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West-Vlaanderen Werkt 50 jaar
Lieselot Denorme • sociaaleconomisch beleid, WES 

Het ontstaan
In 1959, vijf jaar na de oprichting van de Westvlaamse Ekonomische Raad (WER) en in het jaar waarin het Westvlaams Ekonomisch Stu-
diebureau (WES) werd gesticht, verscheen het eerste nummer van ‘West-Vlaanderen Werkt’. Eén van de grondvesten van de WER-WES 
was de publicatie ‘Structurele werkloosheid in West-Vlaanderen’. De auteurs, Guido Declercq en Olivier Vanneste, waren beiden 
pioniers van de WER-WES. 

West-Vlaanderen kende in de jaren vijftig 45.000 werklozen (West-Vlaanderen kende toen de hoogste werkloosheidsgraad van alle 
Belgische provincies), ruim 30.000 grensarbeiders, ongeveer 10.000 seizoenarbeiders, een relatief zeer laag inkomen per capita en een 
jaarlijks emigratieoverschot van 3.000 tot 4.000 personen. Het waren vooral de meest dynamische jongeren en gezinnen met kinderen 
die onze provincie verlieten.

De laatste alinea van het theoretische gedeelte van het boek’ Structurele werkloosheid in West-Vlaanderen’ luidde als volgt:

“De structurele verzwakking, hebben wij gezien, is niet enkel een achteruitgang in cijfermatige termen, maar terzelfdertijd een verslechtering van 

het psychologisch klimaat van een streek. Op gevaar af één van de werkzaamste instrumenten ter heropmontering van de structureel zwakke 

streek links te laten liggen, moet de structuurpolitiek ook psychologische middelen gebruiken. Hiertoe behoren: voorlichting in de streek en voor-

lichting naar buiten. 

Wij houden er aan te beklemtonen dat deze voorlichting niet alleen de kwade posten moet bekend maken. Ook de groeipunten, de verwezenlij-

kingen en de projecten moeten voordurend in herinnering worden gebracht. 

De confrontatie van de economist met de structurele werkloosheid leert dat het probleem van de economische achteruitgang van een streek uiterst 

ingewikkeld kan zijn. Deze confrontatie leert vervolgens dat de structurele werkloosheid geen fatum is, maar een situatie welke grotendeels ont-

staat tengevolge van menselijke beslissingen en vergissingen, en waaraan ook door geëigende maatregelen oordeelkundig verdeeld in de tijd kan 

verholpen worden. De kanker van de structurele werkloosheid is niet enkel door wetenschap en daden te helen; in het proces van deze genezing 

moet tenslotte ook het geloof in de toekomst van een streek medewerken.” 

In deze paragraaf valt één zin bijzonder op: “…moet de structuurpolitiek ook psychologische middelen gebruiken. Hiertoe be-
horen: voorlichting in de streek en voorlichting naar buiten”.

Deze gedachte primeert in de inleiding van Ridder P. van Outryve d’Ydewalle, gouverneur en algemeen voorzitter van de WER, 50 jaar 
geleden in het pilootnummer van West-Vlaanderen Werkt:

“A priori is de geboorte van ieder tijdschrift dat West-Vlaanderen eert mij een aangenaam en gelukkig iets. Een dubbele vreugde evenwel bereidde 

mij deze nieuwe publicatie – waarbij ik het redaktiekomitee van harte feliciteer – omdat zij precies datgene in het licht stelt en openbaar maakt, 

wat mij voor West-Vlaanderen steeds zo bijzonder belangrijk was.

Ik weet dat eenzelfde vreugde allen beroeren zal, die samen met mij de levenskracht van onze provincie trachten te bevorderen en die aldus haar 

welvaart en ekonomische bloei tot hun bekommernis maakten.

Daarom wens ik dit tijdschrift een ruime verspreiding en sterke belangstelling toe.

Er blijft immers nog heel wat te verwezenlijken op gebied van ekonomische voorlichting. Elke poging die er naar streeft de bestaande leemten aan 

te vullen, verdient onze levendige belangstelling.

Er is, in sommige kringen, een zo verbijsterd gemis aan interesse, dat alle voorlichting of publiciteit in die zin over het hoofd gezien wordt. Het 

stemt tot een eerder pijnlijk nadenken!

Wie het in de grond goed meent met onze provincie, hij moge dan zelf geen persoonlijk belang hebben bij haar handel, nijverheid of landbouw, 

mag nooit of nooit een gelegenheid laten voorbijgaan om deze aktiviteiten te propageren of beter te doen kennen. Of wij er al dan niet bij be-

trokken zijn, het is onze plicht West-Vlaanderen in zijn handel, nijverheid en landbouw tot bij alle mensen te brengen en wie werkelijk van West-

Vlaanderen houdt, mag, noch kan zich aan die plicht onttrekken.

Is «voorlichting» ook «werkverschaffing», dan begroet ik in dit tijdschrift een nieuw en deugdelijk instrument tot de verwezenlijking daarvan en 

een gemakkelijk maar krachtig hulpmiddel om West-Vlaanderen en zijn bevolking te helpen zoals wij het ons voorgeschreven zien en ons hart het 

ons ingeeft.”



21

Regionale media West-Vlaanderen Werkt 4, 2008

Deze woorden geven precies weer waarom West-Vlaanderen Werkt voor het eerst werd gepubliceerd. Het tijdschrift was een communi-
catiemiddel om de kernideeën die bij de toenmalige WER aanwezig waren te verspreiden bij het bedrijfsleven, de sociaaleconomische 
wereld en de bevolking.
De titel van het tijdschrift is op zichzelf merkwaardig te noemen. ‘West-Vlaanderen Werkt’ symboliseert de streek West-Vlaanderen. 
De titel illustreert de mentaliteit en de economische ingesteldheid van de West-Vlaming. Niet-West-Vlamingen hebben het hier soms 
moeilijk mee. 

Focus
Het is logisch dat de focus van het tijdschrift in de beginjaren bij de werkloosheidsproblematiek en de industrialisatie lag. Ook landbouw 
kwam regelmatig aan bod. Toen was nog 25% van de actieve bevolking werkzaam in de landbouw. Na verloop van tijd werden ook 
andere economische thema’s zoals toerisme, luchtvervuiling en ruilverkaveling aangekaart. Het tijdschrift beperkte zich dus niet alleen 
meer tot onderwerpen die rechtstreeks met de economie in West-Vlaanderen te maken hadden, ook thema’s die wat meer aan de rand 
lagen van de objectieven van het tijdschrift kwamen aan bod. In deze tweede fase was het de bedoeling een zo breed mogelijk overzicht 
te geven van wat in West-Vlaanderen op sociaaleconomisch vlak leefde.
In een derde fase, einde jaren 90, werd beslist om het tijdschrift opnieuw een meer economische invalshoek te geven. Deze fase leidde 
ook tot de invoering van jaarlijkse themanummers, waardoor bepaalde thema’s dieper konden uitgewerkt worden. In 2007 is ten slotte 
beslist om enkel nog met themanummers te werken. 
Sinds de derde fase werd er in elk nummer een West-Vlaams bedrijf in de kijker geplaatst. Hierbij kwam menig KMO-bedrijf aan bod. 
Ook in de eerste fase werd reeds aandacht geschonken aan individuele bedrijven, en dit in de rubriek ‘Westvlaamse bedrijven’.

Van betalend medium tot gratis verspreiding
West-Vlaanderen Werkt was oorspronkelijk een betalend medium. Gedurende een lange periode had het tijdschrift een zeer ruim abon-
neebestand, en dit zowel in economische als niet-economische middens. Door het steeds toenemende aanbod aan tijdschriften, het 
samenvoegen van gemeenten en het feit dat West-Vlaanderen Werkt zich steeds minder focuste op één bepaald segment, begon het 
aantal abonnees echter te dalen. Op dat moment is beslist om de focus opnieuw op het economische te leggen en om het tijdschrift 
gratis te verspreiden. De oplage werd opgetrokken van 1.500 tot 4.000. Momenteel bedraagt de oplage 4.120 exemplaren, maar som-
mige dossiernummers worden nog ruimer verspreid. Zo had het meest recente nummer over kusttoerisme bijvoorbeeld een oplage van 
4.500 exemplaren. Door de stijging van de oplage steeg niet enkel het lezerspubliek, er was ook een ander positief neveneffect. Het 
werd gemakkelijker om adverteerders aan te trekken. Een beperkt advertentievolume was en is nodig om de leefbaarheid van het tijd-
schrift te verzekeren.  

Positief, kwalitatief en onafhankelijk
Kenmerkend voor West-Vlaanderen Werkt is dat men er altijd naar gestreefd heeft om positieve artikels te hebben. Het medium is nooit 
gebruikt om dingen af te breken. Kritiek kon, maar deze moest onderbouwd en opbouwend zijn. 
Daarnaast werd de inhoud van de artikelen ook nooit politiek beïnvloed Er bestond een gentleman agreement dat wanneer leden van de 
beheerraad van de WER in de nationale politiek stapten, zij ontslag namen. De politieke onafhankelijkheid was ook een van de motieven 
om bij de oprichting van de GOM - West-Vlaanderen in 1977, het tijdschrift over te dragen aan WES. Deze onafhankelijkheid is nog 
steeds erg kenmerkend en belangrijk voor West-Vlaanderen Werkt. 

Verder werd altijd veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van de bijdragen - artikels, regioscan, spectrum, fiscale focus en de 
nieuwtjes - en de vormgeving van het tijdschrift. Het tijdschrift streefde steeds naar een verzorgde stijl. Op geregelde tijdstippen werd 
de lay-out aangepast om te beantwoorden aan de evoluties in de uitgeverswereld.

Het past hier ook te benadrukken dat het tijdschrift steeds de ondersteuning kende van de provincie West-Vlaanderen. Zonder haar 
morele en financiële steun was het niet mogelijk een niet-commercieel tijdschrift 50 jaar in stand te houden.

Redactieraad
Belangrijk is ook de evolutie in de samenstelling van de redactieraad. Gedurende lange tijd was de inbreng van externen in de redactie-
raad de regel. Een inbreng die bijzonder waardevol was. In deze tijd verzorgde ook menig redactielid gewaardeerde bijdragen. Door de 
grotere inbreng van WES-medewerkers en het gewijzigde concept van het tijdschrift, werd in het jaar 2000 overgestapt naar een meer 
interne redactieraad. De redactieraad wordt sinds 1979 voorgezeten door dr. N. Vanhove.

De toekomst
Na 50 jaar, of precies 225 nummers, heeft West-Vlaanderen Werkt nog steeds als doel het bedrijfsleven, de middengroepen en de ge-
meentelijke, provinciale, gewestelijke en nationale overheden te informeren over sociaaleconomische thema’s, en dit met de nadruk op 
West-Vlaanderen. Het is de bedoeling van het redactiecomité om in de komende decennia de voorlichtingsfunctie over sociaaleconomi-
sche thema’s verder te zetten. In een snel veranderende wereld is voorlichting namelijk meer dan ooit een noodzaak!

Met dank aan alle vorige redactiesecretarissen van West-Vlaanderen Werkt, 
Julien Pattyn, Dirk Sanders, Brigitte De Proost en Sabine Simoens.


