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Zal Vlaanderen in 2020 nog steeds succesvol zijn ?
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* Problemen van Vlaanderen
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deze arrogantie is ontstaan door onze hoge welvaart en onze nesteling daarin,
met alle negatieve gevolgen vandien :
symptomen :
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= wij werken te weinig uren/week
“
“
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wij hebben te veel vakantiedagen/jaar
(nergens ter wereld meer)
- wij kennen te hoge loon- en weddeschalen !
- onze talenkennis

vroeger een troef
nu dreigen wij achterop te lopen
bijv. : wij leren geen Chinees !
(tgo. in Amerika)

- te weinig gericht wetenschappelijk onderzoek
70 % zou moeten gericht zijn op bruikbare uitvindingen,
patentnemingen, productontwikkeling
kennis moet productief zijn !
- te veel wetenschappelijke talenten verlaten België
en wij trekken ook te weinig talenten aan
(wij selecteren niet –bijv.: de knapperen mogen hier aan onze
universiteiten komen studeren / tgo. nu: afwel iedereen mag binnen,
ofwel niemand)
- er is bij onze bedrijven te weinig flexibiliteit en creatieve reconversiewil
door dit alles verzwakt onze concurrentiekracht

PLUS :
° onze euro staat te sterk !
in tegenstelling tot de Amerikaanse dollar die bewust en systematisch
laag wordt gehouden
Dit komt o.m. door de opneming in de Duitse grondwet dat inflatie
ten allen prijze vermeden moet worden.
Wij moeten opnieuw een gezond evenwicht vinden/creëren tussen
enerzijds het beheersen van de inflatie en
anderzijds het veilig stellen van onze concurrentiepositie
° onze overheden moeten meer power krijgen om die beslissingen te
nemen die nodig en goed zijn voor het land (die boven particuliere
belangen staan)
Regeren met volmachten moét er opnieuw komen !
(Er is in België teveel (directe) democratie. Enkelingen kunnen –via
bijv. door klacht bij de Raad van State de noodzakelijke ontwikkeling.)
actuele voorbeelden :
- mobiliteit Antwerpen
zonder ingreep verstikt de stad en de havenbedrijvigheid
- verbreding Schipdonkkanaal: is noodzakelijk voor Zeebrugge
beide zijn noodzakelijk om de logistiek en het transport van de
in de toekomst nog grotere import te verwerken ! Dit moet kunnen
doorsluizen naar het hinterland (België en Europa!!)
Deze grote infrastructuurwerken zijn echt een noodzaak omdat wij
in de toekomst het accent zullen moéten leggen, niet meer op
productie (wordt ons afgenomen door groeilanden als India, China,
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van goederen naar het (Europese) hinterland.
Zeebrugge is capacitair een van de sterkste havens van Europa.
Omzet steeg vorig jaar, ondanks een teugval van 50 % in het
t
r
anspor
tvanaut
o’
s,met8%.Al
l
eander
ehavensdaal
den.
)

De groeilanden
* de VS

zal nummer één blijven !
Door zijn flexibiliteit en de grotere autonomie van de beslissende
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* 2de zal India zijn !
pluspunten:
- hebben van de Engelsen (kolonialen) twee goede zaken
overgehouden : 1. door het Engelse onderwijssysteem is en bleef
het Engels de door ieder gekende voertaal in
héél India
2. het rechtssysteem
je kunt er –ook als buitenlandse investeerderrecht halen
(dit in tegenstelling tot China)
* 3de zal China zijn
pluspunt
miljardenmarkt
minpunt
- zie hierboven (bij India)
- doen geen moeite om vreemde talen te leren
(Wil jij hier in China investeren: leer Chinees, punt)
* dan Japan
Kor
ea…
* ook Brazilië
maar hierop is de spreker niet verder ingegaan

Belangrijk zal zijn :
O dat men zich tijdens zijn actieve loopbaan VOORTDUREND BIJSCHOOLT !
kennis en rijkdom (en cultuurbeleving) gaan altijd samen
geen cultuur zonder geld
O voor Europa :

euro moet zwakker worden

O in België / Vlaanderen
° looncompetitiviteit moet verbeteren
de invloed van de vakverenigingen moet beperkter worden
(België is het enige land in de wereld waar in 2009 elke werknemer
5 % meer verdiende, door de index !!)
° men moet vlugger durven/kunnen BESLISSEN, de knopen doorhakken
Vlaanderen beseft dit al (voor een stuk), Wallonië nog niet
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Schipdonkkanaal
° er moet een staatshervorming komen
(omdat Vlaanderen en Wallonië echt op twee verschillende sporen zitten.
Maar: de staatshervorming zal niet àlle problemenoplossen. Wij zullen
verder moeten werken.)
° het onderwijs moet dringend opnieuw hervormd worden
- men moet niet zeggen: laat het onderwijs nu eens een paar jaar
“
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Neen, àlles in de maatschappij verandert voortdurend. Als men
niet mee evolueert, loopt men achterop.
- eerste graad:
de opsplitsing tussen ASO en TSO moet eruit
reden: er zijn bij ons veel te weinig leerlingen die doorgaan in
een sterk technische richting met wetenschappen. Wij
moeten veel meer ingenieurs/ natuurwetenschappers
vormen (zoals nu in India en China: duizenden ingenieurs
studeren er af) !
/ straks rijden er hier in West-Europa Indische en Chinese
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motto: hoe kan ik, wat ik leer GEBRUIKEN !

