderdeel van de Ekonomika-groep
werken wij nauw samen met onze collega’s in Leuven en
kunnen we zeggen dat de werking toch heel vlot verloopt.
We zijn op dit moment nog een kleine, maar hechte en gezel‑
lige groep. We hopen dat dit volgend jaar verder blijft groeien,
tot een grotere, maar even hechte en gezellige groep.
JULLIE HEBBEN EIND APRIL DE EERSTE EDITIE
VAN KIESWEEK EKONOMIKA BRUSSEL GEORGANISEERD,
HOE IS DIT VERLOPEN? WELKE ACTIVITEITEN HADDEN
JULLIE ALLEMAAL IN PETTO?

We hadden dit jaar inderdaad onze eerste kiesweek ooit in
Brussel! Deze editie vonden we zeker succesvol, we zagen alleen
maar lachende gezichten tijdens het uitdelen van ijsjes en het
pingpongtoernooi. Verder werden er ook goodiebags uitgedeeld
en puzzel- en zoekopdrachten gespeeld waarbij verschillende
studenten in de prijzen vielen. Sommige events werden zelfs
spontaan gedeeld op Instagram. Een leuke story die we zagen
passeren was “Get you a school that passes out free ice cream!
Thx @ekonomikabrussel”. Altijd leuk om tevreden studenten te
horen!
WELK PUBLIEK HEEFT KIESWEEK EKONOMIKA BRUSSEL
BEREIKT? HEBBEN ER VEEL STUDENTEN DEELGENOMEN EN
WAREN DIT DAN VOORAL ECONOMISCHE STUDIERICHTINGEN
OF NIET?

Voor ons telt: hoe meer zielen, hoe meer vreugde! EKO BXL
heeft zowel Nederlandstalige als internationale studenten

bereikt. Bij het uitdelen van de goodiebags kwamen zelfs enkele
ijverige toeristen op ons af! Meer dan 1000 studenten namen
uiteindelijk deel aan de kiesweek. Dat waren vooral studen‑
ten uit economische studierichtingen, maar ook studenten van
Talen, Rechten en enkele Odisee-studenten, die op de campus
aanwezig waren.
ZAL ER VOLGEND JAAR OPNIEUW EEN EDITIE DOORGAAN?

Natuurlijk komt er opnieuw een kiesweek in 2023! In Brussel
houden we van plezier maken, dus we hopen zelfs de kiesweek
volgend jaar nog wat meer uit te breiden.
WAT ZOUDEN JULLIE GRAAG MEEGEVEN AAN DE VOLGENDE
KIESWEEKORGANISATOREN?

Have fun! En daarnaast, onderschat de kracht van word-ofmouth en social media niet. Je kan nog zoveel je activiteiten en
je plannen zelf (online) delen, maar op het moment zelf raakt
het nieuws veel sneller verspreid onder de studenten. Voor het
uitdelen van bijvoorbeeld ijsjes en goodiebags is dit ideaal, dus
speel hier extra op in om nóg meer vrolijke studenten aan te
trekken.
WAT VONDEN JULLIE ZELF HET LEUKSTE AAN DE KIESWEEK?

Het leukste aan de kiesweek was voor ons mensen vrolijk
maken. Lachende gezichten zien maakt je zelf ook vrolijk!
En natuurlijk zelf ook een ijsje eten, het was die week vrij
warm weer dus ideaal om even af te koelen! Daarnaast is
het ook leuk meegenomen de EKO-vibe mee te geven en te
verspreiden onder studenten op de campus. Daarenboven
was het gewoon fantastisch om enthousiaste studenten onze
Kursusdienst te zien binnenkomen die hun goodiebag kwamen
ophalen.
Thalia Vanneste & Karen Nys
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EKONOMIKA
KIESWEEK 2022
Na 3 jaar kon er eindelijk nog eens een grote fysieke Kiesweek worden
georganiseerd zoals vóór de pandemie. Vele studenten keken hier heel erg
naar uit, 25-27 april werden drie dagen vol met plezier! Ze zakten massaal
af naar het Ladeuzeplein, om te genieten van alle gratis drank en eten dat
voorzien werd door verschillende partners van de opkomende Ploeg Revenant.
Naast al het lekkere eten en drinken waren er ook tal van leuke activiteiten.
Zo konden de studenten genieten van een silent disco, maar ook van de
bekende KiesTD.

SILENT DISCO
Maandag 25 april, de eerste pleindag van de Kiesweek van
opkomende ploeg, Revenant. De talrijk opgekomen studenten
konden tijdens de regenbuien gemakkelijk schuilen onder de ver‑
schillende tentjes of in de grote Silent Disco tenten en genieten
van de topmuziek van de verschillende DJ’s die kwamen draaien.
De gratis frietjes en frituursnacks, maar ook de lekkere drankjes
mede dankzij FuzeTea en Lindemans, vonden vele gegadigden.
Er waren ook 3 Lolploegen. Lolploeg Splash, Lolploeg Turbo
en Lolploeg Judas. Zij namen het tegen elkaar op voor de
verschillende prijzen. Zo konden ze een prijs winnen voor beste
standje, beste lolploegfilmpje en beste concept. Elke Lolploeg
had dus ook zijn eigen standje, waar de studenten van alles
konden doen, van cantussen tot een mis volgen tot rodeo rijden
op een grote fles.
Op het einde van de eerste dag op het Ladeuzeplein konden
de studenten hun kennis laten zien in de ‘Back to your childhood’-quiz. Daar namen zo een 100-tal groepjes aan deel.
De vragen werden gesteld door niemand minder dan jeugdidool
Koen Crucke. Er was voor de anderen de mogelijkheid om naar
Virtual Revenant te gaan. Deze ging door aan het CPR waar
verschillende VR games konden worden uitgetest. De avond
werd afgesloten met een Throwback Monday TD in het Musicafé.
Tot in de late uurtjes konden studenten helemaal los gaan op de
zotste plaatjes in het café in de Muntstraat.

FORMULE 1 OP LADEUZEPLEIN
Op de tweede pleindag was de zon van de partij en die lokte
dan ook heel wat meer studenten. De populairste attractie van
de dag was zeker en vast het Lasershooten. Helaas moest de
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silent disco hier wel voor plaats maken, maar dat vonden de
studenten helemaal niet erg. Naast het lasershooten was er
ook tijd om eens een echte bandenwissel van de formule 1 uit
te voeren dankzij RedBull. Er brak een heuse strijd los tussen
alle verschillende studenten om toch maar die snelste tijd te
kunnen bemachtigen.
Na een hele dag eten, drinken en plezier maken in de zon
was het dan eindelijk tijd voor de befaamde KiesTD, met als
thema neon. Alma 2 liep al in de vroege avond helemaal vol met
studenten die maar al te graag de fantastische Romeo’s wilden
zien optreden. Niet alleen de Romeo’s gaven een geweldig
optreden, maar ook Average Rob, Used, Ronny Retro en nog
veel meer. Het feestje ging dan ook door tot in de vroege uurtjes.

‘THE BEAST’

TURBO OP REVENANT

Op woensdag 27 april vond jammer genoeg al de laatste plein‑
dag plaats. De geweldige attracties op het plein moesten plaats
maken voor het grootste hindernissenparcours ter wereld,
the Beast. Studenten konden zich in teams inschrijven om zo
snel mogelijk het parcours van wel 200 meter af te leggen.
De winnaars kregen een geweldige prijs ter waarde van €1000!
Naast het reuze hindernissenparcour konden de studenten nog
genieten van het lekkere eten en drinken dat werd aangeboden
door de verschillende partners. Alweer een geweldige dag op
het plein, maar dit was tevens het einde van de Kiesweek.
Tijd dus om de opkomende ploeg te verkiezen. De stemkanalen werden om 18u geopend en de studenten konden
beginnen stemmen op de Ploeg en op hun favoriete Lolploeg.

Op 28 april om 18u werden de stemkanalen gesloten en had het
neutraal kiescomité alle stemmen succesvol kunnen registreren.
Het quorum werd behaald. 92,8% van de deelnemers stemden
‘ja’ op de vraag ‘Wens je Ploeg Revenant te verkiezen tot praesidium van het 93ste werkingsjaar van Ekonomika?’. Boven‑
dien ging Lolploeg Turbo lopen met de prijzen voor het beste
concept en het beste filmpje. Lolploeg Splash won dan weer
de prijs voor het beste standje. Na een fantastische 3 dagen
is het duidelijk dat de kiesweek anno 2022 een topper van
jewelste was! Wij kijken nu al uit naar de Kiesweek van het
94e werkingsjaar in 2023!
Loes Verboven en Emma Strouven
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