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Het nadenken over de toe-
komst kent een zeer lange ge-
schiedenis. Al in de Griekse 

oudheid deden koningen een beroep op 
orakels, de futurologen ‘avant la lettre’. 
Niet altijd met succes. Zo vroeg koning 
Croesus aan het orakel van Delphi of 
het verstandig was om de Perzen de 
oorlog te verklaren. Het antwoord uit 
Delphi, “U zal een groot rijk vernieti-
gen”, sterkte hem in zijn voornemen om 
een offensief tegen de Perzen te starten. 
De veldslagen hadden evenwel niet het 
beoogde effect, ook al kwam de voor-
spelling van het orakel van Delphi wel 
degelijk uit. Koning Croesus verloor en 
vernietigde zijn eigen Lydische rijk. 

Ondernemers kunnen zich beter niet 
beroepen op orakels of moderne waar-
zeggers, maar moeten gestructureerd 
en systematisch nadenken over de toe-
komst en op basis daarvan de strategie 
van hun bedrijf uittekenen. De strategie 
bepalen en die vervolgens overbrengen 
naar alle medewerkers, behoort tot de 
kerntaken van wie aan het hoofd staat 
van een onderneming of organisatie. In 
deze bijlage getuigen enkele inspireren-
de ondernemers uit een brede waaier 
van sectoren over hun aanpak rond 
toekomstdenken. Jochanan Eynikel 
en Geert Janssens, experts bij ETION, 
zorgen voor aanvullende inzichten uit 
eigen onderzoek en de literatuur.

De basisconclusie is helder. Voor zijn 
rol als strategiebepaler moet de leider 
een zeker toekomstbeeld voor ogen 
hebben, hij moet een doel vooropstel-
len. Hij moet in staat zijn of het talent 
bezitten om opvallende trends in de 
omgeving of in de maatschappij te on-
derkennen. Hij moet een visie hebben 
en met visie bedoelen we de uiting 
van een manier van zijn die nog niet 
bestaat, het anticiperen op een toekom-
stige staat van de organisatie. 

VOORWOORd	

Een strategie vereist 
een toekomstbeeld

Denken over de toekomst is dus essen-
tieel voor ondernemers. Een artikel in 
Harvard Business Review gaf onlangs 
enkele concrete tips om toekomst-
denken te verbeteren. Eerst en vooral 
moet je zorgen dat je over voldoende 
data beschikt. Je kan maar oordelen of 
trends detecteren als je voldoende geïn-
formeerd bent. Toekomstdenken start 
dus met het zorgvuldig verzamelen 
van correcte data, maar ook aandachtig 
luisteren kan ons interessante infor-
matie opleveren. De Griekse wijsgeer 
Socrates was het voorbeeld van ver-
wonderd luisteren. Onder de noemer 
“Ik weet dat ik niets weet” was Socrates 
bereid om bestaande zekerheden los te 
laten in zijn zoektocht naar kennis en 
waarheid. Een Socratisch gesprek is niet 

gericht op resultaten, maar vooral op 
het gezamenlijk zoeken naar inzichten 
en het formuleren van assumpties. De 
toekomst is immers onvoorspelbaar en 
daarom moet men rekening houden 
met meerdere toekomstmogelijkheden. 
Het is met andere woorden van belang 
meerdere varianten te ontwikkelen van 
de wijze waarop de toekomst zich kan 
ontwikkelen. 

Als ondernemer kan je best ook een 
bedrijfscultuur stimuleren waar men-
sen kunnen experimenteren en zelfs 
tegendraads mogen zijn. Wij hebben 
allemaal de neiging om ons te om-
ringen met mensen met een zelfde 
gedachtegoed. Nochtans is diversiteit 
enorm verrijkend en stimuleert het ‘le 

choc des idées’. Ook het verleden is de 
moeite waard om te bestuderen, al was 
het maar om er lessen uit te trekken. In 
onze snel veranderende wereld is het 
niet aangewezen om de toekomst te 
voorspellen op basis van wetmatighe-
den uit het verleden, maar de geschie-
denis kan ons veel leren over de mense-
lijke natuur en over de manier waarop 
mensen reageren op bepaalde situaties. 
Literatuur is trouwens ook een bron 
van kennis omtrent de complexiteit en 
de onvoorspelbaarheid van menselijk 
gedrag. Ten slotte moeten we leren om 
te gaan met ambiguïteit. In tegenstel-
ling tot wat sommige mensen denken, 
kunnen we ons beslissingskader niet 
herleiden tot simpele binaire keuzes. 
De wereld is een stuk grijzer en laat zich 
niet vangen in simplismen.

Tot slot denk ik dat we ook meer aan-
dacht moeten hebben voor de ideeën 
en mogelijke inbreng van ontwerpers 
en kunstenaars die de gave hebben 
om met hun verbeeldingskracht toe-
komstscenario’s te schetsen die veel 
meer kunnen bijbrengen dan complexe 
wetenschappelijke analyses gebaseerd 
op statistieken. 

Met dit katern wil ETION onder-
nemers attent maken op het belang 
van toekomstdenken. De wereld is in 
een echte stroomversnelling geraakt 
en ondernemers moeten zich meer 
dan vroeger aanpassen aan de almaar 
sneller veranderende omstandigheden. 
Wij willen de toekomst niet zomaar 
op ons laten afkomen, maar proberen 
die zelf voor een stuk te boetseren. De 
toekomst biedt gigantische opportuni-
teiten aan wie voorbereid is, erop anti-
cipeert en bereid is om zekere risico’s te 
nemen. ■

HERMAN VAN DE VELDE - voorzitter ETION, forum voor geëngageerd ondernemen
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Van modetrends tot megatrends. 
Maandelijks verschijnt er wel ergens 
een overzicht van evoluties die 
aangeven wat er op kleine of grote 
schaal in de wereld beweegt. Ook 
de bedrijfswereld is daar gevoelig 
aan, want een onderneming is maar 
succesvol als ze goed inspeelt op 
haar omgeving. Maar van welke 
evoluties liggen onze ondernemingen 
echt wakker en hoe anticiperen 
ze erop? Dit was op de opzet van 
de ETION-toekomstenquête bij 
ondernemers en bedrijfsleiders. Met 
het onderzoek wilden we nagaan hoe 
de bedrijfswereld vooruitblikt in een 
snel veranderende wereld en op welke 
manier ze zich daarop voorbereidt. *

Waar liggen 
ondernemers 
wakker van?

Elke	organisatie	is	onderhevig	aan	
omgevingsfactoren.	Denken	we	aan	
klantenbehoeften,	regelgeving,	ma-
cro-economische	tendensen,	grond-
stofprijzen	of	terreurdreiging.	Door	
de	vinger	aan	de	pols	te	houden	bij	

potentiële	veranderingen	in	hun	
omgeving,	kunnen	organisaties	er	
sneller	op	inspelen.	In	figuur	1	vin-
den	we	een	overzicht	van	tien	trends	
die	ondernemers	uit	een	lijst	van	
vijftig	trends	het	meest	en	het	minst	
bepalend	achten	voor	de	toekomst	
van	hun	bedrijf.	Het	gaat	daarbij	om	
economische	tendensen,	politieke	
invloeden,	technologische	innovaties	
en	algemene	maatschappelijke	ont-
wikkelingen	die	we	gemakshalve	ver-
zamelen	onder	de	term	‘trends’.

Een	eerste	vaststelling	is	dat	er	zich	
duidelijk	twee	toptrends	aftekenen.	
Een	kleine	helft	van	de	respondenten	
(41%)	stipt	wijzigende	regelgeving	
aan	als	een	toekomstbepalende	factor	
voor	hun	organisatie.	Meer	dan	een	
derde	(37%)	denkt	hetzelfde	over	
mobiliteit.	
Een	tweede	vaststelling	is	de	ster-
ke	invloed	van	de	overheid	op	de	
bedrijfswereld.	In	de	drie	meest	
aangevinkte	omgevingsfactoren	–	re-
gelgeving,	mobiliteit	en	geopolitiek	
–	spelen	overheden	een	cruciale	rol.	
Overheden	zijn	voor	veel	bedrijven	
een	heel	bepalende	stakeholder.
Een	derde	observatie	is	sterke	de	aan-
wezigheid	van	technologische	trends	
in	de	top-10	van	meest	relevante	
trends.	Een	derde	daarvan	is	gelinkt	

aan	digitale	technologie.	E-commerce	
en	automatisering	van	kenniswerk	
door	ontwikkelingen	op	vlak	van	
artificiële	intelligentie,	machine	
learning	en	deep	learning,	delen	de	
vijfde	plaats	in	de	toptrendlijst.	Op	
de	negende	plaats	vinden	we	ook	nog	
big-datatechnologie	terug.	In	de	we-
reld	van	de	CEO	is	digitaal	meer	dan	
ooit	het	nieuwe	normaal.
Toch	blijken	niet	alle	technologi-
sche	trends	even	prioritair.	Zo	zijn	
transparantie	van	informatie,	priva-
cy-uitdagingen	en	ontwikkelingen	op	
vlak	van	nanotechnologie	en	genetica	
voor	nauwelijks	5%	van	de	onder-
nemingen	echt	relevant	(oranje	veld	
figuur	1).	Vooral	de	lage	score	van	
privacy-uitdagingen	mag	verwonde-
ren,	rekening	houdend	met	de	pu-
blieke	aandacht	voor	dit	thema.	Ook	
ecologische	uitdagingen	zoals	water-
schaarste	en	het	verlies	aan	biodiver-
siteit	blijken	weinig	impact	te	hebben	
op	de	toekomst	van	ondernemingen.	
Ten	slotte	zien	we	dat	terrorisme	ook	
zeer	laag	scoort,	al	dient	te	worden	
opgemerkt	dat	de	enquête	voor	de	
aanslagen	van	22	maart	2016	werd	
afgenomen.

Anticiperen 
op de toekomst

Minstens	zo	belangrijk	als	de	vraag	
welke	trends	ertoe	doen	voor	onze	
bedrijven,	is	de	vraag	hoe	ze	ermee	
omgaan.	Een	succesvolle	strategie	
ligt	immers	in	een	goede	afstemming	
tussen	de	eigen	organisatie	en	de	
externe	omgeving.	Gezien	de	veran-
derlijkheid	van	die	omgeving,	is	een	
strategie	altijd	onderhevig	aan	een	
zekere	mate	van	onvoorspelbaarheid.	
De	afstemming	van	organisatie	en	
omgeving	vraagt	daarom	meer	dan	
het	opvolgen	van	enkele	opvallen-
de	trends.	Je	moet	ze	ook	kunnen	
verbinden	met	de	toekomst	van	jouw	
bedrijf:	welke	trends	zijn	relevant	
voor	ons?	Welke	verbanden	zijn	er	te	
trekken	tussen	deze	veranderingen	in	
onze	omgeving?	Wat	zou	de	mogelij-
ke	impact	ervan	zijn	op	onze	onder-
neming	en	hoe	kunnen	we	daarop	
anticiperen?	Deze	vragen	vormen	de	

basis	van	toekomstdenken:	het	voor-
uitdenken	op	veranderingen	die	men	
vandaag	waarneemt	met	de	bedoeling	
er	tijdig	op	te	anticiperen,	bijvoor-
beeld	in	de	langetermijnstrategie.
Er	bestaan	diverse	technieken	en	
methodieken	waarmee	organisaties	
vooruitblikken	naar	de	toekomst	(zie	
kaderstuk	‘werkvormen’).	Sommi-
ge	zijn	specifiek	ontworpen	voor	
toekomstverkenning,	andere	hebben	
ruimere	toepassingen	zoals	brainstor-
ming	of	stakeholderdialoog.	Toch	
stimuleren	al	deze	werkvormen	het	
vooruitdenken	op	verandering.	Ze	
helpen	klaarheid	te	brengen	over	
trends,	over	de	invloed	ervan	op	de	
onderneming	of	over	hoe	een	organi-
satie	zich	hierop	kan	voorbereiden.	

Werkvormen voor
 toekomstdenkers

Backcasting:	een	plannings-
methode	waarbij	men	vertrekt	
van	een	gewenst	toekomsts-
cenario	en	vervolgens	in	een	
terugwerkend	reflectieproces	
de	stappen	en	actiepunten	
formuleert	die	nodig	zijn	om	dit	
te	bereiken.	
Brainstorming:	groepsproces	
om	in	een	korte	tijd	nieuwe	
ideeën	te	genereren	waarbij	
de	nadruk	ligt	op	creativiteit	en	
een	veelheid	aan	ideeën.
Datamining:	het	gericht	zoe-
ken	naar	(statistische)	verban-
den	in	gegevensverzamelingen	
wat	patroonherkenning	toelaat.
Delphimethode:	kwalitatieve	
onderzoekstechniek	om	een	
groepsproces	met	deskundigen	
te	structureren.	de	methode	
bestaat	meestal	uit	opeenvol-
gende	schriftelijke	bevragingen	
van	experten,	gevolgd	door	een	
(anonieme)	terugkoppeling	van	
de	resultaten.
Expertpanel:	gestructureerde	
groepsdiscussie	met	experts	
met	als	voornaamste	opdracht	
het	synthetiseren	van	gegevens	
uit	uiteenlopende	bronnen

Hoe vooruitziend is 
ondernemend Vlaanderen?	

JOcHANAN EyNIkEL  |  @jochanantweets

FIg 1 
Meest en minst relevante trends en 
omgevingsfactoren in de bedrijfs-
wereld. Blauw = 10 meest gekozen 
trends, oranje = 10 minst gekozen 
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)

*  De enquête werd afgenomen 
in de loop van maart 2016 bij 
274 bedrijfsleiders en beslissings-
nemers uit organisaties in 
Vlaanderen en Brussel. 

41%	Wijzigende	regelgeving
37% Mobiliteit

27% Geopolitieke	verandering
26% War	for	talent

23% E-commerce
23% Automatisering	van	kenniswerk

23% Vergrijzing
20% Consolidatie	van	industrieën

19% Big	data	technologie
19% Globalisering	van	markten

Transparantie	van	informatie	6%
Terrorisme	6% 
Waterschaarste	5%
Privacy	uitdagingen	5%
Nieuwe	gezinssamenstellingen	4%
Nanotechnologie	3%
Invloed	van	burgerinitiatieven	3%
Nationalisme	3%
Verlies	aan	biodiversiteit	2%
Genetica	2%
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Extrapolatie:	het	naar	de	toe-
komst	doortrekken	van	bepaal-
de	huidige	ontwikkelingen.
Future Search:	een	meerdaag-
se	planningsontmoeting	waarin	
een	ruime	groep	van	stakehol-
ders	in	dialoog	met	elkaar	een	
gezamenlijke	visie	en	actieplan	
voor	de	toekomst	tracht	vorm	te	
geven.
Scenariodenken:	een	interac-
tieve,	gestructureerde	methode	
waarbij	uiteenlopende,	moge-
lijke	en	relevante	toekomstbeel-
den	geschetst	worden	waarmee	
een	organisatie	kan	worden	
geconfronteerd.	
Stakeholderdialoog:	het	betrek-
ken/bevragen	van	stakeholders	
in	het	verkennen	van	toekomsti-
ge	ontwikkelingen	en	strategieën	
waarin	zij	als	belanghebbende	
(mogelijk)	betrokken	zijn.
SWOT-analyse:	een	bedrijfskun-
dig	model	dat	de	strategie	van	
een	organisatie	helpt	te	bepalen	
op	basis	van	een	analyse	van	
de	sterktes	en	zwaktes	van	de	
organisatie	en	van	de	kansen	en	
bedreigingen	in	haar	omgeving.
Trendopvolging:	hiermee	
bedoelen	we	alle	gerichte	initi-
atieven	die	men	neemt	om	de	
kennis	van	bepaalde	trends	en	
ontwikkelingen	te	vergroten.	Bij-
voorbeeld	literatuuronderzoek	
of	het	bijwonen	van	informatie-
sessies.

Bronnen: Gosselin & Tindemans 2013, 
Heene 2016, Studiedienst Vlaamse 
Overheid, wikipedia.org, futuresearch.net

In	figuur	2	zien	we	in	welke	mate	
deze	werkvormen	worden	toegepast	
in	de	bedrijfswereld.	Daaruit	blijkt	
dat	het	merendeel	van	de	organi-
saties	op	zijn	minst	één	gerichte	
inspanning	levert	in	het	anticiperen	
op	de	toekomst.	Slechts	6%	neemt	
geen	enkel	initiatief	hiervoor.	Toch	
zijn	slechts	twee	werkvormen	echt	
gangbaar:	de	SWOT-analyse	(75%)	
en	brainstorming	(72%).	Minder	
dan	de	helft	van	de	ondernemingen	
houdt	actief	de	vinger	aan	de	pols	
door	trendopvolging	(43%)	en	het	
raadplegen	van	stakeholders	(32%	
van	de	bedrijven).	Een	vijfde	van	de	
ondernemingen	nodigt	wel	eens	een	
expertenpanel	uit	of	waagt	zich	aan	
een	scenario-oefening.	De	rest	van	de	
werkvormen	wordt	slechts	door	een	
kleine	minderheid	van	de	bedrijven	
toegepast.	Ondernemingen	kijken	
dus	wel	vooruit,	maar	hebben	een	
beperkte	ervaring	in	methodieken	die	
hierbij	kunnen	helpen.

Het	valt	op	dat	werkvormen	die	
specifiek	gericht	zijn	op	toekomst-
verkenning	–	zoals	scenariodenken,	
Future	Search	en	backcasting	–	min-
der	gangbaar	zijn	dan	de	werkvormen	
die	meerdere	doeleinden	hebben	
zoals	SWOT-analyse,	brainstorming	
of	stakeholderdialoog.	Dat	is	jammer	
want	het	is	eigen	aan	de	geijkte	me-
thodes	dat	zij	net	het	verkennen	van	
toekomstige	scenario’s	koppelen	aan	
actiepunten	om	ermee	om	te	gaan.	Op	
die	manier	kunnen	ze	een	antwoord	
bieden	op	een	bezorgdheid	bij	on-
dernemers	dat	dergelijke	oefeningen	
te	weinig	in	concrete	acties	resulteren	
(zie	knelpunten	figuur	6).	Een	gebrek	
aan	vertrouwdheid	met	deze	metho-
dieken	kan	hieraan	onderliggend	zijn.	
Uit	onze	studie	blijkt	dat	bedrijven	
regelmatig	aandacht	besteden	aan	hun	
toekomst	op	lange	termijn.	Bijna	drie	
kwart	van	de	ondernemingen	doet	dat	
minstens	één	keer	per	jaar	(figuur	3).	
Men	kijkt	daarbij	gemiddeld	drie	tot	
vijf	jaar	vooruit	(figuur	4).	Niet	zo	ver	
dus.	Slechts	19%	hanteert	een	tijdsho-
rizon	van	meer	dan	vijf	jaar.	Dat	kan	
erop	wijzen	dat	bedrijven	vandaag	veel	
veranderingen	verwachten	op	korte	
termijn	of	dat	men	op	langere	termijn	
vooruitblikken	moeilijk	of	zinloos	
acht.

Tevredenheid & 
knelpunten

Heeft	men	ook	iets	aan	toekomst-
verkennende	initiatiaven?	Figuur	5	
toont	dat	de	balans	positief	is,	maar	
dat	verbetering	zeker	mogelijk	is.	
De	helft	van	de	respondenten	is	
tevreden	over	het	resultaat	van	hun	

KNElpuNTEN VOOr TOEKOMsTVErKENNINg
Druk	op	kortetermijnresultaten 46%
Onzekerheid	over	toekomstige	ontwikkelingen 43%
Moeilijkheid	om	toekomstverkenningen	te	vertalen	naar	acties 29%
Te	weinig	tijd 27%
Meerwaarde	is	moeilijk	meetbaar 23%
Gebrek	aan	eigen	expertise	in	begeleiding 20%
Gebrek	aan	kennis	van	trends	en	omgevingsfactoren 19%
Moeilijkheid	om	langetermijnstrategie	flexibel	te	houden 15%
Moeilijkheid	om	ons	personeel	te	betrekken 14%
Te	weinig	zicht	op	relevantie	van	trends	voor	onze	organisatie 10%
Wij	ervaren	geen	noemenswaardige	knelpunten 7%
Moeilijkheid	om	externe	stakeholders	te	betrekken 7%
Andere 2%

toekomstverkenning.	Vier	op	de	tien	
staat	er	echter	neutraal	tegenover	wat	
erop	kan	wijzen	dat	de	uitkomst	(te)	
beperkt	is.	Een	minderheid	is	(heel)	
ontevreden	of	uitermate	tevreden.	
Een	mogelijk	verklaring	vinden	we	in	
de	knelpunten	die	respondenten	op-
noemen	bij	toekomstdenken	(figuur	
6).	Bijna	de	helft	van	de	bedrijven	
(46%)	verwijst	daarbij	naar	de	druk	
op	kortetermijnresultaten.	Dat	is	
veel.	Het	lijkt	erop	dat	in	heel	wat	
organisaties	de	orde	van	de	dag	het	
denken	op	langere	termijn	verhin-
dert.	De	belangrijkste	hinderpaal	
voor	toekomstdenken	is	dus	de	da-
gelijkse	agenda.	Iets	wat	strookt	met	
een	ander	vaak	aangehaald	knelpunt,	
het	gebrek	aan	tijd	(27%).	Een	op	de	
drie	respondenten	ervaart	het	als	een	
knelpunt	om	toekomstverkenningen	
naar	concrete	acties	te	vertalen.	Hier	
ligt	een	uitdaging	voor	trainers,	pro-
cesbegeleiders	en	interne	verantwoor-
delijken	belast	met	de	strategische	
ontwikkeling	van	een	onderneming.	

stakeholders voor de toekomst 

Als	bedrijven	de	blik	op	de	toekomst	
richten,	gebeurt	dat	in	de	eerste	
plaats	met	de	directie.	Toch	zetten	
heel	wat	bedrijven	ook	de	deuren	
van	de	boardroom	en	de	buitenwereld	
open.	Zo	zien	we	dat	bijna	vier	op	de	
tien	organisaties	uitvoerende	mede-
werkers	uitnodigt	in	reflectieoefenin-
gen	over	de	toekomst	van	de	onder-
neming.	Beduidend	minder	dan	de	
CEO	en	de	directie	die	in	acht	op	de	
tien	ondernemingen	betrokken	partij	
zijn,	maar	bijna	evenveel	als	kader-
leden	en	bestuursleden.	Qua	externe	
betrokken	partijen	zijn	consumenten	
en	klanten	uitschieters.	Meer	dan	
de	helft	van	de	bevraagde	organisa-
ties	vindt	hen	een	relevante	partij	
bij	het	exploreren	van	de	toekomst.	
Opmerkelijk:	klanten	(54%)	worden	
nog	méér	betrokken	dan	kaderleden	
(47%)	en	uitvoerende	medewerkers	
(39%)!	Ten	slotte	zijn	ook	leveran-

FIg 2 
Werkvormen van toekomstdenken 
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)

SWOT-analyse	75%
Brainstorming	72% 

Trendopvolging	43%

Stakeholdersdialoog	32%

Expertpanel	21%
Scenario-oefening	19%
Extrapolatie	12%
Datamining	11%

Geen	6%
Future	search	5%

Andere	3%
Backcasting	2%
Delphimethode	2%

FIg 3
Hoe vaak doet uw organisatie denkoefeningen 
over de toekomst? 
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)

Meermaals	per	jaar	34% 

1	keer	per	jaar	40%

Om	de	2	à	3	jaar	22% 

Uitzonderlijk	4% 

FREQUENTIE VAN
TOEkOMSTVERkENNING

FIg 4
Hoe ver kijkt u vooruit bij denkoefeningen 
waarmee u op toekomstige ontwikkelingen wil 
anticiperen? 
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)

TIJDSHORIZON BIJ
TOEkOMSTVERkENNING

FIg 6
Welke knelpunten ondervindt uw organisatie bij toekomstverkenningen? 
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)

TEVREDENHEID

FIg 5
Hoe tevreden bent u met de resultaten van 
toekomstverkenningen?  
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)
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Meer	dan	10	jaar	4% 

6	tot	10	jaar	15% 

3	tot	5	jaar	68%

1	tot	2	jaar	13% 

Heel	tevreden	4% 

Tevreden	50%

Neutraal	39% 

Ontevreden	6% 
Heel	ontevreden	1% 



6

ciers	en	andere	zakenpartners	(32%)	
regelmatig	betrokken	externe	partijen	
in	toekomstverkenningen.
We	stellen	vast	dat	stakeholders	die	
direct	betrokken	zijn	bij	de	kernac-
tiviteit	van	een	organisatie	zoals	de	
consument,	de	producent	of	leveran-
cier	veel	vaker	in	toekomstverkennin-
gen	betrokken	worden.	Stakeholders	
die	meestal	eerder	indirect	betrokken	
zijn	zoals	overheden	(13%),	buurt-
bewoners	(4%),	ngo’s	(3%),	inves-
teerders	(12%)	of	de	onderwijswereld	
(10%)	worden	slechts	door	een	

minderheid	van	de	bedrijven	uitge-
nodigd.	Mogelijk	is	de	afstand	tussen	
deze	partijen	en	de	organisatie	te	
groot	en/of	wordt	de	meerwaarde	om	
hen	te	betrekken	niet	gezien.	
Er	valt	nochtans	veel	expertise	te	ver-
garen	in	het	betrekken	van	externen	
buiten	het	onmiddellijke	stakehol-
dernetwerk.	Eens	een	onderneming	
de	trends	gedefinieerd	heeft	die	voor	
hun	toekomst	bepalend	kunnen	zijn,	
kan	zij	gerichte	‘stakeholders	voor	de	
toekomst’	betrekken.	Zoals	perso-
nen	en	organisaties	die	ontbrekende	

inzichten	en	ideeën	met	betrekking	
tot	deze	trends	kunnen	inbrengen:	
experts,	start-ups,	ervaringsdeskundi-
gen,	peer-organisaties,	…

Besluit en aanbevelingen

Hoe	vooruitziend	is	ondernemend	
Vlaanderen?	Afgaand	op	onze	studie	
kunnen	we	zeggen	dat	een	meerder-
heid	actief	bezig	is	met	de	toekomst.	
95%	neemt	initiatief	en	bijna	75%	
doet	dit	minstens	jaarlijks.	Knel-
punten	zijn	de	moeilijkheid	om	
toekomstverkenningen	in	concrete	
acties	te	vertalen,	de	eerder	beperkte	
diversiteit	in	de	partijen	die	men	
hierin	betrekt	en	vooral	de	beperkte	
kennis	van	bestaande	methodes	van	
toekomstdenken.	Vooral	dan	dege-
ne	die	expliciet	gericht	zijn	op	het	
verkennen	van	mogelijke	toekomst-	
scenario’s.	Op	basis	van	deze	bevin-
dingen	besluiten	we	daarom	met	
enkele	aanbevelingen	voor	‘toekomst-
denkers’:

•	 plan.	Trek	elk	jaar	minstens	één	
dag	uit	voor	het	verkennen	van	
langetermijnontwikkelingen	in	de	
omgeving	en	de	mogelijke	gevol-
gen	hiervan	voor	uw	bedrijf.	Het	
kan	een	zinvolle	personeelsactivi-
teit	zijn.

•	 leer.	Informeer	u	over	methodes	
van	toekomstdenken	of	beter:	
neem	zelf	deel	aan	een	oefening,	
bijvoorbeeld	als	stakeholder	van	
een	andere	organisatie.	

•	 Volg op.	Selecteer	een	beperkt	
aantal	trends	en	thema’s	die	be-
langrijk	zijn	voor	uw	onderneming	
en	stem	een	deel	van	uw	jaarlijks	

opleidings-	en	researchbudget	
hierop	af.	U	hoeft	niet	alles	zelf	op	
te	volgen.	U	kan	bijvoorbeeld	de	
opvolging	van	enkele	trends	toe-
wijzen	aan	medewerkers	of	teams	
die	een	tijdelijke	rol	als	trendwat-
cher	opnemen.	

•	 Betrek.	De	toekomst	maakt	u	
niet	alleen	zelf,	maar	in	interactie	
met	uw	stakeholders.	Betrek	hen	
dan	ook	in	het	verkennen	van	en	
anticiperen	op	de	toekomst.

•	 Innoveer.	Toekomstdenken	stopt	
niet	bij	het	opvolgen	van	trends.	
U	moet	er	ook	snel	en	gepast	op	
kunnen	reageren.	Dit	is	wat	u	zelf	
in	handen	hebt.	Bijvoorbeeld	door	
continu	te	blijven	innoveren	en	zo	
mee	aan	het	stuur	te	zitten	van	de	
verandering.

•	 Herinner.	De	aangehaalde	
werkvormen	helpen	vooruit	te	
denken	op	de	toekomst	op	basis	
van	veranderingen	die	we	vandaag	
opmerken.	Door	proactief	vooruit	
te	denken	op	mogelijke	scenario’s	
kunnen	organisa-
ties	zich	‘de	toe-
komst	herinneren’	
wanneer	ze	reali-
teit	wordt.	Dit	is	
het	principe	achter	
rampoefeningen	
die	vandaag	–	
helaas	–	hun	nut	
bewijzen.	■

FIg 7 
Wie betrekt u bij toekomst-
verkenningen? links = intern, 
rechts = extern)
(Bron: ETION-Toekomstenquête 2016)

83%	Directieteam

78% CEO

47% Kaderleden

42% Raad	van	bestuur

39% Uitvoerende	medewerkers

23% Specifieke	functie

Klanten/consumenten	54%

Leveranciers	32% 
Zakenpartners	32%

Vakfederatie	19%
Overheid	13%
Investeerders	12%
Onderwijs	10%
Vakbond	9%
Distributeurs	7%
Buurt	4%
Media	4%
Andere	externe	partij	4%
Ngo’s	3%
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Is het nog wel zinvol om de (econo-
mische) toekomst te willen voor-
spellen? Het antwoord hangt af 
van wat je ermee wil bereiken. Ook 
voor economen is toekomstdenken 
meer dan het bij elkaar sprokke-
len van wat cijfertjes over groei en 
inflatie. Wie de toekomst wil zien, 
moet naar een hoger niveau waar 
je je kan loskoppelen van dagelijkse 
invloeden en kuddegeest. 

Niemand kan de toekomst voor-
spellen, ook niet diegenen die het 
een paar keren is gelukt omdat 
ze… geluk hadden. In dit katern 
wordt daarom het onderscheid 
gemaakt tussen voorspellen in de 
letterlijke betekenis van het woord 
en het bedenken van toekomstsce-
nario’s vanuit een veel bredere ach-
tergrond. Toekomstdenken is een 
zeer zinvolle oefening. Het noopt 
tot het zichzelf of de organisatie in 
vraag stellen en het zet de blik op 
scherp. 

Het economisch 
weerbericht

Ook	economen	moeten	hun	blikveld	
leren	verruimen.	Van	hen	wordt	wel	
eens	gezegd	dat	ze	goed	zijn	in	het	
voorspellen	van	het	weer	van	gister-
en.	Economen	beperken	zich	in	hun	
analyses	en	jaarlijkse	vooruitzichten	
meestal	tot	een	beschrijving	van	wat	
er	zich	op	dat	moment	afspeelt.	Dat	
men	het	aandurft	om	voorspellingen	
te	doen	tot	een	cijfer	na	de	komma,	
bewijst	dan	weer	dat	economen	
gevoel	hebben	voor	humor.	Een	
goed	verstaander	beseft	uiteraard	dat	
een	dergelijke	exactheid	slechts	een	
indicatieve	waarde	heeft.	Feitelijk	
schetsen	economen	met	hun	voor-
spellingen	een	ideaal	kader	dat	nuttig	
is	voor	iemand	die	in	een	bedrijf	
of	organisatie	een	budget	voor	het	
volgend	jaar	moet	opmaken	of	zijn	
strategie	wil	bijstellen.	Ook	onze	
eigen	jaarlijkse	ETION	Outlook	(zie	
p.14)	moet	worden	opgevat	als	een	
verhelderende	momentopname.		
De	voorspelling	van	een	groeicijfer	
voor	volgend	jaar	is	echter	omringd	
met	zoveel	onzekerheid	dat	zelfs	de	

meest	ingewikkelde	economische	
modellen	eerder	vroeg	dan	laat	de	
mist	in	gaan.	Maar	dat	is	ook	niet	de	
voornaamste	kritiek	op	economen	
of	de	economische	wetenschap.	Die	
kritiek	is	van	een	totaal	andere	orde	
en	gaat	vooral	over	het	feit	dat	men	
tien	jaar	geleden	de	moeder	van	alle	
financiële	crisissen,	met	in	het	zog	de	
eurocrisis,	niet	heeft	zien	aankomen.	
Ook	de	hopeloze	verdeeldheid	over	
mogelijke	remedies,	komt	tot	op	
vandaag	het	imago	van	de	economen	
niet	ten	goede.	
Deze	kritieken	zijn	slechts	ten	dele	
terecht.	Er	waren	tijdens	de	aanloop	
naar	de	kredietcrisis	in	de	VS	waar-
schuwingen	te	over.	Nouriel	Roubini,	
Robert	Shiller,	de	Bank	voor	Interna-
tionale	Betalingen…	zijn	niet	van	de	
minsten	en	wezen	naast	vele	anderen	
herhaaldelijk	op	de	grote	gevaren	van	
een	overgewaardeerde	vastgoedmarkt	
en	de	daaraan	gekoppelde	financiële	
innovatie.	Niemand	wou	naar	hen	
luisteren.	En	wat	met	de	kritiek	rond	
de	eurocrisis?	Reeds	tijdens	de	jaren	
negentig	–	de	periode	van	haar	con-
ceptie	–	hebben	economen	ontelbare	
keren	gewaarschuwd	voor	de	wankele	
constructie	waarop	de	eenheidsmunt	
ging	worden	gebouwd.	De	basiskri-
tiek	was	dat	er	niet	werd	voldaan	aan	
de	voorwaarden	van	een	optimale	
muntzone.	De	euro	zou	een	munt	
worden	zonder	dak	boven	haar	
hoofd,	ideaal	bij	zonneschijn	maar	
problematisch	bij	regenweer.

kuddegeest

Een	groot	deel	van	de	economen	–	
zeker	de	hoofdstroming	–	hebben	dit	
soort	waarschuwingen	inderdaad	al	
te	gemakkelijk	in	de	wind	geslagen.	
Maar	zij	zijn	niet	alleen.	Ook	be-
windslui,	commentatoren,	de	media,	
investeerders…	hebben	er	doorgaans	
weinig	oren	naar	gehad.	Het	basis-
probleem	is	dat	wanneer	financiële	
markten	–	maar	ook	het	beleid,	de	
adviseurs,	de	toezichthoudende	in-
stanties,	de	media…	–	gevangen	zitten	
in	een	wurggreep	van	kuddedenken,	
er	weinig	kruid	is	tegen	gewassen.	
Kuddegeest	op	markten	creëert	een	
comfortzone	waarin	een	onevenwich-
tige	situatie	of	zeepbel	gedurende	

vele	jaren	ongestoord	kan	groeien.	
Daar	sta	je	dan	mooi	als	econoom	in	
de	woestijn	te	schreeuwen	met	een	
herhaaldelijk	waarschuwende	vinger	
opgestoken,	terwijl	er	maar	geen	einde	
lijkt	te	komen	aan	het	feestje	op	de	
beurzen	of	de	financiële	markten.	
In	het	geval	van	de	euro	werden	
waarschuwingen	in	de	kiem	gesmoord	
door	een	andere	vorm	van	kuddegeest,	
namelijk	die	van	het	politiek	correct	
denken.	Zeker	in	Europa	was	het	‘not	
done’	om	tegen	de	euro	te	zijn.	De	
politici	logica	heeft	haar	rechten	maar	
rijdt	zich	vaak	ook	vast.	De	redenering	
dat	de	euro	geen	optimale	muntzone	
zou	zijn,	werd	in	de	jaren	negentig	
afgedaan	als	onterechte	kritiek	van	
Angelsaksisch-denkende	economen	
die	het	niet	zo	begrepen	hadden	op	
een	eengemaakt	Europa.	De	eurocrisis	
en	alles	wat	er	nadien	op	volgde,	toont	
aan	dat	het	onderscheid	tussen	theo-
retische	fictie	en	realiteit	soms	minder	
groot	is	dan	men	graag	zou	willen.	

Glory hunting

De	ervaringen	van	de	jaren	negentig	
en	het	voorbije	decennium	houden	
enkele	belangrijke	lessen	in	voor	het	
toekomstdenken	van	vandaag.	Of	het	
nu	gaat	om	banken,	administraties,	
raden	van	bestuur	van	bedrijven,	
directiecomités…	ons	denken	zit	vaak	
gevangen	in	een	vooringenomenheid.	
Die	weerhoudt	ons	ervan	om	onze	an-
tennes	open	te	zetten.	We	zijn	geneigd	
om	alleen	die	signalen	op	te	vangen	
die	ons	vooraf	geprepareerd	oordeel	
bevestigen	of	versterken.	In	zijn	boek	
‘Bye	bye	management’	wijst	Mark	
Buelens	heel	wat	managementlitera-
tuur	naar	de	prullenmand	onder	de	
noemer	‘glory	hunting’.	Onderzoekers	
sprokkelen	gegevens	bij	elkaar	die	hun	
vooraf	geformuleerde	hypothese	be-
vestigen.	Zo	krijgen	ze	een	samenhan-
gend	verhaal	met	een	mooi	klinkende	
verklaring	voor	wat	er	in	het	verleden	
is	gebeurd.	Leuk	en	spannend	om	te	
lezen	hoe	bepaalde	bedrijven	het	tot	
aan	de	top	hebben	gebracht,	maar	van	
weinig	waarde	voor	wie	zijn	blik	richt	
op	de	toekomst.	
Ook	wetenschappelijk	onderzoek	
leidt	aan	die	kwaal,	zelfs	in	de	exacte	
wetenschappen.	Dat	blijkt	uit	weten-
schappelijk	onderzoek	over	dat	onder-
zoek.	Er	is	uiteraard	het	basisprobleem	
dat	heel	veel	onderzoek	zich	baseert	
op	data	uit	het	verleden.	De	gangbare	
werkwijze	is	dat	men	vervolgens	de	
gevonden	verbanden	extrapoleert	
naar	de	toekomst.	Die	toekomst	kan	
er	nochtans	totaal	anders	uitzien	of	
gehoorzamen	aan	andere	wetten.	
De	accuraatheid	lijdt	ook	onder	de	
vaststelling	dat	inzichten	die	gelden	als	
vaststaand	al	te	vaak	gebaseerd	zijn	op	
resultaten	die	nauwelijks	werden	ge-
verifieerd.	Het	onderzoek	is	evenmin	

neutraal	omdat	men	al	te	vaak	gaat	
zoeken	op	plaatsen	waar	men	hoopt	
te	vinden.	Ook	de	publicatieagenda	
is	niet	geheel	vrij	van	subjectiviteit.	
Er	is	een	sterke	voorkeur	voor	publi-
catie	van	onderzoeken	met	significan-
te	resultaten.	Wat	niet	significant	is,	
riskeert	het	daglicht	niet	te	zien	maar	
is	daarom	niet	minder	relevant.	

Naar een 
hoger niveau 

De	toekomst	is	meer	dan	ooit	onze-
ker.	In	deze	katern	heeft	u	kunnen	
lezen	dat	de	snelheid	van	verandering	
accelereert	in	een	ongezien	tempo.	
Wie	op	een	zinvolle	manier	over	de	
toekomst	wil	nadenken,	dient	zich	
meer	dan	ooit	los	te	koppelen	van	
in	het	verleden	verworven	inzich-
ten	en	de	eigen	vooroordelen.	Peter	
Hinssen,	in	ons	land	een	autoriteit	
op	het	vlak	van	innovatie	en	digita-
lisering,	klaagt	regelmatig	over	het	
gebrek	aan	ruimdenkendheid	in	onze	
maatschappij.	De	blik	verruimen,	
kan	voor	iedereen	iets	anders	beteke-
nen	maar	iedereen	zal	wel	een	niveau	
hoger	moeten	denken.	Van	econo-
men	vergt	het	alvast	dat	men	beseft	
dat	economie	geen	exacte	wetenschap	
is	en	het	gedrag	van	mensen	onder-
hevig	is	aan	allerlei	biologische	en	
psychologische	invloeden	waardoor	
de	wiskundige	modellen	niet	kloppen	
en	kuddegeest	hoogtij	viert.	Dan	
kijkt	men	anders	naar	de	digitale	
transformatie	van	onze	economie,	het	
Chinese	economische	model	of	de	
zeepbel	in	de	obligatiemarkt.	
Maar	ook	het	beleid	moet	een	tandje	
bijsteken.	Onze	politici	kijken	nog	
te	veel	achterom	en	proberen	de	
toekomst	voor	te	bereiden	vanuit	
het	verleden.	Die	methode	wordt	
ingehaald	door	de	verandering.	Aan-
vankelijk	dacht	men	fenomenen	zoals	
Uber	en	Airbnb	af	te	houden	met	
regulering	maar	inmiddels	worden	
we	onder	de	voet	gelopen	door	bol.
com,	het	robotbankieren	en	Hello	
Fresh.	Niemand	weet	hoe	groot	het	
lek	in	onze	economie	is	dat	wordt	
geslagen	door	e-commerce	dat	vooral	
vanuit	Nederland	wordt	op	gang	
gebracht.	En	dat	is	nog	maar	een	
begin.	Tegenwoordig	zit	er	in	elke	
huiskamer	wel	eens	een	Pokémon.	
Straks	misschien	een	robot.	In	een	
wereld	die	zo	snel	verandert	en	waar	
informatie	zo	veelvuldig	beschikbaar	
is,	wordt	beslissingssnelheid	cruciaal.	
Minder	hiërarchie,	meer	decentrali-
satie,	inspraak	en	medezeggenschap	
zijn	geen	modewoorden	maar	zullen	
de	drijvende	krachten	zijn	van	een	
economie	in	transitie.	Ook	het	beleid	
zal	zich	hieraan	moeten	spiegelen	en	
liefst	snel.	■

GEERT JANSSENS  |  @jrgeert

Zinvol 
voorspellen
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Om innovatief te zijn 
moet je buitenkomen

Kunnen ondernemers nog vooruitdenken in onze snel 
veranderende omgeving? Wat moet een bedrijf doen om 
‘future proof ’ te blijven? Welke trends en ontwikkelingen 
zijn prioritair? Over deze en veel meer vragen buigen vier 
Vlaamse ondernemers zich tijdens een rondetafel van ETION. 
Het kan verbazen in tijden van economisch schijnbare 
reddeloosheid, maar toekomstdenken rijmt hier niet op 
doemdenken.

An Beazar

CEO	van	Enprove,	opgericht	in	
2010.	Enprove	is	gespecialiseerd	
in	het	energie-efficiënter	maken	
van	bedrijven.	Naast	het	geven	
van	advies,	ontwikkelt	Enprove	
ook	specifieke	software	om	ener-
gieverliezen	op	installaties	proac-

tief	op	te	sporen.

DELEN HUN VISIE:

“Ondernemers, 
ook concurrenten, 
werken veel meer 

samen dan vroeger.

Jochanan 
Eynikel

Expert	mensgericht	ondernemen	
en	toekomstdenken	bij	ETION.

Patrick Molemans

CEO	van	Grandeco	Wallfashion	
Group,	een	productiebedrijf	van	
behangpapier.	Met	11	miljoen	

rollen	per	jaar	de	nummer	vijf	in	
Europa.	Die	rollen	rollen	rich-
ting	85	landen	met	Frankrijk,	

Engeland	en	Rusland	als	grootste	
afnemers.	300	medewerkers.

“Alleen vanuit je 
eigen bedrijf kun 

je niet aan 
toekomstdenken doen. 
Een goed professioneel 

netwerk is goud waard.

Geert Peeters

CFO	Metallo.	Metallo	koopt	we-
reldwijd	grondstoffen	en	schroot	
om	te	recycleren	tot	zuivere	me-
talen.	500	medewerkers	houden	
de	fabrieken	in	Beerse	en	Spanje	
draaiende.	Elk	jaar	verwerkt	Me-
tallo	350.000	ton	aan	materialen.

“Dat we in handen 
zijn van een private 
equity groep, dwingt 

ons om sneller the next 
step zetten.

Tom Willemen

CEO	van	Bouwgroep	Wille-
men,	met	2200	medewerkers	het	
grootste	familiale	bouwbedrijf	

van	België.	Bouwt	“zowat	alles”:	
kantoren,	appartementsgebouwen,	
sportcentra,	musea,	bruggen,	tun-
nels,	grote	havenwerken,	wegen-

werken…

“In de tijd van mijn 
grootvader was het beste 
bouwbedrijf dat met de 
beste metsers. Daarmee 

alleen maak je nu 
– en zeker in de toekomst – 

het verschil niet meer.
Geert Janssens

Hoofdeconoom	van	ETION,	
expert	participatief	ondernemen.	

“Economen doen 
heel veel voorspellingen. 
Met wisselend succes.

HOE VOORuITzIEND IS ONDERNEmEND VlaaNDEREN - ETION

“Toekomstdenken begint
   bij vooruitdenken op de 
veranderingen van vandaag.
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Alles heet snel te veranderen. 
Voelen jullie dat ook zo 
aan? Is dat een hinderpaal 
om vooruitziend te zijn, of 
moeten jullie de veranderingen 
ondergaan?

Tom Willemen:	“De	wereld	ver-
andert	in	ijltempo.	Dat	is	onwaar-
schijnlijk	boeiend.	Het	is	niet	omdat	
het	sneller	gaat	dat	je	moet	denken:	
‘Ik	ga	er	niets	meer	aan	doen.	Ik	ga	
niet	meer	vooruitkijken.’	Op	kortere	
termijn	moet	je	meer	dan	ooit	je	
ogen	openhouden	om	in	te	spelen	op	
opportuniteiten,	maar	je	moet	even-
goed	de	trends	op	langere	termijn	in	
de	gaten	houden.”

HOE VOORuITzIEND IS ONDERNEmEND VlaaNDEREN - ETION

Hoe doe je dat in de praktijk?

Willemen:	“Dat	is	het	moeilijkste.	
Niemand	heeft	een	glazen	bol.	Wij	
hebben	in	ons	bedrijf	vier	medewer-
kers	die	alleen	maar	met	innovatie	
bezig	zijn	op	evenveel	terreinen:	
de	bouwtechnische	innovaties	(wat 
zijn de nieuwe materialen en bouw-
methoden?),	procesinnovaties	en	
businesstransformatie	(hoe kunnen 
wij beter werken en onze mensen beter 
ondersteunen?),	business	innovaties	
(wat zijn de nieuwe markten en welke 
strategie past daarbij?)	en	hightech	en	
digitalisatie	(wat met drones, het Inter-
net of Things, virtual reality?).	Zodra	
een	idee	een	business	case	wordt,	gaat	
zo’n	project	naar	iemand	anders	die	
het	opvolgt.”

Heb je enkele voorbeelden?

Willemen:	“Vorig	jaar	ontwikkelden	
we	een	toepassing	met	virtual	reality	
om	afstuderende	ingenieurs	aan	te	
trekken	–	niet	onder	de	hoede	van	
onze	innovatie-expert,	maar	geleid	
door	onze	HR.	Een	andere	case:	wij	
gebruiken	drones	om	thermoscans	te	
doen	van	platte	daken	en	zo	lekken	
op	te	sporen,	maar	ook	voor	het	
opmeten	van	onze	voorraden	zand	en	
stenen	in	onze	asfalt-	en	betoncen-
trales.	Werk	dat	tot	voor	kort	door	
landmeters	werd	gedaan.”
geert peeters:	“U	mag	me	straks	
vertellen	hoe	u	dat	concreet	doet,	dat	
is	heel	interessant	voor	ons.”

Begint toekomstdenken met 
medewerkers die zich toeleggen 
op innovaties?

peeters:	“Wij	pakken	dat	helemaal	
anders	aan.	Bij	Metallo	hebben	we	
minder	innovatieve	technologieën	die	
op	korte	termijn	toegevoegde	waarde	
bieden	aan	onze	manier	van	werken.	
Wij	besteden	heel	veel	aandacht	aan	
R&D,	maar	de	innovaties	hebben	
lange	doorlooptijden.	In	onze	markt,	
de	grondstoffensector,	is	er	dan	weer	
heel	veel	volatiliteit.	Telkens	als	er	
iemand	met	voldoende	soortelijk	ge-
wicht	in	de	VS	of	in	China	een	ma-
cro-economische	uitspraak	doet,	kan	
dat	effect	hebben	op	de	prijzen.	Wat	
dat	betreft	is	het	een	heel	emotioneel	
gegeven.	Het	gebeurt	meer	dan	eens	
dat	schrootboeren	hun	materiaal	niet	
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aanbieden	omdat	ze	verwachten	dat	
de	prijs	zal	stijgen.	In	zo’n	wereld	vol	
onverwachte	wendingen,	is	het	heel	
belangrijk	om	door	die	volatiliteit	
heen	te	kunnen	kijken.	Wij	hebben	
een	heel	duidelijk	kompas	dat	voor	
stabiliteit	zorgt	omdat	wij	onze	
maatschappelijke	rol,	onze	missie	en	
onze	visie	helder	hebben.	Wij	willen	
wereldwijd	een	geprefereerde	recy-
clagepartner	zijn.	En	dus	is	het	zaak	
om	te	anticiperen	op	trends,	zoals	
de	steeds	strenger	wordende	milieu-
wetgeving	en	de	circulaire	economie.	
Ertsen	ontginnen	is	minder	duur-
zaam	en	vaak	niet	ecologisch.	Daar	
ligt	voor	ons	een	opportuniteit:	wij	
moeten	onze	competenties	uitbreiden	
en	onze	spanwijdte	groter	maken,	
’t	is	te	zeggen:	een	breder	pallet	aan	
materialen	en	metalen	recycleren.	
Wij	maken	ook	gebruik	van	big	data	
in	de	productie	om	sneller	in	te	grij-
pen	en	te	optimaliseren.”

patrick Molemans:	“Wij	hebben	
de	toekomst	bij	wijze	van	spreken	
in	drie	perioden	gesplitst:	alles	wat	
verder	van	ons	af	ligt	dan	vijf	jaar,	
wat	we	verwachten	tussen	de	drie	en	
de	vijf	jaar	en	de	periode	tussen	nu	
en	drie	jaar.	Wanneer	je	denkt	aan	
de	komende	drie	jaar,	ben	je	bezig	
op	het	niveau	van	je	identiteit	en	
je	strategische	road map.	Hoe	is	dat	
niveau	onderhevig	aan	de	toekomst?	
Ik	vergelijk	het	graag	met	autorijden	
in	slecht	weer:	je	moet	voortdurend	
bijsturen,	maar	je	road map	brengt	
je	naar	je	doel.	De	meeste	bedrijven	
denken	op	dat	niveau.	Op	die	ter-
mijn	kun	je	aan	de	slag	met	de	men-
sen	en	de	expertise	binnen	je	eigen	
bedrijf.	Om	zicht	te	krijgen	op	de	
periode	tussen	drie	en	vijf	jaar	heb-

ben	we	een	innovatietraject	opgezet,	
waar	drie	medewerkers	uit	het	bedrijf	
bij	betrokken	zijn	en	waar	we	vooral	
de	knowhow	uit	andere,	relevante	
sectoren	leren	kennen.	Wij	zijn	zelf	
nog	niet	echt	een	innovatief	bedrijf,	
dus	moeten	we	onze	voelsprieten	
elders	uitsteken.	Bedoeling	is	om	
daar	elk	jaar	één	concreet	project	uit	
te	halen.	Het	moeilijkste	is	om	tien	
jaar	vooruit	te	kijken.	Probéren	te	
kijken.	Dat	doe	ik	eenmaal	per	jaar,	
als	enige	van	Grandeco,	samen	met	
ondernemers	uit	de	retail	en	andere	
bedrijven	uit	de	wereld	van	decoratie	
of	technologie.	Met	die	groep	doen	
we	een	poging	om	de	grote	tenden-
sen	in	te	schatten.	Wat	is	de	impact	
van	3D-printing?	Van	de	toename	
van	de	eenpersoonsgezinnen	en	klei-
nere	woningen?	Een	tendens	is	ook	
dat	mensen	steeds	meer	buiten	leven.	
Ook	in	de	stad	zie	je	het	toenemende	
belang	van	een	tuintje	of	een	leuk	
terras.	Dan	denken	wij:	waarom	geen	
buitenbehang?”

An Beazar:	“Ons	bedrijf	is	zeer	
innovatief.	Niet	mee	zijn	met	de	
ontwikkelingen	op	technologisch	
vlak,	zou	voor	ons	de	doodsteek	
kunnen	betekenen.	Voor	ons	is	de	
uitdaging:	hoe	kunnen	we	met	rela-
tief	beperkte	resources	tijd	investeren	
in	het	ontdekken	van	al	wat	nieuw	
is?	De	focus	ligt	op	efficiënt	werken	
en	onze	klanten	laten	besparen	op	
hun	energiefactuur.	Er	heerst	gro-
te	onzekerheid	over	wetgeving	en	
prijszetting	rond	energie.	Meer	nog	
dan	lage	prijzen,	willen	de	meeste	
bedrijven	zekerheid.	Logisch	dat	ze	
kijken	naar	eigen	voorzieningen	zoals	
windturbines	en	zonnepanelen	en	
manieren	om	energie	te	stockeren	in	

bijvoorbeeld,	batterijen.	Er	komen	
heel	wat	data	bij	kijken	om	die	
technologieën	goed	te	beheren.	Veel	
bedrijven	geraken	bedolven	onder	
die	overvloed	aan	data	en	komen	bij	
ons	te	rade	omdat	ze	te	veel	cijfers	
hebben	om	er	nog	de	essentie	uit	te	
halen.	De	grootste	behoefte	die	wij	
zullen	hebben,	zijn	data-analisten.	
Die	zijn	dun	gezaaid,	want	statistiek	
is	nog	steeds	geen	populair	vak.	Voor	
ons	is	de	uitdaging	goede	mensen	
te	vinden	om	onze	toekomst	uit	te	
bouwen.	Wij	hebben	projecten	lopen	
samen	met	het	Agentschap	Innove-
ren	en	Ondernemen	(Vlaio)	die	mee	
ons	risico	dragen,	maar	wij	mogen	
de	trein	van	de	big	data	niet	missen.	
Ook	al	doen	we	het	momenteel	nog	
beter	dan	de	grote	spelers	qua	ken-
nisopbouw	en	flexibiliteit,	toch	blijft	
de	vraag	hoe	we	innovatie	verankeren	
in	ons	bedrijf.”
	

uit de ETION-enquête blijkt 
dat onvoorspelbare regelgeving 
een constante zorg is voor de 
ondernemers.

peeters:	“De	regelgeving	heeft	op	
verschillende	niveaus	een	invloed	op	
onze	bedrijfsvoering.	Op	Belgisch	
niveau	kampen	we	met	hoge	loon-
kosten,	onzekerheid	over	belastingen	
en	energie.	Op	Europees	niveau	
wordt	de	steeds	strengere	milieuwet-
geving	vastgelegd.	Die	regels	zijn	erg	
streng,	en	dat	is	op	zich	goed,	maar	
dat	geeft	ons	wereldwijd	niet	meteen	
een	concurrentieel	voordeel.	Het	
globale	speelveld	is	heel	bepalend	

voor	Metallo,	maar	als	klein	land	en	
relatief	klein	bedrijf	hebben	wij	daar	
maar	een	zeer	beperkte	invloed	op.”

Willemen:	“De	regelgeving	bepaalt	
de	randvoorwaarden	en	de	gren-
zen	waar	binnen	je	moet	spelen	en	
innoveren.	De	regelgeving	rond	het	
gebruik	van	drones,	bijvoorbeeld,	is	
heel	recent,	maar	daar	hebben	wij	
niet	op	gewacht.	Wij	deden	onze	eer-
ste	pilots	voor	we	bij	wijze	van	spre-
ken	met	een	drone	mochten	vliegen.	
Je	kan	niet	blijven	wachten	op	een	
regelgevend	kader	om	te	bepalen	wat	
je	strategie	zal	zijn.	Ik	denk	niet	dat	
regelgeving	heel	erg	bepalend	is	voor	
innovatie	en	toekomstdenken.”

Opmerkelijk dat je zegt 
dat regelgeving jouw 
toekomstdenken niet in de weg 
staat, want dat is wat men wel 
vaker hoort. Is de regelgeving 
in jouw sector dan zo gunstig of 
ligt het aan de manier waarop je 
ermee omgaat?

Willemen:	“Aan	gunstige	regelge-
ving	zal	het	niet	liggen.	Ik	denk	dat	
de	wettelijke	verplichtingen	in	de	
bouwsector	zowat	de	strengste	zijn,	
zowel	op	vlak	van	de	tewerkstelling	
van	personeel	in	het	kader	van	de	
strijd	tegen	de	sociale	dumping	als	
naar	allerlei	kwaliteitseisen	die	door	
heel	veel	instanties	worden	gecontro-
leerd.	Belangrijker	is	dat	regelgeving	
je	niet	mag	verhinderen	om	naar	de	
toekomst	te	kijken.	Het	is	een	excuus	
dat	je	nooit	zou	mogen	gebruiken.	

HOE VOORuITzIEND IS ONDERNEmEND VlaaNDEREN - ETION
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Zeker,	er	is	onzekerheid,	maar	die	is	
niet	groter	dan	of	kleiner	dan	andere	
trends	en	evoluties	in	de	wereld.	Het	
is	essentieel	om	te	kijken	naar	trage	
trends	en	je	niet	laten	leiden	door	
snelle	trends	om	je	toekomst	uit	te	
tekenen.	Trage	trends	zijn	de	steeds	
strenger	wordende	milieuwetgeving	of	
de	globalisering.	Die	zijn	vrij	voor-
spelbaar,	want	al	jaren	geleden	ingezet.	
Iets	anders	is	dat	specifieke	wettelijke	
maatregelen	in	die	trends	soms	onver-
wacht	kunnen	komen,	maar	échte	ver-
rassingen	kunnen	dat	niet	zijn.	Dan	is	
het	zaak	snel	bij	te	sturen.”
peeters:	“Op	die	visie	is	onze	missie	
gebouwd.	Ons	bedrijf	is	een	schip,	
maar	we	moeten	wendbaar	blijven.	
Agile.	Dat	heeft	heel	veel	met	mensen	
te	maken.	Ja,	er	is	nood	aan	meer	
data scientists,	maar	er	is	een	even	
grote	nood	aan	mensen	die	open	zijn,	
die	zichzelf	en	hun	bedrijf	in	vraag	
stellen,	die	veerkrachtig	zijn	en	die	
zich	niet	snel	laten	ontgoochelen.”

Zou een koolstoftaks op Eu-
ropees niveau een trage trend 
kunnen zijn?

Willemen:	“Een	koolstoftaks	is	geen	
trend	op	zich,	dat	is	een	uiting	van	
de	duurzaamheidstrend.”

Beazar:	“Het	is	een	voorbeeld	van	
een	vrij	logische	taks.”

Molemans:	“Bij	de	invoering	van	
een	dergelijke	taks	is	de	vraag	altijd:	
moeten	wij	alleen	onze	koers	bijstu-
ren,	of	onze	concurrenten	ook?	Bij	
een	nieuwe	regel	op	Europees	niveau	
is	er	geen	probleem,	dan	verschijnt	
iedereen	gelijk	aan	de	start.	Wie	er	
dan	het	meest	verstandig	mee	om-
springt,	wint.”

peeters:	“Een	taks	kan	helpen	om	
innovaties	sneller	ingang	te	doen	vin-
den	op	de	markt.	Dankzij	innovatie	
slagen	we	er	zo	in	om	producten	te	
maken	die	in	hoogwaardige	bouw-
materialen	kunnen	ingezet	worden	
en	een	duidelijk	lagere	ecologische	
voetafdruk	hebben.”

Molemans:	“Na	de	isolatienormen	
voor	woningen	is	er	nu	sprake	van	
akoestische	normen.	Daar	kun-
nen	wij	ons	nu	al	op	voorbereiden	
zodanig	dat	als	die	norm	er	is,	wij	al	
een	product	hebben	dat	aan	die	eisen	
voldoet.	Dat	is	de	kracht	van	toe-
komstdenken	en	voortdurend	alert	
te	zijn.”

Hoe doe je dat, altijd alert zijn?

Molemans:	“Om	innovatief	te	zijn,	
moet	je	buitenkomen.	Je	moet	praten	
met	andere	ondernemers,	met	on-
derzoekers	aan	universiteiten	en	met	
mensen	die	buiten	je	sector	werken.”

Kleinere bedrijven heten 
meer wendbaar te zijn dan 
grote, maar die hebben dan 
weer het voordeel dat ze interne 
experts kunnen aanduiden 
die bezig zijn met trends en 
innovaties.

Beazar:	“Voor	ons,	als	klein	en	
jong	bedrijf,	geldt	dat	wij	snel	
keuzes	moeten	maken	en	hopen	dat	
we	ons	er	niet	te	veel	mee	vast-
pinnen	op	de	lange	termijn.	We	
hebben	weinig	tot	geen	overschot	
om	ons	misstappen	te	permitteren.	
Wat	ik	wel	meen	te	merken,	is	dat	
er	een	grotere	openheid	is	tussen	
bedrijven	in	vergelijking	met	tien	
jaar	geleden.	De	wereld	die	toen	
gesloten	was	en	gericht	was	op	
bikkelharde	onderlinge	concurren-
tie	heeft	plaatsgemaakt	voor	een	
wereld	waarin	concurrenten	soms	
samenwerken	vanuit	het	inzicht	
dat	je	niet	in	alles	expert	kunt	zijn.	
Zeker	niet	nu	er	steeds	meer	exper-
tisedomeinen	bijkomen.”

peeters:	“Dat	klopt	helemaal.	Die	
open	cultuur	is	er.	Wij	merken	dat	
in	onze	sector	elke	marktspeler	zich	
in	zekere	mate	specialiseert	en	op	
basis	van	een	uniek	businessmodel	
opereert.	Een	succesvolle	toekomst	
bestaat	namelijk	uit	‘blue	oce-
an’-strategieën.	Dat	betekent	dat	
sectorgenoten	(zoals	Nyrstar,	Auru-
bis	en	Umicore)	deels	gelijkaardige	
activiteiten	doen	maar	tegelijk	ook	
klanten	en	leveranciers	van	elkaar	
zijn	en	zo	elkaar	dus	versterken.	Dat	
is	een	goede	evolutie.	Naarmate	de	

wereld	sneller	verandert,	vergroot	
de	nood	aan	coöperatie.	Je	blijft	
immers	niet	wendbaar	door	enkel	
te	kijken	naar	je	eigen	gewoonten,	
productiemethoden	en	processen.”

Hoe verloopt toekomstdenken 
in de praktijk?

Molemans:	“Wij	doen	aan	scena-

rio-analyse,	spreken	met	verschil-
lende	stakeholders	en	met	andere	
industrieën,	zoals	de	verpakkings-
industrie,	om	te	kijken	waar	we	
mogelijk	kunnen	samenwerken.	Daar	
zijn	al	mooie	tastbare	resultaten	uit	
voortgevloeid.	Zo	hebben	we	nu	met	
een	partner	een	printer	ontwikkeld	
die	geen	enkel	ander	bedrijf	heeft.	
Wat	de	praktische	toekomstmogelijk-
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heden	zijn,	moet	nog	blijken,	maar	
ik	sluit	niet	uit	dat	er	een	dag	komt	
waarop	je	bij	de	doe-het-zelfzaak	ter	
plekke	gepersonaliseerd	behangpapier	
laat	printen.”

Willemen:	“Om	te	zien	wat	kan	of	
niet,	moet	je	er	eerst	en	vooral	aan	
beginnen.	Onze	drones	vlogen	uit	
nog	voor	we	wisten	voor	wat	we	die	
allemaal	zouden	kunnen	inzetten.	We	
ontdekten	daardoor	wel	de	moge-
lijkheden.	3D-printing	is	hetzelfde	
verhaal.	Dat	is	voorlopig	veel	te	duur	
om	in	de	bouw	in	te	zetten,	maar	
door	het	te	doen	zijn	we	op	een	aan-
tal	hiaten	gestoten.	Dat	benen	we	nu	
verder	uit	in	samenwerking	met	een	
Vlaamse	universiteit.”

Het uittesten van 3D-printing 
en virtual reality begint toch bij 
een visie om dingen anders te 
doen.

Willemen:	“Zeker.	Het	sluit	aan	bij	
wat	ik	in	het	bedrijf	twee	jaar	geleden	
begon	te	verkondigen:	dat	we	op	
aantal	vlakken	fundamenteel	zullen	
moeten	veranderen	omdat	de	wereld	
fundamenteel	verandert.	Ik	gebruik	
dan	het	eenvoudige	voorbeeld	van	
mijn	grootvader	–	wij	zijn	tenslotte	
een	familiebedrijf	(lacht).	In	zijn	tijd	
was	het	beste	bouwbedrijf	het	bedrijf	
dat	de	beste	metsers	had.	In	de	tijd	
van	mijn	vader	tot	nu	is	dat	alleen	
niet	meer	voldoende,	nu	maak	je	het	
verschil	met	project-	en	werfleiders	
die	mensen	en	middelen	het	meest	
efficiënt	inzetten.	Maar	ook	die	ken-
nis	geraakt	makkelijk	verspreid.	Waar	
moeten	we	het	verschil	maken	in	de	
toekomst?	We	moeten	het	hele	bouw-

proces	rationeler	maken.	We	moeten	
sneller,	beter	en	goedkoper	bouwen	
en	inspelen	op	veranderingen.	Enter	
de	digitalisering	van	het	bouwproces,	
machine learning	en	artificiële	intelli-
gentie.	Daar	zijn	we	de	eerste	stappen	
aan	het	zetten	met	ons	ERP-systeem	
(Enterprise	Resource	Planning).”

Beazar:	“Ook	wij	zetten	in	op	
slimme	software.	Ons	meest	kostbare	
bezit	is	tijd.	Als	wij	software	hebben	
die	problemen	analyseert	en	oplossin-
gen	voorstelt,	dan	moeten	wij	minder	
de	baan	op	om	ter	plekke	problemen	
te	analyseren	en	op	te	lossen.”

Molemans:	“Even	een	kanttekening:	
verbeteren	van	de	technologie	is	
nog	geen	toekomstdenken.	Tech-
nologie	is	niet	het	antwoord	op	
de	vraag:	hoe	zal	de	wereld	veran-
deren?	Mijn	ervaring	is	dat	je	zeer	
moeilijk	vanuit	je	eigen	bedrijf	aan	
toekomstdenken	kunt	doen.	Smart	
oplossingen	is	één,	maar	voor	echt	
innovatief	denken	moet	je	buiten	je	
eigen	gezichtsveld	treden.”

Beazar:	“Je	moet	de	tijd	en	de	
ruimte	creëren	om	daarover	na	te	
denken,	om	inspiratie	op	te	doen.”

Molemans:	“Je	moet	het	niet	alle-
maal	zelf	doen.	Je	moet	vooral	de	
mensen	kennen	die	je	verder	kunnen	
helpen.	Een	goed	netwerk	is	goud	
waard.”

Willemen:	“Stap	één	om	aan	de	
toekomst	te	denken,	is	weten	wat	er	
vandaag	bestaat.”	

Molemans:	“Dat	is	een	valkuil,	want	
dan	ben	je	weer	bezig	met	product-
verbetering.	Je	moet	kijken	naar	wat	
je	wil	over	vijf	of	tien	jaar.	En	pas	
dan	kijk	je	of	er	al	bestaande	techno-
logie	is	die	je	in	die	visie	kunt	inscha-
kelen.	Je	moet	eerst	denken	zonder	
barrières,	anders	bots	je	meteen	op	
bezwaren	zoals	‘3D-printing	is	toch	
duur’	–	bezwaren	die	er	over	vijf	
jaar	misschien	niet	meer	zijn.	Mijn	
advies:	vertrek	altijd	van	een	tabula	
rasa.”	■
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“Ons toegepast wetenschappelijk 
onderzoek moet impact hebben. 
Onze focus ligt op duurzaamheid, en 
dat doen we niet vrijblijvend”, zegt 
Walter Eevers, onderzoeksdirecteur 
bij VITO. “De Vlaamse overheid ver-
wacht dat wij onze rol als strategisch 
kenniscentrum ten volle invullen 
en meet daarvoor onze bijdrage aan 
de samenleving. Het is aan ons om 
die verwachting te overtreffen. En ik 
denk dat wij dat doen.”

geef eens een voorbeeld van jullie 
maatschappelijke return.

Eevers:	“Een	maatstaf	is	de	mate	waar-
in	wij	bijdragen	aan	het	ondernemer-
schap	in	Vlaanderen.	Natuurlijk	zijn	
wij	zelf	een	werkgever	die	jobs	creëert	
voor	hoogopgeleiden	en	we	spelen	op	
die	manier	een	aanzienlijke	economi-
sche	rol	in	de	regio.	Onze	activiteiten	
leiden	ook	tot	nieuwe	economische	
activiteiten.	Belangrijk	daarbij	is	dat	
onze	onderzoekers	geprikkeld	worden	
om	ook	ondernemer	te	zijn.	Wij	zijn	
geen	groep	bollebozen	achter	een	
draad	in	een	bos	(VITO en naburige 
SCK worden streng bewaakt, red.),	ons	
onderzoek	levert	in	de	buitenwereld	
meetbare	meerwaarde	op.”

Meerwaarde door de oprichting 
van spin-offs?

Eevers:	“Onder	andere.	Twee	mooie	
voorbeelden	daarvan	zijn	Laser	Clad-
ding	Venture	(LCV)	en	UniFly.	Een	
belangrijke	barometer	om	te	voor-
spellen	of	een	spin-off	succes	in	zich	
draagt,	is	de	bereidheid	van	externe	
financiers	om	geld	op	tafel	te	leggen.	
Als	een	venture	de	buitenwereld	niet	
kan	overtuigen	dat	het	de	investering	
waard	is,	is	het	nog	niet	marktrijp.	
Het	coating-	en	3D-printingbedrijf	
LCV	neemt	intussen	extra	mensen	in	
dienst.	UniFly	ontwikkelt	software	
voor	dronegebruikers	zodat	die	met	
een	gratis	app	(Launchpad)	weten	
waar	ze	mogen	vliegen	en	niet.	Het	
IT-bedrijf	stelt	twaalf	mensen	tewerk	
en	haalt	binnenkort	extra	kapitaal	op	
om	internationaal	te	kunnen	groeien.”

Zijn er ook ventures die VITO’s visie 
op de maatschappelijke bijdrage 
hard maken?

Eevers:	“Een	start-up	met	én	een	
economische	waarde	én	een	sociale	
component	is	het	dit	jaar	opgerich-
te	Activ84Health.	De	start-up	won	
meteen	een	Europese	prijs	voor	Smart	
Ageing.	Activ84Health	zorgt	ervoor	
dat	ouderen	in	hun	woon-	en	ver-
zorgingsinstelling	op	de	hometrainer	
kunnen	fietsen	en	dankzij	een	projec-
tie	van	Google	Streetview	zich	toch	
door	hun	eigen	straten	voortbewegen.	
Daarbij	worden	verschillende	para-
meters	opgevolgd,	op	basis	waarvan	
de	zorgverstrekkers	de	gezondheid	
van	de	senioren	kunnen	opvolgen	en	
preventief	kunnen	optreden.	Onder	
dergelijke	projecten	zetten	wij	graag	
de	schouders.”

VITO helpt kleine en grote bedrij-
ven en overheden heel concrete 
uitdagingen aan te pakken met 
toegepaste r&D. Met welke vragen 
kloppen die aan?

Eevers:	“Ze	kloppen	niet	altijd	aan.	
Daarom	hebben	we	een	commerciële	
cel	die	ons	verhaal	naar	buiten	brengt.	
We	gaan	zelf	op	zoek	naar	die	bedrij-
ven	waar	wij	een	meerwaarde	kunnen	
bieden.	Dat	is	voor	een	deel	ook	de	
rol	die	de	overheid	van	ons	verwacht.	
De	vragen	die	bij	ons	belanden,	zijn	
heel	divers.	Meestal	zoeken	we	naar	
oplossingen	via	cocreatie	–	een	echt	
succes.	We	brengen	verschillende	
bedrijven	samen	rond	de	tafel	want	
ook	door	hun	onderlinge	uitwisseling	
komen	we	tot	innovaties	en	interes-
sante	business	cases.”

Is Vlaanderen vooruitziend?

Eevers:	“Ik	denk	dat	we	mogen	zeggen	
dat	we	op	bepaalde	gebieden	voor-
uitstrevend	zijn.	Ik	ben	eigenlijk	trots	
dat	we	strategische	onderzoekscentra	
hebben	in	Vlaanderen.	Ook	onze	
zusterorganisaties	zoals	IMEC	en	VIB	
spelen	een	rol	op	wereldniveau.	Dat	
heeft	de	Vlaamse	overheid	goed	geor-
ganiseerd.	De	politiek	heeft	duidelijk	

aandacht	voor	valorisatie.	Onderne-
merschap	wordt	aangemoedigd	en	
krijgt	positieve	aandacht	in	de	media.	
Venture capital	moet	nog	wat	bijbe-
nen,	maar	ook	de	financiële	wereld	
nam	mooie	initiatieven	waardoor	er	
nu	financiële	start-ups	ontwikkeld	
worden.	De	banken	zelf	steken	ook	
veel	energie	in	het	selecteren,	advi-
seren	en	coachen	van	start-ups.	Dus	
ja,	heel	wat	initiatieven	op	diverse	
vlakken	laten	het	ondernemerschap	
hier	groeien.	Heel	wat	grote	bedrijven	
kennen	een	recessie,	maar	tegelijker-
tijd	creëren	we	meer	jobs	omdat	er	
zoveel	kleine	bedrijven	ontspruiten.”

Hoe ziet de toekomst van VITO 
eruit?

Eevers:	“De	volledig	duurzame	wereld	
in	nog	niet	voor	morgen.	Er	zijn	heel	
veel	uitdagingen	die	we	niet	in	de	
komende	tien	jaar	kunnen	oplossen.	
De	Verenigde	Naties	hebben	zich-
zelf	ook	tot	2030	gegeven	voor	hun	
Sustainable Development Goals.	VITO	
heeft	stappen	gezet	die	het	onderzoek	
hogere	technology readiness levels	moet	
opleveren,	waardoor	de	industrie	snel-
ler	aan	de	slag	kan	met	onze	output.	
Een	mooi	en	sterk	zichtbaar	project	
in	deze	filosofie	is	het	geothermiepro-
ject	waarmee	we	als	VITO	niet	enkel	
onze	eigen	CO2-uitstoot	verminderen,	
maar	ook	het	bewijs	aan	de	industrie	
en	samenleving	leveren	dat	dit	tech-
nologie	is	die	hier	en	nu	kan	worden	
ingezet	in	de	energieomwenteling.	
Om	nieuwe	technologieën	vlugger	op	
de	markt	te	krijgen,	is	het	wetgevend	
kader	ook	van	belang.	Ook	op	dat	
vlak	spelen	wij	onze	rol.	Wat	is	anders	
het	nut,	bijvoorbeeld,	om	drones	te	
ontwikkelen	die	een	aardappelveld	
monitoren	op	ziektes,	waterschaarste	
en	andere	parameters	waardoor	de	
landbouwer	zijn	oogst	kan	optimalise-
ren,	als	er	geen	drones	mogen	vliegen?	
We	spelen	geen	politieke	rol,	maar	
zien	de	noden	van	die	bedrijven	en	
geven	de	overheden	en	stakeholders	de	
nodige	info	om	tot	een	betere	wetge-
ving	te	komen.”	■

25 jaar toonaangevend onderzoek

De	Vlaamse	onderzoeksorganisatie	VITO	voert	onafhankelijk	onderzoek	uit	en	
geeft	daarmee	zowel	de	grote	industrie	als	kleine	bedrijven	een	concurrentieel	
duwtje	in	de	rug.	De	meer	dan	750	medewerkers	werken	aan	internationale	

projecten	die	zich	vooral	toespitsen	op	cleantech	en	duurzame	ontwikkeling.	Dit	
jaar	viert	VITO	in	Mol	haar	25ste	verjaardag.

VITO	draagt	duurzaamheid	en	
maatschappelijke	meerwaarde	
hoog	in	het	vaandel

“Wij moeten impact hebben”

HOE VOORuITzIEND IS ONDERNEmEND VlaaNDEREN - ETION
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O U T L O O K  2 0 1 7
Wat	brengt	het	nieuwe	jaar?

Info	over	tientallen	andere	activiteiten	op	
www.etion.be

Sta op met Barbara Torfs: 
samenwerken met hart en ziel
Een	gezonde	geest,	in	een	gezond	
lichaam,	in	een	gezond	bedrijf.	Hoe	
kan	je	hart	en	ziel	van	medewerkers	en	
bedrijfscultuur	op	elkaar	afstemmen?

dinsdag 6 december 2016, 8.00 u.
Claerhout Communicatieloft, Gent
info en inschrijvingen: 
www.etion.be, birgit.stokx@etion.be

MVO in de kmo
Maatschappelijk	verantwoord	onder-
nemen	wordt	vaak	in	verband	ge-
bracht	met	grote	bedrijven.	Toch	zijn	
er	ook	kmo’s	die	maximaal	inzetten	
op	maatschappelijke	meerwaarde.	
Een	panelgesprek	met	Ua-professor	
Hans	Verboven,	Rony	Bols	(Eribel)	en	
Hilde	Harzé	(Harzé	metalen).

woensdag 7 december 2016, 16.00 u.
Paterspand, Turnhout
info en inschrijvingen: www.etion.be, 
erwin.reynaert@etion.be

Purpose én profit
Meer	en	meer	zien	we	staaltjes	van	
innovatief	sociaal	ondernemerschap	
dat	leidt	tot	maatschappelijke	én	
financiële	meerwaarde.	Jakob	de	
Proft	van	Sheltercare	(milieuvrien-
delijke	kampeertenten)	en	alex	Van	
Breedam	van	TRI-VIZOR	(delen	van	
laadruimte	in	vrachtwagens)	getuigen.

dinsdag 13 december 2016, 16.00 u.
Tweeperenboom, Winksele (Herent)
info en inschrijvingen: www.etion.be, 
vicky.knaepen@etion.be

Speakerscorners 
‘Inspirerende Startverhalen’
Vier	jonge	starters	pitchen	hun	unie-
ke	en	gedurfde	ondernemersver-
haal:	Sven	algoet	van	Sweet	Switch,	
Leslie	Cottenié	van	Hello	Customer,	
Vincent	Vermeulen	van	School	for	
Butlers	en	david	de	Keyser	van	deel	
een	koe.

woensdag 14 december 2016, 19.00 u.
Co-workingspace 3koningen, Torhout
info en inschrijvingen: www.etion.be, 
birgit.stokx@etion.be

Exclusief dinergesprek met 
Alexander D’Hooghe, intendant 
overkapping Antwerpse Ring
de	Vlaamse	regering	benoemde	
een	half	jaar	geleden	alexander	
d’Hooghe	tot	intendant	voor	de	
overkapping	van	de	antwerpse	Ring.	
Hij	krijgt	twee	jaar tijd	om	een	plan	

dé	regionale	nieuwjaarsevents	van	
ETIOn,	dat	is:	veel	ruimte	voor	ont-
moeting	en	daaraan	voorafgaand	de	
film	‘We	the	owners’.	Een	korte,	sterke	
filmdocumentaire	over	amerikaanse	
bedrijven	(o.a.	new	Belgium	Brewing	
Company)	waar	de	medewerkers	ook	
mede-eigenaars	zijn.

maandag	23	januari	2017,	Mechelen
dinsdag	24	januari	2017,	Gent
woensdag	25	januari	2017,	Roeselare
donderdag	26	januari	2017,	Leuven

info en inschrijvingen: www.etion.be, 
info@etion.be, 03-829.25.25

ETIOn	hoofdeconoom	Geert Janssens	brengt	de	financiële	voor-
uitzichten.	Managing	director	Chris Wuytens	van	acerta	Consult	
brengt	een	stand	van	zaken	rond	de	arbeidsmarkt	en	overloopt	de	
recentste	HR-Trends.

Oost-
Vlaanderen

Brabant
Brussel

antwerpen
Mechelen
Kempen

West-
Vlaanderen

Dinergesprek met	slotbeschouwing	door	
Carl Devos (politicoloog	UGent)

maandag 21 november 2016, 18.30 uur
Auberge du Pêcheur, Deurle

Walking dinner met	na	de	presentaties	
Gwendolyn Rutten (voorzitter	Open	Vld)	
in	gesprek	met	Alain Mouton (Trends)

maandag 28 november 2016, 18.30 uur
Faculty Club, Leuven

Panelgesprek met	na	de	presentaties	
Joost Van Roost (president-directeur	Exxon-
Mobil	Benelux)	in	gesprek	met	
Alain Mouton (Trends)

woensdag 30 november 2016, 18.30 uur
Link 21, Herentals

Walking dinner met	na	de	presentaties	een	
debat	met	Xavier Bouckaert	(CEO	Roularta)	
en	Thierry Geerts	(CEO	Google	Belgium)	
onder	leiding	van	Véronique Goossens	
(Kanaal	Z)

maandag 5 december 2016, 19.00 uur
Eventhal Schiervelde, Roeselare

Meer info en inschrijvingen: 
www.etion.be, info@etion.be, 03-829.25.25

in	samenwerking	met:

WE THE OWNERS

WORKSHOP 
TOEKOMSTDENKEN

Meer	dan	ooit	bepalen	externe	
omstandigheden	het	succes	van	
jouw	onderneming.	Toekomstden-
ken	wordt	dan	ook	een	kerncompe-
tentie	voor	de	bedrijfsleiding.	deze	
cyclus	doet	je	op	gestructureerde	
wijze	nadenken	over	de	toekomst	
van	jouw	bedrijf.	In	een	exclusieve	
groep	verwerf	je	nieuwe	inzichten,	
maak	je	bedrijfseigen	oefeningen	
(omgevingsanalyse,	scenariomatrix,	
stakeholdermapping)	en	wissel	je	
ervaringen	uit	met	de	andere	deel-
nemers	(max.	20	leden	van	directie	
of	management)	in	een	vertrouwelij-
ke	sfeer.

maandag 6 en dinsdag 14 februari 
2017, telkens van 12.30 tot 19.30 u. 
in Antwerpen

info en inschrijvingen: www.etion.be, 
of via matthias.van.overtveldt@etion.be

REGIONALE EVENTS
te	ontwikkelen.	Tijdens	dit	diner	laat	
hij	in	zijn	kaarten	kijken	en	krijgt	u	de	
kans	met	hem	in	gesprek	te	gaan.

woensdag 1 februari 2017
ETION, Wilrijk (Antwerpen)
info en inschrijvingen: www.etion.be, 
rashida.houari@etion.be



15HOE VOORuITzIEND IS ONDERNEmEND VlaaNDEREN - ETION

“De grote veranderingen die op 
ons afkomen in de sector en in de 
wereld, moeten we vooral vrezen 
als we onze kop ervoor in het zand 
steken. Of je nu wil of niet, we zullen 
ermee moeten dealen”, zegt philippe 
lison, CCO van ErgO. “De grote 
uitdaging is het vinden van het juiste 
evenwicht tussen technologische 
innovaties en de kracht, de kennis en 
de flexibiliteit van onze eigen men-
sen. Niet onbelangrijk: flexibiliteit 
heeft niet te maken met leeftijd.”

Om	de	vinger	aan	de	pols	te	houden,	
hield	ERGO	in	samenwerking	met	
iVOX	een	eigen	enquête	rond	onder-
nemerschap	en	jobtevredenheid	in	
België.	517	ondernemers	en	621	werk-
nemers	namen	eraan	deel.	Zowel	werk-
nemers	(38	procent)	als	werkgevers	
(48	procent)	vinden	dat	er	te	weinig	
ondernemers	zijn	in	België.	Nochtans	
zegt	34	procent	van	de	werknemers	on-
dernemer	te	willen	worden.	Wat	houdt	
hen	tegen?	Volgens	81	procent	van	de	
ondernemers	is	dat	de	comfortzone	van	
financiële	en	sociale	zekerheid.	Nog	
opvallend:	de	gemiddelde	jobtevreden-
heid	bij	werknemers	is	groter	dan	bij	
ondernemers.

Lison:	“Dat	laatste	is	opmerkelijk,	en	
staat	in	contrast	met	wat	wij	vaststellen	
als	we	peilen	naar	jobsatisfactie	in	ons	
netwerk.	In	tegendeel,	wij	zien	dat	
mensen	die	de	overstap	maken	van	een	
strak	regime	in	een	werknemersstatuut	
naar	een	eigen	onderneming	onder	
onze	koepel,	veel	voldoening	halen	uit	
hun	herwonnen	autonomie,	uit	het	
feit	dat	ze	een	bedrijf	naar	eigen	inzicht	
kunnen	uitbouwen	en	daarvoor	een	in-
teressant	pakket	ondersteuning	krijgen	
van	onze	kant.”

Hoe helpt ErgO jonge ondernemers 
vooruit?
Lison:	“We	motiveren	twintigers	en	
dertigers	met	pit	om	zichzelf	te	lance-
ren	en	als	ondernemer	aan	de	slag	te	
gaan.	Dat	is	maatschappelijk	zinvol,	
maar	ook	voor	ons	bedrijf	zelf.	En	voor	
hen,	natuurlijk.	Wij	investeren	veel	in	
hun	opleiding	en	ondersteuning:	de	
uitbouw	van	een	kantoor,	advies	rond	
aanwervingen,	administratieve	hulp…	
ERGO	Academie	is	onze	eigen	oplei-

dingsinstelling	en	studiedienst	die	mee	
de	fundamenten	daarvoor	legt.	Er	is	
weinig	dat	meer	voldoening	geeft	dan	
jonge	mensen	met	drive	zien	en	hen	
mee	naar	successen	leiden.	Zelfstandig	
ondernemen	is	altijd	een	kwestie	van	
vallen	en	opstaan,	maar	wij	zien	het	
als	onze	taak	om	nieuwe	ondernemers	
over	de	klippen	te	helpen.	Veel	jonge	
mensen	zetten	de	stap	naar	het	onder-
nemerschap,	maar	lopen	te	snel	averij	
op	als	ze	de	eerste	keer	in	moeilijk	
vaarwater	terechtkomen.	Stabiel	onder-
nemerschap,	dat	is	het	doel	dat	wij	met	
ons	netwerk	voor	ogen	hebben.”

Onzekerheid houdt heel wat werk-
nemers die stilletjes ambiëren om 
ondernemer te worden tegen om de 
stap te zetten. Ze hebben angst om 
hun comfortzone te verlaten.
Lison:	“Dat	is	zeker	een	van	de	hoofd-
redenen	waarom	velen	kiezen	voor	het	
statuut	van	zelfstandige	in	bijberoep.	
Het	is	geen	evidente	stap	als	je	gebei-
teld	zit	bij	een	werkgever.	Wij	zien	
onze	begeleiding	als	een	extra	stimulans	
en	een	factor	die	iets	meer	zekerheid	

brengt.	Zeker	nu	de	(financiële)	wereld	
in	zwaar	weer	terechtkomt,	is	het	
essentieel	dat	onze	mensen	voldoende	
veerkracht	en	de	juiste	spirit	houden.	
In	de	toekomst	zullen	dat	trouwens	
eigenschappen	zijn	die	iedereen	moet	
kweken.	Werknemers	zullen	de	drive	
moeten	hebben	van	ondernemers	om	
met	snelle	evoluties	te	kunnen	omgaan.	
Eigenlijk	zou	wat	er	vandaag	gebeurt	
bij	de	grote	instellingen	de	mensen	
moeten	motiveren	om	aan	de	slag	te	
gaan	in	een	nieuwe,	uitdagende	omge-
ving.	Jobzekerheid	is	hoe	dan	ook	geen	
vast	gegeven	meer.”

In de praktijk zullen de meeste men-
sen wellicht eerder verkrampen dan 
nieuwe kansen zien.
Lison:	“Disruptie	zie	je	in	alle	sectoren.	
Om	die	kramp	te	vermijden,	moet	
je	werken	aan	flexibiliteit	en	de	juiste	
mentale	instelling.	Alleen	zo	omzeil	je	
de	klippen.	Alles	begint	met	de	juiste	
mindset	en	de	kracht	om	je	perspectief	
volledig	te	wijzigen.	Ondernemers	zijn	
soms	iets	te	veel	overtuigd	van	hun	ei-
gen	gelijk.	Ze	durven	te	weinig	over	het	

muurtje	te	kijken	naar	hun	concullega’s	
en	naar	andere	sectoren.	Wie	zijn	
oogkleppen	niet	afzet,	ziet	niet	breed	
genoeg	en	kan	zijn	eigen	businessmo-
del	niet	future proof	maken.”

In de Toekomstenquête van ETION 
staat ‘wijzigende regelgeving’ als 
hoofdbrekens nummer één voor 
ondernemers. geldt dat ook voor 
ErgO?
Lison:	“In	onze	sector	is	er	nood	aan	
een	stabiel	wettelijk	kader.	De	jongste	
jaren	is	de	wetgeving	grondig	veran-
derd.	Dat	zal	wel	moeten	en	goed	zijn,	
maar	alle	ondernemers	in	ons	netwerk	
moeten	dat	integreren	in	hun	dagelijk-
se	praktijk.	En	dat	komt	bovenop	de	
vele	prioriteitenlijsten	die	ondernemers	
nu	eenmaal	hebben.”

Hoe oogt de toekomst voor het 
ondernemerschap?
Lison:	“In	2015	waren	er	2	à	3	procent	
meer	ondernemers	dan	het	jaar	voor-
dien.	Het	aantal	starters	overschreed	
in	datzelfde	jaar	voor	het	eerst	de	kaap	
van	de	100.000.	Er	is	duidelijk	iets	
aan	het	bewegen.	Ik	denk	dat	er	een	
kentering	is	en	dat	mensen	niet	meer	
noodgedwongen	of	om	financiële	rede-
nen	kiezen	voor	het	ondernemerschap,	
maar	uit	een	innerlijke	drang	om	zelf	
iets	te	realiseren.	We	zijn	nog	lang	
niet	de	Verenigde	Staten	op	vlak	van	
ondernemerschap,	maar	de	positieve	
instelling	neemt	toe.	Begin	dit	jaar	liep	
er	op	de	VRT	een	schitterende	reeks	
met	portretten	van	startende	onderne-
mers,	Het eerste kwartaal.”

Wat kunnen we doen om dat onder-
nemerschap te koesteren?
Lison:	“	Coaching.	Daar	nemen	wij,	
samen	met	andere	organisaties	zoals	
ETION,	belangrijke	initiatieven.	Er	
zijn	ook	loketten	voor	financiële	en	
andere	ondersteuning.	Ik	denk	dat	het	
essentieel	is	die	initiatieven	kenbaar	en	
goed	zichtbaar	te	maken.	Even	be-
langrijk	is	het	naar	voor	schuiven	van	
realistische	voorbeelden	van	geslaagd	
ondernemerschap.	Een	onrealistisch	
beeld	is	een	gemene	valkuil:	niet	elke	
ondernemer	leidt	Facebook	of	Google.	
Ten	slotte	is	ook	de	rol	van	het	onder-
wijs	van	groot	belang.	Daar	ontstaat	de	
juiste	spirit.”	■
	

ERGO	Insurance,	kortweg	ERGO,	is	gespecialiseerd	in	levensverzekeringen	en	pensioensparen.	Een	exclusief	netwerk	van	
700	zelfstandige	adviseurs	en	300	agenten	in	België	bedienen	meer	dan	800.000	klanten.	Daarnaast	werkt	ERGO	ook	
samen	met	onafhankelijke	makelaars.	Op	het	gebied	van	pensioensparen	is	ERGO	de	nummer	twee	in	België	met	een	
marktaandeel	van	17,7	procent.	Op	de	hoofdzetel	in	Brussel	en	in	de	24	lokale	Business	Centers	werken	338	medewerkers.

“Niets zo mooi als jonge 
ondernemers coachen naar succes”

ErgO in het kort
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Verwacht het onverwachte

De Standaard brengt u de kunst bij van de onverwachte vondst. Duik in exclusief 
nieuws, wijk af naar een onmisbaar interview, blijf hangen bij beelden van de beste 
fotografen, rol om uw as bij een vurige opinie. Wat een glijbaan is voor het lichaam, is  
De Standaard voor de geest.


