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Circulaire Migratie: ‘alle’ bachelors 
op 3.000 km+ kerktoren 1j ‘werken’, niet ‘studeren’ 
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DE TOEKOMST IS MOOI? 

Zaken doen buiten Europa 

België: 2% v. ondernemingen 

Zweden: 6% v. ondernemingen 

België: 3 x meer 
‘Innoveren & Internationaliseren’ 
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De Standaard 26/9/2012 



1. Geen werk meer lager geschoolden / Rijken worden ‘rijker’ 

o Japanse/Westerse ‘winter’ (sinds 2008, middenklasse) 

2. ‘Ethisch’ ondernemen = een utopie 
o Fake news 

3. Klimaat redden = aan comfort inboeten / 9 miljard voeden 
o Klimaat- & energie- & voedingsproblematiek 

4. Kenniseconomie = ‘software’ & ‘bioengineering’ 
o Galopperende technologie 

5. Delokalisering moet minderen / Centrale ligging ‘troef’  
o Brexit, Trump-isolationisme  

6. Afrika blijft afhankelijk van onze giften 
o Campagne 2017. Migratiebeleid – Grondoorzaken wegnemen 

Enorme structurele mutaties: doemberichten  

Mondialisering: ‘t stond in de krant! 



The biggest industrial collapse ever 

May 2009 

Detroit-osaurus wrecks 

Lessons learned 
KMO’s die zich integreren 

in mondiale industriële waardeketens 



April 21 2013 



ice-Watch haalt 120 Chinese jobs 
terug naar België 

25 januari 2014 
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‘Innoveren & Internationaliseren’ 
Competenties van de toekomst 

   

Kennis   (Wetenschap & Techniek  ) 
 

+ attitudes: betrokkenheid, forget ‘9 to 5’, polyvalentie, 
permanente vorming, ... 

  

+ interculturele sociale vaardigheden: teamwerking, 
talen, … 

Globalize or Trumpetize 

‘iedereen’ wereldburger (vs kerktorenmentaliteit) 
 

 werk lagergeschoolden (punt 1) 



 

 De renaissance-ingenieur:  

maatschappelijke relevantie  

‘Wetenschap & Techniek’: 

ecologische voetafdruk,  

veroudering bevolking,  

… 

  Innoveren & Internationaliseren 
Competenties van de toekomst (II) ingenieurs 

Globalize or Trumpetize 



‘harde’ 

wetenschappen 
& 

technologie: 
STEM 

… 

‘zachte’ 

wetenschappen: 
filosofie, 

psychologie, 
sociologie, … 
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 De ondernemer-humanist  

… uit welbegrepen eigenbelang:  

synergie alle betrokkenen 
 

 

  ‘Rijken rijker?’ (punt 1) 

‘Innoveren & Internationaliseren’ 
Competenties van de toekomst (III) ondernemer 
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  hogere lonen 

 transparantie 

onethisch ondernemen snel door consument 
afgestraft 

Ethisch ondernemen 

Westerse ondernemingen die ‘investeren’ in 
lageloonlanden 

Competenties van de toekomst (IV) 

Ethisch ondernemen 
uit welbegrepen eigenbelang (punt 2) 
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3. Klimaat redden:  
aan comfort inboeten? 

• Hydro-solaire elektriciteit 
• Geothermie 
• Snelgroeiende energiegewassen 
• CO2 recuperatie  
• Wegen ‘wit verven’  
• Waterstofcellen 
• Smart-grids 
• Energie-atollen (maankracht) 
 

• ‘Mutatie’ nucleair afval?  
• Schaliegas? 

Iedere woning: mini-elektriciteitscentrale 
• . . . 
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4. Kenniseconomie & galopperende technologie 

Mondiale waardeketens 
Finland 

Genetwerkte economie - Kennis delen - Open innovatie 



4. Kenniseconomie = 
software, biotech? 



Los Angeles: in de ban van een de meest 

opmerkelijke wegtransporten ooit 

Laatste tocht met Belgische bemanning  
13/10/2013 



De  
 

Managers  
 

‘Ondernemers’ 
 

van 2013 
 
 

Die Biene Maya 
verovert de wereld in 3D 
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5. Minder delokaliseren. Centrale ligging: troef? 

Renault-Vilvoorde, Philips-Hasselt-Brugge, Alcatel-Antw’pen, 
DHL-Zaventem, VW-Vorst, Opel-Antw’pen, Ford-Genk,... 

Verwend geweest? Centrale ligging: vloek! 
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Zonder ‘delokalisering’: geen Bekaert, Barco, Picanol,  
Alsico, geen lingerie Van de Velde, geen Van Hool, ...  

DROOM. 200 internationale doorgroeiers: Alpro, Alsico, Ardo, 

Barco, Bekaert, BEST, Carta Mundi, Compex, DEME, 

DesleeClama, ETAP Lighting, Financial Architects, Jan De Nul, 

Janssen Pharma, Pain Quotidien, La Lorraine, LMS, 

Materialise, Melexis, Melotte, Newtec, Option, Picanol, 

PinguinLutosa, Proviron, Renson, Reynaers Aluminium, Sarens, 

Sioen, Soudal, Studio 100, Taminco, TVH, Unifrost, Van de 

Velde, Van Hool, Vyncke Energietechniek, Willemen... 

5. ‘Meer’ delokalisering 



6. Afrika blijft afhankelijk van onze giften 



Campagne 2017: een humaan 
migratiebeleid 

Grondoorzaken gedwongen 
migratie aanpakken  

Geen symptoombestrijding (ontwikkelingsgeld voor meer grens-
bewaking en grenscontroles). Wel int’l solidariteit: ontwikkelings-
samenwerking, duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid nemen 
de grondoorzaken gedwongen migratie weg. 
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 Hoe helpen?  “C’est très simple. In Afrika fabrieken bouwen waar 
onze jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren” 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.goededoelen.be/media/4772/logo11_500_kleur.jpg&imgrefurl=http://www.goededoelen.be/organisation/?id=0421210424&docid=EprvnIV02q2j3M&tbnid=49PlMYoET__CGM:&vet=10ahUKEwjtvbLAg6bTAhWOI1AKHZOnA3kQMwgrKAMwAw..i&w=500&h=215&bih=775&biw=1207&q=11 11 11 logo&ved=0ahUKEwjtvbLAg6bTAhWOI1AKHZOnA3kQMwgrKAMwAw&iact=mrc&uact=8


De trek – De drenkeling 

“Zelfs als er sociale vrede is, geen oorlog, geen dictatuur, geen jihad of 
verwoestende natuurrampen willen de jongeren weg. Er is geen werk en 

zij willen geld verdienen. Als Europa niet helpt houdt de migratie niet op” 
(burgemeester Thiam van hard getroffen dorpje in Senegal). 

Canvas 

VPRO 

 4/1/2017 

21:30 

 Hoe helpen?  “C’est très simple. In Afrika fabrieken bouwen waar 
onze jongeren kunnen werken, dan hoeven die niet te migreren” 

http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html
http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html
http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html
http://www.vpro.nl/programmas/de-trek/kijk/afleveringen/drenkeling.html


“Geen enkel land heeft zich zonder maakindustrie uit de armoede kunnen 
opwerken. Afrika heeft alle troeven om zich te industrialiseren, niet in het 

minst haar enorme, jonge, opgeleide middenklasse: Afrika kan in 2035 buigen 
op evenveel hoger geschoolden in de fleur van hun leven als China.”  

 

Circulaire migrant ing Talla Faye (SIEMENS Industrial Automation), 
tijdens de debatavond ‘Onze internationale toekomst’ in Haaltert op 21 oktober 2016  

http://www.haaltert.be/


Afrika: troeven industrialisering 
 

 brede Afrikaanse intellectuele middenklasse: 
 moderne bedrijfskundige ontwikkelingen; 
 échte onafhankelijkheid; 
 aanpak interne ongelijkheid. 

 

 hydrosolaire energie; 
 akkergronden van de wereld;  
 toegang tot nieuwste technologieën; 
 diaspora;  
 belangrijke Afrikaanse financiële elite; 
 ontluikende democratieën (Senegal, Ghana, Benin, … Ivoorkust). 

Recente ontwikkelingen 
Enorme structurele mutaties 
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droom: ‘Westers’ maatschappijmodel 

Industrialisering  Afrika in twee decennia  ipv twee eeuwen in het Westen 



Dé troefkaart van Afrika!  
De nieuwe jonge ‘opgeleide’ middenklassse   

de vooruit wil (Sénégal: 55.000 bacheliers/an) 

Demografisch dividend ‘Afrika 2035’  
Evenveel hoger opgeleiden ‘in de fleur van hun leven’ als China 



Afrikaanse troefkaart II 

Wereldprobleem: klimaat vs. energie 

Gedistribueerde hydrosolaire elektriciteit: 
energie & drinkwater 

Globalize or Trumpetize 



Afrikaanse troefkaart III 

Wereldprobleem: klimaat vs. energie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrika  
 

The Economist May 28th 2013 

To feed itself for the next half century, the 
world needs an agricultural revolution in Africa 
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Potentiële Afrikaanse troefkaart IV 
Integratie KMO’s in mondiale waardeketens 

Les pays africains ont la capacité de brûler plusieurs étapes pour s’intégrer directement 

dans une chaîne de valeur industrielle mondiale, sans même attendre que  

tous les autres maillons de la chaîne soient en place 



Afrikaanse troefkaart V 

‘De Dubai commercanten’ (financiële elite) 

Nieuw gegeven: Negatief rendement spaargeld  (2008) 

Private-equity investors are getting hot for Africa 
The Economist  Jan 24th 2015 



Massale ‘Circulaire Migratie’ 
Afrikaanse hoger geschoolden 

AFRIKA KOMMT!  Deutschlands Marshallplan mit Afrika 
Deutsche Wirtschaft und junge Experten aus Afrika profitieren von einander 

1.000  jaren moderne bedrijfservaring in EU  
‘brede intellectuele Afrikaanse middenklasse’ 

vs. 1.000 dagen EU expertise in Afrika 



Massale onderdompeling Westen  
 ondernemingen: nieuwe ideeën, contacten;  
 samenleving: normen en waarden, democratie. 

Circulaire migratie hoger opgeleiden 
‘Afrikaans demografisch dividend’ 

 externe (FDI) én interne investeringen (kapitalistische elite);  
 maakindustrie = koopkracht brede lage bevolking; 
 mondige middenklasse = democratie;  
 conflictpreventie;  
 voorkomen gedwongen immigratie;  
 geleidelijke afbouw ‘hulpprogramma’s’; 

 Koopkracht  EU niche producten. 

Samenwerking Afrika-EU uit welbegrepen wederzijds eigenbelang 
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Hét PROBLEEM 
van Afrika 

Wir müssen mehr 
Menschen in 

Europa von den 
Stärken unseres 

Nachbarkontinents 
überzeugen 



Willemen, Onderneming van het Jaar. Internationalisering is de 

nieuwe marsrichting. Niet in groeilanden in Azië of Zuid-Amerika, 

maar in Afrika. “Als je naar daar gaat als iedereen dat 
begrepen heeft, ben je te laat.” 

 

Johan Willemen 
CEO Willemen, Vicevoorzitter VBO  

De Tijd 9/10/2013 
Globalize or Trumpetize 



Ondernemer, NU ‘investeren’ in een competente, 
gemotiveerde Afrikaanse ‘Circulaire Migrant’, die komt werken!  

Een investering ‘beperkt risico’. 

De industrialisering van Afrika in twee decennia 
Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras 

Voorkomen dat China, Indië, Zuid-Korea, Turkije 
‘in onze achtertuin’ de kaas van tussen de boterham eten? 

http://www.migrationcirculaire.be/


2% ondernemingen doen zaken buiten Europa 

 3 x meer ‘Innoveren  & Internationaliseren’ 

‘Circulaire migratie’ 50.000 Bchlrs/jr = 200.000  banen 

‘Kennis delen’: kruisbestuiving ‘wereldburgers’ 
partners andere ‘culturen & continenten’  

     

Nieuwe welvaart ‘Noord-Oost-Zuid-West’! 

Wij, ‘verwende’ babyboomgeneratie, 

ons is het niet gelukt, sorry   

Samenvatting 



Jonge 
mensen 

…wij hebben jullie nodig! 
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