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Jobs Verloren Acties
Sluiting Ford Genk 
Limburg
2012-2014

Ca. 8000 Parlementair rapport
Actieplan SALK
EUR 217.5 miljoen 
subsidies

Transformatie 
Textiel W-VL
2000-2014

Ca. 15.000 Spontane 
bedrijfstransformatie
Begeleiding via 
horizontale maatregelen, 
vorming en onderwijs

2 schokken in perspectief
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Historische succesfactoren?

• Noest “ondernemerschap”
• Gezonde afstand van macht/politiek/overheid
• Kwalitatief ondersteunend kader: ligging, 
kwaliteit en ingesteldheid werknemers, …

West-Vlaanderen: historisch succesvol
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Troeven
 Lage werkloosheid
 Sterke positie in maakindustrie dankzij spontane aanpassingen 

aan economische disrupties
 Cultuur van (behoedzaam) ondernemerschap
 Logistieke mogelijkheden, door locatie en trekkers zoals 

internationale haven van Zeebrugge
 Sterke (familiaal) verankerde bedrijven
 Internationale wereldspelers in onder meer agro-voeding, 

materials en mechatronics
 Ontwikkelend kennis en expertise-centrum Blue Energy 

 Potentieel tot verdere ontwikkeling zorg- en toerisme-activiteiten
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Rol overheid

WEL: 

Creëren van de juiste 
randvoorwaarden
Wegnemen van hinderpalen
Investeren in verbeteren factor-
condities
Stimuleren transformatie van sterke 
economische sectoren 
Begeleiden sector-overschrijdende 
innovatie

NIET:

Kiezen van winnaars
Tegenhouden transformatie of 
disruptie door ondersteunen 
gevestigde spelers
Kopiëren van beste regio’s zonder 
aandacht lokale context
Rechtstreeks aansturen individuele 
ondernemingen

6



BOTTOM-UP
WEST-VLAANDEREN

2014
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10x West-Vlaanderen 2014

1. De krapte op de arbeidsmarkt zal enkel toenemen door de omgekeerde
leeftijdspiramide indien braindrain niet wordt omgekeerd in een braingain.

2. De ‘war for talent’ zal zich manifesteren en vraagt om initiatieven inzake
braingain, mobiliteit, HR beleid, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven,
activering niet-werkenden.

3. De demografische ontwikkeling in de wereld en in West-Vlaanderen zal
de groei van de consumptie-uitgaven sturen en creëert uitdagingen, maar ook
kansen zowel voor industrie (vb. voeding, bouw, technologie) als voor
dienstensectoren (bv. zorg).

4. Zwaarder gewicht in industrie is tegelijk een troef én een zwakte. Het
begeleiden van de industrie in de technologische revolutie én de verdere
ontwikkeling van een hoogwaardige dienstensector zijn de uitdagingen.

5. De sterke aanwezigheid in bepaalde “mature” industriële sectoren maakt
WVL kwetsbaar en verhoogt de nood aan innovatie en investeringen in
technologie en R&D, vooral in de clusters.
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6. Het toekomstig ruimtelijk beleid wordt een delicate evenwichtsoefening
tussen belangen van bewoners, bedrijven en landbouw. Schaarste inzake
beschikbare ruimte verhoogt de noodzaak om slimme keuzes/combinaties te maken.

7. De verdere logistieke ontsluiting is een belangrijke economische hefboom
voor W-VL maar opletten dat WVL geen loutere transitregio wordt.

8. Invloed West-Vlaanderen inzake economisch beleid Europa-BE-VL is beperkt:
enkel indien alle West-Vlaamse actoren zich achter een gedeeld lange termijn
project scharen kan een bijdrage ten goede worden geleverd.

9. West-Vlaanderen heeft enkele internationale lichtbakens (bedrijven,
clusters, onderzoek, haven(s), toerisme) maar dient deze verder te ontwikkelen.

10.Hoger onderwijs in West-Vlaanderen heeft, gelet op de schaarse middelen,
nood aan focus. Ook dient aandacht te worden besteed aan nieuwe vormen van
korter, modulair onderwijs.

10x West-Vlaanderen 2014
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Ostend Cargo AirportBruges Deepwater Port

WEST-VLAANDEREN
2030

INZETTEN OP GROTE 
WERVEN
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Sterktes 
uitspelen

Zwaktes 
ombuigen

Toekomst 
omarmen

Uitdagingen 
overwinnen

Kustlijn

Speerpunt
industrieën

Ondernemerszin

Vergrijzing

Lokale werkloosheid

Innovatie

Hoger opgeleiden

Klimaatwijziging

Energieshift

Verschuiving economisch
zwaartepunt

Industrie 4.0

Vergrijzing



West-Vlaanderen: “Econoshock-proof”
Facts Goals Policy Proposals

Technologische
revolutie

- Laag aantal ICT-ers en 
hoger opgeleiden

- Nieuwe starters in ICT, naast trekkers 
zoals Barco en Televic

- ICT inhaalbeweging
- - Basisonderzoek versterken
- “Silicon Valley of Flanders”
4e industriële revolutie leiden

- Focus: de kennisclusters

- Flanders Industrial Technology 4.0
- Entrepreneurs boot camp

- Leider in Coderdojo en ICT opleiding
- Singularity Europe University

- -Uitbouw TUA
- - Stimuleren spin-offs

Demografische
evolutie

- Meer ouderen
- Minder actieven

- Lagere demografische groei
- Minder universitairen
- Lagere werkloosheid

- Minder nieuwe Belgen

- Meer dienstenjobs in zorg en lifestyle 
economie

- Meer hoger opgeleiden die kiezen 
voor carrière dichtbij lokale 

kenniscentra (braingain)
- Innovatie inzake materialen, voeding, 

ICT en infrastructuur ouderenzorg

- Arbeidsschaarste aanpakken door (i) 
stimuleren internationale arbeidsmobiliteit, (ii) 

kenniscentra om jongeren aan te trekken
- Verder ontwikkelen platform zorgeconomie: 

transversale innovatie
- Shift spending power: verhoging toerisme- en 

lifestyle uitgaven ouderen

Opkomst 
groeilanden

- Diepzeehavens noodzaak voor 
“supercontainers”

- Verre export pijnpunt voor KMO’s
- Weinig FDI (Foreign Direct 

Investment) in vergelijking met 
andere provincies

- Hub voor EM (emerging market) ships
- Export KMO’s opkrikken

- Nieuwe investeringen aantrekken 
vanuit groeilanden

- Gerichte export en FDI begeleiding
- Uibreiding spoorverbinding Zeebrugge

- Vlaamse Baaien 
(diepzeehaven/cargoluchthaven) + netwerk 

logistieke faciliteiten
- Logistieke draaischijf VL-NL Delta

Nieuwe 
energiebronnen

- Wind- en getijde-energie potentieel 
voor W-VL

- Voorlopig weinig industriële 
verankering

- Gas heeft toekomst

- Netto export van energie in 2030
- Exportproduct en testlab

- Nieuwe industriële tewerkstelling 
creëren gefocust op onderhoud en 

management windparken

- Energie-eiland 
- Gas hub

- Uitbouw infrastructuur Oostende
- Leiders in energie-efficiënte bouw

- Internationale onderzoeksfaciliteiten op zee

Klimaatschok - West-Vlaanderen zeer kwetsbaar voor 
klimaatwijzigingen

- “Zero emission”-regio
- “Climate change proof” worden via

kustverdedigingsproject

- Vlaamse Baaien als top-prioriteit
- Bewaren open ruimte
- Terugwinnen duinen

Nieuw financiële
en bestuurlijke 

modellen

- Basel III treft financiering KMO’s
- Grote projecten minder financierbaar 

door banken

- Spaargeld kanaliseren naar economie
- Risico belonen

- KMO financiering
- -Experimenten voortzetten (o.m. starters)

- Vernieuwende PPS (publiek private 
samenwerking) modellen

- One stop shop voor ondernemers
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Toekomstvisie: ambities 2030
Verder bouwen op sterktes en troeven

Texas of Flanders

“Can do”
Nog meer stimuleren van 

ondernemerschapen starters

Blijvende focus op een sterke 

maakindustrie

Activeren harde kern werklozen

En inzetten op creëren van nieuwe sterktes 13



”Gold Coast of 
Flanders"

“California of 
Flanders"

“Singapore of 
Flanders"

“Hong-Kong of 
Flanders"

“Houston of 
Flanders"

•Vergrijzings-
dienstencentrum

•Innovatief 
dienstenaanbod

•Betaalbare permanente 
residentie voor senioren

•Nieuwe toeristische 
groeipolen

•Selectieve  universitaire 
opleidingen

•High level informatie 
voor ondernemers 

“exponential academy”
•Flanders Technology

• Disruptive 
technologies testing 

van bestaande bedrijven

•Diepzeehaven voor de 
kust op kunstmatig 

eiland 
•Cargoluchthaven op 

zee
•Link van Azië naar 

grotere Europese 
afzetgebieden

•Rol van Brugge 
vroeger: handel tussen 
oude en nieuwe wereld

•High tech diensten en 
efficiënte meedenkende 

overheid
•Provincie als facilitator 

“one stop shop”
•Slimme inzet op FDI uit 

groeilanden
•Dienstvaardige en 
vriendelijke regio

•Open voor buitenlandse 
werkkrachten en 

bezoekers

•Energie-eiland voor de 
kust als knooppunt voor 

de Blue Energy 
projecten

•Hub voor shale gas 
•Connectie met 
Northsea ring

BLUE GROWTH

GOLD COAST

EXPONENTIAL ACADEMY 
EUROPE

TECHNOLOGY PROOF

BLUE GROWTH

EXCELLENT GOVERNMENT

Toekomstvisie: ambities 2030



EXPONENTIAL 
ACADEMY

GOLD COAST

TECHNOLOGY PROOF

BLUE GROWTH

EXCELLENT 
GOVERNMENT

Wat ? Ambitie ?

- Silicon Valley en andere innoveerders in contact 
brengen met West-Vlaamse ondernemers

- Ondernemers laten proeven van de 
gecombineerde kracht van robotics, biotech, big 

data en cloud technologie

- Een dienstencluster van zorg, ontspanning en 
hoogwaardige huisvesting in de Kuststreek

- Belgische en Europese senioren een alternatief 
bieden voor een gezonde en aangename 

leefomgeving aan betaalbare prijs/kwaliteit

- Een beurs voor ondernemers, studenten en 
beleidsmakers om op de hoogte te zijn van “the 

state of the art” van de VL economie.
- Een motivator voor ondernemers en 

studenten om hun innovatie te tonen.

- Kustverdediging
- Economische rendabele projecten ontwikkelen

- Plaats vrijmaken op het vasteland
- Natuurontwikkeling
- Energieproductie

- Top-overheidsdienstverlening. 
- Ondernemingen als klanten door moeilijke 

administratieve trajecten begeleiden
- Ontwikkelen van KPI’s om continue verbetering 

te bereiken

- EXPONENTIAL ACADEMY
- Samenwerking met technologiebedrijven: 

privéfinanciering
-Specifiek mikken op kortlopende “residentiële” 

progamma’s (vb. 10day immersion)

- Herontwikkelen van verouderde infrastructuur
- Tewerkstelling voor probleemgebieden

- High tech in gezondheidsdiensten en -producten
- Nieuwe groeimotor naast seizoenstoerisme

- Technologiebeurs starten in Expo Kortrijk op 
een vernieuwende manier

- Beurs als permanent virtueel platform om W-
Vlaamse bedrijven een podium te bieden

- 2-jaarlijks en minimum engagement tot 2030

- Vlaamse Baaien als project starten
- Energie-eiland ontwikkelen

- Rendabel project met bewezen 
welvaartseffecten voor WVL en VL. 

- Erkenning via kwaliteitslabel
- Ondernemers fier op hun administratie

- “Best in class”
- Provincie als “one stop shop”

5 TOEKOMSTWERVEN VOOR WEST-VLAANDEREN
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