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ONDERNEMEN Steden creëren 
positief klimaat voor starters.

INNOVATIE 
De motor van onze economie.

BUITENLAND 
Partnerships over de grenzen heen.
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De Kracht
van Vlaanderen
Chris Van Doorslaer 
transformeerde het 
Vlaamse Cartamundi 
tot een wereldwijde 
marktleider in 
speelkaarten én 
bordspelen.
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Vlaanderens sterkte zit voor 
een groot deel in zijn uitge-
breid transportnetwerk. De 
havens blijven groeien - zelfs 
in economisch onstabiele 

tijden - en er wordt steeds meer vervoerd 
vanuit die havens. Vlaanderen is geogra-
fisch namelijk heel interessant voor de 
belangrijke handelsmarkten Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en de Benelux 
zelf. We beschikken ook over een sterk uit-
gebouwd netwerk van binnenvaartwegen 
die naar de toekomst toe economischer én 
ecologischer worden. Tegen 2030 moet deze 
binnenvaart met 63% toenemen, wat voor 
een groei in het aantal jobs zal zorgen en een 
positieve impact op de economische activi-
teiten zal hebben. Bovendien zal er steeds 
meer gebruik gemaakt worden van slimme 
systemen, vooral om het laden en lossen te 
vergemakkelijken.

Infrastructuur
Ook onze wegeninfrastructuur zal verbete-
ren. Waar we bijvoorbeeld op in zullen zet-
ten, is het systeem van ‘connected trucks’: 
colonnes van vrachtwagens die met elkaar 

“Durf als ondernemer 
te investeren op 
lange termijn”
Vlaanderen mag dan klein zijn, we zijn krachtig op veel verschillende gebieden. 
Zo scoren we bijvoorbeeld uitstekend in sectoren als transport en onderwijs, maar 
ook de Vlaamse reputatie op het vlak van healthcare, R&D en ondernemerschap is 
iets om trots op te zijn”, vertelt Trendwatcher Herman Konings.

in contact staan en op zichzelf kunnen rij-
den. Zo zullen er veel minder files zijn op 
de Vlaamse wegen. Tegen 2020 zullen we 
bovendien onze auto’s met elkaar delen in de 
stad, zoals we nu al met de fietsen doen. En 
rond 2050 zullen we over volledig autonome 
auto’s beschikken!

Onderwijs
Door al deze digitalisering zullen we ons in 
de toekomst wel moeten omscholen. Het zal 
dan bijvoorbeeld niet meer interessant zijn 
om vrachtwagenchau�eur te worden, maar 
je kan die vrachtwagens wel gaan begelei-
den als verkeersleider. Verder verwacht ik 
dat er binnen enkele jaren in Vlaanderen aan 
samengevoegde intelligentie-ontwikkeling 
gedaan zal worden: kinderen zullen vanop 
jonge leeftijd al leren programmeren. Het 
‘Internet of Things’ is niet meer weg te den-
ken uit onze maatschappij en zal een promi-
nente plaats innemen in het onderwijs.

Healthcare 
Zorg op afstand wordt de norm, waarbij 
dokters vanuit medische hubs patiënten 
monitoren aan de hand van zel�ecijferings-

technologie die geïntegreerd kan worden in 
patiënten hun huis, kleding, smartphone, 
enz. Zo zal je toilet bijvoorbeeld iedere och-
tend je ochtendplas kunnen analyseren en 
die resultaten doorsturen naar die hub. Dok-
ters beslissen dan vanop afstand of het nodig 
is om een verpleegkundige te sturen. Deze 
verpleegkundigen moeten zo minder inzet-
ten op ‘banale’ metingen, en hebben meer 
tijd om te praten met de patiënt en ruimte te 
geven aan diens emotionele ontwikkeling.

Ondernemen
Ook op vlak van ondernemerschap mogen 
wij Vlamingen trots op zijn op onszelf. Mijn 
boodschap voor ondernemers? Bouw een 
kathedraalvisie uit. Wanneer kathedralen 
vroeger besteld werden bij architecten en 
bouwheren, wisten diegenen die de kathe-
draal bestelden al dat noch zijzelf, noch kun 
kinderen, achterkleinkinderen of achter-
achterkleinkinderen aanwezig zouden zijn 
op de launch party van de kathedraal. Wat ik 
dus wil zeggen: durf investeren op langeter-
mijnwinsten. Focus niet op ‘what happens 
next’, maar op ‘what happens after what 
comes next’.

Herman Konings

Trendwatcher

Mĳn boodschap voor 
ondernemers? Bouw een 

kathedraalvisie uit.
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Human  
Resources

Igor Van Assche 
legt uit waarom 
rekruteren op de 
Europese markt vaak 
noodzakelijk is.
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Bekroning 

Professor Christine 
Van Broeckhoven 
ontving de INSEAD 
Innovator Prize voor 
haar baanbrekend 
onderzoek.
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Evolutie
 
Chris Van Doorslaer 
overloopt in zes 
stappen hoe hij 
Cartamundi op de 
wereldkaart zette.
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Waarom moeten studenten hieraan 
deelnemen, los van de geldprijs?
“Er heerst vaak een enorme concurrentie op 
de jobmarkt. Een sterke scriptie kan hierbij 
een belangrijk visitekaartje en mogelijk een 
extra troef zijn bij het solliciteren. Ze past 
doorgaans immers in de richting waarin 
iemand zijn carrière verder wil ontwikkelen. 
Door een nominatie of het winnen van een 
van onze prijzen kunnen studenten zich dus 
in de kijker zetten bij rekruteerders.”

“Studenten besteden bovendien doorgaans 
erg veel tijd aan hun scriptie. Daarom is het 
belangrijk dat ze er ook zoveel mogelijk probe-
ren uit te halen en het trachten te valoriseren. 
We zorgen jaarlijks trouwens dat er meer dan 
honderd artikels over scripties die hebben 
deelgenomen aan de Vlaamse Scriptieprijs in 
de pers verschijnen. Zo krijgen de deelnemers 
een mooie visibiliteit en komen ze mogelijk in 
contact met bedrijven die interesse hebben in 
hun onderzoek en vergaarde kennis.”

Welke waarde kunnen scripties 
hebben voor de bedrijfswereld?
“Alle ingestuurde scripties worden door ons 
consulteerbaar gemaakt en kunnen gratis 
worden gedownload in de scriptiebank. Op 
deze manier worden ze toegankelijk voor 
Vlaamse bedrijven en organisaties die er 
gericht kunnen zoeken naar scripties die voor 
hen relevant zijn. We merken bovendien als-
maar vaker dat universiteiten en hogescho-
len niet enkel samenwerken met bedrijven 
voor stages, maar ook voor scripties.”

“Zo ontwierpen bijvoorbeeld enkele stu-
denten van de VIVES Hogeschool onlangs 
voor hun scriptie een palletverdeler, en dat 
op vraag van een bedrijf gespecialiseerd 

in machinebouw. Intussen werden er al 
meerdere exemplaren van deze machine 
verkocht. Zeker bij hogescholen stellen we 
een tendens vast naar meer zulke interacties 
met de bedrijfswereld, omdat deze opleidin-
gen sterk gericht zijn op de beroepspraktijk.”

In welke zin verschilt de insteek 
van universitaire en hogeschool 
scripties?
“Op een professionele bachelorproef staan door-
gaans minder studiepunten dan een universi-
taire masterproef. Hierdoor spenderen univer-
sitaire studenten gemiddeld meer tijd aan hun 
scriptie, wat er in het verleden voor zorgde dat 
een meerderheid van de prijzen werden gewon-
nen door universitaire studenten. Sinds dit jaar 
reiken we echter ook een specifieke deelprijs uit 
voor professionele bachelors. Dit heeft gezorgd 
voor een verdubbeling van het aantal inzendin-
gen van hogeschoolstudenten.”

Welke innovatieve ideeën werden nog 
zoal onder de aandacht gebracht via 
de Vlaamse Scriptieprijs?
“Op zich bevatten zeer veel ingezonden 
scripties innovatieve concepten. Zo ontwik-
kelde de jongste winnaar van de Agoriaprijs 
een methode om met gerecycleerd plastic 
een fijnmazig membraan te maken waar-
mee water kan worden gezuiverd. Industri-
ele ingenieursstudenten ontwierpen dan 
weer een robotarm die Vlaamse gebarentaal 
kan uitbeelden. Elk jaar opnieuw staan we 
versteld van de inventiviteit van al dat jong 
aanstormend talent in Vlaanderen!”

Wat is de Vlaamse Scriptieprijs?
“De Vlaamse Scriptieprijs is een wedstrijd voor 
afstudeerders van universiteiten en hogescho-
len die sinds 2002 wordt georganiseerd. Elke 
student die afstudeert - in elke richting - kan 
hieraan deelnemen door zijn thesis op te stu-
ren, samen met een journalistiek artikel dat de 
thesis in een begrijpbare taal samenvat.”

“Ieder jaar beoordelen tien nieuwe juryle-
den, waaronder journalisten, academici en 
uitgevers, de inzendingen om tot vijf geno-
mineerden - waaronder ook de uiteindelijke 
winnaar - te komen. Hierbij worden onder 
meer de nieuwswaarde, de maatschappelijke 
relevantie en de wetenschappelijke kwaliteit 
in rekenschap gebracht. De winnaar krijgt 
een prijs van 2.500 euro. Dit jaar ontvingen 
we maar liefst 625 inzendingen. Wij brengen 
deze werken, via onze mediapartners, onder 
de aandacht van het grote publiek.”

Bestaan er ook prijzen voor 
specifieke disciplines?
“De inzendingen maken ook kans op één van 
de deelprijzen rond specifieke thema’s. Een 
daarvan is de Agoriaprijs die we in samen-
werking met technologiefederatie Agoria 
organiseren. Deze prijs focust op de inzen-
dingen met een technologische insteek. Een 
aparte jury van vertegenwoordigers uit de 
technologische sector beoordeelt de inzen-
dingen die hiervoor in aanmerking komen.”

“Belangrijke criteria zijn de relevantie 
voor deze sector, de innovativiteit en de 
potentiële marktwaarde. De winnaar ont-
vangt vij�onderd euro en een managemen-
topleiding aan de Vlerick Business School. Zo 
leert men meteen ook hoe men zijn innova-
tieve onderzoek kan vermarkten.”

Vlaamse afstudeerders kunnen 
hun scriptie extra valoriseren

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Ieder jaar studeren er tienduizenden studenten af in Vlaanderen. Daarbij zitten heel wat getalenteerde 
studenten die een sterke, actuele en maatschappelijk relevante scriptie schreven. Helaas wordt hier vaak 
nog te weinig mee gedaan en verdwijnen veel waardevolle werken nadien in een ontoegankelijk archief. 
Daarom wil de Vlaamse Scriptieprijs deze studenten helpen om meer te halen uit hun scriptie dan puur 
hun diploma. We vragen meer uitleg aan Coördinator Arnaud Zonderman.

Veel scripties verdwenen 
tot voor kort in een 
ontoegankelijk archief, 
maar we merken vandaag 
dat universiteiten en 
hogescholen steeds meer 
samenwerken met bedrijven 
om deze effectief te 
gebruiken.

Alle ingestuurde 
scripties worden 
daarom door ons 
consulteerbaar gemaakt 
en kunnen gratis 
worden gedownload.

Arnaud Zonderman
Coördinator Vlaamse Scriptieprĳs

Er heerst vaak een enorme concurrentie 
op de jobmarkt. Een sterke scriptie kan 
een belangrijk visitekaartje en mogelijk een 
extra troef zijn bij het solliciteren.
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Veel Vlaamse KMO’s zijn enkel actief in Vlaamse 
netwerken en zien grensoverschrijdende samen-
werking als een erg grote stap. Toch bezitten net 
KMO’s veel innovatiekracht. Bovendien zijn er 

net over de grens, in Nederland, heel wat gelijkaardige en rele-
vante spelers waarmee ze kennis kunnen delen en kunnen 
samenwerken. Daarom wil Interreg Vlaanderen-Nederland 
de barrières voor deze KMO’s ophe en en netwerken laten 
ontstaan die niet beperkt zijn door de landsgrenzen. Direc-
teur Bram de Kort legt uit.

Wat is het belang van grensoverschrijdende 
projecten?
“Uit onderzoek blijkt dat hoe meer samenwerkingsverban-
den bedrijven aangaan, hoe meer ze de kans op innovatie 
vergroten. Samenwerken loont dus. Wanneer die samen-
werking internationaal is, vergroot de innovatiekracht nog 
meer. Bedrijven en kenniscentra in een land zoals Neder-
land functioneren immers deels in een andere context en 
markt. Hierdoor verschillen hun inzichten met die van 
Vlaamse bedrijven, wat verrijkend werkt voor beide par-
tijen. De samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse 
KMO’s is bijzonder interessant, want men heeft geen last 
van een taalbarrière. Bovendien zijn onze economieën com-
plementair en hebben we ongeveer dezelfde sterke sectoren. 
Het voordeel is ook dat je via een grensoverschrijdend pro-
ject tot een gezamenlijk product kan komen waarbij de kans 
groot is dat het meteen goed zal liggen in beide markten. De 
afzetmarkt is groter en er ontstaan schaalvoordelen.”

Welke specifieke uitdagingen komen er bij een 
grensoverschrijdende samenwerking kijken?
“Er is vaak een verschil in cultuur en context. Denk bijvoor-
beeld aan de manier waarop je met elkaar omgaat en afspraken 
maakt. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensover-
schrijdende projecten juist ook om dat soort obstakels te over-
winnen. We hebben dat in het verleden gedaan via succesvolle 
projecten als ‘Waterstofregio’, waarin een consortium van grote 
bedrijven, KMO’s en kennisinstellingen werkte aan bijvoor-
beeld vuilniswagens, vorkheftrucks en sloepen op waterstof.”

“Ook voor kleinschalige innovaties van bijvoorbeeld twee 
afzonderlijke KMO’s kan men bij ons terecht, in kaderregelin-
gen als CrossRoads of CrossCare. Een project als Link2Innovate 
richt zich zelfs op starters. Dat soort Interregprojecten vormt 
een ideale start voor innovatiegeoriënteerde ondernemingen 
om een grensoverschrijdend netwerk op te bouwen.”

Bier, erfgoed en fi etsen: de drie troeven waarvoor 
de stad Oudenaarde bekend staat. Waarom deze 
‘parel van de Vlaamse Ardennen’ eveneens een 
geschikte voedingsbodem is voor ondernemer-

schap licht burgemeester Marnic De Meulemeester toe.

Welke troeven kan Oudenaarde voorleggen die 
het ondernemerschap ten goede komen?  
“Er heerst een gunstig ondernemersklimaat in Oudenaarde, 
onder meer dankzij de uitstekende ligging, een groot aantal 
invalswegen en een goede onsluiting via de N60 en de E17.  
Uiteraard fungeert de wielersport eveneens als een econo-
mische katalysator voor de stad. De aankomst van de Ronde 
van Vlaanderen zorgt voor een ongeloofl ijke dynamiek en 
wereldwijde uitstraling waar iedereen beter van wordt. 
Bovendien zal de heraanleg van de markt ongetwijfeld een 
positief e ect hebben op het stadscentrum.”

Worden er vanuit de stad steunmaatregelen 
aangeboden aan ondernemers? 
“Zeker! In 2015 startten er maar liefst 249 nieuwe ondernemin-
gen in Oudenaarde. We willen er dan ook alles aan doen om 
het starten als ondernemer zo comfortabel mogelijk te maken. 
Daarom verleent de stad Oudenaarde steun aan het initiatief 
Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. Hierbij krijgen jonge 
en startende ondernemers de noodzakelijke infrastructuur, 
dienstverlening en begeleiding bij de opstart. Op het vlak van 
werkgelegenheid scoort Oudenaarde goed. Meer dan duizend 
ondernemingen stellen meer dan 14.400 mensen te werk, wat 
bijzonder goed is. Om onze positie als regionale aantrekkelijke 

winkelstad te behouden en verder uit te bouwen, werd recent 
beslist om de vzw ‘Oudenaarde Winkelstad’ op te richten. Deze 
zal op een gestructureerde manier initiatieven uitwerken om 
de handelszaken te ondersteunen. Een centrummanager zal 
eveneens het handelscentrum vanaf 1 januari 2017 op een posi-
tieve manier promoten en laten zien dat we beschikken over 
een attractief aanbod aan handelszaken.”

In welke mate draagt een nieuw bedrijventerrein 
bij tot de creatie van nieuwe kansen op het vlak 
van werk en ondernemen?
“Een ruimtelijke economische studie toonde aan dat er nood 
was aan een bijkomend bedrijventerrein.  Er werd dan ook 
geopteerd voor de ontwikkeling van een nieuwe ambachtelijke 
zone van circa 10 hectare langs de N60. Deze zone is bijzonder 
goed gelegen en vlot bereikbaar dankzij een goede verbinding 
met de E17. Hierdoor kunnen we in de toekomst nieuwe onder-
nemingen aantrekken die extra werkgelegenheid creëren.”

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com

Elke Haak
redactie.be@mediaplanet.com

“Steden spelen flankerende rol 
binnen ondernemerschap”

Waarom Vlaamse bedrijven moeten 
openstaan voor Nederlandse partners

WWW.GRENSREGIO.EU

WWW.OUDENAARDE.BE

Bram de Kort
Directeur Interreg Vlaanderen-Nederland

Marnic
De Meulemeester
Burgemeester stad Oudenaarde

Samenwerking vergroot 
de kans op innovatie.

We willen er alles aan doen om 
het starten  als ondernemer zo 
comfortabel mogelijk te maken.



EXPERTISE

WWW.IEDEREENONDERNEEMT.BE    5MEDIAPLANET

KENNISPARTNER

Vanuit welke noden zijn de Innovation Hubs 
ontstaan?
Jacobs: “Onze missie is om onze economie te laten 
groeien. Innovatie is hier een motor van. De afgelo-
pen jaren merkten we dat er alsmaar meer innova-
tieve bedrijven, start-ups en scale-ups ontstonden 
in België. Maar we constateerden ook dat we deze 
bedrijven nog proactiever konden helpen. Daarom 
organiseerden we in de zomer van 2014 cocreatie-
workshops waarin we samen met experts keken 
wat innovatieve bedrijven van ons als bank ver-
wachten, en wat we hen kunnen bieden.”

“Hieruit leerden we dat kredietverlening slechts 
één aspect is, maar dat ze ook veel andere noden 
hebben waarbij wij hen kunnen ondersteunen. Zo 
kunnen we hen toegang bieden tot ons netwerk, 
credibiliteit geven, advies geven rond subsidies, 
enz. Maar het allerbelangrijkste is toch dat we een 
gesprekspartner zijn die hen begrijpt.”

Hoe bieden de Innovation Hubs hier een 
antwoord op?
Jacobs: “De Innovation Hubs zijn gestart als een 
soort van start-up binnen de bank. We verzamelden 
een aantal gemotiveerde relationshipmanagers en 
gaven hen een intensieve opleiding, met als doel om 
hen een inzicht te geven in de nieuwe economie, de 
leefwereld van start-ups en de modellen die er van 
toepassing zijn. Intussen hebben we op negen Bel-
gische locaties teams waar innovatieve bedrijven 
terechtkunnen voor ondersteuning.”

“We verlagen op deze manier de toegangsdrempel 
voor deze bedrijven. Zo krijgen sommige bedrijven 
bij ons nu sneller toegang tot een aantal van onze 
diensten en producten, terwijl ze daar in feite nog 
te klein voor zijn. Toch willen we dit doen omdat we 
in hen geloven en hun groei willen ondersteunen. 
Zo kunnen groeibedrijven genieten van een inten-
sieve begeleiding én toegang tot ons internationaal 
netwerk van partners.”

“We fungeren hierbij werkelijk als een hub tus-
sen enerzijds innovatieve bedrijven uit de ICT-, 
greentech-, cleantech-, biotech- en fintechsector, 
en anderzijds investeerders, incubatoren, experts, 
grote bedrijven en de overheid. Daarbij treden 
we dus buiten onze traditionele financiële rol, en 
nemen we ook onze rol in de economie en maat-
schappij nog meer ter harte.”

Een ander project is Home for Innovation. 
Wat houdt dat in?
Peeters: “Enkele jaren geleden beslisten we dat we 
meer wilden doen om het ondernemerschap binnen 

onze bank te stimuleren. We geloven immers sterk 
in onze mensen en hun ondernemerschapskwa-
liteiten, maar we beseften ook dat er nood was aan 
een betere en coherente omkadering voor diegenen 
die goede ideeën hebben. Daarom organiseerden we 
meerdere innovatieve uitdagingen waar medewer-
kers hun ideeën konden geven.”

“Hierbij merkten we vaak dat de beste, meest 
disruptieve en innovatieve ideeën niet matuur 
genoeg waren om meteen in de praktijk te brengen. 
Voor deze ideeën was er dus nood aan meer onder-
steuning. Daarom lanceerden we begin 2015 onze 
interne incubator Home for Innovation, die qua 
ondersteuning is opgedeeld in drie opeenvolgende 
delen: ideation, incubation en implementation.”

Wat houden deze drie delen in?
Peeters: “In de eerste fase verzamelen we de 
ideeën die ontstaan uit de uitdagingen die we 
lanceren onder onze medewerkers. Tijdens deze 
fase, die slechts drie dagen duurt, brengen we 
een honderdtal verschillende profielen binnen 
de bank samen en delen hen op in multidiscipli-
naire groepen. Die groepen moeten op basis van 
hun ideeën samen tot een eerste concept komen. 
Dat concept wordt vervolgens meteen getest bij 
mensen in de straat. Nadien verdedigen ze de 
resultaten voor een jury.”

“Zo komen we tot vier overblijvende concepten die 
naar de incubatiefase mogen. Die fase duurt zo’n vier 
maanden en houdt in dat telkens vier personen vol-
tijds verder mogen werken aan hun concept en het 
uitwerken tot een prototype of zelfs een minimum 
viable product. Daarbij dienen ze een minimum aan-
tal externe klanten te overtuigen om hun product te 
blijven gebruiken. We laten hen dus zo ver mogelijk 
gaan. Stel dat het project uiteindelijk toch niet slaagt, 
dan garanderen we deze mensen dat ze hun oude job 
opnieuw kunnen opnemen.”

“Na een geslaagde incubatie worden de teams in 
de derde fase van implementatie opgevolgd door 
verscheidene coaches en experts. Wanneer het pro-
duct aansluit bij de bank en zijn klanten, dan kan 
dat intern als een project waarin de bank investeert. 
Indien niet, dan krijgt het de kans om twee jaar lang 
als start-up door te groeien, met ondersteuning van 
de bank. Na die twee jaar heeft de bank de mogelijk-
heid om een deel van de aandelen te kopen.”

“Innovatie is de motor 
van onze economie”

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Een intensieve samenwerking tussen de bank en innovatieve start-ups en scale-ups heeft voordelen voor 
beide partijen. Zo kan de bank hen ondersteunen met onder meer zijn kennis, middelen en netwerk. 
Start-ups en scale-ups kunnen de bank dan weer helpen om sneller te innoveren, want zij zijn daarin nu 
eenmaal minder beperkt. Daarom lanceerde BNP Paribas Fortis twee nieuwe initiatieven: ‘Innovation 
Hubs’ en ‘Home for Innovation’. Hans Jacobs en Olivier Peeters leggen uit.

Dankzij de ‘Innovation Hubs’ genieten 
groeibedrijven van een intensieve 
begeleiding én toegang tot ons internationaal 
netwerk van partners.

Onze interne incubator ‘Home for Innovation’ 
is opgedeeld in drie opeenvolgende delen: 
ideation, incubation en implementation.

Hans Jacobs   BNP Paribas Fortis

Olivier Peeters   BNP Paribas Fortis
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Hoe is het gesteld met het 
ondernemerslandschap in 
Vlaanderen?
“Sommige sectoren hebben het moeilijk in 
Vlaanderen, dat merk je ook aan de reorga-
nisaties in sommige bedrijven. Toch is er 
in het algemeen een lichte heropleving van 
onze Vlaamse economie en is er een enorme 
vraag naar onder meer IT’ers, digital marke-
teers, webdesigners, internationale sales-
profielen, onderzoekers, verpleegkundigen, 
consultants, koeriers, enz. Tegelijk daalt de 
werkloosheid in alle Vlaamse provincies. 
Bovendien exporteerden we nog nooit zoveel 
als in 2015, en in 2016 gaan we daar zelfs nog 
over. We exporteren nu zelfs terug meer dan 
we importeren.”

“Het aantal starters is tijdens de eerste zes 
maanden van dit jaar met 4,5% gestegen, en 
dat terwijl 2015 ook op dat vlak een record-
jaar was. De goede ondersteuning van star-
ters in Vlaanderen heeft hier zeker iets mee 
te maken. Daarnaast is ook de mentaliteit 
bij de jongere generaties veranderd. Steeds 
meer van hen willen freelancer of zelfstan-
dige zijn. Voor anderen was de crisis dan 
weer een schakelmoment om een nieuwe 
uitdaging te zoeken.”

Wat zijn de troeven van Vlaanderen 
op het vlak van ondernemen?
“Dankzij het niveau van ons onderwijs 
beschikken we over hoogopgeleid perso-

“Om als Vlaams 
bedrijf te groeien, 
ben je verplicht 
om over de grenzen 
heen te kijken”

neel. Onze ervaring bij Cartamundi leert 
dat daar het verschil kan worden gemaakt. 
Daarnaast ligt Vlaanderen uiteraard cen-
traal in West-Europa, waardoor het met zijn 
havens fungeert als de poort naar Europa. 
We bevinden ons ook op het kruispunt van 
de Germaanse, Romaanse en Angelsak-
sische cultuur. Hierdoor kunnen we ons 
flexibel opstellen en aanpassen tegenover 
internationale partners.”

“Vlaanderen wordt trouwens gezien 
als een neutrale en stabiele regio, en we 
beschikken over heel wat innovatieve 
bedrijven in de digitale sectoren, de maak-
industrie en de zorgsector. Tot slot zijn we 
een open economie. Maar liefst 85% van ons 
BBP is export. Daarmee staan we in Europa 
op de tweede plaats.”

Wat is er nodig om een succesvol 
ondernemer te zijn in Vlaanderen?
“Ieder bedrijf moet een duidelijk doel heb-
ben én een visie hoe men daar kan raken. 
Zo willen we bij Cartamundi mensen doen 
samenspelen en de wereldleider zijn in 
onze niche. Daarnaast zijn uiteraard ook 
de durf en ambitie om te groeien, flexibili-
teit en innovativiteit niet te missen eigen-
schappen.”

“Bedrijven moeten zich vandaag continu 
kunnen aanpassen aan de steeds sneller ver-
anderende omstandigheden. Verder moet 
je interesse tonen voor andere culturen. 

Chris Van Doorslaer slaagde erin om de Vlaamse speelkaartenfabrikant Cartamundi te 
transformeren tot een wereldwijde marktleider in de productie van speelkaarten én 
bordspelen. Die stra�e prestatie leverde hem de titel ‘Manager van het Jaar 2015’ op. 
We vroegen hem naar zijn visie op ondernemen in Vlaanderen.

Vlaanderen is nu eenmaal niet groot, dus 
om te kunnen groeien is internationalisa-
tie belangrijk. Tot slot zijn de steun van een 
sterk netwerk van partners en goede mede-
werkers onontbeerlijk.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor 
Vlaamse ondernemers?
“Een van de belangrijkste uitdagingen is 
uiteraard de hoge loonlast in vergelijking 
met onze buurlanden. We merken bijvoor-
beeld dat de loonkost in Vlaanderen meer 
dan 50% hoger ligt dan in Engeland. Wijzelf 
lossen dit voor een deel op door gebruik te 
maken van de economische werkloosheid en 
interimkrachten. Onze activiteit is immers 
erg seizoensgevoelig. Daarnaast biedt ook 
automatisering deels een antwoord op de 
hoge loonlast. De machines die we in Vlaan-
deren gebruiken, zijn veel gesofisticeerder 
dan in andere landen. Er zijn hierdoor min-
der, maar ook hoger opgeleide profielen 
nodig om ze te bedienen.”

Chris Van Doorslaer maakte van Cartamundi een wereldwijde marktleider.
Ontdek op www.iedereenonderneemt.be op welke evoluties

hij door de jaren heen inspeelde om dit te verwezenlijken.

Het aantal starters 
is tijdens de eerste 
zes maanden van dit 
jaar met 4,5% gestegen, 
en dat terwijl 2015 
ook op dat vlak een 
recordjaar was.

De goede ondersteuning 
van starters in Vlaanderen 
heeft hier zeker iets mee te 
maken.

Chris Van Doorslaer, Cartamundi
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“Een andere uitdaging betreft de admi-
nistratieve vereenvoudiging. Er bestaan in 
Vlaanderen heel wat complexe normen, wet-
gevingen en fi scale regels die het de onderne-
mer niet gemakkelijk maken. Daarnaast zorgt 
de vergrijzing er in Vlaanderen voor dat we 
veel nieuwe mensen moeten rekruteren, en 
dat leidt dan voor sommige profi elen tot een 
war for talent waarbij we mensen proberen te 
overtuigen via corporate branding.”

Hoe kan er in Vlaanderen een kader 
worden geschept dat ondernemen 
nog meer stimuleert en de 
slaagkansen verhoogt?
“Vooral het onderwijs speelt hierin een 
zeer belangrijke rol. De focus moet worden 
verlegd van het verwerven van pure kennis 
naar het ontwikkelen van vaardigheden 
zoals communicatief zijn, fl exibiliteit, crea-
tiviteit, enz. Zo’n vaardigheden heb je voor 
het leven, terwijl je kennis daarentegen 
altijd zal moeten blijven bijscholen. Boven-

Een van de belangrijkste 
uitdagingen is de hoge 
loonlast in vergelijking 
met onze buurlanden. 
We merken bijvoorbeeld 
dat de loonkost in 
Vlaanderen meer dan 
50% hoger ligt dan in 
Engeland.

dien moeten ondernemen en economie 
meer aan bod komen in het lessenpakket. 
Economie zou een basisvak moeten worden 
voor alle richtingen.”

“Ook de media kunnen een rol spelen bij 
de beeldvorming rond ondernemen en het 
in beeld brengen van inspirerende voorbeel-
den. Zo moet bijvoorbeeld het belang van 
bedrijven in onze economie duidelijk wor-
den gemaakt. Men realiseert het zich vaak 
niet, maar in de privésector werken er zo’n 
3,2 miljoen mensen. Zij moeten zorgen dat 
de 8 miljoen anderen kunnen leven, want 
het geld in onze economie komt nu eenmaal 
van de bedrijven.”

“Vlaanderen wil zich positioneren als het 
logistieke hart van Europa, maar tegelijk 
breken we ook alle records qua fi levorming. 
Er moet dus meer worden geïnvesteerd in 
infrastructuur en slimme alternatieven 
zoals het rekeningrijden. Daarnaast moeten 
we naar een stabieler regelgevend kader. 
Door bijvoorbeeld telkens weer de notionele 

intrestaftrek in vraag te stellen, zullen we 
weinig ondernemingen motiveren om zich 
in Vlaanderen te vestigen.”

Hoe belangrijk is het om je als Vlaams 
bedrijf telkens opnieuw uit te vinden?
“Indien wij altijd klassieke kaartspelen 
waren blijven maken, zouden we nu onge-
twijfeld een krimpend of zelfs reeds failliet 
bedrijf zijn. Je moet jezelf, je processen, je 
marketing, je HR en je producten continu 
in vraag blijven stellen en je moet durven 
te investeren. Zo hebben we vorig jaar twee 
fabrieken van Hasbro overgenomen. We 
leverden al kaarten aan hen, maar konden 
zo aan verticale integratie doen. Dankzij die 
overname bieden we nu een totaalpakket 
aan Hasbro, maar ook andere klanten kun-
nen hierdoor nu een beroep doen op ons voor 
de productie van volledige bordspelen.”

Van Doorslaer:

“Indien wĳ  altĳ d klassieke kaartspelen 
waren blĳ ven maken, zouden we nu 
ongetwĳ feld een krimpend of zelfs 
reeds failliet bedrĳ f zĳ n. Je moet jezelf, 
je processen, je marketing, je HR en 
je producten continu in vraag blĳ ven 
stellen en je moet durven te investeren.”

© FOTO: BRITT GUNS

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com
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Amper 23 jaar was Davy Kestens (28) 
toen hij Herk-de-Stad achter zich 
liet en naar Silicon Valley verhuisde 
om zijn start-up, Sparkcentral, uit 
te bouwen tot een succesvol inter-

netbedrijf waarmee hij ondertussen al meer dan 17 
miljoen dollar aan investeringen ophaalde. “Ik zie 
mezelf nog steeds niet als een succesvolle onderne-
mer”, aldus Davy. Maar wij wel, en daarom klopten 
we bij hem aan voor een gesprek over ondernemen 
in België.

“Bedrijfsleiders die op het podium staan en vertel-
len over de visie die ze hadden over hun bedrijf toen ze 
het opstartten, dat is dikwijls allemaal ‘zever’. Dat zijn 
mooie woorden en ideeën uitgevonden door het mar-
ketingteam, jaren nadat het bedrijf opgericht is. Dat 
is bij ons niet het geval. Sparkcentral is toevallig ont-
staan uit een probleem dat ik ervaarde met mijn start-
up Ghostbloggers. We hadden moeilijkheden met de 
communicatie met onze klanten via social media, en 
ik besloot toen zelf een programma te schrijven om 
deze problemen op te lossen. Ik merkte uiteindelijk 
dat andere bedrijven dezelfde problemen ervaarden, 
en toen is Sparkcentral ontstaan: een platform dat 
bedrijven helpt om hun mobiele communicatie met 
klanten e�  ciënt te beheren.”

Complexe wetgeving
“De Belgische ondernemer Sebastien Halleux (mede-
oprichter van Playfi sh, red.), die in Silicon Valley zit, 
gaf me de aanzet om naar San Francisco te verhuizen. 
Een goede zet, zo bleek. Ons bedrijf zou nooit zijn wat 
het vandaag is als ik in België gebleven was. Niet door 
het zogezegde gebrek aan kapitaal, want dat is er wel, 
maar wel door de vele regeltjes die België telt en die 
het soms moeilijk maken om snel te kunnen groeien 
als bedrijf.”

Ondernemen in België
“Dat gezegd zijnde: er zijn ook voldoende voordelen 
aan België als landschap voor jonge ondernemers. 
Ons land is centraal gelegen, er worden meerdere 
talen gesproken waardoor je makkelijk de Euro-
pese markt kunt aanspreken en werknemers zijn 

heel loyaal - ze zullen lang voor je blijven werken. 
Bovendien zijn ze ook een pak goedkoper dan in 
Silicon Valley (lacht).”

Kerktorenmentaliteit
“Maar wat ik nog te vaak zie bij startende, Belgische 
ondernemers is de kerktorenmentaliteit. Ik krijg dik-
wijls e-mails van mensen die mijn mening vragen 
over hun bedrijf. Één van de eerste dingen die ik dan 
meestal opmerk, is dat hun website eindigt op ‘.be’ en 
dat de talen Nederlands en/of Frans zijn. Dan heb je 
jezelf vanaf dag één al een handicap gegeven. Als je 
groot wil worden, moet je verder kijken dan België of 
Vlaanderen.”

Druk
“Mijn werk en levensstijl geven enorm veel voldoe-
ning, je voelt je on top of the world en doet dingen 
die andere leeftijdsgenoten niet kunnen doen. Maar 
er komt ook heel veel toewijding én verwachtingen 
van anderen bij kijken. The buck stops with me. Men-
sen onderschatten dikwijls hoeveel gewicht er op je 
schouders terechtkomt als je een snelgroeiend bedrijf 
uit de grond stampt.”

Relatie
“Daarnaast ben ik ook enkel met mijn bedrijf bezig. 
Sparkcentral is mijn leven. Mijn beste vrienden zijn 
mensen vanop mijn werk of vrienden die ik al heel 
erg lang heb en het niet erg vinden om me maar één 
keer om de zoveel maanden te zien. Ik ben de afge-
lopen acht weken in totaal zes dagen thuis geweest. 
Volgende week ben ik in Seattle, de week erna in 
Mexico City voor twee klanten en de week daarop 
moet ik misschien naar Dubai. Mijn verloofde zie ik 
dus ook heel weinig, maar gelukkig begrijpt ze dit en 
steunt ze me. We zijn al acht jaar samen, dus ze weet 
ondertussen wel waarmee ze in bed ligt. Het is hard 
werken, maar ik zou het niet anders willen”, lacht 
Kestens. 

“Er zijn voldoende 
voordelen aan België 
als landschap voor 
jonge ondernemers”

Overaanbod leidt 
tot keuzestress
Consumenten worden voortdurend bestookt met 
steeds meer keuzemogelijkheden en producten. 
Om aan de eisen van de markt te voldoen, bestaat 
de trend bij producenten om nieuwe producten op 
de markt te brengen voor sterk gespecialiseerde 
toepassingen. 

Voor diverse doeleinden zijn er speciale lijmen ontwikkeld, 
denk maar aan een lijm voor de badkamer, keuken of  vloer. Het 
hoeft dan ook niet te verwonderen dat in de afdeling lijmen 
of reinigen in de supermarkt heel wat mensen met een twij-
felende blik rondkijken en uitgebreid zoeken naar het meest 
geschikte product. Het overaanbod aan producten veroorzaakt 
doorgaans keuzestress bij de consument. 

Innovatie
Innovatie zorgt ervoor dat gebruikers en klanten op een ergo-
nomische, economische en ecologische manier kunnen wer-
ken. Een eenvoudig assortiment - geen vijftien soorten, maar 
twee of drie soorten voor een breed toepassingsgebied - en een 
erg hoge kwaliteit is het innovatieve alternatief. Innovatieve 
merken gaan tegen de stroom in door resoluut te kiezen voor 
een klein productassortiment. Bij bouwvakkers en gevorderde 
DIY’ers is het algemeen bekend dat met een universele lijm 
geschikt voor alle toepassingen in de bouwwereld bijna alles 
kan gelijmd of afgedicht worden. 

Consument én reseller
Uiteraard bieden kwaliteitsvolle producten voor een breed 
toepassingsgebied ook een voordeel voor de winkelier of maga-
zijnier. Maar liefst twee meter schapruimte volstaat voor het 
stockeren van 80% van alle lijm-, reinigings- en herstellings-
werken. Het beperken van de keuze wordt als innovatief gezien 
zowel voor consument als reseller.

Shannah Jongstra 
redactie.be@mediaplanet.com

Elke Haak
redactie.be@mediaplanet.com

Innovatieve merken gaan tegen de 
stroom in door resoluut te kiezen 
voor een klein productassortiment.

Davy Kestens
Oprichter Sparkcentral

Wat ik nog te vaak zie bij 
startende, Belgische ondernemers 
is de kerktorenmentaliteit.
Hun website eindigt op ‘.be’ en de 
talen zijn Nederlands en/of Frans. 
Dan heb je jezelf vanaf dag één al 
een handicap gegeven.

INNOVATIE
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Ongeveer 70% van de logistieke 
bedrijven in België is geves-
tigd in Vlaanderen, goed voor 
een tewerkstellingsgraad van 

8,52% en een vertegenwoordiging van 9.52% 
van het BNP. Wat maakt van Vlaanderen zo’n 
sterke speler in de logistieke sector? Liesbeth 
Geysels, Managing Director van het Vlaams 
Instituut voor de Logistiek (VIL), licht toe.

Is Vlaanderen op Europees vlak een 
grote speler op logistiek vlak?
“Ja, Vlaanderen is erg goed gelegen om een 
logistieke hotspot te zijn. 60% van de EU-
koopkracht bevindt zich binnen een straal 
van 500 km. Onze regio is dus een ideale afzet-
markt voor binnenkomende producten, maar 
ook voor export en producten die naar het bui-
tenland vervoerd worden. Verder beschikken 
we over goed opgeleid (meertalig) personeel, 
knowhow, goedkope gronden en zijn we met 
onze luchthavens en vier zeehavens gezegend 
op vlak van multimodale ontsluiting. België/
Vlaanderen bekleedt dan ook altijd een top-
positie in de tweejaarlijkse ‘World Logistics 
Performance Index’ en staat hier momenteel 

op de zesde plaats. Ook het feit dat de Vlaamse 
overheid recent het VIL aanduidde als trekker 
van de speerpuntcluster logistiek staaft het 
belang van onze sector.”

Op welke manieren is Vlaanderen 
innovatief in de sector?
“Er zijn 2 manieren om logistiek innovatief 
te zijn: ten eerste door verandering door te 
voeren in logistieke processen en ten tweede 
door de technologische veranderingen die op 
ons a� omen te benutten. In Vlaanderen heb-
ben we gefocust op beide domeinen. Gaande 
van wisselstukken printen met een 3D-prin-
ter, werken met slimme brillen tot bijvoor-
beeld het inschakelen van robots die het werk 
van mensen gecombineerd overnemen. Wil 
je een logistieke hotspot blijven, dan moet je 
kijken hoe je het verschil kunt blijven maken. 
Daarom proberen we in Vlaanderen om tel-
kens vooruit te gaan op elk vlak.”

Ook op het vlak van duurzaamheid 
scoort de sector goed.
“Ja, eerst en vooral zetten we in op de cir-
culaire economie met bijvoorbeeld recycla-

geprojecten. Daarnaast gaan we meer en 
meer naar een shared economy. Bovendien 
kijken we ook op maatschappelijk vlak hoe 
we ons steentje kunnen bijdragen. Met 
‘Lean and Green’ wordt er bijvoorbeeld 
ingezet op het drastisch verminderen van 
de C02-uitstoot bij de transport- en logis-
tieke activiteiten van bedrijven.”

Hoe zal de logistieke sector er anno 
2017 uitzien?
“Alles wat op ons a� omt, zal hetzelfde zijn, 
maar het zal allemaal een pak sneller gaan 
door de enorm snelle vooruitgang van de 
disruptieve technologie. Verder merk ik dat 
steeds meer Vlaamse bedrijven aan schaal-
vergroting (moeten) doen door andere 
bedrijven over te nemen. Dat is een vrij 
opvallend fenomeen dat zich het komende 
jaar nog meer zal manifesteren.”

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een 
tekort aan technisch en logistiek personeel. De 
lokale arbeidsmarkt slaagt er niet altijd in deze 
knelpuntvacatures kwalitatief in te vullen. Igor 

Van Assche, Afgevaardigd Bestuurder van Link2Europe, legt 
uit waarom buitenlandse arbeidskrachten gerekruteerd 
kunnen worden voor het invullen van deze vacatures.  

Waarom rekruteren op de Europese 
arbeidsmarkt? 
“Heel wat bedrijven zijn op zoek naar specifi eke profi elen en 
vinden deze niet altijd meteen op de lokale arbeidsmarkt. 
Soms gaat het om grotere volumes om piekperiodes te over-
bruggen, en vaak is de capaciteit van de lokale partners daar-
voor te beperkt. Als uitzend- en rekruteringsbureau is het 
onze bedoeling om de klanten te ontzorgen: wij gaan op zoek 
naar een oplossing voor het personeelstekort en stellen bui-
tenlandse werkkrachten hier ter beschikking, volledig con-
form de Belgische uitzendwetgeving. Daarnaast ondersteu-
nen wij onze klanten en uitzendkrachten door zaken zoals 
huisvesting, mutualiteit en verblijfsdocumenten te regelen.”

Waarom een beroep doen op buitenlandse 
werkkrachten terwijl er ook veel Belgische 
werklozen zijn? 
“De motivatie van de mensen uit het buitenland is in het 
algemeen veel groter, omdat zij met het doel om te werken 
naar Vlaanderen komen. Bovendien bezitten deze mensen 
vaak een technische expertise die we op de lokale arbeids-
markt niet altijd vinden. Wij werken niet competitief met 
lokale uitzendkantoren, maar vullen aan waar nodig.” 

Wat zijn de grootste uitdagingen? 
“Enerzijds is de uitdaging om steeds de juiste mensen te 
blijven vinden. In de landen waar we vandaag rekrute-
ren, moeten we Vlaanderen op de kaart zetten als interes-
sante werkomgeving. Ook binnen bedrijven moeten we 
zorgen dat de mogelijkheden om deze piste te bewande-
len bespreekbaar worden.” 

Is de rekrutering op de Europese arbeidsmarkt 
ook een oplossing om goedkopere 
arbeidskrachten te vinden? 
“Het gaat om de juiste mensen te vinden op de juiste 
plaats, niet om goedkopere arbeidskrachten. Wij werken 
probleemoplossend voor vacatures die lokaal niet inge-
vuld geraken. Buitenlandse arbeidskrachten verdienen 
overigens hetzelfde als Belgische uitzendkrachten. Daar-
bovenop bieden wij hen ook nog een extra inburgering-
service aan en ontzorgen wij de klanten maximaal. Het is 
geen oplossing om goedkopere mensen te vinden, maar 
wel een oplossing om de juiste mensen te vinden.”

Shannah jongstra 
redactie.be@mediaplanet.com

Dominique Zaman
redactie.be@mediaplanet.com

Onze regio als logistieke 
draaischijf van Europa

Rekruteren op de
Europese arbeidsmarkt

WWW.LINK2EUROPE.BE

70% van de logistieke 
bedrijven in België is 
gevestigd in Vlaanderen. 

Het gaat steeds om het zoeken naar 
de juiste mensen op de juiste plaats, 
niet om goedkopere arbeidskrachten.

Liesbeth Geysels
Managing Director VIL

Igor Van Assche
Afgevaardigd Bestuurder Link2Europe
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“Vlaamse zorgsector
wordt voortdurend uitgedaagd 
om innovatief te blijven”

Wat maakt de zorgverlening in Vlaanderen 
zo goed?
“De zorgsector doet het al verschillende decennia 
heel goed. Op vlak van kwaliteit behoren we tot de 
wereldtop. Onze sterkte is ook dat we in Vlaanderen 
heel toegankelijk zijn, zowel financieel als geogra-
fisch. Elke dag streven wij ernaar om de kwaliteit 
van de zorg te garanderen en te verbeteren in onze 
veranderende samenleving. In Vlaanderen zijn we 
bovendien koploper op het gebied van onderzoek 
naar innovatieve technologieën. In verschillende 
strategische onderzoekscentra gebeurt er baanbre-
kend onderzoek dat wordt vertaald naar innovaties 
en toepassingen die wereldwijd op de markt worden 
geïntroduceerd. We werken met een grote groep 
gemotiveerde en gekwalificeerde personeelsleden, 
die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om een 
kwaliteitsvolle zorgverlening te blijven garanderen.” 

Waarin onderscheiden we ons ten 
opzichte van andere landen?
“Vlaanderen staat niet alleen aan de medische 
top. We worden dagelijks geconfronteerd met heel 
wat nieuwe innovaties die ook hun weg vinden 
naar de zorgsector: de doorbraak van het ‘Inter-
net of Things’, de mogelijkheden van robotica en 
3D-printing, de explosie van slimme materialen, 
etc. Vandaag kunnen we in België koploper zijn 
met één van deze nieuwe technologieën, maar 
morgen zijn we dat misschien al niet meer. Dat is 
eigen aan deze snel evoluerende sector: we worden 
voortdurend uitgedaagd om innovatief te blijven. 
In Vlaanderen zijn we heel sterk in maatwerk, elke 
patiënt wordt volgens zijn eigen noden en behoef-
ten behandeld, gesteund en gevolgd. De levens-
kwaliteit is hierbij het ijkpunt. ”  

Is de toenemende zorgvraag door de 
vergrijzing een opportuniteit of een 
moeilijkheid?
“Wij spreken in onze sector graag over het 
‘geschenk van de vergrijzing’. Mensen worden niet 
alleen ouder, maar blijven ook langer gezond dank-
zij preventieve zorgverlening. Dankzij nieuwe ont-
wikkelingen kunnen patiënten ook beter gehol-
pen worden. Een goed georganiseerde thuiszorg 
maakt het bovendien mogelijk om mensen langer 
in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. 
Digitale technologieën ondersteunen de zorg en 
bieden heel wat mogelijkheden om steeds meer 
mensen van kwaliteitsvolle zorgverlening te voor-
zien, ook vanop afstand. Op langere termijn zullen 
we zelfs in staat zijn om preventief en zeer precies 
zorgadvies te verlenen en in te grijpen op basis van 
ieders genetische situatie en omgevingsfactoren, 
waardoor mensen langer gezond kunnen blij-
ven. Vlaanderen staat hierbij voorop, omdat onze 
onderzoekscentra hier zeer sterk op focussen.” 

Is het wettelijk kader soms te beperkt om 
meer te kunnen bereiken?
“Soms loopt men tegen een wettelijke beperking 
aan bij de lancering van een nieuwe toepassing of 
van een nieuwe manier van werken. De Vlaamse 
overheid wil daarom een reguliere experiment-
wetgeving ontwikkelen ter ondersteuning van 
innovatie op het terrein. Dat betekent dat de over-
heid - onder strikte voorwaarden - ermee kan 
instemmen om het wettelijk kader tijdelijk aan te 
passen, zodat proefprojecten er niet door belem-
merd worden. Deze zogenaamde ‘regelluwte’ is 
echter streng bewaakt en men zal er steeds op 
toezien dat noch de zorgverlening, noch de patiënt 
hieronder lijdt.”

Wat zijn de uitdagingen die de sector nog 
ondervindt?
“Eén van de belangrijkste struikelblokken  waar 
we mee geconfronteerd worden, is het gebrek aan 
een aangepast financieringsmodel bij het introdu-
ceren van innovatie in het kader van online hulp-
verlening en telegeneeskunde. Digitalisering bete-
kent dan misschien wel een vereenvoudiging van 
het werk, maar er staat vandaag nog geen gepaste 
financiële compensatie tegenover. Een arts kan 
bijvoorbeeld geen consultatie aanrekenen wan-
neer onderzoeksuitslagen digitaal worden opge-
volgd en medegedeeld aan de patiënt. Het gebrek 
aan een aangepast financieringsmodel zorgt er 
ook voor dat niet iedereen bereid is om het roer vol-
ledig om te gooien en zich aan te passen aan een 
nieuwe manier van werken.”

“Een bijkomende uitdaging is om zorgverleners 
permanent op te leiden en bij te scholen om met 
die nieuwe innovaties aan de slag te gaan. Maar 
ook de patiënt raakt verdwaald in een overvloed 
aan informatie. Zo zijn er vandaag de dag oneindig 
veel mobiele applicaties beschikbaar, waarvan er 
slechts een aantal gevalideerd zijn. De eindgebrui-
ker heeft het recht dat te weten. Er is zodanig veel 
innovatie voorhanden om mensen langer gezond 
te houden of te behandelen, maar in realiteit mer-
ken we dat die nieuwe technologieën nog lang niet 
toegankelijk zijn voor alle generaties.”

“Technologie en innovatie bieden heel wat 
mogelijkheden om het werk te verlichten en de 
kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.  
Dat neemt niet weg dat de zorgsector altijd een 
arbeidsintensieve sector zal blijven waarin de 
menselijke component te allen tijde een cruciale 
rol zal spelen.”

Dominique Zaman 
redactie.be@mediaplanet.com

De Vlaamse gezondheidszorg behoort tot de meest kwaliteitsvolle ter wereld en wordt als 
zeer toegankelijk ervaren in vergelijking met andere Westerse landen. Carine Boonen, 
Coördinator van Flanders’ Care, legt uit waarin de kracht van Vlaanderen schuilt.

Vandaag kunnen we koploper zijn met één van 
onze nieuwe technologieën, maar morgen zijn we 
dat misschien al niet meer. Dat is eigen aan onze 
snel evoluerende zorgsector.

Er is zodanig veel innovatie 
voorhanden om mensen langer 
gezond te houden of te behandelen,
maar in realiteit merken we dat die nieuwe 
technologieën nog lang niet toegankelijk 
zijn voor alle generaties.

Carine Boonen   Coördinator Flanders’ Care
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Hoe scoort Vlaanderen op het vlak 
van wetenschappelijk onderzoek?
“Op het vlak van life sciences en de daarop 
gerichte onderzoeksinstellingen scoort Vlaan-
deren traditioneel erg sterk. Zo is er het VIB 
(Vlaams Instituut voor Biotechnologie), dat bij 
zijn oprichting door de overheid het doel kreeg 
om excellentie na te streven in het zoeken naar 
behandelingen en medicaties voor ziektes die 
de levenskwaliteit beïnvloeden.”

“Het aantal patiënten met chronische ziek-
ten die gerelateerd zijn aan leeftijd neemt 
door de vergrijzing sterk toe. Ik denk hierbij 
aan cardiovasculaire aandoeningen, kanker, 
geestesziekten, enz. Net op die domeinen 
wordt in Vlaanderen en binnen het VIB heel 
wat onderzoek verricht. We horen zelfs inter-
nationaal bij de top. En dat is een voordeel, 
want deze ziekten moeten dringend worden 
aangepakt. Anders zullen de ziektekosten stij-
gen en zal de levenskwaliteit van veel mensen 
in het gedrang komen.”

Vanwaar die internationale 
toppositie?
“Om in bepaalde domeinen een niveau van 
excellentie te halen, en dat  in een relatief kleine 
regio zoals Vlaanderen, dienen er ook keuzes te 
worden gemaakt. Hoewel alle onderzoeksdo-
meinen een goede financiële ondersteuning 
moeten krijgen, kan men deze niet allemaal 
met dezelfde snelheid vooruit laten gaan. Zo 
heeft de Vlaamse overheid gekozen om extra in 
te zetten op onder meer life sciences en techno-
logie. Deze domeinen krijgen extra financiering 
die toelaat om te (blijven) excelleren.”

Welke noden worden nog 
onvoldoende beantwoord?
“Vlaanderen heeft een lange traditie om te 
investeren in onderzoek naar cardiovascu-
laire aandoeningen en kanker. Dankzij de 

“We dreigen een grote 
stap achteruit te zetten”

Christine Van 
Broeckhoven mocht 
recent de INSEAD Innovator 
Prize in ontvangst nemen 
voor haar vooruitstrevend 
onderzoek rond Alzheimer 
en andere geestesziekten.
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wetenschappelijke vooruitgang en de betere 
behandelingen voor deze ziekten leven men-
sen nu langer, maar dat zorgt dan ook wel 
voor een toename van het aantal patiënten 
met een chronische ziekte.”

“Voor verscheidene van deze chronische 
ziekten bestaan er al zorgtrajecten en witboe-
ken, maar voor geestesziekten ontbreekt dit 
nog volledig. Toch zal door de vergrijzing het 
aantal patiënten met bijvoorbeeld dementie 
of depressie drastisch toenemen. We dreigen 
op dit belangrijke domein achter te geraken 
op andere landen, terwijl we enkele decennia 
geleden nog bij de wereldwijde top behoorden 
als het op hersenonderzoek aankwam.”

In Frankrijk heeft men een nationaal ‘Alz-
heimerplan’, in Nederland het onderzoeks- 
en innovatieprogramma ‘Memorabel’ als 
deel van het ‘Deltaplan Dementie’, in Duits-
land de excellentiecentra voor neurodegene-
ratieve ziekten, in het Verenigd Koninkrijk 
onder meer de investeringen in dementie-
onderzoek door de ‘Wellcome Trust’, noem 
maar op. De regering investeert in die lan-
den rechtstreeks en doelbewust in onder-
zoek en netwerken rond dementie. 

In Vlaanderen is dit soort van investering 
eerder beperkt tot het VIND (Vlaams Impuls-
financiering in Netwerken voor Dementieon-
derzoek), een project van vier jaar dat afloopt in 
2018 en waarin twee excellentiecentra betrok-
ken zijn aan de UAntwerpen en de KU Leuven.”

Hoe belangrijk zijn zo’n netwerken 
voor het wetenschappelijk 
onderzoek?
“Netwerken zijn cruciaal om kennis te delen en 
innovatie te versnellen. Ze zorgen als het ware 
voor een multiplicatie. Op federaal vlak hadden 
we hiervoor de Interuniversitaire Attractiepo-
len. Hieronder zaten meerdere topnetwerken 
rond hersenonderzoek. Deze financiering is 

nu echter stopgezet. In plaats daarvan wil men 
investeren in ‘projecten’, maar de omvang hier-
van is vele malen kleiner dan de succesvolle en 
meer diverse netwerken die we al twintig jaar 
lang hadden uitgebouwd. Bovendien wordt er 
nu vooral ingezet op basisonderzoek, terwijl het 
niet duidelijk is welk niveau van excellentie zal 
worden nagestreefd.”

“We zetten een grote stap achteruit, omdat 
men al het onderzoek om politieke redenen 
op Vlaams niveau wil beheren. Niet dat ik daar 
iets tegen heb, maar dan zou men het concept 
niet mogen wijzigen. Het ontbreekt momen-
teel aan initiatief van de Vlaamse overheid om 
met gelijkwaardige alternatieven te komen. Als 
het blijft bij de beperkte plannen die nu op tafel 
liggen, gaan we naar een versnippering van de 
kennis die we jarenlang hebben opgebouwd.”

Hoe reageert de wetenschappelijke 
wereld hierop?
“Voor topwetenschappers maakt het niet uit 
of ze nu Europese, federale of Vlaamse steun 
krijgen, zolang ze maar onderzoek kunnen 
voeren en samenwerkingen kunnen opzetten 
die op topniveau zijn. Enkel zo kunnen zij én 
de patiënten met hersenaandoeningen hoop-
vol kijken naar de toekomst. Er moet dus een 
tand worden bijgestoken om samenwerking 
te bevorderen, willen we de toppositie van 
Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijk 
onderzoek behouden.”

Voor veel wetenschappers uit de netwer-
ken die nu financieel drooggelegd worden, 
is het in ieder geval duidelijk: zij zullen 
ondanks de versnippering van de finan-
ciering blijven streven naar een ruimere 
samenwerking, boven de kleine projecten 
die nu worden opgezet.”

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Als het blijft bij de 
beperkte plannen die nu 
op tafel liggen, gaan we 
naar een versnippering 
van de kennis die we 
jarenlang hebben 
opgebouwd.

Er moet dus een tand 
worden bijgestoken 
om samenwerking 
te bevorderen, willen 
we de toppositie van 
Vlaanderen op het vlak van 
wetenschappelijk onderzoek 
behouden.

Christine Van Broeckhoven

Professor in de Moleculaire Biologie en 
Genetica aan de Universiteit Antwerpen en 
Departement Directeur van het VIB

Christine Van Broeckhoven, Professor in de Moleculaire Biologie en Genetica aan de Universiteit 
Antwerpen en Departement Directeur van het VIB, mocht recent de INSEAD Innovator Prize in 
ontvangst nemen voor haar vooruitstrevend onderzoek rond Alzheimer en andere geestesziekten. 
We vragen naar haar visie op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.
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