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Historiek

In juli 1954 - 11 juli om precies te zijn - of vijftig jaar 
geleden werd het boek 'Structurele Werkloosheid in 
West-Vlaanderen' van Guido Declercq en Olivier Vanneste 
gepubliceerd1. Amper drie jaar later volgde een tweede 
editie van de toen reeds vermaarde studie2.

Guido Declercq en Olivier Vanneste waren bij de publicatie 
amper 26 en 24 jaar oud. Zij hadden elkaar leren kennen 
aan de Leuvense universiteit en waren leden van de be
faamde economische studieclub van prof. Karei Pinxten 
en bezield door zijn gedachtengoed. In deze studieclub 
hadden beide auteurs in 1951 het plan opgevat om samen 
een studie te wijden aan de werkloosheidsproblemen in 
West-Vlaanderen. Aanleiding hiertoe was een prijsvraag 
uitgeschreven door de bestendige deputatie van 
West-Vlaanderen, over een economische studie van de pro
vincie. West-Vlaanderen telde ruim 16% van de Belgische

De jonge economisten Olivier Vanneste (24) en Guido Dedercq (26) 
bij de publicatie van hun vermaarde studie 'Structurele Werkloosheid 
in West-Vlaanderen' in 1954

werkloosheid en telde slechts circa 10% van de beroeps
bevolking. Vanneste had een eerste regionaal-economische 
studie opgesteld, waarin de economische indicatoren van 
een regio afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang 
werden ontleed. De confrontatie van gegevens gaf aan
leiding tot verklaringen die dienstig konden zijn voor het 
regionaal-economisch beleid. Declercq was een theoretische 
verklaring op het spoor voor een zonderling fenomeen dat 
scheen te botsen met de wetenschap.

Hoe kon het dat in een klein land als België een bepaalde 
streek systematisch hoge werkloosheid kende terwijl in 
andere streken er een tekort aan arbeidskrachten heerste? 
Blijkbaar werkte de gepostuleerde mobiliteit van de 
productiefactoren niet zoals de theorie deze voorschreef. 
West-Vlaanderen was hiervan een duidelijk voorbeeld. 
Declercq wist in zijn duiding van deze anomalie een theoretisch 
model te formuleren. De bijdragen van beide studiegenoten 
werden in 1953 met elkaar geconfronteerd, samengebracht en 
besloten met conclusies en praktische aanbevelingen.

Weinig wetenschappelijke publicaties hadden zo een 
grote impact op het economisch gebeuren van een 
streek als het boek 'Structurele Werkloosheid in 
West-Vlaanderen'.
Professor G. Eyskens schreef bij de publicatie van dit werk 
' . . .  de belangrijkste en omvangrijkste studie die over het 
regionaal aspect van de werkloosheid in ons land werd 
ondernomen en gesteund is op ernstig wetenschappelijk 
onderzoek van twee auteurs, die hierbij blijk geven van 
een hoogstaande economische scholing'. Minder dan een 
jaar later verscheen in 'Economie Survey of Europe in 1954' 
uitgegeven door United Nations, Department of Economie 
and Social Affairs, een lovende evaluatie. De studie van 
Guido declercq en Olivier Vanneste werd als belangrijk 
geciteerd. De redacteurs van het VN-rapport, zoals latere 
andere internationale bronnen, waren zich daarbij duidelijk 
bewust geweest van de wetenschappelijke en strategische
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eigenschappen van het boek, dat voorop lag op zijn tijd 
door een grondige theoretische onderhouw, systematisch 
en samenhangend toegepast op een achtergebleven regio 
in het hart van West-Europa. Wijlen John van Waterschoot, 
professor aan de K.U.L. wees in het LiberAmicorum Olivier 
Vanneste op de internationale uitstraling van de studie:
'Het innoverend karakter en de bijzondere allure van de 
regionaal-economische studie over West-Vlaanderen waren 
meteen internationaal erkend. Spijts de taalbegrenzing 
werd ze in de jaren vijftig en zestig ook meermaals om 
haar actualiteit en bruikbaarheid geprezen en geciteerd in 
meerdere Europese landen'.

Het lijkt dan ook gepast hier even bij stil te staan in het 
tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' waarvan beide auteurs 
aan de wieg stonden.

Guido Declercq en Olivier Vanneste waren met deze studie 
ook sant in eigen land, wat eerder uitzonderlijk is. 'Structu
rele werkloosheid' lag mede aan de basis van de oprichting 
van de West-Vlaamse Economische raad (WER, later om
gevormd tot GOM West-Vlaanderen) en het West-Vlaams 
Economisch Studiebureau (WES). Het gaf aan Declercq 
en later Vanneste meteen het moreel en deskundig gezag 
om aan het economisch ontwikkelingswerk van West- 
Vlaanderen gestalte te geven.

Inhoud van het boek

De studie zelf is opgedeeld in twee delen. De auteurs 
behandelen in een eerste theoretisch deel en op indringende 
wijze de problematiek van de structurele werkloosheid, 
gezien door het oog van een economist. Het tweede meer 
toegepaste deel onderzoekt systematisch de toestand in 
West-Vlaanderen volgens uiteenlopende invalshoeken en 
mondt uit in een aantal samenhangende aanbevelingen tot 
het voeren in een langetermijnperspectief van een regio- 
naal-economisch beleid ten gunste van West-Vlaanderen.

Het begrip 'structurele werkloosheid'

In de jaren 1950 werd klassiek een onderscheid gemaakt 
tussen drie soorten werkloosheid: frictie-, seizoen- en 
conjunctuurwerkloosheid. Hoe omschreven de auteurs deze 
soorten werkloosheid?

Iedere dynamische economie heeft af te rekenen met het 
verschijnsel van frictiewerkloosheid. Het gaat om een 
percentage van de actieve bevolking dat, afhankelijk van de 
omstandigheden, werkloos blijft. De auteurs spraken van 
een 'onverkleinbaar minimum' van werkloosheid, 
eigen aan een land, gedurende een bepaalde periode.
In een dynamische economie is het noodzakelijk dat de 
productiefactoren zonder ophouden streven naar betere 
combinaties. Ook de consument heeft een wijzigend 
behoeftenpatroon. De arbeider die vrijwillig zijn werk opzegt 
omdat hij elders betere arbeidsvoorwaarden verwacht, 
bevordert dit proces. Zo handelt ook de ondernemer die 
zich in de concurrentiestrijd onafgebroken genoodzaakt 
ziet naar voordeliger productievoorwaarden te streven.
Hoe zwaarder de loonkost in de kostprijs van een product, 
hoe meer de ondernemer wordt aangespoord om bespa
ringen op arbeid te maken. Hij handelt ongetwijfeld in zijn 
persoonlijk belang. Wat velen niet beseffen is dat tegelijk 
het algemeen belang wordt gediend en dit op een twee
voudige wijze. Allereerst is er een vrijwaring van tewerkstel
ling en koopkracht voor zover beide van de concurrentie
voorwaarden van de onderneming afhangen. Verder geniet 
de gemeenschap direct en indirect van de kostprijsverlaging 
van deze producten. De frictiewerkloosheid die resulteert 
uit de aangehaalde oorzaken is het gevolg van de onvol
komen mobiliteit van de arbeid. De werknemer die zonder 
werk valt, kan in vele gevallen niet onmiddellijk een nieuwe 
baan vinden en bijgevolg is er een kortere of langere 
periode tussen de oude en de nieuwe betrekking.
Het percentage van frictiewerkloosheid wordt dikwijls op 
3%  geraamd. De 3% van de Britse econoom Beveridge in

■ Weinig wetenschappelijke publicaties hadden zo een grote impact op het economisch gebeuren van een streek als het boek 'Structurele Werk
loosheid in West-Vlaanderen'
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zijn boek 'Full Employment in a Free Society' zijn een gekend 
begrip. Door de snelle technologische ontwikkeling en de 
globalisering van de economie zijn we van mening dat dit 
percentage momenteel wel iets hoger ligt. Dit percentage 
kan ook niet worden veralgemeend tot alle segmenten van 
de arbeidsmarkt. De kloof tussen geschoolden en niet 
geschoolden is thans veel groter dan vijftig jaar geleden.

Seizoenwerkloosheid is makkelijker te vatten. Zo vinden 
we de seizoengang van de natuur weerspiegeld in de 
economie. Seizoenwerkloosheid in de landbouw, voedings
industrie (denk aan de suikerbietenverwerking) en het 
kusttoerisme zijn wel gekend. Doch niet enkel de natuur 
is aansprakelijk, ook mode en institutionele factoren zijn 
oorzaak van alternerende uitzettingen en inkrimpingen van 
productie en tewerkstelling.

Een derde soort van werkloosheid houdt verband met de 
cyclische ups en downs van de economie. Men noemt dit 
conjunctuurwerkloosheid. De economie is onderhevig 
aan opeenvolgende fasen van voorspoed en verzwakking. 
Dit uit zich zeer sterk op de arbeidsmarkt.

Tot daar de klassieke vormen van werkloosheid elk met hun 
typische duur. Frictiewerkloosheid is gewoonlijk korter dan 
drie maand; seizoenwerkloosheid is per definitie minder 
dan een jaar en conjunctuurwerkloosheid overtreft in vele 
gevallen meer dan 12 maanden.

In het boek ' Structurele werkloosheid' hebben Declercq 
en Vanneste een plausibel antwoord willen geven op twee 
vragen die elkaar aanvullen. Deze vragen waren: (a) 'Wat is 
structurele werkloosheid?' en (b) 'Welke zijn de kwalen die 
zich in de West-Vlaamse economie opnieuw geopenbaard 
hebben zodra de reconversieperiode kort na de tweede 
wereldoorlog was beëindigd?'. Hierbij willen we vooral 
stilstaan bij de eerste vraag.

Het begrip structurele werkloosheid was niet nieuw.
Voor de publicatie van 'Structurele werkloosheid' waren er 
twee tegenstrijdige opvattingen in omloop. De eerste op
vatting bestond erin elke vorm van structurele werkloosheid 
te ontkennen en de vermeende vorm van werkloosheid 
gelijk te stellen met frictiewerkloosheid of een verlengde 
frictionele werkloosheid. Declercq en Vanneste noemden 
dit de frictionele opvatting van structurele werkloosheid.
Een tweede toen opgaande opvatting erkende wel het 
bestaan van structurele werkloosheid, maar zag hierin niet 
meer dan één van de componenten van de werkloosheid.
Zij onderscheidde zich enkel van de andere werkloosheids- 
vormen door een langere duur. 'Structureel' werd aanzien 
als 'bestendig'. De oorzaak van de bestendige werkloos
heid was volgens deze opvatting een bestendig tekort aan 
werkgelegenheid. De bovenvermelde auteurs omschreven 
deze opvatting als de 'residuele opvatting van de structu
rele werkloosheid'.

Tegenover deze beide weinig doordachte opvattingen 
hebben Declercq en Vanneste een theorie van structurele 
verzwakking gesteld. 'Onder structurele werkloosheid zal

hier steeds worden verstaan: 'de werkloosheid aangetroffen 
in een structureel verzwakte streek'. De structurele werkloos
heid van een streek komt tot uiting in een aanzwelling van 
de frictionele werkloosheid en van de seizoenswerkloosheid 
en in een vervorming van het conjunctuurpatroon van de 
economie van een structureel zwakke streek. Essentieel is 
hierbij het betrekken van het element ruimte in de econo
mische analyse. Voorheen was er enkel aandacht voor de 
factor tijd. In een economisch zwakke streek is de produc
tiviteit van de arbeid gemiddeld lager dan in de sterke 
streken. Als gevolg hiervan zijn de lonen en de wedden 
lager en loopt het gemiddeld inkomen per capita in de 
structureel zwakke streek relatief gezien achteruit.
De lagere productiviteit - om welke reden ook - veroorzaakt 
op de duur werkloosheid.

Laten we dit even verder toelichten. Op een zwakke streek 
wordt allereerst de frictiewerkloosheid van de naburige 
sterke streken afgewenteld. Het seizoenwerk waarvoor 
geen arbeidskrachten beschikbaar zijn in sterke streken, 
wordt meer en meer door de bevolking van de zwakke 
streek uitgevoerd bij gebrek aan meer aantrekkelijke jobs.

Het hoeft weinig verbeelding om aan te nemen dat de 
arbeidsmigratie van de zwakke streek naar de sterke 
streken wordt aangewakkerd. Hierdoor wordt de zwakke 
streek conjunctuurgebonden aan de sterke streken.
Elkeen weet wat dit betekent: de pendelaars worden bij 
laagconjunctuur het eerst afgedankt en het laatst terug 
aangeworven bij een herneming.

Het proces van structurele verzwakking eindigt hiermee 
niet. De arbeidsmigratie slaat geleidelijk om in een defi
nitieve migratie. Wie migreert? Het zijn de jongeren met 
hun gezin, de meest dynamische krachten en vooral de 
geschoolden. De scholing ter plaatse wordt ontmoedigd.
De verzorgende sector gaat kwijnen omdat het verbruik 
door de lagere inkomsten wordt gedrukt. Tengevolge van 
het gebrek aan werkgelegenheid wordt een zwakke streek 
geconfronteerd met verdoken werkloosheid in landbouw 
en in de distributie. Het hoeft niet te verwonderen dat het 
sociaal kapitaal van een zwakke streek (wegen, kanalen, 
havens, nutsvoorzieningen, enz.) worden verwaarloosd.
Men zou verwachten dat een zwakke streek private inves
teringen aantrekt. Dit gebeurt niet omdat de 'external 
economies' van de sterke streken veel belangrijker zijn dan 
de lagere lonen. Met andere woorden, het gaat om een 
vicieuze cirkel

Hoe deze cirkel doorbreken? De beide auteurs formuleer
den een aantal voorstellen in de besluiten van hun studie.

Beleidsvoorstellen die hun tijd voorop lagen

Deze studie was niet enkel verhelderend omwille van de 
scherpe analyse van de economische situatie van West- 
Vlaanderen in het begin van de jaren vijftig en de totaal 
nieuwe kijk op structurele werkloosheid, doch ook omwille 
van de geformuleerde beleidsvoorstellen. Sommige lijken
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nu evident, doch dit was in die tijd niet het geval. Ook hier 
waren de auteurs hun tijd voorop. De meeste van deze 
voorstellen zijn sinds lang gerealiseerd. Laten we enkele van 
deze voorstellen samenvatten.

De auteurs stellem'de structurele reconstructie van de 
West-Vlaamse economie vergt een uitbreiding van de plaat
selijke werkgelegenheid. Dit betekent dat deze heropbouw 
zal afhangen van beslissingen die door de ondernemers 
dienen genomen te worden, gesteund en aangevuld 
evenwel door beslissingen te nemen door de overheid'
In hun redenering stond een regionaal-economische 
politiek centraal. Let wel: deze was in ons land onbestaande 
en kende pas een schoorvoetend begin in 1959 met de 
'wetten Eyskens'. Zij pleiten voor een ontwikkelingsge- 
west in West-Vlaanderen gebaseerd op de sterke troeven 
van de provincie. Een ontwikkelingsgewest langs de as 
Brugge-Kortrijk wordt centraal gesteld om te slagen in een 
industrialiseringsproces De argumenten waren duidelijk. 
Concentratie op een klein gebied verhoogt de effecten en 
reduceert de kosten. Op de as Kortrijk-Brugge konden de 
vestigingsfactoren met een minimum aan middelen worden 
verbeterd, waren de nodige arbeidskrachten op lange 
termijn verzekerd en waren de grootste vermenigvuldi- 
gingseffecten te verwachten. Door dit ontwikkelings
gebied zou zowel de uitbouw van Brugge-Zeebrugge als 
van Oostende en het arrondissement leper in de onmiddel
lijke toekomst worden gebaat. De keuze van de as Kortrijk- 
Brugge wordt uitvoerig gemotiveerd.

De auteurs geven ook een invulling van het regionaal beleid 
ten voordele van West-Vlaanderen:
• Het beschikken over een 'permanente survey' bij te 

houden door een daartoe speciaal opgericht studie
centrum. Men dacht duidelijk in de richting van een 
West-Vlaams economisch studiebureau. Zij omschreven 
de taak van het studiecentrum als volgt: '.. het verloop 
van de West-Vlaamse economie op de voet te volgen, 
de kengetallen van het West-Vlaams economisch land- 
schap vast te stellen en over de licht-en schaduwzijden 
van de provinciale volkshuishouding alle nodige voor
lichting te geven binnen en buiten West-Vlaanderen'.
Om de structurele verzwakking van de provincie te rem
men, stelden zij een jaarlijks uitbreiding van permanente 
tewerkstelling met 1.000 tot 1.500 eenheden;

• Verbetering van de vestigingssituatie via transport
faciliteiten, nutsvoorzieningen, woon- en recreatiege- 
legenheden;

• Streekgerichte aanpak van de ruimtelijke ordening op 
gemeentelijk niveau;

• Bouwrijp maken van industrieterreinen door samenwer
king van de gemeenten;

• Aangepaste huisvestingspolitiek en verbetering van de 
transportverbindingen (nu spreken we van mobiliteits- 
politiek);

• Stimulering van het vakonderwijs in het kader van de 
industrialisatiepolitiek;

• Selectieve industrialisatie met oog voor diversificatie;
• Veel aandacht voor de ambachtelijke bedrijven, nu KMO 

genoemd;

• Aandacht voor structurele verbetering van landbouw en 
visserij;

• De regionale economische politiek moet aandacht 
schenken aan de mogelijkheden van het kusttoerisme;

• West-Vlaanderen moet geloven in haar eigen heropleving.

Oprichting van WER en WES

De provinciale overheid was er zich van bewust dat er initiatieven 
moesten worden genomen om het economisch tij te doen 
keren. Een eerste initiatief was de oprichting van een com
missie tot bestrijding van de werkloosheid en de uitbreiding 
van de nijverheid. De naamgeving van de commissie was 
typerend voor de situatie in West-Vlaanderen. Dit comité 
werd later uitgebreid en 'Provinciale Commissie tot Bevordering 
van het Bedrijfsleven in West- Vlaanderen' genoemd.
Een tweede initiatief kwam uit een onverwachte hoek.
Een beperkt aantal studenten in de economie aan de KU 
Leuven richtten de Westvlaamse Ekonomische Studie
kring op. Declercq en Vanneste maakten hiervan deel uit. 
Deze studiekring kreeg gehoor bij de provinciale overheid, 
die er op aandrong dat de Studiekring of een van haar 
leden zou deelnemen aan de eerste wedstrijd voor eco
nomische monografieën. Het thema was de economische 
toestand van West-Vlaanderen en de te nemen maatre
gelen om de werkloosheid te verminderen. De studie van 
Declercq en Vanneste kwam echter niet tijdig klaar voor de 
provinciale wedstrijd. Maar in juli 1954 rolde het boekwerk 
van de pers onder de titel 'Structurele werkloosheid in 
West-Vlaanderen'.

De studiekring pleitte reeds in 1952 voor de oprichting 
van een Westvlaams Ekonomisch Studiebureau (WES).
Pas later kwam dezelfde studiekring tot het inzicht dat 
er naast het studiebureau een ontwikkelingsorganisme 
moest worden opgericht waarin iedereen met gezag op 
het economische vlak zich moest thuis voelen. Zo kwam 
de idee van de Westvlaamse Ekonomische Raad (WER) 
tot stand. Ongetwijfeld heeft het studiewerk 'Structurele 
werkloosheid in West-Vlaanderen' door de geschetste 
beleidslijnen en aangegeven oplossingen, de kansen voor 
de oprichting van de WER fel doen toenemen. De officiële 
oprichting van de WER had plaats in november 1954. 
Aanvankelijk was het WES een onderdeel van de WER.
Op initiatief van de WER werd eind 1959 beslist het WES 
als autonome instelling op te richten. De opsplitsing had 
vooral als doel het WES als studieorgaan meer opdracht- 
ontvankelijk te maken en de onafhankelijkheid van de 
researchfunctie te waar-borgen, zowel in zijn analyse als 
in zijn besluitvorming. Het is pas in 1975 dat de GOM 
West-Vlaanderen de WER heeft opgevolgd.

Enkele sociaal-economische indicatoren vijftig jaar later

De indicator die het meest tot de verbeelding spreekt is 
ongetwijfeld de evolutie van het aandeel van de West- 
Vlaamse werkloosheid in België (zie figuur 1). Deze daalde 
van circa 16% in het begin van de jaren vijftig tot 6 a 8%
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Figuur 1
Aandeel van West-Vlaanderen in de werkloosheid van België, 1949-2003
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gedurende de jongste jaren. In het jaar 2000 was het aan
deel zelfs gezakt tot circa 5%. Dit moet worden vergeleken 
met het aandeel in de beroepsbevolking van 11,4%. Hieruit 
kan men besluiten dat het verschijnsel van de structurele 
werkloosheid nagenoeg is verdwenen,ook in de Westhoek. 
Seizoenwerkloosheid blijft, met uitzondering voor de kust
zone, zeer beperkt.
Asociale pendelbewegingen, vast te stellen op de perrons 
van de spoorwegstations, behoren tot de geschiedenis
boeken. Merkwaardig is de evolutie van de grensarbeid 
naar Frankrijk. Dit is herleid tot een historisch laagtepunt; 
in 2003 waren er minder dan 1.000 tegenover 37.000 in 
het begin van de jaren vijftig (oude grenzen West- 
Vlaanderen) of 26.000 nieuwe begrenzing. Wat meer is, 
de Fransen zijn een gegeerde arbeidskracht in de West- 
Vlaamse industrie. In 2003 hadden 4.000 Fransen een job 
in West-Vlaanderen.

Een belangrijk gedeelte van de inkomensachterstand 
werd opgehaald. In het begin van de jaren zestig lag het 
West-Vlaams gemiddelde 15,6% beneden het rijksniveau.
In 2001 was het belastbaar inkomen per capita nog slechts 
1,8% beneden het nationaal gemiddelde.

Even merkwaardig is de ontwikkeling van de migratie
cijfers In het begin van de jaren vijftig bedroeg het uitwij- 
kingsoverschot ongeveer 3.000 eenheden per jaar; in de 
jongste 10 jaar groeide het inwijkingoverschot van onge
veer 1.000 personen tot 3.000 in 2003. Er dient opgemerkt 
dat het beeld niet hetzelfde is voor alle leeftijdsgroepen.
De inwijking wordt vooral genoteerd bij de oudere leeftijds
klassen en dit ten voordele van de kustgemeenten.

Besluit

Ik wil deze verjaarsdagsbijdrage afsluiten met twee 
consideraties:

Allereerst raad ik de jongere generatie aan het boekwerk 
'Structurele werkloosheid' te lezen. Het blijft intellectueel 
en beleidsmatig een merkwaardig werkstuk.

Ten tweede, is het bewijs geleverd dat een team van 
bekwame en dynamische krachten een schijnbaar hopeloze 
economische situatie kan rechttrekken. De rol van WER 
-  later GOM - en WES waren hierbij onmiskenbaar.
Zij wisten uit de bestaande troeven en externe omstandig
heden het maximale te halen.

Het zou echter totaal verkeerd zijn te menen dat West- 
Vlaanderen vandaag niet langer een behoefte heeft aan een 
dynamisch, alert en autonoom ontwikkelingsorganisme en 
studiebureau. Het economisch gebeuren is in een permanente 
ontwikkeling en er dient voortdurend worden geanticipeerd 
op de gangbare trends. Ook vandaag kent de West-Vlaamse 
economie zwakten waaraan dringend moet worden gewerkt.

Ten slotte moge deze bijdrage een hommage zijn aan 
Guido Declercq en Olivier Vanneste voor hun onschatbare 
bijdrage tot het economisch denken en de sociaal-econo- 
misch ontwikkeling van West-Vlaanderen. West-Vlaanderen 
is hun veel dank verschuldigd.

1 Eerste editie: G. DECLERCQ en O. VANNESTE, Structurele Werkloos
heid in West-Vlaanderen -  Een Regionaal-Economische Studie, 377 
blz., uitg. Bank van Roeselare, 1954

2 Tweede editie: G. DECLERCQ en O. VANNESTE, Structurele Werk
loosheid -  Deel I: Theorie van de Structurele Werkloosheid, 130 
blz.; Deel II: Structurele Werkloosheid in West-Vlaanderen, 278 blz., 
Centrum voor Economische Studiën, Katholieke Universiteit Leuven, 
1957. Het Centrum voor Economische Studiën bij de Leuvense uni
versiteit was een jaar tevoren opgericht door Prof. Gaston Eyskens. 
De uitgave van het boek was als het ware een eerbetoon aan Karei 
Pinxten, de inspirator van de studie.
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