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-*• voorkomen of bestrijden van leegstand
-► streven naar een evenwichtig uitgebouwd winkelapparaat
-*• creëren van aantrekkelijk openbaar domein
-► verhogen van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 
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Hoe aantrekkelijk is uw centrum voor inwoners, handelaars, 
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hans.desmyttere@ wes.be  
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Ten Geleide West-Vlaanderen Werkt 2, 2006

Design en productontwikkeling, het thema van dit dos
siernummer, waren in het midden van de vorige eeuw nog 
nagenoeg onbekende begrippen. Om het hoofd te bieden 
aan de sterke internationale concurrentie is permanente 
productontwikkeling nu een must in alle sectoren van onze 
economie. Ook design wordt in steeds meer sectoren een 
belangrijke factor van 
differentiatie en het schep
pen van een competitief 
voordeel. Mare Dubois,
Designmeester Kortrijk, 
wijst in dit dossiernummer 
op de essentiële rol van 
design in het industrieel 
proces.

Design heeft in het eco
nomisch leven van West- 
Vlaanderen - en van 
Vlaanderen en België in 
het algemeen - grotere 
aandacht gekregen door 
de hoogstaande 'Biënnale 
Interieur' van Kortrijk. Fa- 
rida O'Seery, Directeur van 
de 19de Biënnale Interieur 
(2004) schreef in de inlei
ding van de cataloog: 'De
sign is niet enkel dat dure 
meubel. Bekijk het maar 
veel, veel breder. Design is 
hoe we de dingen in onze 
leefomgeving vormgeven.
Doen we dat op een eigen
tijdse manier en gebruiken 
we daarbij alle middelen die eigen zijn aan onze tijd, dan zijn 
we bezig met design'.

Design strekt inderdaad veel verder dan de meubel
sector. Hoewel niet alle sectoren in dit nummer aan bod 
kunnen komen, is dit dossiernummer hiervan een getuige
nis. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de kle- 
dingtextielsector met een bijdrage van Philippe Vlerick en

Rinze Koopmans (üco). Lieselot Denorme (WES) brengt een 
kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de verlichtings- 
sector in West-Vlaanderen.

Design vraagt echter ook de inzet van bekwame mensen. 
Daarom zijn de geschikte creatief-technische opleidin

gen zo belangrijk. Frederik 
D'hulster en Ronald Bastiaens 
(HOWEST - departement PIH) 
benadrukken het belang van 
productontwerpers die inspe
len op de noden van de be
drijven.

Centraal in dit dossiernum
mer vindt u een reportage 
over de 'Stichting Interieur'.
Daaruit blijkt alvast dat onze 
regio toonaangevend is in de 
designwereld. In de rubriek 
'Spectrum' brengen we hier
van een aantal concrete voor
beelden.

Laat dit dossiernummer een 
aansporing zijn voor de West- 
Vlaamse bedrijven om nog 
meer dan in het verleden de
sign en productontwikkeling 
zijn juiste plaats te geven in 
het bedrijfsmanagement. Het 
is aan onze bedrijfsleiders om 
design en productontwikke
ling vlees en bloed te geven.

Prof. dr. Norbert Vanhove
voorzitter redactiecomité 'West-Vlaanderen Werkt'

Doordacht design en permanente 
productontwikkeling zijn in 
alle sectoren een must om 

de internationale concurrentie 
voor te zijn
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Omarm het licht. Een betoverend licht 

dat je verwarmt, verleidt, bemint. Een 

samenspel van pure emoties, ragfijne 

technologie en een zuiver design.
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Buitenverlichting:Tube & Sunset

[ we create light: www.wever-ducre.com ]
Beversesteenweg 565 - B-8800 Roeselare - Tel +32 51 23 24 40 - in fo@ w ever-ducre.com
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Design als essentiële schakel
in het industrieel proces

Mare Dubois • Designmeester Kortrijk

Het Engelse woord "design" 
gebruiken wij vrij recent. Pas 
sinds de industriële revolutie 
zijn wij goederen op grote 
schaal gaan produceren. Een 
gemechaniseerd productiepro
ces en standaardisatie verplich
ten ons om na te denken over 
de vorm van de producten.

Alles is design, alles is immers 
vormgegeven, maar daarom 
nog niet op een inventieve of 
creatieve wijze. Bepaalde crea
ties komen nooit in productie, 
andere behoren tot de iconen 
van de 20ste eeuw.

Maar, al te vaak kijken wij enkel 
naar de vorm van de ontwer
pen, terwijl het vernieuwende 
meestal ligt in de directe rela
tie met de ontwikkeling van 
nieuwe materialen en bijzon
dere productiewijzen. W ie zorg 
besteedt aan beide aspecten 
- vorm en technologie - heeft 
alvast meer kans op succes.

Technische mogelijkheden

Nieuwe technieken en materialen hebben 
op hun beurt ook bijgedragen tot een an

dere (kijk op) vormgeving. Kunnen wij onze 
wereld nog voorstellen zonder kunststof
fen? Toen de Panton stoel in 1968 op de 
markt kwam, was de verbazing groot. Het 
was de eerste stoel gefabriceerd in één ma
teriaal en in één doorlopende vorm zonder 
montage, tevens te verkrijgen in felle kleu
ren. Dit ontwerp van Verner Panton werd 
een mijlpaal in de designgeschiedenis, niet 
enkel door de vorm, maar ook door een 
vernieuwend productieproces.

Ook op andere gebieden is het verleggen 
van de technische mogelijkheden het ver
trekpunt van designcreaties die tot de ver
beelding spreken. De technische evolutie 
van de verlichting is indrukwekkend: van 
de gloeilamp, via de TL lamp en de halo
geenlamp naar de LED verlichting. Tien jaar 
geleden was de LED nog experimenteel en 
onbetaalbaar, vandaag heeft deze grens
verleggende verlichtingstech- 
nologie ingang gevonden 
in veel toepassingen.
De LED zal ingrijpende 
gevolgen hebben in 
onze interieurs. In nog 
veel andere sectoren 
is het niet zozeer de 
vorm, maar zijn het 
de nieuwe materialen, 
of de verbetering van 
gekende materialen, 
die grensverleggend zijn.
Glas en beton zijn al lang 
niet meer hetzelfde als vijf
tig jaar gelden, met nieuwe 
spitstechnologie ontstaan 
nieuwe toepassingen met zowel 
een kwaliteitsverbetering als 
betere productiemogelijkhe
den.

Inventieve design

Er is een groot verschil tussen "styling" en 
"design". Het eerste is gericht op het uiter
lijke, op het aanpassen en verbeteren van 
de uiterlijke verschijningsvorm. Design gaat 
verder dan het beeld, het stelt fundamen
tele vragen, het zoekt naar een inven
tieve oplossing voor een specifiek 
probleem en reikt oplossingen 
aan die de ambitie hebben om 
het leven aangenamer te ma
ken.

Bedrijven die extra zorg 
besteden aan het uiterlijk 
van hun producten, ver
stevigen op die manier 
hun concurrentiepositie. 
Daarnaast moet men
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Met een betrouwbare energieleverancier doet u altijd de beste zaken. Luminus, de tweede grootste 
energieleverancier in Vlaanderen, kent die markt door en door. Wij zijn sterk op twee gebieden, namelijk 
gas en elektriciteit. Wilt u meer te weten komen over de voordelen die wij uw bedrijf kunnen bieden? 
Bel dan vandaag nog naar het telefoonnummer 011/72.26.16 of neem een kijkje op www.luminus.be. 
Onze medewerkers helpen u graag verder.

http://www.luminus.be
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een permanente voeling houden met de 
nieuwe uitdagingen die in de samenleving 
aanwezig zijn. De smaak en de consumptie
patronen van de mensen veranderen en een 
product dat hierbij aansluit "ligt in de markt" 
en resulteert in een commercieel succes.

Het voorbeeld bij uitstek van een inventieve 
designbenadering is ongetwijfeld het ver
haal van Swatch. Op het einde van de ja- 
ren zeventig werd Europa overspoeld door 
uurwerken met de nieuwe kwartstechno- 
logie waardoor de Zwitserse uurwerkindu
strie terechtkwam in een diepe crisis. Als 
antwoord hierop lanceerde Swatch in 1983 
haar eerste uurwerk. Een goedkoop product 
met een doordachte strategie en communi
catie. Swatch werd meer dan een object dat 
de tijd aangeeft, het product sloot naadloos 
aan bij een trend van personaliseren en indi
vidualiseren in de samenleving.

Het succes van een goed ontwerp

Welke is de formule om tot een goed en 
succesvol product te komen? Een verklaring 
vinden naderhand is eenvoudiger dan een 
voorspelling op voorhand. Aan de hand van 
twee voorbeelden is het mogelijk om te pei
len naar het succes van een goed vormge
geven product.

In 1994 presenteerde het Mechelse kan- 
toormeubelbedrijf Bulo haar nieuwe bu- 
reaumeubel, de H20 ontworpen door de 
ontwerpers Bataille & ibens. Terwijl het bedrijf 
voordien nauwelijks exporteerde werd de H20 
collectie een voltreffer over de gehele wereld. 
Het bedrijf kende een opmerkelijke groei, ook 
op het gebied van de werkgelegenheid. Waar 
ligt nu het succes van deze collectie? In een 
wereld waarin meer en meer een vervaging 
tussen woon- en werkruimte ontstaat kozen 
de ontwerpers voor de meest elementaire 
vorm van een tafel. De kruisvormige poten 
bezitten iets universeels, een uiterst herken
bare universele vorm. Samen met een goede 
communicatie / reclame is goede productde
sign van essentieel belang om zich beter te 
profileren op een concurrerende markt.

In de wereld van de barbecuetoestellen 
is Barbecook® een internationaal begrip 
geworden. Barbecook® is een geregi

streerd merk van Saey Home & Garden 
uit Kortrijk / Heule. Het is een innovatief 
product met een uniek aanmaaksysteem 
(QuickStart®). Reeds meer dan één miljoen 
stuks van deze collectie werden verkocht. 
Het succes ligt hem niet enkel in het tech
nisch aspect, ook het stijlvolle design (de 
gekende rode bolvorm!) en de keuze voor 
kwaliteitsvolle materialen zijn mede bepa
lend geweest. Maar ook de strategie om na 
de aankoop de consument persoonlijke te 
informeren alsof hij of zij behoort tot de 
grote Barbecook® familie is een niet te on
derschatten onderdeel van het succes.

In beide gevallen gaat het om meer dan een 
technisch goed product. De ontwerpers en de 
bedrijfsleiding hebben hun product ook op 
een sterke conceptuele wijze weten te positio
neren in een marktsegment.

Besluit

Om tot een succesvol product te komen is 
vandaag meer nodig dan technische ver
nieuwing, ook de vormgeving en de com
municatie zijn een integraal onderdeel van 
het creatief proces. Met enkel technische 
innovatie maakt men geen succesvolle 
producten. Design is meer dan elegante 
vormen bedenken, het is een wezenlijke 
schakel in een industrieel proces. ■
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Geen design & 
productontwikkeling zonder 
aangepaste opleiding
dr. ir. Frederik D 'hulster • docent industrieel ontwerpen HOWEST - departement PIH

• coördinator Master industrieel ontwerpen
ir. Ronald Bastiaens • lector HOWEST - departement PIH

• coördinator Bachelor MCT afstudeerrichting industrieel productontwerpen

De vraag naar duurzame, be
trouwbare, comfortabele en in
telligente producten met meer 
zorg voor vormgeving en de
sign, benadrukt het belang van 
productontwerpers. Zij mogen 
niet enkel oog hebben voor 
(nieuwe) technologie, maar 
moeten deze kunnen omzetten 
in concrete tastbare producten 
en diensten met aandacht voor 
economische, mensmaatschap- 
pelijke en vormgevende aspec
ten. De opleiding Industrieel 
(Product)Ontwerpen speelt al
vast in op deze verregaande 
eisen van de bedrijfswereld.

■ Studenten Industrieel Ontwerpen aan het werk tijdens de Dyson-workshop

8 I/VE5
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Creatieve bachelors en masters 
gevraagd

Techniek, creativiteit, design en innovatie 
zijn modewoorden van deze tijd. Iedereen 
komt dagelijks in contact met allerlei nieuwe 
toestellen en producten. Vele daarvan be
stonden tien jaar geleden nog niet of zagen 
er totaal anders uit.

Het ontwikkelen van nieuwe producten en 
het verbeteren van bestaande is voor Euro
pese bedrijven meer dan tevoren een abso
lute must geworden. De steeds toenemende 
druk van delokalisatie van de productie naar 
Azië (voornamelijk China) en Oost-Europa 
(Polen, Roemenië, Hongarije) dwingen de 
KMO's en grote bedrijven richting product
vernieuwing. Hierdoor is het profiel van 
een creatieve ontwerper met kennis van 
technologie, vormgeving, productieproces, 
systematische aanpak en aandacht voor de 
gebruiker van het product zo fel begeerd. 
Wekelijks vinden we vacatures terug voor 
Industrieel (Product)Ontwerpers. Enkele 
voorbeelden van functieomschrijvingen: 
"Ontwerper van innovatieve lichtarmatu- 
ren", "Ontwikkeling en design van nieuwe 
producten en productaanpassingen voor 
industriële afsluitingen en poorten", "Pro
ductontwikkeling van PVC raamprofielen 
en systemen", “Ontwerp van zonnewerings- 
systemen", "Ontwerper van verpakkingen",

Vandaag de dag bieden drie hogescholen 
ontwerpopleidingen aan in Vlaanderen. 
Master in de Productontwikkeling word 
je aan de Hogeschool Antwerpen, Master 
in Productdesign aan de Katholieke Ho
geschool Limburg en Master Industrieel 
Ontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaan- 
deren (HOWEST). HOWEST biedt daarnaast 
de mogelijkheid de afstudeerrichting indu
strieel productontwerpen te volgen onder de 
professionele bacheloropleiding Multimedia 
en communicatietechnologie. Na deze op
leiding kan een student doorstromen naar 
een Master Industrieel ontwerpen.

Na analyse valt op dat enkel HOWEST - de
partement PIH te Kortrijk investeert in een 
werkplaats, waar denkbeeldige producten 
realiteit worden en de studenten voeling 
krijgen met de productie.

Knelpuntberoep

Het departement PIH van HOWEST (Hoge
school West-Vlaanderen) heeft reeds 11 jaar 
geleden de industriële noodzaak voor cre
atieve en innovatieve ontwerpers ingezien 
met de opstart van de unieke vierjarige mas- 
teropleiding Industrieel ontwerpen (IO) 
Dit is een opleiding tot industrieel ingenieur 
met specialisatie in productontwerpen.

Een Master Industrieel ontwerpen is een 
polyvalent persoon, in staat om technologi
sche innovatie te introduceren, te bewerk
stelligen, te versterken en te stimuleren. 
Hij/zij is in staat om als ingenieur op een 
vakoverschrijdende en conceptuele manier 
rond een product, de vormgeving en het 
bijhorend productieproces na te denken en 
te handelen. Jaarlijks studeren een 40-tal in
genieurs Industrieel ontwerpen af voor dit 
knelpuntberoep.

Op vraag van de industrie startte PIH in 2003 
met een meer praktijkgerichte bachelor
opleiding Multimedia en communica
tietechnologie met afstudeerrichting 
industrieel productontwerpen (IPO). 
Deze opleiding duurt drie jaar. Deze Ba
chelors kunnen, binnen een KMO of in een 
team samen met een Master IO of product
ontwikkelaar, zelfstandig nieuwe producten 
uitwerken vertrekkende van een ontwerp
concept of productidee. Zij staan bijgevolg 
nog dichter bij de uitvoering en productie, 
terwijl de Master IO meer op management
niveau ageert. Dit academiejaar studeren de 
eerste 30 studenten af in de afstudeerrich
ting IPOa.

Voor net afgestudeerden (hoger onderwijs 
twee cycli of universiteit) of geïnteresseerden 
uit de industrie biedt de Postacademische 
opleiding Integrale Productontwikke
ling (postgraduaat), aangeboden door 
HOWEST - departement PIH en K.U. Leuven, 
een bijkomende vorming. In een lessenreeks 
van 28 sessies wordt ingegaan op de drie 
belangrijke componenten van productont
wikkeling: methodologie, technologie en or
ganisatie en beheer van het ontwerpproces. 
De benadering van productontwikkeling als 
integrale discipline is in deze opleiding per 
definitie multidisciplinair6.

Zo'n 600 studenten van 
buiten de provincie 

komen speciaal naar 
Kortrijk voor de unieke 

opleidingen.

West-Vlaanderen Werkt 2, 2006

■ PIH in Kortrijk is de enige in V laan 
deren met een eigen werkplaats. 
M aterialisatie in de werkplaats is 
nochtans essentieel voor een goed 
ontwerper.

I/VE5 9
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■ Vanaf academ iejaar 2006/2007 gaan de opleidingen Industrieel (Product)Ontwerpen door in een n ieuw  gebouw  in Kortrijk. 
Het volled ige gelijkvloers w ord t ingericht als centrale werkplaats.

Jaarlijks starten nieuwe 
creatief-technische 
opleidingen om 
tegemoet te komen 
aan de evoluerende 
industriële en 
maatschappelijke 
noden.

Bij de opleiding Industrieel (Product) Ont
werpen ligt de onderzoeksklemtoon op het 
"Integrale productontwikkelingsproces"
met als voornaamste thema's productont
wikkeling, human interface en technologie. 
Onder productontwikkeling verstaan we 
onder meer methodologie, duurzaamheid 
('ecodesign'), creativiteit en innovatie. Hu
man interface behelst zogenaamd EMO 
design, waarbij sensoriële, tactiele en emo
tionele materiaaleigenschappen centraal 
staan, ... De laatste pijler bevat technolo
gische ontwikkelingen, zoals prototyping, 
reverse engineering, ontwerpvalidatie, licht- 
gewichtstructuren en lichttechnologie.

Positieve brain-flux naar West- 
Vlaanderen

Door het unieke karakter van deze opleidin
gen in Vlaanderen, komen veel studenten 
van buiten de provincie tot in Kortrijk om 
Industrieel (Product)Ontwerpen te stude
ren. Kortrijk wordt bijgevolg een aantrek
kingspool in dit domein. Samen met de 
aantrekkingskracht van de andere unieke 
opleidingen aan HOWEST - departement 
PIH (in casu de masteropleiding Milieukun
de en de bacheloropleiding Multimedia en

communicatietechnologie met de nieuwe 
en unieke afstudeerrichting digital arts and 
entertainment) betekent dit een instroom 
van 600 studenten in het hoger onderwijs 
naar onze provincie.

Nieuw gebouw mét werkplaats

Vanaf de start van academiejaar 2006-2007, 
verhuizen beide ontwerpopleidingen 10 en 
IPO naar een nieuw gebouw aan de Mark- 
sesteenweg in Kortrijk.

Materialisatie - dit is het komen tot produc
tiepare ontwerpen - en prototyping krij
gen veel aandacht binnen de opleidingen. 
Daarom is het volledige gelijkvloers als cen
trale werkplaats ingericht. Voeling met ma
terialen en productiewijzen is namelijk een 
essentieel kenmerk van een goed product
ontwerper!

Kortrijk, stad van ontwerpers

Naast de unieke opleidingen Industrieel 
(Product)Ontwerpen in HOWEST - departe
ment PIH, bestaan in Kortrijk veel creatief- 
technische opleidingen. De meeste ervan
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hebben een industriële relevantie of leggen 
de basis voor creatief ondernemerschap. Ze 
versterken de regio Kortrijk door hun in
breng en zorgen voor productvernieuwing 
bij bedrijven.

Hun aanwezigheid is historisch gegroeid en 
van groot belang. Al van oudsher kent de 
streek een sterke textielindustrie, zilversme- 
derij, lederverwerking, meubelproductie en 
machinebouw. De huidige opleidingen in 
het creatief-technische domein zijn sterk in 
trek en hun studentenaantal verviervoudig
de in de voorbije 10 jaar.

Jaarlijks starten nieuwe opleidingen in crea
tief-technische nichemarkten om tegemoet 
te komen aan de evoluerende industriële en 
maatschappelijke noden. Zo start HOWEST 
- departement PIH volgend academiejaar de 
afstudeerrichting digital arts and entertain
ment (DAE) in de bacheloropleiding Multi
media en communicatietechnologie. Hierbij 
zijn visualisaties, animaties, game develop-

■ Eindwerk Industrieel Ontwerpen: 'De sunse(a)t', Joris Besseman (2004)
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ment, innovatief en psychologisch sterk on- 
derbouwd edutainment en new media art 
enkele kenmerken.

De organisatie "Kortrijk, stad van ont
werpers" groepeert 22 creatief-technische 
richtingen op alle niveaus, goed voor 1.670 
studenten en 157 docenten ontwerpen. 
"Kortrijk, stad van ontwerpers" wil mee
werken aan een strategie om Kortrijk als 
vooraanstaand economisch en cultureel 
centrum te versterken.

In samenwerking met het Kortrijks Onderne- 
merscentrum worden creatieve labo's in de 
historische stadskern ontwikkeld. C-TAK 1, 
2 & 3 staan voor Creatief-Technische Ate
liers Kortrijk en zijn moderne ruimtes ge
legen in het winkelwandelgebied van het 
historisch stadscentrum. Deze ruimtes zijn 
bedoeld als creatieve broedplaatsen voor 
ondernemerschap. Op dit moment huisves
ten zij het Vlaams Filmmuseum en -archief, 
Huis van Beeld en Geluid (C-TAK 1), de pas 
opgerichte Leerwinkel (C-TAK 2) en een 
multimedialab met digitale fotostudio (C- 
TAK 3). Hier kunnen studenten uit diverse 
opleidingen multidisciplinair samenwerken 
en worden toonmomenten georganiseerd. 
Hier kunnen ook bedrijven, die samen
werkingsprojecten hebben met ontwerp- 
opleidingen, terecht voor vergaderingen, 
workshops en projectwerking. Andere crea
tieve ruimtes in het stadscentrum van Kort
rijk zijn voorziene

Een jaarlijks terugkerend initiatief is de 
"Week van het ontwerpen". De histori
sche binnenstad verandert dan gedurende 
één week in een aanlokkelijke en creatieve 
ontwerplocatie met talrijke verrassingen. 
22 creatief-technische opleidingen met 
meer dan 400 finaliteitstudenten tonen 
er hun materialisaties, doorgaans gereali
seerd in samenwerking met bedrijven of 
culturele organisaties. Meer dan 100 be
drijven uit Vlaanderen tonen er tevens hun 
innovaties. Sectororganisaties, zelfstandi
ge ontwerpers, gastexpo's, workshops, le
zingen en geanimeerde openingen binden 
het geheel en maken het tot een boeiend 
evenement voor zowel het bedrijfsleven, 
jongeren met drang tot innovatie als het 
brede publiek6.

Impact op het regionale 
industriële weefsel

Elk jaar maken meer dan 70 laatstejaarsstu
denten Industrieel (Product)Ontwerpen een 
eindwerk in samenwerking met een bedrijf. 
Dit eindwerk wordt altijd voorafgegaan 
door een praktijkstage. In deze stage krijgt 
de student oriëntatie en voeling met het be
drijf. Dit is essentieel om een nieuw product 
te ontwerpen, conform de visie en filosofie 
van het bedrijf. Elk eindwerk resulteert in een 
prototype, dat op de Expo tijdens de 'Week 
van het ontwerpen' wordt voorgesteld. Ook 
dit jaar zullen een aantal eindwerken uit 
West-Vlaanderen bekroond worden in het 
kader van de actie rond kennisvalorisatie. 
Dit is een initiatief uitgevoerd onder auspi
ciën van het Ondernemerscentrum Kortrijk 
met de steun van Resoc Zuid-West-Vlaan- 
derene. De eindwerken van laatstejaars ont- 
werpstudenten situeren zich voornamelijk in 
de sectoren verlichting, transport, interieur, 
industrie, communicatie, consumentengoe
deren en medische apparatuur.

Uit recent onderzoek (REBAK 2003) is ge
bleken dat het arrondissement Kortrijk een 
belangrijke industriële tewerkstellingspool 
blijft in West-Vlaanderen en Vlaanderen.

Maar tevens blijkt dat de toegevoegde 
waarde per werknemer in de industrie be
duidend lager ligt dan in de rest van Vlaan
deren en ook in West-Vlaanderen. Ten dele 
heeft dit te maken met de vaststelling dat 
de industriële activiteiten in die sectoren zit
ten waar de waardecreatie het laagst is. Niet 
toevallig zijn dit ook die activiteiten die het 
meest gevoelig zijn voor herlokalisatie naar 
Oost-Europa en Azië. Uit hetzelfde onder
zoek blijkt trouwens dat 6 1 %  van de 125 
belangrijkste industriële bedrijven in de regio 
stelt haar activiteiten probleemloos ergens 
anders te kunnen lokaliseren. Als de streek 
op lange termijn haar economie verder wil 
laten ontwikkelen zal er niet eenzijdig op de 
klassieke productie moeten worden ingezet, 
maar moet de link worden gelegd met de 
vormgeving, de stap die in de economische 
waardeketen vóór de eigenlijke productie 
komt. Een initiatief in die richting is het sa
menwerkingsverband 'Designregio Kortrijk' 
(zie kader).

Competentiepool Product 
Ontwerpen en Industrieel Design

Omwille van haar specifieke competenties 
op het vlak van productontwerpen en in-

Designregio Kortrijk

Vijf actoren uit de regio Kortrijk, ko
mende uit de overheid, de bedrijfs
wereld, het onderwijs en de design, 
hebben beslist een samenwerkingsver
band aan te gaan. De partners uit de 
overheid zijn de stad Kortrijk en de 
intercommunale Leiedal, uit de be
drijfswereld VOKA, Kamer voor Handel 
en Nijverheid, uit het onderwijs de Ho
geschool West-Vlaanderen (departe
ment PIH) en uit de designwereld, de 
stichting Interieur. Samen vormen ze 
'Designregio Kortrijk''.

In 'Designregio Kortrijk' wordt een lan
getermijnstrategie ontwikkeld rond vijf 
lijnen:

1. Het ontwikkelen van initiatieven die 
de ondernemingswereld sensibilise
ren voor design en productontwik
keling;

2. Het versterken van het onderwijs
aanbod inzake vormgeving en pro- 
ductinnovatie;

3. Het verbeteren van de voorbeeld
functie van de overheid op het ge
bied van design en vormgeving;

4. Het sensibiliseren van stad en regio 
op het vlak van design en product
ontwikkeling;

5. De Kortrijkse regio als innovatieve 
regio op het gebied van design posi
tioneren met Kortrijk als trekker.
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Om de economie 
op lange termijn 
verder uit te bouwen, 
moet de link worden 
gelegd met de 
vormgeving - de stap 
die in de economische 
waardeketen voor de 
eigenlijke productie 
komt.

dustrieel design is HOWEST - departement 
PIH door Industrie Vlaanderen gevraagd om 
mede-oprichter te worden van de Vlaamse 
competentiepool in dat domein. Deze com- 
petentiepool zal door Minister Moerman 
opgericht worden om de Vlaamse industrie

te helpen in het domein van productont
werpen. Via RESOC heeft de regio Kortrijk 
zich bovendien kandidaat gesteld om deze 
belangrijke competentiepool te huisvesten, 
waarbij het internationaal netwerk rond

Samenvatting

Door de steeds toenemende druk van 
delokalisatie van de productie naar Azië 
en Oost-Europa worden innovatie, cre
ativiteit en vormgeving bij productont
wikkeling van fundamenteel belang. 
Het departement PIH van de Hoge
school West-Vlaanderen biedt zowel 
een bachelor- als masteropleiding Indu
strieel (product)ontwerpen aan met op-

a Info
htt p ://www. ho west. be/p i h 

b http://pav.kuleuven-kortrijk.be 
c http://www.kortrijkontwerp.be
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productdesign van belangrijke spelers in de 
regio, een belangrijke troef vormt voor de 
toekomstige competentiepool. Een beslis
sing hieromtrent wordt in de nabije toe
komst verwacht. ■

leidingsprogramma's die afgestemd zijn 
op deze noden van de industrie.

Vanaf september 2006 kunnen de 
studenten Productontwerpen terecht 
in een gloednieuw gebouw in Kort
rijk. HOWEST investeert bewust in een 
ruime centrale werkplaats, zodat alle 
ontwerpideeën resulteren in concrete 
productrealisaties. Voeling met materi
alen en productie is immers essentieel 
voor een goed ontwerper.

d W eek van het ontwerpen '06 - Kortrijk - 
23 juni tot 2 juli 2006 
(http://weekvanhetontwerpen.be) 

e http://www.kennisvalorisatie.be 
f http://www.designregio-kortrijk.be

West-Vlaanderen
Door mensen gedreven

http://pav.kuleuven-kortrijk.be
http://www.kortrijkontwerp.be
http://weekvanhetontwerpen.be
http://www.kennisvalorisatie.be
http://www.designregio-kortrijk.be
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Trends in de 
kledingtextielsector:
Design en productontwikkeling 
maken het verschil

Philippe Vlerick • President Uco
Rinze Koopmans • Marketing Manager Uco Sportsvvear

■ De trends in denim kleding, zoals speciale waseffecten of afwerking, vereisen een doordacht investeringsbeleid om de indu
striële m ogelijkheden van het bedrijf optimaal af te stemmen op de noden die uit deze tendensen naar boven komen.

Binnen de kledingtextielsector neemt de productie van denim 
een bijzondere plaats in. De nieuwste generatie jeansbroeken 
zijn het resultaat van doordacht design en verregaande pro
ductontwikkeling. W ist u dat denim gemaakt kan worden uit 
maïs-, en bamboevezels? Of w at dacht u van een jeans die zich 
aanpast aan het seizoen en koel aanvoelt in de zomer en warm 
in de w in ter?

14 U B
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Uco, denimspecialist

De textielgroep Uco, waarvan de oor
sprong teruggaat tot in de 18de eeuw, 
heeft zich de voorbije decennia ont
wikkeld tot een wereldspeler en markt
leider in het hoogwaardig segment van 
denimweefsels voor vrijetijdskledij. 
Naast de Belgische vestigingen in Gent 
(spinnerij-ververij-weverij) en Brugge 
(spinnerij), heeft Uco ook vestigingen 
in North Carolina en Texas (USA) voor 
de Amerikaanse denimmarkt. Recent 
startte Uco ook een productie-eenheid 
op in Roemenië

Denim bekleedt een specifieke plaats 
in de wereld van kledingtextiel. Het 
marktsegment waar dit weefsel in ge
bruikt wordt, is over de laatste 50 tot 
60 jaar verschoven van werkkledij naar 
vrijetijdskledij en duikt de laatste 10 
jaar zelfs met succes op bij top desig
ners en in de hoge mode.

■ Typisch aan het indigo verven is dat 
het garen enkel aan de buitenzijde 
blauw kleurt en de kern w it blijft. 
Foto's: Doorsnede van enkele ketting
draden.

Een jeans produceer je nooit 
alleen...

Denim en enkele afgeleide producten be
kleden een zéér aparte plaats in de wereld 
van de kledingstoffen. Het is namelijk zo 
dat er een geïntegreerde interactie nodig 
is tussen denimproducent, confectionair 
en wasserij. Alle kledingstukken moeten 
immers nog gewassen worden voordat ze 
in de winkels verkocht kunnen worden. 
Deze interactie vraagt ook om een geïn
tegreerde aanpak bij design en product
ontwikkeling. Alle stoffen kunnen slechts 
geëvalueerd worden na één of meer indu
striële wassingen.

Het verhaal start eigenlijk al bij het spin
nen van het garen dat uiteindelijk moet 
dienen als ketting - die indigo geverfd 
zal worden - en inslag, die normalerwijze 
gewoon écru blijft. In welke mate verdik
kingen (vlammen) op het garen aanwezig 
zijn, zal het karakter van de stof mede gaan 
bepalen. Ook de variatie in bindingen en 
dichtheden bij het weven bepalen mee 
het uitzicht van het weefsel. Eén van de 
belangrijkste parameters blijft echter het 
indigo verven. Indigo verven is in zoverre 
uniek dat deze verfstof geen enkele affini
teit met katoen heeft en eigenlijk rond het 
garen "geplakt" wordt. Dat resulteert in 
een randverving waarbij het garen aan de 
buitenzijde blauw ziet en de kern wit blijft.

Het samenspel van al deze elementen 
maakt dat na confectie de zogenaamde 
stone-wash de indigo gaat wegschuren, 
eerst op de dikste plaatsen, en daar het 
w it van de kern van het garen laat boven
komen om zo het unieke karakter van de
nim te tonen.

Trends in denim

Design/productontwikkeling bestaat erin 
de hierboven geschetste parameters sa
men te brengen en aan te passen aan de 
tendensen die in de markt spelen.

Uco werkt ongeveer twee jaar vooruit op 
de markt en is nu al enkele maanden be
zig aan de collectie W inter 2007/8. Het 
is dus van groot belang dat de tenden
sen goed ingeschat worden. Dit wordt 
gedaan in samenspraak met een aantal 
consultants en speciale klanten. Cruci
aal - en niet te onderschatten - is ook 
het eigen inschattingsvermogen Bij het 
concipiëren van nieuwe artikelen moet 
namelijk in eerste instantie uitgegaan 
worden van de industriële mogelijkhe
den binnen het bedrijf. Het investerings
beleid moet ook in overeenstemming 
gebeuren met de noden die uit deze 
tendensen naar boven komen. Het is 
dus van wezenlijk belang de hypes van 
trends te onderscheiden.

Het is essentieel om op verschillende fron
ten tegelijk actief te zijn en dit naadloos te 
integreren in het industriële concept. W at 
zijn die verschillende fronten?
Eerst de klanten die ver vooruitwerken en 
de tijd nodig hebben om met nieuwe con
cepten confectie- en wasproeven te doen 
om een unieke 'look' te kunnen neerzet
ten in een hoogwaardig marktsegment.

Dan de klanten die korter op de bal spe
len. Unieke look zijn voor hen iets minder 
belangrijk, maar prijs en 'time-to-market' 
des te meer. Het gaat hier onder meer om 
de gespecialiseerde kledingdistributie. En 
uiteindelijk de klanten die snel nog iets 
zoeken, om onmiddellijk in de winkel te 
kunnen verkopen.

Onderzoek & ontwikkeling 
maken het verschil

Enkel een continue stroom van product
ontwikkeling, research en development 
maakt het mogelijk om de diverse soorten 
klanten tegelijk te bedienen.

R&D speelt zich af op het gebied van spin
nen en verven, maar ook in de toepas
sing van nieuwe vezels, zoals het steeds 
belangrijker worden van stretch. Dit kan 
gebracht worden via elastomeren (zo
als Lycra) of bi-component polyesters.
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Het inschatten van 
trends is niet te 
onderschatten; Uco 
heeft nu al volop 
geïnvesteerd in 
technieken voor 
het maken van 
de wintercollectie 
2007/2008.

Nieuwe ontwikkelingen in vezelland zijn 
enorm boeiend. Men slaagt er zelfs in 
om polyesterachtige vezels te winnen uit 
afval van maïs via het product PLA (Poly- 
lactic Acid). Qua duurzaamheid biedt dit 
proces een enorm voordeel. Ook zien wij 
ontwikkelingen in vezels uit niet-traditio- 
nele kledingtextielplanten zoals bamboe 
en soja. Een ander verhaal is "organisch" 
katoen, dat wil zeggen katoen dat op bi
ologische wijze geteeld wordt, zonder in
secticide, fungicide en pesticide, en waar 
ook geen ontbladeringsproducten aan te 
pas komen. Het gebruik van dit soort ka
toen is nog wat problematisch omdat de 
kwaliteit niet altijd even consistent is, ook

de aanvoer is niet regelmatig en onze er
varing leert dat de denim-consument nog 
niet bereid is de hogere prijs te betalen. 
Dit schijnt dan wel het geval te zijn voor 
Max Havelaar katoen (Fair-Trade), waarbij 
de katoenboeren een eerlijke prijs krijgen 
voor hun grondstoffen. Dit marketing- 
verhaal hebben wij geïntegreerd in onze 
strategie en binnenkort kan men de eerste 
denim kledingstukken met Fair-Trade label 
al in de winkels vinden.

Al deze ontwikkelingen zijn zeer interes
sant, maar toch stellen wij belangrijke ge
ografische verschillen vast. Het "noorden" 
zal sneller de voordelen van nieuwe vezels

■ R&D ligt aan de basis van nieuwe verftechnieken, zoals colour denim.
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■ Een van de nieuwste ontw ikkelingen is Outlast, een jeans die koel aanvoelt in de 
zomer en w arm er in de winter.

inzien en het "zuiden" houdt langer vast 
aan het traditionele 100% katoen. Het is 
dus van belang met deze voorkeuren re
kening te houden bij de presentatie van 
de collectie naar de verschillende markten 
toe.

R&D speelt zich ook af op het gebied van 
verven: traditioneel indigo verven is nog 
slechts een klein deel van de totale pro
ductie. Om speciale (was)effecten te be
komen wordt indigo verven gecombineerd 
met ofwel een vóór en/of naverving: bij
voorbeeld met zwart voor een greycast, 
of met beige om een "greencast' te be
komen. Men moet weten dat pure indigo 
een roodachtige schijn (= cast) vertoont.

R&D ligt ook aan de basis van een verfpro- 
cédé dat Uco uniek maakt, namelijk colour 
denim. Hier wordt het indigoprocédé zo
danig aangepast dat ook andere kleuren 
geverfd kunnen worden met een gelijk
aardig afwaseffect als indigo (kleur van 
buiten, witte kern). Elk seizoen worden er 
een 30-tal nieuwe kleuren gepresenteerd 
die op de laatste trends afgestemd zijn.

R&D speelt steeds meer een rol bij het ver
edelen. Traditioneel werd denim slechts 
"geskewed" (behandeld tegen draaipij- 
pen) en gesanforiseerd (behandeld tegen 
overmatige krimp). Dit zijn puur mechani
sche behandelingen. Het nieuwe aanbod 
van Uco richt zich steeds vaker op chemi
sche afwerking:

• Merceriseren: door middel van een 
loog de katoenvezels laten zwellen zo
dat de dimensionele stabiliteit verhoogt, 
het weefsel meer glans krijgt en de verf
stof gefixeerd wordt. Hetzelfde wordt 
bereikt door een behandeling met vloei
bare ammoniak, bij -33°C;

• Coaten: een extra pigmentkleurlaag 
aanbrengen op de basiskleur om een bi- 
colour effect te bekomen na wassen;

• Resineren: een kunsthars leggen rond 
de garens om de dimensionele stabiliteit 
te verhogen (vooral bij stretch weefsels) 
en de verfstof beter te fixeren, wat dan 
weer in andere was-eigenschappen re
sulteert;

I/ U B 17
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• Pearl Finish: een ingenieuze combina
tie van kunstharsen en een mechanische 
kalanderafwerking om aan denim een 
bijzonder vlak, glanzend uitzicht te ge
ven.

Een van de laatste ontwikkelingen is de 
toepassing van Outlast. Dit is een Phase 
Change Material (PCM), dat via micro- 
capsules de temperatuur van het weefsel 
regelt, om het draagcomfort te verhogen. 
Koeler in de zomer, warmer in de winter. 
De uitdaging was om dit materiaal zoda
nig op het doek aan te brengen zonder

het "aanvoelen" negatief te beïnvloeden, 
maar toch voldoende dik opdat de micro- 
capsules niet tijdens de eerste industriële 
was met het water zouden wegspoelen.

Puur grafisch design komt tot zijn recht 
bij enkele producten die ons gamma ver
volledigen zoals "Stripes & Checks". Dit 
slaat dan op een kleurrijke verzameling 
geweven tekeningen in stoffen die door 
dezelfde klanten naast denim gebruikt 
kunnen worden. Hier worden per seizoen 
een zestal thema's met een honderdtal 
dessins ontwikkeld.

Besluit

In een sector die op de mode moet vooruit
lopen, zijn design en productontwikkeling 
de motor die het volledige machinepark 
draaiende houden en de toekomst van de 
onderneming moeten waarborgen. ■

A D M B
Een k la re  kijk  op uw  o n d ern em in g
ADMB begeleidt en ondersteunt bedrijven, zelfstandigen en particulieren op diverse terreinen van de sociale wetgeving en HRM.

□f het nu gaat om HR Management, verzekeringen, preventie en bescherming op het werk, interimarbeid, rekrutering, kinderbijslag 
of afwezigheidscontrole... ADMB verliest niets uit het oog en verruimt uw blik. Zo behoudt u altijd het overzicht.

ADMB
W enst u meer informatie over de diensten van ADM B?

Stuur, fax of mail uw gegevens naar: ADMB, Sint-Clarastraat 48, 8 0 0 0  Brugge. Telefoon 0 5 0  4 7 4  111,  fax 0 5 0  4 7 4  4 7 9 , e-mail: info@admb.be 
Breng ook een bezoek aan onze website: www.admb.be

mailto:info@admb.be
http://www.admb.be
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B e d rijf in de k ijker: STICH TIN G INTERIEUR

"Elke Interieurbiënnale 
is een feest!"

Reportage: Sabine Simoens, W ES

■ Achter de schermen zorgen deze mensen voor een spetterende Biënnale: Colette 
Deceuninck, Directeur Stichting Interieur, Dieter Van Den Storm, Projectcoördina
tor Interieur 06 en Mare Dubois, Designmeester Kortrijk en lid van de adviescom
missie Interieur.

De Stichting Interieur is gehuis
vest in een 19de-eeuwse patrici
ërswoning in het centrum van 
Kortrijk. Door de smaakvolle 
inrichting met designmeube
len en -accessoires vormt dit 
beschermde pand het perfecte 
visitekaartje van een organisa
tie die van eigentijdse vormge
ving haar maatschappelijk doel 
maakt. W ij werden er hartelijk 
ontvangen door Colette De
ceuninck, Directeur Stichting 
Interieur, Mare Dubois, Design
meester Kortrijk en Dieter Van 
Den Storm, Projectcoördinator 
Interieur 06; drie mensen die 
met hart en ziel werken aan de 
20ste editie van de Biënnale In
terieur.
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W e durven gerust 
zeggen dat heel wat 
regionale bedrijven 
hun internationale 
doorbraak de danken 
hebben aan hun 
deelname aan Interieur.

We kennen de Stichting Interieur 
vooral als organisator van de Biënna
le Interieur in Kortrijk Xpo. Waarvoor 
staat de Stichting Interieur nog?
Het inrichten van de tweejaarlijkse ma
nifestatie INTERIEUR is inderdaad de 
hoofdactiviteit van de Stichting Interieur. 
Dit kadert precies in onze doelstelling, 
namelijk het bevorderen van de eigen
tijdse wooncreativiteit. Daarnaast orga
niseert de Stichting Interieur - samen 
met de partners van Designregio Kort
rijk - nog andere projecten rond design 
(zie kader op blz. 22).

In Europa vinden elk jaar een aantal 
grote internationale meubelbeurzen 
plaats, onder meer in Milaan, Keu
len en Kopenhagen. Wat maakt de 
Biënnale Interieur anders dan de an
dere?
Interieur is gegroeid vanuit een grote 
ambitie; vanaf de eerste editie in 1968 
zijn we zeer selectief te werk gegaan. 
Het is niet enkel een zaak van vierkante 
meters verhuren. Interieur was de eerste 
met het idee om met een vooraanstaand

-O-INTERIEUR

S t ic h t in g
F o n d a tio n
S t if t u n g
F o u n d a tio n
®

De vzw Stichting Interieur werd opgericht in 1967 met als doel het bevorderen van 
de creativiteit op het gebied van eigentijdse vormgeving. De Stichting richt hiervoor 
grote manifestaties in, waarvan de bekendste wellicht de Biënnale Interieur is: een 
internationale happening die telkens een overzicht biedt van de nieuwste ideeën, 
vormen en formules, en best geslaagde realisaties op het gebied van interieur.

De Biënnale Interieur gaat dit jaar voor de 20s,e keer door in Kortrijk Xpo.

ontwerper als eregast te werken. De re
volutionaire formule met nevenmanifes
taties, met wedstrijden, met eregasten 
is ondertussen een hype en wordt vaak 
overgenomen. W e willen affirmeren dat 
'Interieur' niet zomaar een beurs is, maar 
een Biënnale waar zowel commerciële 
als culturele aspecten aan bod komen. 
Het fenomeen Interieur is ook uniek om
dat het tegelijk een publiek- en profes
sioneel gebeuren is.

Hoe slaagt Interieur erin om profes
sionelen iets te brengen dat op zeer 
hoog niveau staat en er tegelijkertijd 
voor te zorgen dat het breed publiek 
enthousiast blijft?
Als je de Biënnale Interieur vergelijkt met 
manifestaties die in oppervlakte veel gro
ter zijn, zoals de meubelbeurs in Milaan, 
dan heeft Interieur voor de professione
len het voordeel dat ze bij ons op één dag 
alle bedrijven kunnen bezoeken, terwijl 
ze daarvoor in Milaan drie dagen nodig 
hebben. W at we met Interieur nooit ge
daan hebben - en ook nooit zullen doen 
- is één hal met badkamers inrichten,

één met tapijten, enz. Zo organiseer je 
een louter professionele beurs. W ij gaan 
voor een 'evenem ent' en besteden de 
grootste zorg aan het schikken van de 
standen. Zelfs de professionele bezoe
kers van Interieur waarderen het dat ze 
verrast worden en niet een hele hal van 
hetzelfde voorgeschoteld krijgen. Deze 
mix - die voor elke editie één van onze 
grootste uitdagingen vormt - is een zeer 
delicate evenwichtsoefening.

Voor de gewone consument is Interieur 
dan weer de gelegenheid bij uitstek om 
tal van bedrijven en merken eens op hun 
mooie stand te bezoeken. Dat is handi
ger dan rond te rijden naar diverse w in 
kels en showrooms waar telkens slechts 
een beperkt aanbod per merk te zien 
is.

Interieur is een internationale meu
belbeurs. Nemen er ook veel bedrij
ven uit de regio deel aan Interieur?
Van de 250 exposanten die reeds inge
schreven zijn voor Interieur 06 zijn er 
ruim 40 West-Vlaamse bedrijven. Dat is

"Interieur staat open voor iedereen; Belgische bedrijven en 
in het bijzonder de textielsector vinden blijkbaar niet altijd de 
weg naar Interieur, terwijl wij net die bedrijven extra verwel
komen."
- Colette Deceuncink, directeur Stichting Interieur
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"Mensen die naar Interieur komen moeten het gevoel hebben 
dat ze naar een feest komen. Ze zien er ondertussen ook de 
nieuwigheden. Het is de kwaliteit van het gebeuren, de lay- 
out, de sfeer en de mix van de bedrijven die de bezoeker bij 
elke editie een nieuwe ervaring bieden."
- Dieter Van Den Storm, projectcoördinator Interieur 06

Zeg niet zomaar 'beurs' 
tegen de Biënnale 
Interieur; dit is een 
totaalervaring voor 
zowel professionelen 
als het grote publiek.

een aantal dat elk jaar stijgt en daar zijn 
we blij om. Hier in de streek zit immers 
heel w at potentieel qua kwaliteitspro
ducten. W ij ondervinden echter dat de 
West-Vlamingen nogal 'bescheiden' zijn 
en soms ten onrechte denken dat ze niet 
in aanmerking komen voor Interieur, dat 
er enkel bekende Italiaanse meubelmer- 
ken aan bod zouden komen. Dat is hele
maal niet zo!

Doet de Stichting Interieur dan extra 
inspanningen om meer West-Vlaam- 
se bedrijven naar Interieur te halen?
De (West-)Vlaamse exposanten die we 
ontmoeten op buitenlandse beurzen 
spreken we gegarandeerd aan! W e 
durven gerust zeggen dat heel wat re
gionale bedrijven hun internationale 
doorbraak te danken hebben aan hun 
deelname aan Interieur. Ze leggen er op 
één dag immers heel veel buitenlandse 
contacten.

Tijdens de laatste editie - Interieur 2004 
- viel het echt op dat de Belgen een sterk 
product hadden Met name de buitenland

se pers was lovend over de opmars van 
'de Belgen' in de designwereld. Binnen 
de groep Belgen waren de spectaculairste 
standen trouwens van West-Vlamingen.

Het aspect 'beleving' is dus even 
belangrijk als de presentatie van de 
laatste nieuwigheden. U krijgt veel 
kandidaten en moet soms schiften. 
Gebeurt die selectie dan ook op basis 
van de kwaliteit van de beleving die 
de kandidaten aanbieden? Met ander 
woorden: de stand?
De Stichting Interieur heeft een inter
nationaal selectiecomité van mensen 
die onafhankelijk en niet betrokken 
oordelen over de dossiers van de aan
vragers. Akkoord, w e gaan selectief te 
werk en leggen de lat heel hoog, maar 
de selectie gebeurt wel degelijk op basis 
van de producten die ze ons voorstel
len. W e  verwachten uiteraard dat hun 
presentatie even hoogstaand is. Voor 
de aankleding van hun stand verwijzen 
we deelnemers indien nodig vrijblijvend 
door naar een ontwerper of binnenhuis
architect. Als die mensen dan bereid zijn

om ons daarin te volgen, leidt dat bijna 
altijd tot een zeer goed resultaat.

'MILAAN AAN DE LEIE?'

Merkt u dat de Biënnale als katalysa
tor fungeert voor de regio?
De functie van de Stichting Interieur is 
misschien een beetje te vergelijken met 
de modeacademie in Antwerpen - alle 
proporties in de sector buiten beschou
wing gelaten - waarbij de academie de 
katalysator was om de reeds aanwezige 
kledingwinkels uit te bouwen. W at er 
reeds aanwezig is binnen de bedrijven 
en de winkels wordt versterkt door een 
instelling die dan ook gebruik kan maken 
van w at reeds leeft in de onmiddellijke 
omgeving. Er is dus een soort synergie 
tussen de Stichting en de regio die iets 
te bieden heeft.

Voor de horeca in Kortrijk en ruime om 
geving is de Biënnale natuurlijk ook heel 
interessant. Van Rijsel tot in Gent zitten 
alle logiesmogelijkheden eivol. Sommige

"Het is een uniek gegeven dat bedrijven een topontwerper 
kunnen aantrekken. Dat geeft een extra waarde aan hun pro
duct. Dit geldt ook voor niet voor de hand liggende producten, 
zoals ziekenhuisbedden en schoolmeubilair. Op internationaal 
vlak gebeurt het alvast frequent dat grote bedrijven en desig
ners gaan samenwerken. Het is een heel goed teken dat dit in 
West-Vlaanderen ook begint."
- Mare Dubois, designmeester Kortrijk, over het STEM-project
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Topdesigners ontwerpen voor West-Vlaamse bedrijven

De stad Kortrijk wil zich profileren als designstad van Vlaanderen en vormt samen 
met vier partners, namelijk de Stichting Interieur, HOWEST-departement PIH,
de intercommunale Leiedal en VOKA Kamer van Koophandel, de vzw Designregio 
Kortrijk. De activiteiten die de partners ontwikkelen moeten de designcultuur nog 
meer ingang doen vinden in het industriële weefsel van de streek én in het onder
wijs en de publieke sector. Het STEM-project (StreekEigen Management) dat nu 
loopt is daar een mooi voorbeeld van. Het project is ontstaan uit een economisch 
dossier en wordt gesteund door de minister van economie - niet cultuur! - Fientje 
Moerman. De twee designmeesters van Kortrijk, Mare Dubois en Dominique Pieters, 
brachten vijf dynamische West-Vlaamse bedrijven in contact met een topdesigner. 
De vijf bedrijven die hiervoor geselecteerd werden zijn: tuinmachinefabrikant Eliet 
uit Otegem-Zwevegem, producent van barbecuetoestellen - denk aan Barbecook 
- Saey uit Kuurne, meubelmaker Haelvoet uit Ingelmunster, zitmeubelfabrikant 
Unie Design uit Meulebeke en verlichtingsfabrikant TAL uit Pittem. Zij gaan voor dit 
project in zee met respectievelijk PILIPILI (Kortrijk), Bart Lens - Lens° ASS (Hasselt), 
Inge Van Gheel (Leuven), Werner Aisslinger (Berlijn), Patrick & Bieke Hoet (Brugge).

De resultaten van hun creatieve samenwerking zullen te bewonderen zijn op de 
Biënnale Interieur van 13 tot 22 oktober 2006 in Kortrijk Xpo.

(meer info: http://www.designregio-kortrijk.be)

hotels verhogen hun kamerprijzen zelfs 
met 5 0 %  tijdens deze periode... Het is 
weliswaar nog niet 'Milaan-aan-de Leie', 
maar Kortrijk heeft toch grote ambities 
en dat is alvast zeer positief. De Stad 
Kortrijk, en meer bepaald de vzw Design
regio Kortrijk, organiseert in de rand van 
de Biënnale heel wat activiteiten. Ook de 
winkels in de binnenstad spelen in op de 
Biënnale. Op die manier kunnen w e met 
name de buitenlandse bezoekers nog 
meer motiveren om voor een bezoek aan 
de Biënnale in Kortrijk meer dan één dag 
uit te trekken.

W e  proberen ook altijd buitenlandse be
zoekers aan te trekken in samenwerking 
met Flanders Investment & Trade. W e 
zijn op dit moment aan het onderhan
delen om ons te focussen op Zwitserse 
professionele bezoekers, omdat onze 
eregast van deze editie - Alfredo Haberli 
- uit Zwitserland komt. Zwitserland is een 
nog relatief onbekende designmarkt. Ik

ben nu al zeker dat er economische con
tacten zullen ontstaan tussen Zwitserse 
inkopers en West-Vlaamse fabrikanten. 
Dit soort wisselwerking moeten we sti
muleren. W e  kunnen dit niet alleen en 
werken daarvoor samen met de Vlaamse 
overheid.

Mare Dubois: "Toen ik in 1996 voor het 
eerst de Biënnale organiseerde was er in 
Kortrijk qua opleiding in die sector niets. 
De opleiding industriële productontwik
keling aan HOWEST - departement PIH 
en de talrijke creatief-technische oplei
dingen in de regio zijn een realisatie van 
de laatste tien jaar. M et deze onderwijs
mogelijkheden erbij hebben we - naast 
de bedrijven en de Stichting - nu drie 
belangrijke pijlers om Kortrijk als design
stad te profileren. De scholen werken 
nauw samen met de bedrijven (stages). 
De Stichting geeft dan de kansen om 
de creaties te tonen op Interieur, w at al 
gauw leidt tot internationale uitstraling.

■=> Terugblik op Interieur 04 waar iedereen 
het erover eens was dat de West-Vlaam
se deelnemers niet alleen een sterk 
product, maar ook een opvallend mooie 
stand hadden.

http://www.designregio-kortrijk.be
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Als provinciestad moet Kortrijk deze 
troeven maximaal uitspelen."

Interieur 06 is de 20ste editie. Wordt 
dit op een bijzondere manier in de 
verf gezet?
De Biënnale is aan haar twintigste editie 
toe W e zullen daar zeker aandacht be
steden. Alleen al de lijst met eregasten 
die we in die twintig edities hebben op
gebouwd is echt spectaculair te noemen. 
Het gaat om internationaal befaamde 
ontwerpers die hier te gast geweest zijn. 
Het zou zonde zijn om daar niets mee 
te doen. Het is een gegeven dat opge
bouwd werd door de traditie in de loop 
der jaren. Er staan ook nog andere zaken 
op ons programma die we voorlopig nog 
als verrassing willen houden...

Uitkijken dus naar de feesteditie van Inte
rieur in oktober! ■

.... . t 5 -.. ■A.i'vStiIMS:,

INTERIEUR
13-22 0CT0BER 2006
KORTRIJK XP0 BELGIUM
w w w .in t e r ie u r .be

1 2 3
4 5 6
7 8 9

1. B.I.C. Carpets
2. Fabiaan Van Severen voor 

De Keyzer Keukenarchitectuur
3. Juventa / Quinze & Milan
4. Delta Light
5. Durlet
6. Obumex
7. Extremis
8. JO V  by Erreeme
9. Novy

I/VE5 23

http://www.interieur.be
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POSITIEVE TENDENS ZET ZICH 
VERDER
Verloop van de sociaal-economische indicatoren en de 
conjunctuur in West-Vlaanderen1
Nancy M oyaert • medewerker POM - West-Vlaanderen

Uit de conjunctuurindicator van 
de Nationale Bank blijkt dat het 
vertrouwen van de West-Vlaam- 
se ondernemers begin 2006 bij
zonder groot was. Een dalende 
werkloosheid en een stijgend 
aantal vacatures vergroot de 
spanning op de arbeidsmarkt. 
Positief zijn ook de stijgende om
zet, uitvoer en investeringen van 
de grote bedrijven in onze pro
vincie.

De synthetische conjunctuurcurve voor 
West-Vlaanderen (figuur 1) toont dat de 
brutowaarden stegen tot waarden die 
sinds de zomer van 2000 niet meer be
reikt werden. Ook de afgevlakte curve 
vertoonde een alsmaar duidelijker posi
tieve evolutie.

De evolutie van de verschillende soci
aal-economische indicatoren toont een 
overwegend positief beeld van de sociaal- 
economische toestand in West-Vlaanderen 
in de eerste vier maanden van 2006.

Over de eerste vier maanden van dit jaar 
lag het aantal werklozen gemiddeld 
6 ,4 %  lager dan in dezelfde periode in 
2005. Een stuk van deze afname moet 
verklaard worden door methodologische 
wijzigingen. Echter, ook zonder deze wij
zigingen kunnen we ervan uitgaan dat 
de afname van de werkloosheid die zich 
in het najaar van 2005 inzette, in 2006

wordt verdergezet. Ook de afname van de 
jeugdwerkloosheid zet zich door.

De West-Vlaamse vacaturemarkt doet 
het alsmaar beter: zowel het aantal ont
vangen vacatures als het aantal openstaan
de vacatures in het normaal economisch 
circuit (exclusief interimvacatures) nam 
in de eerste vier maanden van 2006 fors 
toe op jaarbasis. Een dalend aantal niet- 
werkende werkzoekenden ten opzichte 
van een stijgend aantal vacatures vergroot 
opnieuw de spanning op de arbeidsmarkt: 
het aantal niet-werkende werkzoekenden 
per openstaande vacature neemt af.

De tijdelijke werkloosheid zet de posi
tieve evolutie sinds de tweede helft van 
2005 verder in 2006: in de eerste drie 
maanden van het jaar was er telkens een 
afname op jaarbasis.

De omzet, uitvoer en investeringen
van de grote ondernemingen met zetel in 
West-Vlaanderen blijven eveneens groei
en. Over heel 2005 steeg het omzetcijfer 
met net geen 5 % , de uitvoer met bijna 
7 %  en de investeringen met bijna 12% 
ten opzichte van 2004. Bij de opmaak 
van dit overzicht waren slechts cijfers be
schikbaar tot en met januari 2006. Ook de 
eerste cijfers van 2006 tonen een positief 
beeld. Enkel de investeringen nemen in ja
nuari lichtjes af op jaarbasis.

Het aantal faillissementen in West- 
Vlaanderen evolueert gunstig. In de 
periode januari-april 2006 gingen 214 on
dernemingen failliet: dat zijn er 30 minder 
dan in dezelfde periode in 2005. Bij deze

De West-Vlaamse 
vacaturemarkt doet het 
steeds beter: met name 
het aantal ontvangen 
en openstaande 
vacatures nam fors toe.

faillissementen gingen zo'n 390 jobs ver
loren, wat neerkomt op een afname met 
bijna 2 0 %  ten opzichte van de eerste vier 
maanden van 2005.

De indicatoren van het consumenten
vertrouwen tonen eveneens een positief 
beeld. De omzet in de kleinhandel steeg 
in 2005 met 3 ,2 %  op jaarbasis. Het aan
tal vergunde nieuwbouwwoningen kende 
in 2005 een kleine afname ten opzichte 
van 2004. Deze globale afname is echter 
het resultaat van dalingen op jaarbasis in 
slechts drie maanden. De inschrijvingen 
van nieuwe personenwagens lagen in de 
eerste vier maanden van 2006 (jaar waar
in het autosalon plaatsvond) 1 ,6%  hoger 
dan in 2004 (eveneens een salonjaar). ■

1 Opmaak mei 2006

^ H e t volledig conjunctuuroverzicht vindt 
u op www.gom wvl.be, rubriek "Econo
misch onderzoek - publicaties en rap
porten".

http://www.gomwvl.be
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Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bron: NBB, Verwerking: POM - West-Vlaanderen.
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"Constante inspanningen en innovatie op gebied van design en technologie zijn van cruciaal belang 
in de verlichtingssector." -  Dorien Degrieck, Wever & Ducré

KWANTITATIEVE ANALYSE

Evolutie van de tewerkstelling
Het aantal inrichtingen en de bezoldigde 
tewerkstelling geven een eerste indicatie 
van het economisch belang van de verlich
tingssector in West-Vlaanderen. A  gauw 
werd duidelijk dat, op basis van de gege
vens van de RSZ, geen correct beeld van de 
tewerkstelling kon bekomen worden. Via

andere bronnen (Belfirst, Gouden Gids, In
ternet) hebben we geprobeerd het aantal 
bedrijven actief in de verlichtingssector in 
West-Vlaanderen zo correct mogelijk weer 
te geven. Uiteindelijk konden 23 bedrijven 
waarvan we de tewerkstellingsgegevens 
ter beschikking hadden, onderscheiden 
worden (deze bedrijven staan in tabel 1 
aangeduid met een *). De totale tewerk
stelling van deze bedrijven in de verlich

tingssector in West-Vlaanderen in 2004 
bedroeg ongeveer 500 werknemers. 
Circa een de'de van deze tewerkstelling 
situeert zich in het arrondissement Roese- 
lare en een derde in het arrondissement 
Kortrijk. De ovenge arrondissementen die 
in een relatie-' belangrijke mate bijdragen 
tot de tewerkstelling zijn Tielt en Brugge. 
Kaart 1 toont de geografische spreiding 
van de tewerkstelling.

26 l/l/B
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Tabel 1
De verlichtingssector in West-Vlaanderen

Naam bedrijf Gemeente vestiging Activiteit
Allaeys Led Instruments Heuvelland Ledverlichting

All Light Zwevegem Decoratieve verlichting

Artifex * Waregem Lampenkappen

Axioma * Waregem Verlichtingsprojecten

Cage 2 De Haan Artisanale fabricage van verlichting

C-Lights Zedelgem Openbare verlichting

Declercq * leper Lichtmasten

Delta Light * Gullegem Hedendaagse architecturale verlichting

Elk Grove * Roeselare Architecturale verlichting

Euro Neon Stalhille
Lichtkranten, lichtreclames, sterrenhemels, belettering en Led- 
verlichtinq

Eurosat Zedelgem Feestverlichting, openbare verlichting, industriële verlichting

Fanlight * Damme Architecturale verlichting

Hilite * Zeebrugge Interieurverlichting

HVP Lighting * Deerlijk
Winkelverlichting, bureelverlichting, industriële verlichting, veilig- 
heidsverlichtinq, LED en RGB

Lumina Industries * Izegem
Verlichting op maat, voornamelijk voor de meubelindustrie en 
hotelbranche

Luminar Rumbeke Ledverlichting

Lustrerie Deknudt * Deerlijk Decoratieve verlichting
Modular Lighting Instruments * Roeselare Architecturale designverlichting

MSI MoNoGRaM * Beernem Buitenverlichting

Neonatelier Otto Vlonk Pittem Neonverlichting

Neon Elite * Pittem
Specialisatie in reclameverlichting, ook architecturale - en design- 
verlichtinq en Ledverlichtinq

Neon Jean Lichtervelde Lichtreclame, neonverlichting en belettering

Neon Littoral 2000 * Westkerke Lichtreclame, neonverlichting

Neon Royal * Oostkamp Lichtreclame, neonverlichting

Neorec Wingene Lichtreclame, neonverlichting

Nozon Lighting * Anzegem Hedendaagse architecturale verlichting, ook voor kantoor

P&L Technics Stene Vervaardiging van verlichtingsapparaten

Publi Gravo Cnockaert * Desselgem Lichtreclame, neonverlichting en indirecte halogeenverlichting

Publima lichtreclame Oudenaarde Lichtreclame

Rico Deerlijk Verlichtingsarmaturen
Spiridon Waardamme Designverlichting

Structuvan * Zedelgem Vervaardiging van lampen
TAL * Pittem Architecturale verlichting

Telelight * Zwevezele Architecturale designverlichting

Toplight * Izegem
Professionele verlichtingstoestellen, gespecialiseerd in winkelver- 
lichtinq

Toss B * Zeebrugge Designverlichting

Tronixx Belgium Gistel Verlichtingsoplossingen

Walcarius International Loppem Verlichting op maat

Wever & Ducré * Roeselare Architecturale designverlichting
* Bedrijven waarvan de tewerkstellingsgegevens beschikbaar waren 

Bron: Belfirst, Gouden Gids, Internet - mei 2006
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Kaart 1
Geografische spreiding van de tewerkstelling in de verlichtingssector in West-Vlaanderen
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De tewerkstelling in de verlichtingssec
tor in Vlaanderen en Het Rijk is moeilijk 
in kaart te brengen. Daar waar we voor 
West-Vlaanderen beroep hebben gedaan 
op verschillende bronnen om zo manueel 
de betrokken bedrijven op te sporen, is dit 
voor Vlaanderen en Het Rijk niet haalbaar. 
De gegevens die teruggevonden kunnen 
worden in het RSZ-bestand en de Belfirst 
zijn erg uiteenlopend, waardoor we geen

uitspraak over de tewerkstelling in deze 
gebieden kunnen doen.

Financiële analyse
In deze paragraaf geven we een korte be
spreking van de evolutie van de belang
rijkste financiële ratio's over de periode 
2001-2004 voor de West-Vlaamse ver
lichtingssector en een vergelijking met de 
ganse industrie in West-Vlaanderen. Deze

financiële analyse heeft betrekking op de 
ondernemingen uit de sector met zetel in 
West-Vlaanderen die voor de betrokken 
periode een jaarrekening neerlegden. Be
drijven met zetel buiten West-Vlaanderen, 
maar met vestigingen in West-Vlaanderen, 
kunnen niet in deze analyse worden op
genomen. Uiteindelijk werden 24 onder
nemingen actief in de verlichtingssector 
in West-Vlaanderen betrokken in deze
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analyse. Voor de totale industrie in West- 
Vlaanderen konden 4.150 bedrijven wor
den geselecteerd.

De volgende financiële ratio's worden hier 
beknopt besproken:

• Liquiditeitsratio of current ratio (ver
houding vlottende activa en vreemd 
vermogen op korte termijn) als indicator 
van de mate waarin het bedrijf in staat 
is haar betalingsverplichtingen op korte 
termijn na te leven;

• Solvabiliteitsratio of financiële onaf- 
hankelijkheidsgraad (eigen vermogen 
op totaal vermogen) als indicator van de 
mate waarin het bedrijf in staat is om haar 
financiële verplichtingen in verband met 
interestbetaling en schuldaflossing op 
meer dan één jaar na te komen;

• Rentabiliteitsratio of "rentabiliteit van 
het eigen vermogen na belasting" (winst 
na belasting op het eigen vermogen) als 
indicator van het rendement op het ge
ïnvesteerd risicodragend kapitaal.

De gemiddelde waarde van de current 
ratio bedroeg in 2004 bij de geselec
teerde West-Vlaamse verlichtingsbe- 
drijven 1,94. In 2001 was dit 1,81 (zie 
ook figuur 1). De trend is dus stijgend, 
hoewel tussen 2003 en 2004 een daling 
is opgetreden. De current ratio is ruim
schoots groter dan één, w at wijst op een 
overschot van de vlottende activa op de 
korte termijnschulden. De liquiditeitspo- 
sitie van de verlichtingssector in West- 
Vlaanderen is dus gunstig te noemen. 
Vergelijken we deze sector met de totale 
industrie, dan blijkt de current ratio voor 
de totale industrie veel lager te liggen, 
namelijk op 1,2 in 2004. Toch kent ook 
de current ratio in de totale industrie een 
stijgende trend.

Net zoals voor de volgende ratio's dient 
hierbij wel te worden vermeld dat het ge
bruik van gemiddelde ratio's impliceert dat 
we niet altijd zeker zijn dat dit gemiddelde 
een goede weergave is van de effectieve 
situatie in de sector. Immers, één of en
kele bedrijven kunnen dit gemiddelde in 
belangrijke mate beïnvloeden.

-  "Design in productontwikkeling is zeer belangrijk. Wij investeren 
enorm in R&D, maar het is een geslaagde mix van design, innova- 
tiviteit, creativiteit, durf en technologie waarmee wij het verschil 
maken." -  Tom Samyn, Modular Lighting Instruments
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"Vooral de hands-on mentaliteit, de zakelijke spirit, de goede structuur en het feit dat wij als West- 
Vlamingen onze voeten op de grond houden, zijn specifieke sterktes op internationaal vlak."
-  Toon Verbruggen, Delta Light

De gemiddelde waarde van de solvabili- 
teitsratio of onafhankelijkheidsgraad
in de West-Vlaamse verlichtingssector be
draagt 55,5%  (zie figuur 2). Dit betekent 
dat in deze sector het eigen vermogen 
55 ,5%  omvat van het totale vermogen. 
Het aandeel van het eigen vermogen in 
het totaal vermogen in de industrie in 
West-Vlaanderen ligt veel lager (44,2%).

De gemiddelde waarde van de renta- 
biliteitsratio in de West-Vlaamse ver
lichtingssector bedraagt 2 4 % , w at veel 
hoger is dan de rentabiliteitsratio in de 
volledige industrie in West-Vlaanderen 
(1 1 ,7 % ) (zie figuu r 3). Tussen 2001 en

2002 neemt de rentabiliteitsratio voor de 
verlichtingssector toe, maar deze kent 
een daling vanaf 2003. In de industrie 
kent de rentabiliteitsratio sinds 2002 een 
aanzienlijke stijging. Rekening houdend 
met de netto-opbrengst van risicoloze 
beleggingen en het risico dat inherent is 
verbonden aan het bedrijfsleven (risico
premie van ongeveer 3 3 % ), is een netto 
rentabiliteit van het eigen vermogen van 
minstens 7 %  noodzakelijk1. Momenteel 
voldoen zowel de verlichtingssector als 
de totale industrie in West-Vlaanderen 
aan deze voorwaarde. Tijdens de periode 
2001-2004 bevond de gemiddelde waar
de van deze rentabiliteitswaarde zich en

kel voor de totale industrie in 2002 onder 
deze norm.

KWALITATIEVE ANALYSE

Om een wat dieper inzicht in de sterktes, 
zwaktes en trends in de verlichtingssec
tor te verkrijgen, hebben we een interview 
afgenomen bij vijf personen uit evenveel 
toonaangevende West-Vlaamse verlichtings- 
bedrijven: Dorien Degrieck en Tom Samyn, 
beiden communicatieverantwoordelijken bij 
respectievelijke Wever & Ducré en Modu- 
lar Lighting Instruments, Arsène De Dec
ker, algemeen directeur lichtreclamebedrijf
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Figuur 1
Current ratio voor de verlichtingssector en industrie, West-Vlaanderen, gemiddelde 2001-2004

Bron: cd-rom Belfirst

Figuur 2
Solvabiliteitsratio voor de verlichtingssector en industrie, West Vlaanderen, gemiddelde 
2001-2004

Figuur 3
Rentabiliteit van de verlichtingsssector en industrie, West-Vlaanderen, gemiddelde 2001-2004

Neon Royal, Toon Verbruggen, verantwoor
delijk voor de architecturale implementatie 
van verlichting bij Delta Light en Mare De 
Taevernier, afgevaardigd-bestuurder Top- 
light.

Wat zijn de sterktes van de verlich
tingssector in West-Vlaanderen?
Wever & Ducré: "Op vlak van de sector zal 
dit waarschijnlijk de typisch West-Vlaamse 
stijl zijn: de gedrevenheid, de consequente 
aanpak,...".

Bij Delta Light delen ze deze mening: "Voor
al de hands-on mentaliteit, de zakelijke spi
rit, de goede structuur en het feit dat wij als 
West-Vlamingen onze voeten op de grond 
houden, zijn specifieke sterktes voor Delta 
Light en vermoedelijk ook voor de andere 
bedrijven in West-Vlaanderen."

Voor Modular zit de kracht hem in de 
know-how van haar medewerkers die uit 
de streek komen en die reeds jaren in het 
bedrijf werkzaam zijn.

Kent de verlichtingssector in West- 
Vlaanderen ook zwaktes?
W ever & Ducré: "E r is in België zeker 
nood aan een bedrijfsvriendelijker kli
maat. De overheid zou met meer initia
tieven over de brug moeten komen en 
zou daadwerkelijk steun moeten betui
gen aan bedrijven die dagelijks bewijzen 
w at ze waard zijn. Ten tweede wordt 
de verlichtingsmarkt ook bedreigd door 
de hoge, vaak oneerlijke (buitenlandse) 
concurrentie. Een succesproduct wordt 
vaak zonder meer gekopieerd door ma
lafide fabrikanten, meestal uit China, die 
dit product dan op de Europese markt 
gooien aan spotprijzen. Hiertegen pro
cedures aanspannen is vechten tegen de 
bierkaai."

Niet alleen fabrikanten van architectu
rale- en/of designverlichting lijden onder 
deze hoge concurrentie. Ook in de lichtre- 
clame-industrie is dit fenomeen merkbaar. 
Neon Royal: "De goedkope buitenlandse 
import, voornamelijk uit Polen, is de laat
ste jaren sterk beginnen doorwegen. De 
intrede van deze 'goedkopere' landen op 
onze markt is reeds voelbaar op het ge
bied van omzet en tewerkstelling."
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"Ook in de sector van lichtreclame wordt design steeds belangrijken Design kan echt het verschil 
maken in de strijd tegen de goedkope buitenlandse import." -  Arsène De Decker, Neon Royal

Toplight pleit voor een betere samenwer
king tussen de West-Vlaamse fabrikanten 
van designverlichting onderling: De versnip
pering, en vooral de steeds terugkerende 
weigering om samen te werken, is volgens 
afgevaardigd bestuurder De Taevernier een 
niet te onderschatten risico: "Ik ben er im
mers van overtuigd dat een constructieve 
samenwerking schaalvergrotend <an wer
ken zonder dat de respectievelijke eigenheid 
van elk bedrijf in het gedrang komt. Het wa
ter is jammer genoeg nog veel te diep."

Is er een speciale reden waarom de 
verlichtingssector in West-Vlaanderen 
nogal sterk geconcentreerd is in de 
regio Roeselare-Kortrijk?
Er blijkt niet echt een specifieke reden 
te zijn voor de concentratie in de regio's 
Roeselare en Kortrijk. Veel berust op toe
val en persoonlijke motieven. Een even
tuele verklaring zou, volgens Delta Light,

kunnen zijn dat in deze regio's reeds 
toeleveranciers uit onder meer de alumi- 
niumsector gevestigd waren. Dit maakte 
het voor de verlichtingsproducenten ge
makkelijker om aan productiemiddelen 
te raken. Volgens Toplight is de concen
tratie in Roeselare historisch gegroeid: 
"Toen Electro Vandaele begin dejaren '70 
startte als verlichtingsspecialist, heeft dit 
schijnbaar aanstekelijk gewerkt en zijn er 
anderen gevolgd." De invloed die uitgaat 
van 'Designregio Kortrijk' en de 'Biënnale 
Interieur' zal volgens Delta Light dan weer 
een rol spelen bij de concentratie in de 
regio Kortrijk.

Hoe evolueert de sector qua om- 
zet/tewerkstelling? Zijn er bepaalde 
trends merkbaar?
Hier moet een duidelijk onderscheid ge
maakt worden tussen de reclameverlich- 
ting en de andere verlichtingssectoren.

Neon Royal: "In de reclamesector kan 
men stellen dat er een dalende lijn merk
baar is, zowel op gebied van omzet als 
op gebied van tewerkstelling. Een be
langrijke reden hiervoor is, zoals reeds 
vermeld, de concurrentie uit landen als 
Polen die hun producten hier goedkoop 
aan de man brengen. Deze import is pas 
sinds twee jaar sterk beginnen doorwe
gen, dus is het eigenlijk moeilijk om nu 
al over een echt relevante impact te spre
ken. Dat deze landen in onze regionen 
hun intrede hebben gedaan, is echter wel 
al merkbaar."

Alhoewel ze bij Toplight een stijgende 
conjunctuur en tewerkstelling opmerken, 
is ook voor hen de stijgende concurren
tie uit het Verre Oosten niet onopgemerkt 
gebleven: "Deze concurrentie zal, jammer 
genoeg, nu reeds voor enkele fabrikanten 
remmend werken. Om verder te blijven
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"Om verder te blijven groeien zal innovatie steeds belangrijker worden. Vooral de technisch moeilijk te 
kopiëren producten vormen hier een belangrijk voordeel." -  Mare De Taevernier, Toplight

groeien zal innovatie steeds belangrijker 
worden. Ook moeilijk te kopiëren produc
ten, waar vooral de verhouding van licht 
en vermogen zeer belangrijk is, kan hier 
een belangrijk voordeel zijn."

Bij W ever & Ducré beaamt men bovenstaan
de stelling en voegt er nog het volgende 
aan toe: "Om succesvol te ondernemen is 
er ook nood aan ruimte om te onderne
men. Een gebrek aan uitbreidingsmoge
lijkheden kan dit proces verhinderen. De 
(lokale en nationale) overheidsinstanties 
kunnen hier hun steentje bijdragen!"

Bij Modular Lighting Instruments zijn de 
vooruitzichten dan weer heel positief: 
"Zowel de omzet als de tewerkstelling is 
aan het stijgen. Vorig jaar hadden we een 
omzetstijging van 3 0 % , dit jaar hopen 
we opnieuw een forse stijging te realise
ren. De nieuwe grote vestiging die mo

menteel gebouwd wordt langs de A19 in 
Roeselare zal daar zeker toe bijdragen, 
daar kunnen nog veel kansen gecreëerd 
worden."

Wat is het belang van design voor de 
verlichtingssector? Op welke manier 
kan design het verschil maken? Is 
design genoeg?
Modular Lighting Instruments: "Design in 
productontwikkeling is zeer belangrijk, dat 
is een feit. Vandaar dat heel veel geld wordt 
geïnvesteerd in R&D. Design is echter niet 
het enige; ook de technologie is zeer be
langrijk: de juiste lampen moeten gekozen 
worden, de lichtspreiding is zeer belangrijk, 
de reflectie mag niet uit het oog verloren 
worden, ... Het is eer mix van deze twee 
factoren, design en technologie, die het 
verschil kan maken." Ook bij Delta Light en 
Wever & Ducré zijn ze net erover eens: con
stante inspanningen en innovatie op gebied

van design en technologie zijn van cruciaal 
belang in de verlichtingssector.

In de lichtreclame speelt design eveneens 
een zeer belangrijke rol. Neon Royal: "D e
sign wordt steeds belangrijker. Het zal ze- 
ke' ook onze sterkte zijn om te kunnen 
concurreren met landen als Polen. Design 
kan in onze sector dus echt het verschil 
maken."

Toplight: "Ons klantenpotentieel bestaat 
uit winkels, winkelketens en supermark
ten. Daar komt steeds meer de verhouding 
tussen lichthoeveelheid, kleurechtheid en 
vermogen naar voor. Design is hier onder
geschikt aan techniek."

Zijn er bepaalde trends merkbaar in 
de verlichtingssector?
Neon Royal: "In de sector van de lichtre
clame kan niet echt van trends gesproken
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De West-Vlaamse verlichtingssector, met als hoofdkernen de regio's Roeselare en Kortrijk, 
doet het goed. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, kan vanaf 2003 echter een daling in de 
drie ratio's (liquiditeitsratio, current ratio en solvabiliteitsratio) opgemerkt worden. Een reden 
hiervoor kan de stijgende en vaak oneerlijke concurrentie uit goedkopere regio's als het Verre 
Oosten en Polen zijn. Uit de interviews is gebleken dat deze concurrentie de sector ook op 
gebied van tewerkstelling treft. Continue investeringen in R&D, zowel op het gebied van 
design als op het gebied van productontwikkeling, zullen noodzakelijk blijven om het hoofd 
te kunnen bieden aan deze stijgende concurrentie. ■

worden. Het is vooral belangrijk dat je al
tijd maar vernieuwt, dat je steeds creatie
ver wordt."

Modular Lighting Instruments: "In onze sec
tor zijn er zeker trends merkbaar. De LED- 
technologie (Light Emmiting Diode) is er 
daar absoluut één van. Bij ons wordt LED 
niet als pure lichtbron gebruikt, maar wel 
als signalisatie en oriëntatie; dit is volgens 
ons de meest aangewezen toepassing van 
deze techniek. Een tweede trend is puur 
architecturaal. Mensen willen zoveel moge
lijk licht, maar zo onzichtbaar mogelijk. In 
plaats van met opzichtige lichtarmaturen te 
werken, worden nu vaak ingebouwde pro
fielen gebruikt. Op deze manier zie je het 
licht uit het plafond komen, maar blijft de 
armatuur onzichtbaar. Ook wordt nu vaak 
geopteerd voor licht dat is ingebouwd in

muren en meubels, onzichtbaar licht dus. 
Een derde trend kan teruggevonden worden 
op het gebied van de kleuren. Wij gebruiken 
nu vooral mat wit structuur en mat zwart 
structuur voor de armaturen. Aluminium is 
een beetje verleden tijd. Naar productdesign 
toe, ten slotte, lanceren we de trend naar de 
organische vormen. Bij Modular zul je heel 
veel ovale en ronde vormen terugvinden."

Ook bij Delta Light zijn voornoemde trends 
merkbaar: "Algemeen gezegd is de trend 
momenteel het mooi aankleden en perfor- 
mant houden van een spaarzame lamp."

Depestel N., "Financiële analyse van de West- 
Vlaamse ondernemingen in de periode 1996- 
1999", West-Vlaanderen Werkt, nr. 4/2001, 
blz. 157 en 158.

Producent van:
Lichtmasten:

o Aluminium 
o Staal 
o Functionele 
o Siermasten 

Vlaggenmasten 
Vlaggen 
Banieren
Promotioneel textiel 

Eigen montage en plaatsingsdienst 

Verhuur & onderhoud van vlaggenmasten

declërca
vlaggenmasten en vlaggen 

lichtmasten
producent, plaatsing & onderhoud

Zwaan hofweg 11 
8900 leper

Tel: +32 (0)57 21 87 50 
Fax: +32 (0)57 21 88 10 

info@declerecq.be 
www.declercq.be

Afzet over heel Europa

Referenties: E5 mode -  Gamma -  Q8 -  Ikea -  Brantano -  Decathlon -
Lunch Garden - Charles Vögele -  Jet -  diverse gemeenten
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Hoet creëert meubelen uit 
piepschuim

Voor de creatie van hun nieuwe meubellijn experimenteerde het Brugse ontwerpbureau 
Hoet met een eerder ongewoon materiaal, althans ongewoon voor de meubelindustrie: 

polystyreen of piepschuim. Het is vooral de afwerking van dit fragiele materiaal dat voor 
een verrassend resultaat zorgt. De nieuwe 'ISOMO'-lijn is ontstaan uit een samenspel van 

een alledaags materiaal met een nieuwe techniek. De uitgesneden piepschuimvormen 
zijn gecoat met een milieuvriendelijke kunststof om sterkte en stabiliteit te creëren.

De ISOMO-lijn bestaat uit verschillende meubelstuk
ken: een tafel/bureau met bijpassend krukje

en een elegante, uitgelijnde relaxzetel. Bijpassende 
bloempotten in rode of zwa'te isomo vullen de reeks aan.
De polymere coating is UV- en klimaatresistent, de meubelen kunnen 
dus zowel binnenshuis als buiten gebruikt worden. ■

: 't Casteelken, Rumbeke
É i
j y  y jan C o d ech a rle

OPROEP
Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen

Is uw bedrijfsgebouw een toonbeeld van hedendaagse en duurzame architectuur? 
Ligt het bovendien in West-Vlaanderen, dan wordt het misschien opgenomen in 
het kijkboek 'Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen'.

Met de derde editie van dit kijkboek wil de Provincie West-Vlaanderen bedrijven 
stimuleren om bij het plannen en uitvoeren van (ver)nieuwbouwprojecten - naast 
puur economische overwegingen - ook oog te hebben voor de kwaliteit van de 
leefomgeving.

Zowel architecten, stedenbouwkundigen, privé-personen, openbare diensten als 
bedrijfsleiders kunnen een project indienen.

• Meer info: www.west-vlaanderen.be/bedrijfsgebouwen
• Deelnemingsvoorwaarden en evaluatiecriteria:

e-mail: economie@west-vlaanderen.be, of tel. (050) 40 71 87

De eerste en tweede editie van het kijkboek 'Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen in 
West-Vlaanderen' zijn nog gratis verkrijgbaar op hetzelfde telefoonnummer of e- 
mail adres.
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Jaarboek havens Zeebrugge en 
Oostende 2006/2007
Uitgeverij De Lloyd publiceert een volledig 
geactualiseerde versie van het Jaarboek 
van de havens Zeebrugge en Oost
ende

Het Jaarboek is heel praktisch opgevat en 
bevat informatie over alle officiële dien
sten en instellingen, zoals het havenbe
stuur, stadsbestuur, politie en brandweer, 
staatsdiensten, spoorwegen, consulaten, 
economische en sociale groeperingen en 
instellingen. Daarnaast vindt u er de co
ördinaten van de privé-bedrijven, een 
havenplan, statistiek, infrastructuur en 
uitrusting van de haven en de regelma
tige scheepvaartlijnen. Een alfabetische 
lijst van alle vermelde personen met hun 
functies en referenties, een index van de 
bedrijven per activiteitsbranche en een in
dex van de overheidsdiensten maken het 
geheel af.

Plubo regenzuil koppelt 
functionaliteit aan design
Regenwater is ideaal voor de planten of om de auto te wassen, en bovendien gratis. Voor 
wie niet houdt van de klassieke regenton brengt waterspecialist Plubo een bijzondere 
regenzuil op de markt. De zuil is gemaakt uit hoogwaardig, UV-bestendig en volledig 
recycleerbaar poly-ethyleen. Er kan 400 liter water in opgevangen worden en het even
tuele teveel aan regenwater stroomt weg via een overloop, of naar een tweede of derde 
zuil. Water aftappen kan via het kraantje of door de tuinslang of hogedrukreiniger aan te 
sluiten op het aparte aftappunt.

Het hedendaagse sobere design van de Plubo regenzuil werd bekroond met de eerste 
prijs in de internationale designwedstrijd ICSID (International Council of Societies of 
Industrial Design).

Plubo is een Veurns bedrijf dat reeds 15 jaar innovatieve waterproducten verdeelt. Tot het 
productengamma behoren opvang, zuivering en gebruik van regenwater voor tuin, huis 
en bedrijf. Daarnaast specialiseert Plubo zich ook in Aquaspinning, fietsen onder water 
met de Aqdiver.

> Het nieuwe Jaarboek van de havens 
Zeebrugge en Oostende 2006-2007 is 
onmisbaar voor iedereen die van ver of 
dichtbij met deze havens te maken heeft. 
Bestellen kan via De Lloyd nv, tel. 
(03)234 05 50, e-mail info@lloyd.be. 
De prijs per exemplaar is 71 euro, BTW 
inbegrepen, portkosten niet.

Westhoek
onthaalt 
bezoekers in 
stijl
In het kader van het DOP-project (Dorps- 
OntmoetingsPunt) wordt gestreefd naar 
een éénvormige benadering voor informa
tiedragers en aanvullende infrastructuur 
binnen de Westhoek, met als doel een be
tere herkenbaarheid en opwaardering van 
deze regio.

Het Brugse ontwerpbureau Cides 
Industrial Design maakte in opdracht 
van de Provincie West-Vlaanderen een 
ontwerp voor informatiedragers, zit
banken en tafels.

mailto:info@lloyd.be
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> Eenvorm ige infoborden, banken en tafels voor de hele W esthoek zorgen voor 
betere herkenbaarheid en opwaardering van de regio.

De sobere vormgeving van het ontwerp 
zorgt voor een goede integratie in de 
omgeving, zijnde een dorp, dorpsrand, 
landschap, kruispunt enz. Naast het ont
werpen van de verschillende modules, 
zorgde Cides Industrial Design ook voor 
de uitvoering. Recente voorbeelden zijn

te zien in Westouter en Loker. Andere zijn 
nog in ontwikkeling.

Door een doorgedreven aanpak van dit 
concept vergroot de bezoekersvriende- 
lijkheid en wordt er een kwaliteitslabel
gecreëerd in de Westhoek. ■

Durlet en design
Durlet maakt al 40 jaar - vooral lederen - zitmeubelen in het eigen 
atelier in Izegem. Van bij de start in 1966 was Durlet gefocust op 
design, afwerking en kwaliteit. Met succes, zo blijkt uit het groei
end marktaandeel van de laatste drie jaar. Om tegemoet te komen 
aan de vraag van een gevarieerde consumentengroep werkt Dur
let ook nauw samen met Belgische en internationaal gereputeerde 
ontwerpers.

Nu de 40s,e verjaardag van Durlet samenvalt met de 20ste edi
tie van Interieur brengt Durlet een nieuw model op de markt 
dat ontworpen werd door de eregast van Interieur 06, de 
Zwitserse designer Alfredo Haberli. Bij die gelegenheid zal 
Durlet trouwens nog meer nieuwe modellen voorstellen. Het 
is echter nog wachten tot oktober om de resultaten te kunnen 
bewonderen...

> • www.durlet.com
• 20ste Internationale Biënnale Interieur, 13-22 oktober 2006, 

Kortrijk Xpo

> "Bij Durlet is design een volwaardig management tooi. Durlet 
was één van de eerste Belgische meubelbedrijven die met on
afhankelijke designers werkte. Steeds meer bedrijven trekken 
nu een topontwerper aan, maar in die tijd waren wij pioniers in 
België wat dat punt betreft," aldus zaakvoerder Anton 
Vanzieleghem. Om het belang van design voor Durlet te 
benadrukken, voegt hij er nog aan toe dat Durlet een van de 
bedrijven is die al aan elke editie van de Biënnale Interieur in 
Kortrijk heeft deelgenomen.

I/UES 37

http://www.durlet.com


Meer en beter ondernemen

Hijs de zeilen
Ondernemen is als zeilen.
U bepaalt de juiste koers en zet alle zeilen 
bij om snel vooruit te gaan. U vertrouwt op 
navigatie-instrumenten en u rekent op de 
ervaring en inzet van uw hele team.
Maar het water is soms onstuimig en de 
wind kan draaien. En dan moet u uw beste 
stuurmanschap laten zien.

Uit welke hoek de wind ook komt, u staat 
er als ondernemer nooit alleen voor. U kunt 
rekenen op Syntra West als uw partner in 
grote uitdagingen. Ons engagement is: u, 
uw medewerkers en heel uw organisatie 
optimaal laten functioneren. Via opleiding, 
opleidingsplanning, begeleiding en subsidie- 
advies.

Professionele oplossingen op korte termijn 
en een dynamische visie op de toekomst. 
Geef uw bedrijf de wind in de zeilen samen 
met Syntra West.

SYNTRA
WEST vzw

Vormingsinstituut voor KMO

Meer en beter ondernemen met 
Syntra West:
• Opleiding
• Opleidingsplanning en 

competentiemanagement
• Begeleiding
• Subsidieadvies

Voor inlichtingen in verband met onze 
dienstverlening aan bedrijven kunt u terecht 
op 050/70 28 07 of via e-mail: 
info@syntrawest.be

< 7
ideren ~M et de steun van West-Vlaanderen~

Door mensen gedreven

Syntra W est vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap

www.syntrawest. be

Hijs de zeilen
Opleiding I

Opleidingsplanning en competentiemanagement 
Begeleiding 

Subsidieadvies

mailto:info@syntrawest.be
http://www.syntrawest


[milieumanagement]

WES begeleide Solvic naar succesvolle  
hercertificering

Het Antwerpse chemiebedrijf Solvic, dochter van het chemie
concern Solvay, heeft in april met succes een hercertificerings- 
audit meegemaakt van haar milieuzorgsysteem conform ISO 
14001:2004. W ES begeleide Solvic reeds bij de opbouw van het 
milieuzorgsysteem en heeft sinds januari 2006 Solvic extra bij
gestaan bij de omvorming van haar milieuzorgsysteem naar de 
nieuwe norm (versie 2004). Gezien Solvic in 2005 een nieuwe 
productie-eenheid voor de productie van chloor via membraan- 
elektrolyse in gebruik heeft genomen, was bovendien een actu
alisatie van de significantiebepaling van de milieuaspecten aan 
de orde. Bij de begeleiding werd gebruik gemaakt van de W ES 
VLAREM CHECKLIST® voor de initiële milieuanalyse en de module 
ISO 14001 W ES van EMAServer voor de significantiebepaling. De 
W ES VLAREM CHECKLIST® is eigen software van W ES, EMAServer 
wordt verdeeld door de firma HEMMIS uit Kortrijk.

[toerisme]

Strategisch toeristisch plan Haspengouw

W ES stelde, op vraag van Toerisme Limburg, een strategisch plan 
op voor de ontwikkeling van toerisme in de regio Haspengouw.

Naast het formuleren van een duidelijke visie over de specifieke 
ontwikkelingsmogelijkheden van een marktconforme toeristi
sche regio beantwoordt dit plan ook aan volgende doelstellingen:

• het bieden van een hoge belevingswaarde aan de toerist;
• het realiseren van een economische meerwaarde voor de re

gio zelf;
• het creëren van een draagvlak met de diverse toeristische 

actoren uit de publieke en private sector;
• het verzekeren van samenhang en continuïteit in het beleid

Het plan werd opgemaakt volgens een vooropgestelde metho
dologie en moet richtinggevend zijn voor toekomstige beleids
beslissingen in de periode 2007-2013. De analyse van de huidige 
toeristische toestand wees op het toeristisch potentieel van de 
regio die evenwel nog kwalitatiever kan uitgebouwd worden en 
nog sterker kan vermarkt worden.

I/VES 39



West-Vlaanderen Werkt 2, 2006 WES Nieuws

[ruimtelijke planning] [sociaaleconomisch beleid]

WES wijst Roemenen de weg

W ES voert samen met het softwarebedrijf Hemmis nv uit Kortrijk 
het trainingsproject 'Oradea Metropolitan Area Traffic Planning' 
uit in Roemenië'. Oradea is een relatief grote stedelijke agglome
ratie met circa 300.000 inwoners op de grens met Hongarije. Het 
stedelijk gebied kent een sterke dynamiek door investeringen in 
nieuwe bedrijfsactiviteiten en grootschalige handelsfuncties. Deze 
dynamiek zal in Oradea nog toenemen door de aanleg van een 
nieuwe snelweg van de Hongaarse grens tot Bucarest. De bestaan
de weginfrastructuur is hier niet op voorzien. W ES ondersteunt 
de stad bij de uitwerking van een aangepaste verkeersstructuur 
- zowel op theoretisch als praktisch vlak - door trainingssessies 
en workshops. Verschillende partners zijn hierbij betrokken: naast 
de stedelijke diensten van Oradea participeren ook de universiteit 
van Oreada, de politie en wegbeheerders in het project.
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■ WES ondersteunt de Roemeense agglomeratie Oradea bij 
de uitwerking van een aangepaste verkeersstructuur.

Vorm ingsessies voor ambtenaren lokale 
economie

Photo hall
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■ De WES opleidingsreeks 'vergunningsaanvragen in het 
kader van de wet op de handelsvestigingen' stelt de amb
tenaren lokale economie in staat zelfstandig een objec
tief onderbouwd advies te formuleren over een concrete 
vergunningsaanvraag door toetsing van de ruimtelijke en 
sociaaleconomische criteria, zoals opgenomen in de 
betrokken wetgeving.

Sinds 1 maart 2005 is een nieuwe wet van kracht over de handels
vestigingen. Deze zogenaamde IKEA-wet voorziet een grotere rol 
voor de gemeenten in de vergunningsprocedure waardoor 
de lokale besturen dus een nieuwe opdracht toegeëigend krijgen. 
Deze opdracht omvat de beoordeling van concrete vergunnings
aanvragen, waarbij de gemeente een ruimtelijke en sociaalecono
mische impactanalyse moet uitvoeren, een niet te onderschatten 
opdracht. Gezien de expertise op het vlak van sociaaleconomisch 
beleid (en specifiek inzake detailhandel) en ruimtelijke planning 
heeft de provincie West-Vlaanderen aan W ES de opdracht ge
geven om praktijkgerichte vormingsessies te organiseren ten 
behoeve van de West-Vlaamse gemeenten, aangevuld met de op
maak van een bijhorend handboek. Aan deze sessies die voor het 
eerst doorgingen in Brugge in maart 2006, hebben 45 cursisten 
deelgenomen. Tijdens de vormingsessies werd dieper ingaan op 
de wijze waarop een ambtenaar lokale economie een concrete 
vergunningsaanvraag praktisch moet behandelen met als oog
punt "het formuleren van een objectief onderbouwd advies" door 
toetsing van de ruimtelijke en sociaaleconomische criteria. Hiertoe 
ontwikkelde W ES een praktisch denkalgoritme.

> Gezien het succes van de opleiding zal in de komende maan
den in de rest van Vlaanderen (in samenwerking met de VVSG 
en desgevallend met de betrokken provinciebesturen) een ge
lijkaardige opleiding worden georganiseerd.

Meer info: hans.desmyttere@wes.be

mailto:hans.desmyttere@wes.be
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[milieu- en natuurbeleid]

M ilieubeheerplan voor 
Bossenstein Golf & Polo Club

Recent stelde de Bossenstein Golf & Polo Club uit Broechem W ES 
aan voor de opmaak van een milieubeheerplan in uitvoering van 
de bepalingen van het Vlaamse Golfmemorandum. Het terrein van 
Bossenstein Golf & Polo Club is een Type 3-golfterrein met een 
18-holes en een 9-holes baan. Het gebied rondom het kasteel van 
Bossenstein is aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied en parkgebied. Het kasteel en domein zijn respectievelijk 
beschermd monument en landschap. Dit terrein wordt volgens 
het Vlaamse Golfmemorandum ingedeeld bij de golfterreinen 
waarvoor een bestemming naar 'golfzone' wordt voorgesteld, 
maar waar de principes van 'eco-golfterrein' worden opgelegd.

In het milieubeheerplan wordt een duidelijke beschrijving gegeven 
van de bestaande toestand en knelpunten van het terrein en worden 
maatregelen binnen een actieplan geformuleerd. In gezamenlijk over
leg wordt vervolgens een actieplan opgesteld dat er op gericht is de 
instandhouding en opwaardering van de aanwezige natuurwaarden te 
realiseren, rekening houdend met de landschappelijke waarden en kwa
liteitseisen die vanuit golftechnisch oogpunt worden gesteld.

Hiermee is WES aan zijn vijfde milieubeheerplan voor een golfterrein 
toe. Ondermeer de Damme Golf & Country Club en de Koninklijke Golf 
Club Oostende gingen de Bossenstein golfclub vooraf.

■ De Bossentein Golf & Polo Club in Broechem is de vijfde golfclub waarvoor WES een milieubeheerplan opmaakt.
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Notionele interestaftrek: 
de essentie
Stephan Janssens • Ernst & Young Tax Consultant

De interestaftrek voor risicoka
pitaal is nu bijna een jaar oud. 
Ondertussen hebben zeer ge
respecteerde en hooggeleerde 
juristen en fiscalisten hun com
mentaren gepubliceerd, de ene 
al wat uitgebreider dan de an
dere. Boekhouders en belasting
ambtenaren weten waar ze aan 
toe zijn. Maar u als belasting
plichtige, weet u nu eigenlijk 
wel wat de notionele interestaf
trek voor u kan betekenen?

Belastingbesparing voor 
vennootschappen

De notionele interestaftrek is voorbehouden 
voor vennootschappen. Een natuurlijke per
soon - werknemer, zelfstandige, enz. - heeft 
er geen recht op.

Was het niet eenvoudiger om het belastingta
rief van vennootschappen gewoon wat te ver
lagen ? Dat is zonder twijfel het geval, maar 
we leven in België, nietwaar? Bovendien had 
de regering ook een specifieke bedoeling: het 
aanmoedigen van investeringen in risicodra
gend kapitaal.

De notionele interestaftrek is afhankelijk van 
het bedrag van het risicokapitaal. Dat risico
kapitaal is in eerste instantie het eigen vermo
gen van de vennootschap. Het is dat deel van 
het vermogen van de vennootschap dat on
derworpen is aan het zogenaamde onderne- 
mingsrisico. Boekhoudkundig gezien bestaat 
het uit het maatschappelijk kapitaal, de reser
ves en de overgedragen winsten.

Een percentage van het eigen 
vermogen

Om te bepalen hoeveel u van uw belastingen 
mag aftrekken, wordt een percentage toege
past op het hogervermelde eigen vermogen. 
Dit percentage wordt bepaald aan de hand 
van het tarief van de zogenaamde OLO's. Dit 
zijn gedematerialiseerde overheidsobligaties. 
Het percentage varieert dus van jaar tot jaar, 
maar er zijn enkele grenzen. In eerste instantie 
mag het tarief niet hoger liggen dan 6,25%. 
In tweede instantie mag de schommeling van 
het tarief van het ene naar het andere jaar niet 
meer bedragen dan 1 % .

Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de 
FOD Financiën zodat daarover alvast geen dis
cussie mogelijk is.

De "correcties" op het eigen 
vermogen.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en cor
recties.
Een eerste reeks correcties hebben als doel te 
vermijden dat bepaalde belastingplichtigen 
twee keer langs de kassa passeren. Zo worden 
bijvoorbeeld aandelen die een vennootschap 
heeft (onder bepaalde voorwaarden) uitgeslo
ten omdat er anders twee keer notionele inte
restaftrek zou worden gegeven op hetzelfde 
bedrag, één keer op het maatschappelijk ka
pitaal van de vennootschap zelf en één keer 
bij de vennootschap die de aandelen van de 
eerste vennootschap onder zich houdt.

Met een tweede reeks correcties wil men 
vooral misbruiken vermijden. En dat zijn voor 
de gebruikelijke KMO toch wel belangrijke be
perkingen:
- De uitgaven die op onredelijke wijze de be

roepsbehoeften overtreffen (de Ferrari op 
naam van de vennootschap, het yacht in

Saint-Tropez gefactureerd aan de vennoot
schap). Als de fiscus deze uitgave niet als 
beroepskost aanvaardt, wordt de investering 
ook uit het eigen vermogen gehaald en kan u 
er geen notionele interestaftrek voor krijgen;

- De uitgaven die eerder thuis horen in de 
privé-sfeer, zoals kunstwerken en juwelen;

- De onroerende goederen die ter beschik
king worden gesteld van de bedrijfsleider, 
zijn/haar partner of de kinderen - in de mate 
dat de bedrijfsleider het wettelijk vruchtge
bruik heeft van hun goederen.

Is het de moeite ?

Stel dat u een NV opricht en daar het mini
mum maatschappelijk kapitaal van 62.500 
euro in stort. Het tarief van de notionele inte
restaftrek voor 2006 is 3,442%. De notionele 
interestaftrek levert u dan een besparing op 
van 2.151 euro.

Stel dat u een terrein kan kopen voor 100.000 
euro. Als de vennootschap daar voor leent 
aan bijvoorbeeld 5 % , dan gaat er 5.000 euro 
het bedrijf uit. Dat is een aftrekbare uitgave. 
U heeft dus een belastingbesparing van 5.000 
euro a 33,99% = 1.699,5 euro.

Zou u een kapitaalverhoging uitvoeren van 
100.000 euro, dan heeft u (in plaats van de 
interestaftrek voor interesten betaald aan de 
bank) een notionele interestaftrek (en dus be
lastingbesparing) van 3.442 euro.

Veel zal afhangen van de beschikbare midde
len van de aandeelhouders. Als zij zelf moeten 
gaan lenen om een dergelijke kapitaalverho
ging te financieren, is het resultaat wellicht 
minimaal, misschien zelfs negatief. Heeft u als 
aandeelhouder wel de middelen beschikbaar 
om een kapitaalverhoging uit te voeren, dan is 
de notionele interestaftrek misschien nog zo'n 
slechte maatregel niet. ■
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• 12 miljoen ton roroverkeer

• 15 miljoen ton container
verkeer

• 1,7 miljoen nieuwe wagens

• 1 miljoen vrachtwagens

• 20 dagelijks verbindingen 
met het V.K. , Scandinavië 
en Zuid-Europa

• uitstekende distributie
mogelijkheden

Havenbestuur Zeebrugge / MBZ nv 
Isabellalaan 1 - 8380 Zeebrugge 

Tel. 050/54 32 11 - Fax 050/54 32 24 
www.portofzeebrugge.be - mbziazeebruggeport.be gggjP '

Z E E B R U G G E

http://www.nenaerycKx.com
http://www.portofzeebrugge.be
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kelijk de weergave van officiële standpunten van WES.

Bij naamvermelding verschijnt de bijdrage onder de 

verantwoordelijkheid van de auteur.

Reproductie van of verwijzing naar één van de artikelen 

mag uitsluitend met correcte vermelding van auteur en 

bron, ên mits het bezorgen van een kopie aan de redactie.
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Voorzitter: prof. dr. N. Vanhove
R. De Keyser, S. Simoens, H. Desmyttere,
R. Houthaeve, J. Lammerant 
P. De Roeck (Efficio)
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Sabine Simoens

Verantwoordelijke uitgever
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Redactie
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Baron Ruzettelaan 33 
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fax 050-36 31 86 
BTW BE 408 382 668 
E-mail: redactie@wes.be 
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West-Vlaanderen Werkt wordt gedrukt op houtvrij 
en milieuvriendelijk gebleekt papier.

ISSN=1374-6235

'West-Vlaanderen Werkt'

West-Vlaanderen Werkt is een uitgave van
W ES vzw.

In elk nummer brengen wij:
• sociaal economisch nieuws met speciale 

aandacht voor West-Vlaanderen;
• wetenschappelijk onderbouwde artike

len en actuele informatie voor privaat en 
publiek management.

Abonnement

Een jaarabonnement 2006 is gratis.
Het tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt'
verschijnt vier maal per jaar.

Registreren kan via de website van WES:
www.wes.be

Wet op de privacy van 8/12/1992
'West-Vlaanderen Werkt' wordt u gra
tis toegestuurd door W ES vzw. Indien 
uw gegevens onjuist zijn of indien u het 
tijdschrift niet meer wenst te ontvangen, 
neem dan contact op met de redactie. 
W ES deelt uw persoonlijke gegevens niet 
mee aan derden.

Lokale economie
"Behandeling van vergunningsaanvragen 
voor handelsvestigingen", een praktische 
digitale handleiding op cd-rom voor ambte
naren lokale economie, 2006, € 180 (incl. 
BTW en verzendingskosten).

Toerisme
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

Tourism Studies in Bruges, 2002,
64 blz., €15,00

Reeks
Facetten van West-Vlaanderen
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

45 Bezetting van de bedrijventerreinen in 
West-Vlaanderen, 1998, 322 blz.,
€ 36,94

46 Het logiesaanbod aan de kust, 1998, 
56 blz,, € 14,63

47 Mestproblematiek in de provincie 
West-Vlaanderen 1999, 73 blz.,
€ 18,59

48 Behoeftenanalyse hoger onderwijs in 
West-Vlaanderen 1999, 40 blz.,
€ 12,39

49 Bevolking en gezinnen in West-Vlaan
deren 2000-2010, 1999, 44 blz.,
€ 12,39

50 De integratie van moeilijk plaats
bare groepen op de 
arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, 
2002, 65 blz., €15,00

51 Evaluatiemethode voor centrumbe- 
heer, 2003, 75 blz, €20,00

52 Strategisch plan voor de haven van 
Brugge-Zeebrugge, 2005, 64 blz., 
€ 20,00

53 De migratie van West-Vlaamse jongeren 
migratiemotieven en de gevolgen hier
van op de West-Vlaamse arbeidsmarkt 
en knelpuntberoepen, 2005,47 blz., 
€ 20,00

De volledige lijst van alle publicaties van
WES kunt u verkrijgen bij
Sabine Simoens,
e-mail: sabine.simoens@wes.be
fax 050-36 31 8 6 -  tel. 050-36 67 78
of op www.wes.be, klik op 'bestellen'
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www.reo.be
Reo | Oostnieuwkerksesteenweg 1011 B-8800 Roeselare 

Tel. 051 23 12 111 Fax 051 23 12 89 I info@reo.be

Onze groenten primeuren
600 ton verse gezonde groenten en fruit, dat is de dagelijkse aanvoer op de R EO  

Veiling van  Roeselare, een grote coöperatieve veiling. H ier worden meer dan 60 

verschillendegroentenenfruit,geteelddoor3.200leden-tuinders, geveild. Deze 

kwaliteitsproducten vinden onder optim ale om standigheden hun w eg naar de 

consum ent. Kw alite it en voedselveiligheid staan  hierbij steeds voorop.

http://www.reo.be
mailto:info@reo.be


"Voetbal is een teamsport in de breed
ste betekenis. Op het veld én er rond. 
Daarom moet de man die het gras 
afmaait net zo goed een team speler  
zijn als de spits of de voorzitter. Die lijn 
trekken w e door tot bij onze leveran
ciers. Goekint Graphics bijvoorbeeld. 
Op het moment dat wij hen de layout 
van de KVO  Krant “Sport aan Z e e ” 
toespelen, weten we dat ze  klaar 
staan voor een schitterende actie. 
P ro fessio n e el uitgevoerd, o nb eris
pelijk  afgew erkt en p erfect g e 
timed. Drukwerk waarmee je scoort. "

YVes Lejaeghere,
Voorzitter K V  Oostende  
Voorzitter Open Bedrijvendag

i

J
Ondernemen is veranderen. Dat weet u zelf 

maar al te goed. Daarom doet u zaken met partners 

die ook niet stilstaan. Zoals Goekint Graphics. Een 

bedrijf dat voortdurend investeert in state-of-the- 

art technologie: vijfkleu ren pers met droogtun- 

nel en laktoren, ‘computer to plate’-technologie, 

apparatuur voor het realiseren van multimedia- 

creaties, noem maar op. Om u altijd een 

onberispelijke totaalservice te bieden. Van 

eerste idee tot postklaar pakket. Van projectbe

geleiding tot strategisch advies. Van simpele cor- 

porate identity tot hoogstaande kunstdruk. Te

gelijk waken we erover dat een hoop dingen niét 

veranderen. Onze bruisende grafici bijvoor

beeld, die uit al die technologie verbluffende 

hoogstandjes halen. Onze doorwinterde tech

nici, die persoonlijk instaan voor een doorge

dreven kwaliteitszorg. Of onze gemotiveerde 

cliënt supervisors, die elke fase van uw project 

begeleiden met een gezonde dosis ouder

wetse toewijding. Er verandert dus veel bij 

Goekint Graphics. En toch ook weer niet. Dat 

bedoelen we precies met ‘in beweging zijn’.

altijd in 
beweging...

www.goekint.be
Industriezone 2 
Zandvoordeschorredijkstraat 65 
8400 Oostende 
Tel. 059 51 43 43 
Fax 059 51 44 43

GOEKINT
GRAPHICS

http://www.goekint.be

