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Z
ullen de fintechs de traditio-
nele bankiers en verzeke-
raars vervangen?” Dat was
de vraag die voorgelegd
werd aan vertegenwoordi-

gers van de bankwereld en het univer-
sum van de fintechs tijdens een van de
debatten in het kader van de vijfde
Trends Summer University, die plaats-
vond in Knokke van 10 tot 12 juni. In
het panel zaten drie ‘traditionele’ ban-
kiers: Michaël Anseeuw (BNP Paribas
Fortis), Damien Van Renterghem (KBC
Brussels) en Thierry Smets (Puilaetco
Dewaay). Naast hen vier kenners van
de fintechsector: Geoffroy de Schrevel
(Gambit Financial Solutions), David
Van der Looven (Edebex), Jurgen
Ingels (Smartfin Capital) en Daniel Gil-
let (One to One Corporate Finance).
Het panel werd vervolledigd door
FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais, in
zijn functie als waakhond van de Belgi-
sche financiële sector.

Vincent Piron, partner bij KPMG,
schetste in vier kernwoorden wat een
fintech eigenlijk omvat: financieel,

technologie, innovatie en start-up. Ver-
volgens legde de consultant uit waarom
die nieuwe technologische onderne-
mingen over heel de wereld een aan-
zienlijk succes kennen met hun innova-
tieve financiële diensten. 

Aantrekkend fenomeen
“Dat er meer en meer gesproken

wordt over fintechs, heeft verschillende
redenen”, zegt hij. “Ten eerste ontwik-
kelt de technologie zich in een onge-
zien tempo. Ten tweede is het tegen-
woordig vrij eenvoudig een technologi-
sche start-up te lanceren. Het is veel
goedkoper geworden dan enkele jaren
geleden. De huiver tegenover de finan-
ciële wereld en de banken ten gevolge
van de Amerikaanse subprimecrisis is
daaraan uiteraard niet vreemd. Een
laatste, niet te verwaarlozen element is
het geld, dat ruimschoots op de markt
voorhanden is. Heel wat durfkapitalis-
ten zijn op zoek naar rendement.
Omdat de financiën de laatste grote
sector is die nog niet ‘ontwricht ‘ was,
zagen ze in de fintechs een kans. Al die

elementen maken dat het fenomeen
fintech zich sterk ontwikkelt.”

Al de fintechs hebben een profiel
gemeen: ze zijn vrij van elke voorge-
schiedenis, spitsen zich toe op het con-
tact met de klant en werken wereld-
wijd. “De technologie is voor iedereen
toegankelijk”, benadrukte Piron. “Het
kan best dat een Israëlische fintech met
klanten in de Verenigde Staten een
partnership tracht aan te gaan in Duits-
land. Het is niet omdat een fintech op
zijn nationale markt geen kritische
massa heeft, dat hij zich niet op andere
markten in het buitenland kan wer-
pen.”

Volgens de KPMG-partner vormen
fintechs een opportuniteit en geen
bedreiging voor de banken. Ze zijn
tegenwoordig vooral te vinden in
domeinen als betalingen, leningen, ver-
zekeringen (insuretech), beleggingsad-
vies (robo-advisors) en de regelgeving
(met zogenoemde regtechs, die de ban-
ken helpen op innoverende wijze de
reglementaire verplichtingen te mana-
gen).

DIGITALE SPELERS KNAGEN AAN BUSINESSMODEL FINANCIËLE SECTOR

De zogenoemde fintechs zijn voor de traditionele banken meer een kans dan een bedreiging.
Dat bleek uit het debat tijdens de vijfde Trends Summer University. Samenwerking wordt
onvermijdelijk. Sébastien Buron
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“

Fintechs en banken
hebben alle belang 
bij samenwerking
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Iedereen wint
Jurgen Ingels, de ex-topman en

oprichter van Clear2Pay en nu de
managing director van het investe-
ringsfonds Smartfin Capital, nuan-
ceerde meteen een en ander: “Ik ben
geen grote fan van de disruptie van de
bankwereld door de fintechs. Ik denk
dat we het woord fintech moeten ver-
vangen door tech-for-fin, technologie
ten dienste van de financiële instellin-
gen. Ik zie de fintechs eerder als ont-
wikkelaars van technologie die de ban-
ken kunnen gebruiken om efficiënter te
worden.”

Michaël Anseeuw (BNP Paribas For-
tis) vindt het belangrijk dat de grote
traditionele bank de opportuniteiten
onderkent, niet enkel in de interactie
met de klant (de frontend), maar ook
voor de backoffice. Maar eerst moet de
optimale manier van samenwerken
geïdentificeerd worden. “Daarvoor
moet de markt gescand worden. In
sommige gevallen kan het interessant
zijn over te gaan tot een acquisitie om
die vervolgens te integreren in de bank.

Maar ik geloof meer in partnershipmo-
del, dat het mogelijk maakt oplossingen
te ontwikkelen en samen te groeien.”
Hij had het over een win-winsituatie.

Volgens David Van der Looven (plat-
form Edebex) komt het erop aan “de
juiste vorm van samenleven te vinden,
slechts met één bank te werken en
complementair te zijn”. 

Dat is ook de mening van Geoffroy de
Schrevel, CEO van de Belgische start-
up Gambit, gespecialiseerd in beleg-
gingsadviessoftware. Hij vindt dat er
geen uniek samenwerkingsmodel
bestaat. “Wij zijn begonnen met een

relatief eenvoudig model als leveran-
cier van oplossingen voor de banken.
Op dit ogenblik passen we voor een
grote Franse bankengroep de manier
aan waarop ze de klanten in haar 8000
agentschappen bedient. Dat is een erg
interessante vorm van samenwerking.
Er moet een omgeving geschapen wor-
den waarin het personeel van de agent-
schappen gebruik maakt van het instru-
ment, maar waarin ook de klant aan
zijn trekken komt. Een fintech die zich
niet volledig concentreert op de
behoeften van de consument, heeft
weinig toekomst. Binnenkort gaan we
ons ook rechtstreeks tot de eindgebrui-
ker wenden onder ons eigen merk Bir-
dee, een robo-adviseur. Ik weet niet
welk model uiteindelijk de bovenhand
zal halen, maar we zijn verplicht ons
aan te passen. En dat is, denk ik, wat de
banken interesseert.”

Eenzelfde geluid hoorden we bij
Damien Van Renterghem, de CEO van
KBC Brussels, voor wie de samenwer-
king onvermijdelijk is omdat de traditi-
onele banken beschikken over bankli-

“De zeer traditionele we-
reld van de privébanken
moet zo snel mogelijk op
de trein van de digitalise-
ring springen om de klant
echt centraal te plaatsen.
Thierry Smets
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Banken moeten rekening houden met innovatieve financiële diensten.



centies, gevestigde merken, toegang tot
miljoenen klanten, een massa informa-
tie en de nodige financiële expertise,
terwijl de fintechs getuigen van sponta-
niteit, wendbaarheid, enzovoort. “KBC
Brussels en zijn 400 mensen functione-
ren als een laboratorium in de KBC-
groep, die een bionische aanpak han-
teert. We willen het digitale en het
menselijke fuseren. We moeten die
twee werelden met elkaar verbinden,
dat is onze rode draad.”

Inkomsten in gevaar
De verantwoordelijken van de grote

banken zijn niet de enigen die de ont-
wikkelingen van nabij opvolgen. Als
CEO van de privébank Puilaetco
Dewaay voelt Thierry Smets zich uiter-
aard betrokken bij de fintechrevolutie.
Hij is er vast van overtuigd dat de sec-
tor van het vermogensbeheer steeds
meer te maken krijgt met de digitalise-
ring: “De zeer traditionele wereld van
de privébanken moet zo snel mogelijk
op de trein van de digitalisering sprin-
gen om zo de klant echt centraal te
plaatsen en hem soepel en snel van
dienst te zijn.”

Het gevaar is reëel dat de banken een
deel van hun inkomsten zien verdwij-
nen, vindt Daniel Gillet, een gewezen
partner van Accenture die nu actief is

in de financiering van fintechs: “De
financiële sector vertegenwoordigt
20 procent van het bbp in de ontwik-
kelde landen en er zijn in heel de
wereld 2 miljard mensen die geen
bankrekening hebben”, legt hij uit. “Dat
is dus een markt die velen interesseert.
Door de crisis zijn heel wat competente
spelers opgedoken die activiteiten van
de banken frontaal aanvallen. Volgens
sommige studies loopt 10 tot 40 pro-
cent van de bankinkomsten gevaar in
de komende jaren. De Nickelrekening,
die zelfs beschikbaar is in de Franse
tabakswinkels, is daarvan een goed
voorbeeld. Die kent een buitengewone
groei. Een derde van de klanten zijn
mensen als u en ik: ze maken er gebruik
van om op het internet te betalen zon-
der dat ze een commissie voor buiten-
landse transacties moeten afdragen.”

En wat met de regelgeving?
Hoe past de snelle evolutie van de

fintechs in een omgeving die steeds
complexer en steeds meer gereglemen-
teerd is? Jean-Paul Servais: “De finan-
ciële sector is een stiel op zich, waarvan
men niet zomaar voor iedereen de deur
openzet. Dat gezegd zijnde, trachten
we goed op te volgen wat in de wereld
van de fintechs omgaat. We moeten
waken over het goede evenwicht tussen

de initiatieven van de fintechs en de
bescherming van de investeerders en
de consumenten. Dat is ook de reden
waarom we binnenkort naar Brits voor-
beeld een sandbox openen, die de start-
ups een toegangspoort biedt langswaar
ze eenvoudige antwoorden op eenvou-
dige vragen kunnen krijgen, een beetje
zoals een fiscale ruling. Het is onze
bedoeling open te staan voor de plaats
die de technologie inneemt tegenover
de meer klassieke uitdagingen”, besloot
de baas van de FSMA. z
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Trends brengt de volgende weken ver-
der verslag uit van de belangrijkste con-
clusies van de derde Trends Summer
University.

· Op 30 juni: automobiel
· Op 14 juli: e-commerce
· Op 21 juli: arbeidsorganisatie
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“De banken hebben informaticasystemen gecreëerd die 

bedoeld zijn om lang mee te gaan. En ze gaan lang mee! 

De FinTechs, daarentegen, hebben systemen ontwikkeld 

die bedoeld zijn om te evolueren“, constateert Thierry 

Smets, CEO van Puilaetco Dewaay Private Bankers. Gaan 

deze nieuwe spelers de fi nanciële sector overheersen? 

“Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar het lijkt zeker 

dat de FinTechs een ernstige impact op het banksysteem 

zullen hebben. We moeten ons hierop voorbereiden“, stelt 

Thierry Smets. De banken kunnen op drie manieren reage-

ren op de komst van de FinTechs. Als zij het belang van dit 

verschijnsel negeren, veroordelen ze zichzelf op termijn. 

Ze kunnen naast hun basisactiviteit eveneens een nieuwe 

activiteit opzetten op basis van een FinTech-model. Som-

migen combineren de twee werelden door samen te 

werken met de FinTechs om deze nieuwe vakgebieden in 

hun bestaande structuur te integreren. “De banken zullen 

blijk moeten geven van waakzaamheid en behendigheid. 

Ze mogen deze ontwikkelingen in geen geval negeren. 

Bij Puilaetco Dewaay Private Bankers hebben we als doel 

om innovatie en traditie hand in hand te laten gaan. De 

digitalisering is voor ons een middel om onze relatie met 

de klant nog te verbeteren en ervoor te zorgen dat hij 

steeds centraal blijft staan“, concludeert Thierry Smets.

NEGEER DE FINTECHS NIET!

Services
Information

Trends Information Services is een afdeling van Roularta Media Group. De inhoud ervan valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
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O
p de vijfde editie van de
Trends Summer Univer-
sity in Knokke keken de
mobiliteitsexperts in hun
glazen bol. Franck Caze-

nave, de auteur van het boek Stop
Google en marketing & development
director bij Robert Bosch, leidde het
debat in. Jean-Paul Renaux, de CEO
van Renault België-Luxemburg; zijn
tegenhanger bij BMW, Jean-Philippe
Parain; Eric Kleijnen, de CEO van Bel-

fius Insurance; en Karin Genoe, gedele-
geerd bestuurder van het Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid
(BIVV), pikten in.

Franck Cazenave denkt dat de zelfrij-
dende auto voor een nog moeilijk in te
schatten omwenteling kan zorgen. Hij
kan zelfs de concurrentieverhoudingen
beïnvloeden. “Als we er niet in slagen
minstens gelijktijdig met de Verenigde
Staten de technologie in te voeren, zul-
len we daar economisch onder lijden.

De afstanden in de Verenigde Staten
zijn veel groter dan bij ons. Als een
Amerikaan anderhalf uur doorbrengt in
de auto om te gaan werken en hij maakt
daarbij gebruik van een robauto, komt
al die rijtijd vrij. Hij kan slapen, infor-
matie zoeken, op het internet surfen.
De auto wordt een kantoor. Dat heeft
een invloed op de productiviteit.”

Voor het zover is, hebben de con-
structeurs, de fabrikanten van elektro-
nische apparatuur, de wetgevers en de

AUTOCONSTRUCTEURS MAKEN ZICH OP VOOR EEN STRIJD MET GOOGLE
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Het tijdperk van 
de robauto is nabij
De zelfrijdende wagens komen er tegen 2020 aan. Zo veel is zeker, zeggen auto-, verzeke-
rings- en verkeersveiligheidsexperts. En misschien rijden ze wel gratis. Robert Van Apeldoorn

Franck Cazenave, Eric Kleijnen, Jean-Philippe Parain, Jean-Paul Renaux en Karin Genoe
“De zelfrijdende auto kan de concurrentieverhoudingen met de Verenigde Staten beïnvloeden.”
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verzekeraars nog heel wat werk voor de
boeg. Wanneer precies de eerste robau-
to’s de baan opgaan, is nog onduidelijk.
Cazenave verwacht de zelfrijdende
wagen binnen amper vier jaar. Tijdens
het debat dat op zijn tussenkomst
volgde, zagen de panelleden die intrede
iets later gebeuren, voor BMW was dat
2025. Jean-Paul Renaux, de baas van
Renault België, ziet geen commerciali-
sering voor 2022 of 2023.

Oma’s 2pk’tje
De robotauto is het gevolg van de

digitale big bang die nu al de huidige
wagens treft. Cazenave: “Het 2pk’tje
van mijn oma bestond enkel uit mecha-
nische en hydraulische onderdelen, in
de moderne auto zitten een veertigtal
computertjes en een tiental MEM’s
(micro-elektromechanische systemen)
die ook in smartphones zitten.”

De automatisering is het eindpunt
van de digitalisering van de auto. Er
komen drie fundamentele veranderin-
gen. “De elektrische aandrijving zal de
bovenhand krijgen, want het wordt zeer
moeilijk om met de huidige motoren
tegen 2021 de toekomstige Euro 7-norm
te halen. Er is dus behoefte aan hybrides
of volledig elektrische voertuigen”, zegt
Cazenave. Ten tweede: de wagen wordt
verbonden, zodat hij verkeersinforma-
tie en updates van de cartografie kan
ontvangen. “Hoe dan ook wordt de ver-
binding met het internet een must door
de invoering van de e-call in alle voer-
tuigen tegen 2018. “ Dat is een systeem
dat de hulpdiensten automatisch waar-
schuwt bij een ongeval. “Er komt een
simkaart in elk voertuig.”

Ten derde: de besturing wordt over-
genomen door een robot. Dat kan door
verschillende technologieën te koppe-
len. In de eerste plaats gaat het om de
receptoren die de omgeving ‘lezen’:
radars, camera’s en lasers. Het tweede
element is de precieze locatie van het
voertuig, die nauwkeuriger moet wor-
den bepaald dan met de gps van van-
daag.

“De gps die nu in onze wagen zit,
heeft een nauwkeurigheid van vijf tot
twintig meter. Het is bijvoorbeeld niet
mogelijk te weten op welke rijstrook
de auto zich bevindt”, legt Cazenave
uit. “Om een voldoende grote nauw-
keurigheid te krijgen, moet een cen-
trale worden ingebouwd in het voer-
tuig, met name receptoren die de
omgeving herkennen, en moet de car-
tografie driedimensionaal worden.
Dat zijn bepalende factoren en het is
ook wat Google ontwikkelt met Maps.
Vorig jaar hebben Daimler, Audi en
BMW HERE, de cartografie van

Nokia, overgenomen. De Duitse pre-
miumconstructeurs willen in dat sleu-
telelement onafhankelijk zijn.”

Het hart van de zelfrijdende auto is
niet de motor, maar het systeem dat
de gegevens verwerkt en de rijbeslis-
singen neemt. “Daar komt de kunst-
matige intelligentie tussenbeide.
Slechts weinig spelers zijn in staat 
een systeem uit te werken dat rijbe-
slissingen neemt in realtime”, beweert
Cazenave.

Gratis
Voor Franck Cazenave is de robot-

auto niet zomaar een nieuw type voer-
tuig, maar ook een nieuw businessmo-
del. “Als u een auto hebt die zelf rijdt,
die u kunt aansturen met uw smart-
phone, hebt u dan nog een auto nodig in
uw garage? Dat gaat ook leiden tot beta-
ling volgens gebruik. Gesteld dat er
moet betaald worden”, verrast Caze-
nave. Hij oppert dat Google bepaalde
trajecten gratis zou kunnen aanbieden,
op kosten van de winkels waarnaar de
klanten vervoerd worden. “In Los
Angeles bestaat al Waivecar, dat 200
voertuigen gaat aanbieden die gratis
gebruikt kunnen worden en betaald
worden met reclame”, stelt hij vast.

De spreker legt zwaar de nadruk op
de rol van Google, dat klaarstaat om een
markt te betreden die tot nog toe geslo-
ten was. Tesla niet te na gesproken,
gaat het grotendeels om historische
constructeurs zoals Ford, Renault,
Toyota en VW. Nieuwkomers zijn zeld-
zaam, minuscuul of vergankelijk.
Google heeft enorm geïnvesteerd in de
zelfrijdende auto. Hoe ziet het zijn toe-
komstige rol? Wordt het een leveran-
cier van technologie aan autobouwers?
Het tast het terrein af met Fiat Chrys-
ler. Of wordt het een autofabrikant die
gratis gebruik aanbiedt, betaald door
adverteerders? Google beschikt over
enorme middelen, veel meer dan die
van de autoconstructeurs. “Google is er
in korte tijd in geslaagd 10 procent in te
palmen van de wereldreclamemarkt,
die goed is voor 600 miljard dollar”,
stipt Cazenave aan. Het bracht aan-
zienlijke schade toe aan de media. Hun
lot moge een les zijn voor de autocon-
structeurs.

Big Brother
Eric Kleijnen, de CEO van Belfius

Insurance, bevestigt hoe immens de
ambitie van Google wel is. “Ik heb een
uiteenzetting bijgewoond van een ver-
tegenwoordiger van Google over de
zelfrijdende auto. Hij legde uit dat alle

Google zou bepaalde 
trajecten gratis kunnen
aanbieden, op kosten
van de winkels waarnaar
de klanten vervoerd 
worden.
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“De Duitse premi-
umconstructeurs

willen onafhankelijk
zijn van Google.”



activiteiten die rechtstreeks of onrecht-
streeks te maken hebben met auto’s,
zullen verdwijnen of opgeslorpt wor-
den door Google. Ik had de indruk dat
ik voor Big Brother stond.”

De autofabrikanten zijn dan ook erg
voorzichtig over een eventuele samen-
werking met Google. “De grote fabri-
kanten bereiden zich voor op de zelfrij-
dende wagen. Heel wat constructeurs
organiseren zich om ervoor te zorgen
dat Google hun plaats niet inneemt”,
opperde Jean-Paul Renaux, de CEO
van Renault België. Zijn uitspraak
weerspiegelt ook de mening van Carlos
Ghosn, de CEO van de groep Renault,
die zich altijd koel heeft opgesteld
tegenover Google. “We willen geen lou-
tere leveranciers van koetswerken wor-
den”, vat hij het samen.

“Onze klanten rijden graag”
De CEO van BMW België, Jean-Phi-

lippe Parain, is er niet zeker van dat de
zelfrijdende auto onze wegen zal ver-
overen. Het Beierse merk zet een
behoorlijk deel van zijn marketing in op
rijplezier. “De klant zal een keuze wil-
len hebben”, zegt hij. “Als u om half -
acht op de Brusselse Ring rijdt en het
verkeer slibt dicht, dan is er niet veel

rijplezier meer aan. Het is dan interes-
sant de mogelijkheid te krijgen iets
anders te doen, terwijl de auto in robot-
modus rijdt. Maar op andere momen-
ten wil een chauffeur het stuur
opnieuw in handen nemen met de hulp
van digitale voorzieningen. Studies wij-
zen uit dat onze klanten graag achter
het stuur zitten.”

Cazenave vindt dat zo’n hybride
besturing economisch niet leefbaar zal
zijn. “Een zelfrijdend voertuig zal min-
der ongevallen hebben, de premie zou
dan ook miniem moeten zijn. De verze-
keringspremie voor een auto die ook
manueel bestuurd kan worden, dreigt
dan pijlsnel te stijgen. Misschien zal
een aantal geprivilegieerden dat type
van voertuig gebruiken, maar de rest
van de bevolking zal in volledig auto-
matische wagens rondrijden.”

Wettelijk kader
Op dit ogenblik is een volledig auto-

nome wagen niet toegelaten in België
en heel wat andere Europese landen.
“De bestuurder moet altijd de controle
kunnen overnemen”, zegt Karin Genoe,
van het BIVV. Wagens zonder stuur
zijn dus nog niet toegelaten.

De verzekeraars bekijken of de voor-

spelde daling van het aantal ongevallen
wel realistisch is. “We denken niet dat
er helemaal geen ongevallen meer zul-
len zijn”, voert Eric Kleijnen van Bel-
fius Insurance aan. “In de meeste geval-
len valt een ongeval toe te schrijven aan
de bestuurder, maar als de wagen geau-
tomatiseerd is, kan dat te wijten zijn
aan de technologie, de leveranciers. Dat
zijn zaken die bekeken moeten wor-
den.” z
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Trends brengt de volgende weken ver-
der verslag uit van de belangrijkste 
conclusies van de derde Trends Summer
University.

· Op 14 juli: e-commerce
· Op 28 juli: arbeidsorganisatie
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Vandaag bestaat er geen twijfel meer over de nabije 

lancering (2020-2025) van volledig autonome wagens. 

De wetgeving komt geleidelijk in beweging teneinde de 

technologische sneltrein te volgen, maar de mentaliteit 

moet nog evolueren. 85% van de Indiase bevolking is 

geneigd om een autonome wagen te testen, tegenover 

75% in China, terwijl 58% van de Fransen en (slechts) 52% 

van de Amerikanen bereid zijn om hetzelfde te doen. 

Rekening houdend met het toenemende belang van de 

opkomende markten voor de autoconstructeurs, is het 

niet moeilijk te vatten dat zij op dit vlak de toon zullen 

zetten. 

Melexis is actief in de sector van de halfgeleiders, voorna-

melijk in de autowereld. Eén van zijn afdelingen ontwikkelt 

en commercialiseert beeldsensoren voor veiligheidstoe-

passingen, zoals het AEB-remsysteem (Autonomous 

Emergency Braking), CMS-achteruitrijsystemen (Camera 

Monitoring Systems), botsingvermijdingssystemen en ge-

optimaliseerde sensoren voor beeldtoepassingen van de 

nieuwe generatie. Dit past dus duidelijk in het veld van de 

noodzakelijke uitrusting voor de ontwikkeling van volledig 

autonome wagens. Melexis biedt in België ongetwijfeld 

de meest directe toegang om in te spelen op deze tech-

nologische revolutie die voor de deur staat.

DE VISIE VAN PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS

Services
Information

Trends Information Services is een afdeling van Roularta Media Group. De inhoud ervan valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

 CEO van 
Puilaetco Dewaay 

Private Bankers

THIERRY SMETS

PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS



VOOR WIE? Het seminarie 'Is uw onderneming klaar voor de fiscale 'big brother'-test?' richt 
zich tot bedrijfsleiders, financiële directeurs en hun interne en externe adviseurs 
(boekhouders, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsjuristen, advocaten, …) 
en al wie interesse heeft in fiscaliteit.

IN SAMENWERKING METORGANISATIE MEDIAPARTNER
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IS UW ONDERNEMING KLAAR VOOR 

DE FISCALE 'BIG BROTHER'-TEST?

SAVE THE DATE

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2016  

Fiscale Hogeschool Brussel

Trends en de Fiscale Hogeschool onderzoeken in samenwerking met 
Fiscoloog of uw onderneming klaar is voor de fiscale ‘big brother’-test.

Op dit seminar leert u wat de fiscus over u en uw bedrijf weet, hoe hij actief 
en passief inlichtingen verzamelt, tot waar hij daarbij kan gaan en hoe hij 
daarbij geholpen wordt, door uzelf én uw adviseurs. 

Weten wat de fiscus weet, weten waar de grenzen liggen en weten 
wat hij mag en wat u moet doen, om aldus de discussie met kennis 
van zaken en correct aan te gaan. 

Concreet en praktisch. Met topprofessoren van de Fiscale Hogeschool en 
de KU Leuven. En met topsprekers uit de advocatuur. Verstaanbaar voor 
iedereen met fiscale interesse en tegelijk boeiend voor de fiscale specialist. 
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D
e mensen dwalen als ze
denken dat de technologi-
sche en economische ver-
anderingen zich nog nooit
zo snel hebben voltrokken

als nu”, zei keynotespeaker Pierre-
Alexandre Billiet, de topman van de
retailexpert Gondola, op de Trends
Summer University in Knokke. De
mensen zijn een beetje verblind door
de opkomst van e-commercebedrijven
als bol.com en Zalando, en de vele fail-
lissementen bij de traditionele ketens,
vindt hij. “De industriële revolutie was
veel ingrijpender en de nieuwe bedrij-
ven zijn vaak variaties op zaken die al in
de negentiende eeuw zijn geprobeerd.
Neem de boodschappenbezorgdienst
HelloFresh. Delhaize had in 1875 al een
soortgelijke dienst, weliswaar via een
systeem van postordercatalogussen.
Maar zij leverden ook binnen de dag.”

“Het grote verschil is de achterlig-
gende economische trend. Het lijkt
erop dat de westerse economieën voor
lange tijd met een fors lagere groei wor-
den geconfronteerd. 1 procent wordt
misschien wel de norm, in plaats van 
3 of 5 procent. Ook in de retail beperkt
de totale groei zich al een tijdje tot 1

procent. E-commerce is een ander ver-
haal, die sector groeide in België vorig
jaar met 15 procent.”

Traditionele retailers staan dus voor
een enorme uitdaging. Door de krim-
pende marges en de stagnerende
omzetten kunnen ze de zware investe-
ringen in e-commerce moeilijk dragen.
De oplossing ligt volgens Billiet in het

opzetten van ecosystemen, waarbij
retailers nauw samenwerken met  on -
linehandelsplaatsen en andere partners,
in plaats van volledig zelf een webshop
te runnen. Bol.com en Zalando zetten
op hun platform volop in op de verkoop
door derden. De vele schakels in de
keten kunnen zich zo efficiënter toeleg-

gen op hun sterktes. Billiet waar-
schuwde wel dat zo’n ecosysteem enkel
duurzaam is als iedere partner voor toe-
gevoegde waarde kan zorgen. “In de
traditionele business is een partner-
schap vaak een eufemisme voor een
onderdanige relatie. Een gezond ecosys-
teem kan daar niet op draaien.”

Afwachtende houding
In het daaropvolgende debat focus-

ten Jean Eylenbosch, de voorzitter van
Fevia; Peter Grypdonck, de CEO van
Vente-Exclusive; Koen Van Gerven, de
afgevaardigd bestuurder van bpost; en
Yvan Verougstraete, de CEO van Medi-
care-Market, vooral op de uitdagingen
van de digitalisering en de oorzaken
waardoor België een slechte leerling is
in e-commerce. “Het is geen hopeloze
situatie”, zei Grypdonck. “De consu-
ment heeft lang geaarzeld om online te
kopen. Maar aan de aanbodkant is ook
te lang getwijfeld. Nog geen tien jaar
geleden spraken retailers me op verga-
deringen van de handelsfederatie Fedis
(nu Comeos, nvdr) aan op wat ik deed
‘om het internet tegen te houden’. Zij
wisten niet dat ik voor een pure e-com-
mercespeler werkte. In mijn ogen ver-
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‘Het is te laat om nog een 
bol.com uit te bouwen’
De Belgische retail verwacht het best niet te veel van de overheid om de achterstand op
buitenlandse spelers in e-commerce in te lopen. “Bedrijven moeten blijven experimenteren.
De klanten dicteren uiteindelijk waar we naartoe gaan.” Stijn Fockedey

BELGISCHE BEDRIJVEN ZIJN TE AFWACHTEND IN E-COMMERCE

“

“De mensen dwalen als 
ze denken dat de techno-
logische en economische
veranderingen zich nog
nooit zo snel hebben 
voltrokken als nu”
Pierre-Alexandre Billiet
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klaart die afwachtende houding voor
een groot deel waarom de Belgische
retail de trein heeft gemist en buiten-
landse spelers hier de plak zwaaien.”

Verougstraete voegde eraan toe dat
ook de aandeelhouders in de retail over
het algemeen niet stonden te springen
voor e-commerce, omdat het een totaal
andere business is: “In een fysieke win-
kel wordt veel geïnvesteerd in beleving.
Online ook, maar dat zijn andere zaken.
Bovendien is de prijs nog belangrijker
in e-commerce. Een omnichannelstra-
tegie, een combinatie van online- en
offlineverkopen, is daarom zeer moei-
lijk.”

Last mile
Koen Van Gerven wees erop dat

bpost zijn eigen ecosysteem uitbouwt
om in te spelen op e-commerce. “Onze
focus is de last mile voor het bezorgen
van pakjes, die een steeds groter
volume worden van de 9 miljoen dage-
lijkse verzendingen. De helft van de
pakjes komt uit het buitenland. De bui-
tenwereld focust nu op wat we in

Nederland hebben geprobeerd (de mis-
lukte overname van PostNL, nvdr).
Maar bpost heeft dit jaar overnames
gedaan in Canada, Australië en Polen.

Daarmee volgen we onze klanten, mid-
delgrote e-commercespelers die ook
actief zijn in die regio’s. Maar het hoe-
ven niet altijd overnames te zijn, we
zullen ook meer samenwerkingen
opzetten, omdat we niet alles zelf 
kunnen.”

“Voor online zijn er geen pasklare
standaardoplossingen”, vertelde Eylen-
bosch. “De enige manier om het maxi-
mum uit e-commerce te halen, is de

consument nog meer centraal te zetten.
Ook de voedingssector staat voor grote
veranderingen. Amazon en andere
grote spelers wagen zich nu ook aan
voeding. Dat is tegelijk een bedreiging
en een kans.”

Verougstraete ziet twee factoren
waardoor grote Belgische retailers vaak
niet goed scoren in e-commerce. “Grote
bedrijven hebben altijd moeite om snel
te schakelen, grotendeels door de
bedrijfscultuur. Bovendien waren retai-
lers in België een markt met relatief
hoge marges gewoon. Buitenlandse
spelers zijn door de zwaardere concur-
rentie op hun thuismarkt vaak een stuk
wendbaarder en ze hebben een betere
kostenstructuur.”

Zelf experimenteren
De federale regering nam het voor-

bije jaar maatregelen om e-commerce
te stimuleren, waaronder de versoepe-
ling van het nachtarbeidregime in de
retail. Die hervormingen werden door
het panel positief onthaald, maar ze
kregen ook kritiek, omdat ze te laat ≤

“De enige manier om het
maximum uit e-commerce
te halen, is de consument
nog meer centraal 
te zetten”
Jean Eylenbosch
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PETER GRYPDONCK, KOEN VAN GERVEN, 
YVAN VEROUGSTRAETE, JEAN EYLENBOSCH
“Iedereen moet zich engageren om de positie
van de lokale retail te versterken.”



kwamen en niet ver genoeg gaan. Maar
verscheidene panelleden wilden zich
niet achter het beleid verstoppen.
“Regelgeving kan een bedrijf soepeler
doen draaien, zoals olie in een
machine”, zei Grypdonck. “Het kan nu
veel beter, maar dat mag geen excuus
zijn. Vente-Exclusive is als een van de
weinige Belgische spelers marktleider

in zijn niche in Nederland. Meestal is
het omgekeerd, maar we mogen ons
daar niet achter wegsteken. Het is te
laat om nog een bol.com uit te bouwen.
Er zijn wel nog kansen, zoals de ver-
koop van voeding.”

Van Gerven vindt ook dat bedrijven
niet mogen verwachten dat de overheid
het allemaal gaat oplossen. “Bedrijven
moeten zelf experimenteren, de aanval
is nu eenmaal de beste verdediging. Er

zullen nog veel veranderingen op ons
afkomen, onder druk van de klant.
Soms zullen we dan buiten de
bestaande systemen moeten werken.
Wij testen Bringer, een deelplatform
waardoor iedereen pakjes kan bezor-
gen. Toen ik dat intern voorstelde,
kreeg ik weer emmers verbale drek
over me heen omdat ik niet meer in de
postbodes zou geloven. Verzendingen
die onverwachts worden besteld en
binnen een paar uur moeten worden
geleverd, passen nu eenmaal niet in een
traditioneel systeem. Er moet natuur-
lijk meer flexibiliteit komen in het
arbeidsbeleid, maar bedrijven mogen
daar niet op wachten.”

Boodschappen bezorgen
“Zelfs een grote speler als bpost kan

de markt niet altijd maken”, ging Van
Gerven verder. “We hebben in het Ant-
werpse een uitvoerige test gedaan met
het bezorgen van boodschappen. Er is
van alles geprobeerd, bijvoorbeeld een
combinatie met extra diensten zoals
droogkuis. Maar we zagen niet genoeg
tractie. Bovendien is het ook een veeg
teken dat alle grote retailers focussen
op het afhalen van online bestelde
boodschappen. De klanten dicteren uit-

eindelijk waar we naartoe gaan.”
“De consument stemt al langer met

zijn voeten”, beaamde Eylenbosch.
“Grensshoppen is een belangrijk feno-
meen, niet het minst omdat de helft van
de bevolking in België op 50 kilometer
van de grens woont. Door de opkomst
van online wordt die drempel nog lager.
Iedereen moet zich engageren om de
positie van de lokale retail te verster-
ken.” z

≤

Trends brengt ook volgende week nog
verder verslag uit van de belangrijkste 
conclusies van de derde Trends Summer
University.

· Op 28 juli: arbeidsorganisatie

actua trends summer university 2016

“In een fysieke winkel
wordt veel geïnvesteerd
in beleving. Online 
ook, maar dat zijn 
andere zaken”
Yvan Verougstraete

De e-commerce is vandaag niet meer weg te denken, 

met een verwachte wereldwijde omzet van bijna 2000 

miljard dollar dit jaar, i.e. bijna het dubbele van de omzet 

in 2012. Ongeveer een kwart van de wereldbevolking 

(en de helft van de internetgebruikers) heeft in 2015 

online aankopen gedaan en deze cijfers zullen alleen 

maar stijgen. De ketens van ‘fysieke’ winkels hebben 

zich aan deze tendens moeten aanpassen en tal van 

hen bieden een internetalternatief aan. De vrijetijds- en 

de hotelsector worden eveneens beïnvloed door deze 

revolutie. Ondanks deze inspanningen blijven de zuivere 

internetbedrijven marktaandeel winnen en de laatste 

bedrijfsresultaten, vooral in de Verenigde Staten, hebben 

de impact van de e-business duidelijk aangetoond. De 

grote (beurs genoteerde) spelers waar men niet omheen 

kan, zijn Alibaba, met China als belangrijkste markt van de 

wereldwijde e-commerce, Amazon, Priceline en eBay 

in de Verenigde Staten, en Zalando en ASOS in Europa. 

Andere bedrijven profi teren eveneens van de tendens, 

waaronder de pakjesbezorgers UPS, Deutsche Post DHL 

en bpost in België. De ondernemingen die actief zijn in 

online betalingen surfen eveneens mee op deze veel-

belovende golf (bv. Ingenico, Wirecard).
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EEN ORGANISATIE VAN IN SAMENWERKING MET MET DE STEUN VAN

Meetings & Events

GLOBAL DISRUPTION
SHOULD YOUR ORGANIZATION PREVENT, 
EMBRACE OR FIGHT DIGITAL DISRUPTION?

De Trends Summer University is een uitzonderlijk evenement dat de elite 

van onze economie samenbrengt en verschillende thema’s behandelt die 

de economische actualiteit beheersen. Dit jaar hebben een honderdtal 

CEO’s en bedrijfsleiders achter gesloten deuren gedebatteerd over het 

thema ‘Global Disruption. Should your organization prevent, embrace 

or fi ght digital disruption?’. Ontdek het fascinerende verslag van deze 

besprekingen via een uitzonderlijke reeks van reportages in Trends.

SUMMER UNIVERSITY

JUNE 2016

POWERED BY

Volg de Trends Summer University, deze zomer in Trends.

DE KALENDER:

23/06/2016 Vervangen de FinTechs de traditionele bankiers en verzekeraars?

30/06/2016 De digitale Big Bang en de auto-industrie: rijden de zelfrijdende wagens 

in 2020 op onze wegen?

14/07/2016 Retail en digitaal: een frontale botsing of een vriendelijke alliantie?

28/07/2016 Hoe managen we onze bedrijven het digitale tijdperk in? De CEO’s 

geconfronteerd met de organisatie van het ‘nieuwe werken’.



E
en paar weken na de Trends
Summer University op 10 en
11 juni in Knokke publiceerde
de Hoge Raad voor de Werk-
gelegenheid zijn jaarverslag.

Een van de opvallendste conclusies is
dat de digitale revolutie geen bedrei-
ging voor de banencreatie vormt. Meer
nog, sinds de eeuwwisseling is de hoog-
technologische werkgelegenheid met
22,3 procent toegenomen. De groei van
de niet-hoogtechnologische banen
bedroeg 8,6 procent in dezelfde peri-
ode. Momenteel zijn er in België nog
altijd 500.000 banen in de technologi-
sche sector. Dat is 12 procent van de
totale tewerkstelling.

Het klopt dat bepaalde taken gedigi-
taliseerd zullen worden, stelt de Hoge
Raad. Dat wijzigt de banenmarkt en
zorgt voor een verdringingseffect: wan-
neer middelmatig gekwalificeerden uit
hun baan geconcurreerd worden, gaan
ze soms in laaggekwalificeerde banen
aan de slag. Tegelijk wijzigen de laagge-
kwalificeerde banen. De inhoud is inge-
wikkelder geworden, maar de banen
voor laaggeschoolden zullen niet mas-
saal verdwijnen.

Dat was ook de teneur van het debat
op Trends Summer University, wan-
neer gesproken werd over de impact
van het digitale tijdperk op het nieuwe
werken. Dominique Leroy, de CEO van

Proximus, schetste in haar keynote
speech de impact van de digitaliserings-
golf. “Die kan niet overschat worden”,
stelt ze. “Kijk naar de e-commerce.
Wereldwijd geeft die mensen nooit
geziene kansen om te kiezen. Bedrijven
die daar niet op inspelen zullen proble-
men kennen. Ook voor een telecombe-
drijf als Proximus is dat cruciaal. We
werken met almaar meer technici en
hoger geschoolden.”

Polarisering op de arbeidsmarkt
Leroy ziet op de arbeidsmarkt een

evolutie waarin de hoogtechnologische
banen aan belang winnen en veel men-
sen in een laaggeschoolde baan terecht-
komen voor basistaken, terwijl de mid-
dengroep het almaar moeilijker zal

hebben en deels zal verdwijnen. Leroy:
“Dat wordt politiek ook vertaald in het
extreme stemgedrag in de Verenigde
Staten. Donald Trump en Bernie San-
ders worden almaar populairder. Vroe-
ger was het land een echte meritocratie.
Als ik werk en studeer, dan kan ik meer

verdienen en het verder schoppen dan
mijn ouders, dachten velen. Dat gevoel
is aan het verdwijnen. Er worden vra-
gen gesteld bij die sociale mobiliteit.
Bestaat die nog? Zal ik het beter hebben
dan mijn ouders? Zo ontstaat een pola-
risering op de arbeidsmarkt en in de
samenleving.”

In het debat dat volgde op de keynote
speech benadrukten de panelleden de
positieve impact van de digitale revolu-
tie op de banenmarkt. Eric Van Zele, de
topman van Barco, gelooft niet dat er
banen verloren zullen gaan door de
digitalisering en de artificiële intelli-
gentie: “Wij gaan meer banen creëren.
De Club van Rome voorspelde decennia
geleden het einde van de groei. Wij zijn
specialisten in het extrapoleren van het

verleden om naar de toekomst te kijken.
Maar de toekomst zal anders zijn. Ik
ben niet pessimistisch. Digitalisering
doet netto geen banen verdwijnen.”

“Er is banendestructie, wat niet
nieuw is bij een technologische revolu-
tie. Maar er komen ook banen bij. De

HET NIEUWE WERKEN IN HET DIGITALE TIJDPERK
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“Het sociale model met ofwel werknemers, ofwel 
zelfstandigen werkt niet meer. Ik zie met de freelancers
een tussenvorm ontstaan” - Sandrino Graceffa, SMart

‘Digitalisering doet netto
Digitalisering en artificiële intelligentie beïnvloeden ook de arbeidsmarkt. Nieuwe techno-
logieën vragen nieuwe vormen van arbeidsorganisatie: meer flexibiliteit, meer freelancewerk.
Op de Trends Summer University wezen experts op de impact van digitalisering op het
nieuwe werken. Die digitalisering is niet direct een bedreiging van de banenmarkt. 
Alain Mouton



geschiedenis leert dat er bij een digitale
revolutie sprake is van een netto-
banencreatie”, vult Jan Denys, arbeids-
marktspecialist bij de hr-groep Rand-
stad, aan. “Ik wil mij niet wegsteken
achter de geschiedenis. We zitten al
midden in de digitale revolutie. Er
komen banen bij. Critici focussen op
banen, terwijl het eigenlijk taken zijn
die overbodig worden door artificiële
intelligentie en digitalisering. De OESO
toont aan dat de inhoud van de banen
verandert. De vraag is hoe mensen zich
daaraan aanpassen.”

Volgens Dominique Leroy zullen de
talentenprofielen veranderen. Maar het
beleid moet daarop anticiperen. “En dat
kan via het onderwijs”, zegt Leroy, “De
vraag is of ons onderwijs daarvoor vol-
doende gevormd is. De lessen zijn gro-
tendeels dezelfde als dertig jaar gele-
den. De taal van morgen is die van de
digitalisering, niet het Latijn of het
Grieks.”

Arbeidswetgeving niet aangepast
Volgens verschillende studies her-

vormt de digitalisering ook de arbeids-
markt met meer flexwerkers en  free -
lancers (IT-specialisten, werknemers
die constant online taken uitvoeren, …).
Ook de arbeidsreglementering met
vaste uurroosters komt onder druk.
Daarom wil de federale regering maat-
regelen nemen om op die behoefte aan
een flexibelere arbeidsmarkt in te spe-
len. Het annualiseren van de arbeidstijd
om de klassieke 38-urige werkweek
flexibeler te maken, is daar een voor-
beeld van. Een ander voorbeeld is het
pleidooi voor een apart sociaal statuut
voor freelancers. Vaak is te horen dat
de Belgische arbeidswetgeving te rigide
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“De taal van morgen is 
die van de digitalisering, 
niet het Latijn of het Grieks.”
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is en twee of drie stappen achterop-
hinkt op de realiteit op de werkvloer,
waar meer flexibiliteit de norm is
geworden.

“Werknemers en werkgevers gaan
meestal akkoord met een meer polyva-
lente en flexibele arbeidsduur”, zegt
Herman Craeninckx, arbeidsrechtspe-
cialist en vennoot bij Stibbe. “Maar ze
botsten op de vakbonden en op de poli-
tici, die onvoldoende mee zijn met de
publieke opinie. De arbeidswetgeving
dateert uit de jaren zestig. Probeer eens
met een wagen van toen de weg op te
gaan. In het beste geval is het een  old -
timer om ’s zondags een toertje mee te
rijden. Daar kan je geen opties, zoals

een rechtse buitenspiegel of een gps, op
zetten. Dat is niet houdbaar. Onze wet-
geving is niet aangepast. Er is behoefte
aan een wetgeving met een aantal alge-
mene principes. Daarnaast kunnen de
bedrijven individueel ondernemingsak-
koorden afsluiten. De meerderheid van
de werknemers, zeker de jongeren, is
gewonnen voor een flexibelere wetge-
ving.”

Freelancestatuut
Een gevolg van de digitalisering is dat

bedrijven meer en meer een beroep
doen op freelancers. Ze zijn een vol-
waardig deel van de arbeidsmarkt. Hier
en daar wordt al gepleit voor een sta-
tuut dat zich tussen dat van de werkne-
mers en de zelfstandigen bevindt. Daar-
over zijn de meningen verdeeld. San-
drino Graceffa van SMart is een voor-
stander. SMart ondersteunt werkne-
mers die vaak als freelancer werken
(informatici, vertalers, journalisten,
gidsen, …) bij hun administratieve
taken.

“Het klassieke contract van onbe-
paalde duur is wereldwijd aan een

opmars bezig. Maar voor het eerst is die
curve aan het dalen. In het Westen
komen nieuwe vormen van werk. Die
kennen meer en meer succes”, zegt
Graceffa. “Het sociale model met ofwel
werknemers, ofwel zelfstandigen werkt
niet meer. Ik zie met de freelancers een
tussenvorm ontstaan. Bij de vakbonden
lijken velen blind voor die evoluties.
Maar tegelijk moeten we aandachtig

zijn. Als we de manier van werken wil-
len aanpassen aan nieuwe productie-
vormen, dan is een nieuwe sociale
bescherming nodig. Ik pleit voor een
statuut tussen klassieke arbeid en 100
procent freelancers.”

Jan Denys is kritischer: “Ik zie op het
terrein niet zoveel veranderen. Wereld-
wijd wint het werknemersstatuut nog
altijd aan belang. Informele arbeidscir-
cuits zijn aan het formaliseren. Het
werknemersstatuut zit in de ontwik-
kelde landen aan zijn maximum. 85 tot
88 procent zit in een werknemerssta-
tuut. Als dat met een paar procent daalt,
wil dat nog niet zeggen dat we allemaal
freelancer worden. Het loopt niet zo’n
vaart.”

“Ook binnen het werknemersstatuut
zijn de ontwikkelingen niet zo specta-
culair”, zegt Denys. “Het idee dat de
‘vertijdelijking’ massaal toeneemt, klopt
niet. Zeker niet in België. Hier zijn nu
evenveel mensen tijdelijk aan het werk
als in 2000. Europees zitten we onder
het gemiddelde.”

Op de vraag of we een statuut nodig
hebben tussen het werknemers- en het
zelfstandigenstatuut zegt Denys: “Er is
jaren gepraat over een eenheidsstatuut
voor arbeiders en bedienden. Dat is er
nu, al is nog niet alles geregeld. En dan
heb je nog de ambtenaren. Moeten we
dan spreken van een nieuw statuut? Ik
stel mij vragen bij de meerwaarde.” z

“De meerderheid van de werknemers, zeker de jongeren,
is gewonnen voor een flexibelere arbeidswetgeving”
Herman Craeninckx, Stibbe

Thierry Smets staat aan het roer van de Belgische private 

bank Puilaetco Dewaay. Hij licht ons zijn visie op manage-

ment toe in een bancaire context in volle revolutie. “Zoals 

onze slogan ‘Innovation through tradition’ laat verstaan, ben 

ik ervan overtuigd dat de mens centraal moet blijven staan 

in de relatie met de cliënt en tussen de medewerkers. Deze 

interactie dient te gebeuren op basis van gestructureerde 

organisatorische capaciteiten, aangezien wij een gere-

guleerde bankinstelling zijn. Onze weinig hiërarchische 

structuur biedt onze medewerkers de mogelijkheid om 

hun potentieel en hun creativiteit te ontwikkelen binnen 

een duidelijk gedefi nieerd kader teneinde onze cliënten 

een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. De 

technologie en de digitalisering zijn uitstekende middelen 

om dit te bewerkstelligen en laten toe om deze processen 

te vergemakkelijken. Wij doen ons best om het vertrouwen 

van onze cliënten te verdienen, rekening houdend met hun 

individuele behoeften, en maken er een erezaak van om 

hen persoonlijk te kennen, gebruikmakend van de kracht 

van de technologie.” Voor Thierry Smets beperkt het ma-

nagement van een onderneming in het digitale tijdperk zich 

niet gewoon tot het bevorderen van telewerk, maar bestaat 

het in een globale strategische benadering die op duidelijke 

en erkende waarden gebaseerd is. “Bij Puilaetco Dewaay 

vormen onze waarden Integriteit, Engagement en Uitmun-

tendheid de onmisbare basis om onze visie na te streven: 

het vermogen van ieder van onze cliënten beschermen en 

doen groeien, over de generaties heen.”

DE STRUCTUUR TEN DIENSTE VAN DE MENS EN NIET OMGEKEERD!
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actua column

Vlamingen zijn bescheiden. We haten pochers, we veraf-
schuwen Donald Trump. Arrogante Nederlanders en zelfbe-
wuste Britten werken op onze zenuwen. We stellen onszelf niet
graag in een positief daglicht. Maar genieten we zo wel vol-
doende van de zon?

Rooskleurige zelfevaluaties worden meestal gezien als een
uiting van narcisme. En narcisten zijn irritante leiders, omdat
ze vooral naar zichzelf luisteren. Van Steve Jobs was geweten
dat hij werkte met focusgroepen, die bestonden uit één persoon.
Hij keek af en toe in de spiegel en wist wat de markt nodig had.
Maar als je de namen van Trump en Jobs in een artikel ziet ver-
schijnen, dan besef je dat zelfverheffing toch ook wel zijn voor-
delen lijkt te hebben. Bent u presidentskandi-
daat voor de Republikeinse partij geweest? Of
hebt u de iPhone gelanceerd toen u een com-
puterbedrijf in moeilijkheden leidde?

Zelfbedrog lijkt zo weinig volwassen. Denk
aan de jongere die denkt dat hij voldoende
heeft gestudeerd. Of aan de verslaafde die denkt
dat hij zijn verslaving onder controle heeft.
Toch blijkt jezelf op een positieve manier voor
de gek houden af en toe goed te zijn voor je
mentale gezondheid en je prestaties. Aan proef-
personen werd gevraagd zich te vergelijken
met anderen, daarna moesten ze taken vervullen onder zware
tijdsdruk. Wie een beter zelfbeeld had, had na de stress een
lagere hartslag en bloeddruk. In een andere studie werd aan stu-
denten gevraagd hun examenresultaten van het vorige jaar neer
te schrijven. Wie het meest had overdreven, behaalde het vol-
gende jaar de grootste prestatieverbeteringen.

Is nederigheid dan geen deugd? Ja, als je netjes moet passen
in een sociaal systeem. Als je flink, braaf en meegaand moet zijn.
Maar als je in een concurrentieel systeem moet presteren, dan
helpt arrogantie vaak meer dan een handje. Weet u nog wie Ivo
Van Damme was? Een heel jonge achthonderdmeterloper. Was
de man niet verongelukt, dan had hij waarschijnlijk Sebastian
Coe naar de kroon gestoken, en had die laatste nu niet de cor-
rupte club, Internationale Atletiekfederatie, geleid. Van Damme
had een heel on-Vlaamse zelfverzekerdheid. Hij zou gewoon-
weg de beste zijn. Niet veel Vlamingen hebben twee zilveren

medailles atletiek op de Olympische Spelen behaald. En zou het
door de rooskleurige zelfevaluatie komen dat de Nederlanders
ons op de Olympische Spelen zo zwaar aftroeven in aantal medail-
les?

De vaststelling is één zaak. De verklaring een andere. Zeker
aan een lezerspubliek dat nederigheid hoog in het vaandel voert.
De verklaring zou liggen bij de duidelijkheid van je zelfbeeld.
Als je niet weet wie je bent, wat je kan, wat je wil bereiken, hoe
kan je dan je energie richten op het grote doel? Je hebt niet eens
een doel. Wie niet weet waar hij naartoe wil, zal zichzelf wille-
keurig opblazen als een soort pathologische zelfverdediging.
Wie echter zeer scherp weet wat hij in het leven wil, kan uit

zelfoverschatting de energie putten om toch
te proberen. We hoeven niet te herhalen dat
zo’n aanpak ook kan leiden tot bedrog (Lance
Armstrong, Optima, …) en geen garantie is voor
succes, maar weet dat hoe meer atleten hun
longinhoud overschatten, hoe sneller ze voor-
uitgang boeken.

De klassieke Vlaamse reactie is: ja maar, je
kan het toch niet alleen, je moet toch bondge-
noten hebben, en die irriteer je toch. Misschien
wel, maar succes en ook een stevige belofte tot
succes werken magnetisch. Zelfverheffers heb-

ben opvallend veel ‘vrienden’, dat blijkt zelfs uit academische
studies.

Er dringt zich één grote vraag op. Is dat cultureel bepaald?
Bestaat er een soort arrogantiegen, dat in Nederland veel rui-
mer verspreid is dan in Vlaanderen? Gelukkig hebben we voor
het antwoord op die vraag nog de Chinese onderzoekers. Als
aan tweetalige Chinezen de vraag naar hun talenten in het Engels
wordt gesteld, en ze dus de westerse mentaliteit voor ogen krij-
gen, worden ze op slag arroganter. Als de vraag in het Chinees
wordt gesteld, cijferen ze zichzelf gemakkelijker weg. Conclu-
sie: Vlaming, als je sympathiek wil blijven, verhuis niet naar
Nederland. Je zou er vreemde dingen kunnen leren. Maar als
je een medaille wil winnen bij de Olympische Spelen: slechts
één adres, onze noorderburen. z

De auteur is professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

Geniet van de zon

MARC BUELENS

Jezelf op een positieve
manier voor de gek
houden blijkt af en toe
goed te zijn voor je
mentale gezondheid 
en je prestaties.


