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1860 VOORwOORD.
150 jaar. Dat is lang. Zelfs een aantal mensenlevens geleden. 
Je kunt je afvragen wat die mensen, die Limburgers, toen be-
zielde om een Kamer van Koophandel op te richten. Waarom 
deden ze dat? Waren ze bezig met de toekomst van Limburg? 
Voelden ze een behoefte om die toekomst vorm te geven? Wie 
zal het zeggen? Ze waren in ieder geval bezig met hun provin-
cie. Met hun onderneming.
150 jaar. Dat is lang. De Kamer van Koophandel Limburg werd 
in 1860 opgericht door een paar jeneverstokers, een suikerfa-
brikant, een looier, een brouwer, een fabrikant van strohoeden 
en een paar handelaars. Limburg was een landbouwprovin-
cie. Industrie bestond haast niet. Wij hingen wat achteraan te 
bengelen aan dat economische succesverhaal dat België toen 
toch wel was. Konden die eerste oprichters weten welke evo-
lutie Limburg zou doormaken? Van meest achtergestelde pro-
vincie naar een welvarende, moderne regio. Nee. Dat konden zij 
nog niet weten. Want wie kan nu voorspellen wat er binnen 150 
jaar gebeurt? Niemand.
Hoe dan ook. Het is gebeurd. We zijn fier dat we 150 jaar be-
staan. Maar op zich is het feit dat we nog bestaan geen ver-
dienste. Waar we voor staan wel. En natuurlijk willen we ons 
150-jarig bestaan vieren. Zelfs met alle toeters en bellen eraan. 
We hadden kunnen terugkijken naar die 150 jaar. Op wat al-
lemaal verwezenlijkt is door Limburgse ondernemers en 
ondernemende Limburgers. Ja, we hadden kunnen terugkijken. 
En dan de loftrompet blazen. Kijk, wij hebben dat toch goed 
gedaan. Wie doet ons dat na? Maar nee, zo willen wij 150 jaar 
Voka - Kamer van Koophandel Limburg niet afsluiten. Wij willen 
nu, net zoals die eerste pioniers, vooruit kijken. 
Vooruit kijken. Nieuwe producten ontwikkelen. Nieuwe mark-
ten verkennen. Nieuwe diensten ontdekken. Nieuwe welvaart 
creëren. Want dat doet een ondernemer: welvaart creëren waar 
iedere Limburger beter van wordt.
Daarom hebben wij gekozen voor dit boek. Geen hagiografie 
over 150 jaar realisaties van de Kamer van Koophandel. Nee, we 
kijken vooruit. We kijken ver vooruit. 
Wat hebben we gedaan om onze 150ste verjaardag te vieren? 
We hebben 15 Limburgse ondernemers en ondernemende 
Limburgers rond de tafel verzameld en hen gevraagd om crea-
tief, zonder beperkingen, grenzen of vooringenomenheid na 
te denken over de toekomst van Limburg. We hebben hen ook 
gevraagd om ambitieus te zijn en te brainstormen over hoe 
we in de toekomst de welvarendste regio van Europa kunnen 
worden. Want alleen met ambitie geraken we vooruit. Slechts 
door extreem creatief te zijn kunnen we onze welvaart verhogen. 
Soms voelt het wat ongemakkelijk aan om over de uitdagingen 
van de toekomst te praten. Soms lijken die uitdagingen meer 
een bedreiging dan  een uitdaging. Globalisering. Klimaatveran-
dering. Ieder jaar een nieuwe technologische revolutie. 

Wel, wij geloven dat Limburg een voortrekkersrol kan spelen 
om die uitdagingen aan te pakken en er onze economie en onze 
welvaart mee kunnen verbeteren. Wij geloven dat hier crea-
tieve ideeën kunnen ontstaan om Limburg een voorsprong te 
geven. Maar dan heb je dwarsdenkers nodig. Mannen en vrou-
wen die buiten de lijntjes durven kleuren. Sommigen zullen dat 
vreemde vogels vinden maar dat zeiden ze van alle grote 
denkers en vernieuwers. Of was Einstein misschien geen 
vreemde vogel? Hij zei: “Als we altijd doen wat we altijd al 
gedaan hebben, zullen we altijd krijgen wat we altijd al gehad 
hebben”. En we hebben iets nieuw nodig.

Het resultaat van dat denken en brainstormen door 15 
ondernemende Limburgers vind je in dit boek: “150 jaar Voka-
Kamer van Koophandel Limburg. En nu?”

Niemand heeft een glazen bol. Niemand weet hoe Limburg er 
binnen 150 jaar zal uitzien. Niemand weet wat we dan zullen 
doen. Hoe we dan zullen werken, leven. Maar met wat we nu al 
doen of waaraan we nu al denken, waar we nu al van dromen, 
daarmee bouwen we aan die toekomst. Denk je dat de oprich-
ters van de Kamer van Koophandel Limburg in 1860 konden 
voorspellen dat Limburg een belangrijke mijnregio zou worden? 
Dat we een belangrijke autoproducent zouden worden? Dat 
iedereen met een gsm aan zijn oor over straat zou lopen? Dat 
we permanent met iedereen op onze aardbol zouden kunnen 
communiceren? Dat de acceleratiesnelheid van onze kennis zo 
zou toenemen dat de kennis van een ingenieurstudent in zijn 
3de jaar al gehalveerd is? Als we daar rekening mee houden en 
willen voorspellen wat er binnen 150 jaar gaat gebeuren, dan 
zouden we in dezelfde schoenen staan als Ambiorix. 
En Ambiorix dacht toen nog dat de aarde plat was, de zon rond 
de aarde draaide en hij was ook nog eens analfabeet. Zullen 
de ondernemers van de toekomst ook naar ons terugkijken als 
analfabeten?
De toekomst voorspellen is moeilijk. Maar aan de toekomst 
werken is wel mogelijk. Je kijkt wat er nu is, naar de kennis 
die voorhanden is en probeert er iets mee te doen. Dat doen 
ondernemers. En zo moet je dit boek ook lezen. Als de be-
denkingen en dromen van mensen die willen ondernemen. 

Die de uitdagingen zien en ze aangrijpen om er iets positief mee
te doen. Om er een beter leven voor iedereen mee te creëren. Je 
hoeft het niet met alles eens te zijn. Dat zijn wij ook niet. Maar 
laat het je vooral aan het denken zetten. Zie het als een uitda-
ging. Want als alle Limburgse ondernemers en ondernemende 
Limburgers mee denken, dan kunnen we bergen verzetten en 
onze Limburgse welvaart verhogen. 
Als je dit boek zo leest, dan kom je te weten waar ondernemer-
schap toe dient en toe leidt. Laat je inspireren.

1860
DE KAMER VAN KOOPhANDEL LIMBURG wORDT 
GEïNSTALLEERD DOOR GOUVERNEUR GRAAf 
de T’SerclaeS de WommerSom. de STichTende 
LEDEN BESTAAN UIT 3 STOKERS, 2 hANDELAARS, 
EEN SUIKERfABRIKANT, EEN LOOIER, EEN BROUwER 
EN EEN fABRIKANT VAN STROhOEDEN. fRANçOIS TEUwENS, 
EEN STOKER UIT hASSELT wORDT DE EERSTE VOORzITTER.

150 JAAR VOKA KVK LIMBURG >> >

Paul Kumpen . voorzitter                                                          Johann Leten . gedelegeerd bestuurder

2160



1860
1863

hET JAARVERSLAG VAN DE KAMER VAN 
Koophandel limburg verSchijnT voor 
hET LAATST ONDER DE TITEL “RAPPORT 
général Sur la SiTuaTion agricole, 
induSTrielle eT commerciale de la 
province de limbourg”. vanaf 1864 
WordT “agricole” uiT de TiTel geSchrapT 
maar WordT Toch nog een hoofdSTuK 
OPGENOMEN OVER DE LANDBOUw.

2160
“en nu 150 jaar vooruiT KijKen”



“if aT firST, The idea iS noT abSurd, Then There iS no hope for iT”
ALBERT EINSTEIN
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VIJfTIEN 
LIMBURGSE 
ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMENDE 
LIMBURGERS.
Om over de toekomst van de welvaart in Limburg te brainstormen 
heb je dwarsdenkers nodig. Waarom? Omdat de toekomst onvoor-
spelbaar is en je daar dus best met onvoorspelbare mensen over 
nadenkt. Mensen die op een andere manier naar het heden kijken 
en niet bang zijn om over de toekomst te dromen. Meestal weet je 
niet van jezelf dat je een dwarsdenker bent. Soms vind je het zelfs 
een beetje beledigend. Je wordt al snel een “vreemde vogel”, terwijl 
je gewoon een dwarsdenker bent. Iemand die anders durft denken, 
of met een duur woord: “out of the box”. Zo begint verandering. 
15 dwarsdenkers denken anders over Limburg. Wordt het beter? 
Wie weet? Om te brainstormen over de toekomst brachten we ze 
rond de tafel. 

Mario Fleurinck (38 jaar)  CEO Melotte

Master in Rebellion Art.

“Niets is wat het lijkt”.
Mario volgde cursussen Economie, Lucht- en Ruimtevaart en In-
ternationale Handel maar examens legde hij niet af. Leergierig 
kwam hij midden jaren ’90 in de Verenigde Staten terecht bij Boe-
ing en Sandialab, waar onderzoekers fundamenteel onderzoek 
verrichtten. Daar zag hij voor het eerst hoe je met spitstechnologie 
producten kon “opspuwen” uit titanium. Zijn droom om de eerste 
digitale fabriek uit de grond te stampen was geboren. Die fabriek 
bouwde hij bij Melotte in Zonhoven. In vijf jaar tijd toverde hij de 
matrijzenbouwer om tot een winstgevende digitale fabriek die 
precisieonderdelen levert aan de industrie, de ruimtevaart en de 
medische sector. Mario droomt van een internationaal netwerk van 
Direct Digital Manufacturing  bedrijven die duurzaam, energie- en 
milieubewust produceren.
Wou baas worden toen hij 10 was.
Geniet op zondag van zijn gezin.
Robin Hood was zijn superheld.

hfDSTK1VIJfTIEN
LIMBURGSE
ONDERNEMERS
ENONDERNEMENDE
LIMBURGERS

Grete Remen (43jaar) Zaakvoerder Damhert Natural Products nv.
Licentiaat Rechten.

“Doe goed en kijk niet om”.
Begin jaren ’90 nam Grete Remen samen met haar man en broers de 
eenmanszaak in natuurvoedingsproducten van haar ouders over. 
Sindsdien groeide Damhert uit tot een bedrijvengroep met meer 
dan 100 werknemers. Logisch als je slim inspeelt op een groeiende 
trend naar gezondere voeding. De naam van het bedrijf werd be-
wust gekozen: een damhert is immers zeer kieskeurig op zijn voe-
ding. Je vindt het merk Damhert in supermarkten in heel België. De 
groep is inmiddels ook actief in Nederland en Noord-Frankrijk met 
een groeiende export naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Wou dierenarts of arts zonder grenzen worden toen ze 10 was.
Op zondag ontbijt ze graag uitgebreid met haar gezin.
Had geen held, laat staan een superheld.

Pieter-Jan Verachtert (29 jaar) Creatief consultant, nieuwe dingen 
creëren, ondernemen, investeren, inspireren, enthousiasmeren...
Graduaat Toegepaste Informatica & Master in Business Planning

“Volg je dromen”.

Pieter-Jan Verachtert was als tiener gefascineerd door elektronische 
muziek. Zijn eerste platencontract haalde hij op zijn 17de. Op zijn 
19de had hij gouden en platina platen in België, Denemarken en 
Griekenland. Hij trad op in Canada, de Verenigde Staten, Denemar-
ken, Frankrijk, Nederland en België. Samen met een vriend richtte 
hij een interactief bureau op en ontwikkelde projecten voor 20th 
Century Fox, InBev en JIM. Maar Pieter-Jan werd onsterfelijk met zijn 
boek “Kijk mama, ik word rijk!”. Samen met de Ethias Arena en JIM or-
ganiseert hij “I love the 90’s”, de grootste indoor party van het land, 
met een piek van 44.000 bezoekers in 2009. “I love the 80’s” volgde 
snel. Momenteel verdiept hij zich in scenarioschrijven en storytelling.
Wou rijk worden toen hij 10 was.
Doet op zondag niets anders dan op een andere dag.
Belgische danceproducers waren zijn superhelden.

GRETE

PIETER-JAN

1922
DE KAMER VAN KOOPhANDEL LIMBURG ORGANISEERT 
EEN KOLONIALE TENTOONSTELLING IN DE LOKALEN VAN 
heT haSSelTSe caSino. op 7 oKTober bezoeKen 
KONING ALBERT EN KONINGIN ELISABETh DE TENTOON-
STelling, Waarvoor heT provinciebeSTuur een 
SUBSIDIE VAN 3000 fRANK VEIL hAD.

MARIO
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IN hET JAARVERSLAG VAN DE KAMER VAN 
KOOPhANDEL LIMBURG wORDT MELDING 
gemaaKT van de oprichTing van de 
“banque cenTrale du limbourg.”
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Raf Ketelslagers (31 jaar)  Fotograaf

Humaniora Kunstonderwijs

“Voor alles is een oplossing”.
Raf gaf zijn studies fotografie op omdat hij vader werd. 
Hij ging aan de slag in de horeca maar enkele jaren later besloot 
hij om zijn school toch af te maken. Hij vond een job als assistent 
fotograaf maar kreeg na amper een jaar al de kans om zelf te starten 
als freelance fotograaf. De eerste jaren beperkte hij zich tot por-
tret- en huwelijksfotografie. Al snel had hij ook contacten binnen 
de eventfotografie, waar hij in 4 jaar tijd ontzettend veel ervaring 
opdeed. Nu gebruikt hij die ervaring in de reclame- en huwelijks-
fotografie. 
Wou architect worden toen hij 10 was. 
Doet op zondag liefst een leuke job, iets met de kids of gewoon niets... 
Heeft de opperste bewondering voor zijn twaalfjarige zoon. 

Stefan Kerkhofs (42 jaar)   Zaakvoerder The Fungroup
Tapdiploma

“Stilstaan is niks doen”.
Na zijn legerdienst begon Stefan te werken in het familiebedrijf 
Kerkhofs dat kranen verhuurde. In het weekend was hij aan de slag 
als dj en manager van Def Dames Dope. In 1991, na zelf eerst wat 
geëxperimenteerd te hebben met elastieken en het springen er-
mee, richtte hij Benji-Fun op. Al gauw werd het een van de grootste 
attractiegroepen in de Benelux. Andere bedrijven zoals Euro-Fun, 
Quest for Fun, Fun-Fun, Fun4Life en Events in the Sky volgden. Fun 
in Limburg en ver daarbuiten werd big business.
Wou circusdirecteur worden toen hij 10 was.
Werkt het liefst op zondag.
John De Mol was zijn superheld.

Ann Claes (45 jaar)  Directeur aankoop JBC.

Humaniora.

“Na regen komt zonneschijn”.
Samen met haar broer Bart leidt Ann Claes het Limburgse modecon-
cern JBC. Zij werkt als Chief Buying Officer voor het familiebedrijf 
dat in 1975 werd opgericht door haar vader Jean-Baptiste, een ver-
dienstelijke wielrenner. Ann is verantwoordelijk voor de aankoop en 
creatie van de collecties. Zij reist de wereld rond op zoek naar de 
laatste trends maar werkt ook samen met veelbelovende Belgische 
ontwerpers. JBC is een schoolvoorbeeld van een familiebedrijf dat 
erin geslaagd is de Limburgse grenzen te overschrijden en constant 
te innoveren.
Wou juffrouw of kapster worden toen ze 10 was.
Gaat op zondag het liefst lopen met vrienden.
Haar vader was haar superheld.

ANN

RAf

STEfAN

1926
heT vlaamS economiSch verbond WordT opgerichT 
ALS VLAAMSE TEGENhANGER VAN hET VOLGENS hEN TE 
franSTalig gerichTe comiTé cenTral induSTriel, 
daT laTer opging in heT verbond van belgiSche 
ONDERNEMINGEN. hET VOORNAAMSTE DOEL VAN hET VEV 
WaS de onTWiKKeling van de vlaamSe economie.

1925
DE KAMER VAN KOOPhANDEL LIMBURG 
REAGEERT hEfTIG ALS UIT DE EERSTE PLANNEN 
VOOR hET ALBERTKANAAL BLIJKT DAT DIT 
KANAAL NIET LANGS hASSELT zAL LOPEN.

VIJfTIEN 
LIMBURGSE 
ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMENDE 
LIMBURGERS.
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David Winkels (38 jaar) Creative Executive Officer - Double You bvb
Director – Value Retail ltd.  &  Consultant – Group Machiels
Licentiaat in de rechten/Master in Corporate Law.

‘Verander jezelf, begin bij de wereld’.
Van de ‘Broederkes’ in de Banneuxwijk, naar ‘Kindsheid Jesu’ aan de 
Kempische Steenweg, naar het ‘grote’ Brussel (KUB–kandidatuur rech-
ten), naar het ‘grave’ Antwerpen (UFSAL–licentiaat rechten), naar de ‘real 
thing’ (advocatuur aan de balie van Hasselt en Brussel), naar ‘something 
completely different’ (account manager – sales manager – third party 
sales director bij UUNET/WorldCom), naar de ‘money makers’ van Bank-
sys (Sales Director), naar het ‘wijze Oosten’ van Maasmechelen (Com-
munity Relations /Legal Director – Maasmechelen Village/Value Retail), 
naar een drukke ‘ménage à deux’ bij Group Machiels. 
Wou astronaut worden toen hij 10 was.
Dommelt op zondag het liefst in bij Ben Hur.
De mens is zijn absolute superheld.

Christa Jouck (42 jaar) Managing partner Officenter Holding NV 
diensten- en bedrijvencentrum, Masterlicentiehouder InfraLigne Fit- en ge-
zondheidscentra, Studente Rechten UHasselt.
Gegradueerde in Public Relations (Erasmus Hogeschool Brussel).

“Gaat niet, bestaat niet”.
Van de zakenwereld naar de gezondheidssector, horeca en terug 
naar de zakenwereld… Met Infraligne fit- en gezondheidscentra 
ontwikkelde zij haar eigen afslankcabine, behaalde als eerste af-
slankmethode de ISO-kwaliteitsnorm en opende in slechts 3 jaar 
tijd 29 vestigingen in Vlaanderen. Christa kan niet tegen onrecht, 
wat haar motiveert om enerzijds Rechten te studeren en anderzijds 
zich in te zetten voor UNICEF Limburg.
Doet op zondag liefst iets leuk met de kinderen.
Is te rationeel om superhelden te hebben. 

DAVID

chriSTa

1927
DE VERGADERINGEN VAN DE KAMER VAN KOOPhANDEL 
LIMBURG GAAN MEESTAL DOOR IN hET STADhUIS VAN 
hASSELT. NA DE LEzING VAN DE ADMINISTRATIEVE VERSLAGEN 
EN EVENTUELE VERKIEzINGEN VOOR BEhEERSMANDATEN, 
wERD hET wOORD GEGEVEN AAN EEN GASTSPREKER DIE zIJN 
PUBLIEK, MEESTAL IN hET fRANS, ONDERhIELD OVER EEN 
economiSch onderWerp. de vergaderingen Werden 
STEEDS AfGESLOTEN MET EEN BANKET.

Herman Konings (46 jaar) Consumentenpsycholoog & trendwatcher
Licentiaat theoretische psychologie.

“Vooruit (blijven) kijken en ernaar uitkijken”.
Herman Konings richtte in 1991 “Pocket Marketing” op, een advies- 
en onderzoekshuis voor consumentenpsychologie en verkennend 
marktonderzoek. In 2000 richtte hij samen met Focus Advertising 
“nXt” op, een denktank en gistingsdepot voor trend- en toekomst-
analyse. Herman is stilaan een van de belangrijkste trendwatchers 
in ons land aan het worden. Onder de titel “De toekomst is niet van 
gisteren!” geeft hij regelmatig adviesrondes en spreekbeurten aan 
bedrijven, genootschappen en hogescholen over socio-culturele 
verschuivingen, trendobservaties en toekomstverwachtingen.
Wou circusdirecteur worden toen hij 10 was.
Zijn voorkeursweekend is vrijdag en zaterdag.
Zijn broers zijn nog altijd zijn superhelden.

hERMAN

VIJfTIEN 
LIMBURGSE 
ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMENDE 
LIMBURGERS.
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Stephan Bruninx (55 jaar)  Communicatie Consultant
Autodidact.

“Geen meningen maar voorstellen”
Richtte in 1985 samen met Noël Slangen het reclamebureau 
Slangen & Bruninx op. Het was het begin van een vruchtbare car-
rière in marketing. In 1989 stapte hij naar de Pay-TV-industrie en 
werd Marketing Manager bij FilmNet Benelux en ging nadien de 
internationale toer op voor het Zuid-Afrikaanse Nethold. Startte in 
1995 met Webpromis (nadien Mediamine), een internettechnolo-
giebedrijf van het eerste uur. Nadien was hij nog directeur Nieu-
we Media bij Concentra, manager Flanders Multimedia Valley en 
medeoprichter van E-lab. In 2006 werd hij partner in Hands, dat hij 
onlangs heeft overgelaten maar het blijft wel borrelen in zijn hoofd.
Wou beslist iets heldhaftigs worden toen hij 10 was.
De zondag is voor fietsen, wandelen en koken.
Zijn grootvader was zijn superheld.

Meryame Kitir (29 jaar) Volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid, 
arbeidster.
A2 (Handel).

“Mijn dromen verwezenlijken”.
Meryame Kitir begon in 1999 in de lakafdeling van Ford Genk te 
werken. Een jaar later nam zij deel aan de sociale verkiezingen en 
werd voor het ABVV verkozen in het Comité Bescherming en 
Welzijn op de werkvloer. In 2004 zat zij in de Ondernemingsraad. 
In 2006 begon zij als gemeenteraadslid in Maasmechelen en een 
jaar later als federaal volksvertegenwoordiger voor sp.a aan een 
politieke carrière. Zij koos ervoor om één dag per week te blijven 
werken op Ford om de voeling met de werkvloer niet te verliezen.
Wou lerares worden toen ze 10 was.
Gaat op zondag het liefst sporten of familie bezoeken.
Martin Luther King was haar superheld.

Marjan Reynders (24 jaar) 
Studente en tijdens de vakantie ober in Café Export in Hasselt.

“No pain, no gain”.
Behalve studente en ober is Marjan Reynders vooral ook bestuurslid 
en speelster van een basketbalploeg die zij zelf heeft opgericht. Na 
het indienen en goedkeuren van haar masterproef aan de UGent 
mag zij zich “Master in de communicatiewetenschappen, optie 
communicatiemanagement noemen”. Momenteel volgt zij ook nog 
de opleiding “Master in management” aan de UHasselt.
Wou chirurg en basketster worden toen ze 10 was.
Slaapt op zondag het liefst uit.
Michael Jordan is haar superheld.

MARJAN

MEYRYAME

STEPhAN

VIJfTIEN 
LIMBURGSE 
ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMENDE 
LIMBURGERS.

1948
fRANS ThEELEN, EIGENAAR VAN hET “BELANG van limburg”, WordT ToT 
VOORzITTER VERKOzEN. OM EEN ERNSTIGE wERKING TE ONTPLOOIEN wERD OOK 
beSloTen een volTijdSe direcTeur aan Te STellen. daT Werd in 1949 her-
man deSSerS, een jonge maaTSchappelijKe aSSiSTenT van amper 24 jaar, 
die STage liep op de redacTie van heT belang van limburg.
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KOEN

PETER

STIJN

Stijn Meuris (45 jaar)  Regisseur-zanger
Regentaat Nederlands-Geschiedenis-Aardrijkskunde.

“Take it as it comes”.
Het begon allemaal in Overpelt. Eerst was er Grupenbild, toen Noord-
kaap en dan Monza. En voor je het weet ben je een Bekende Limbur-
ger en zelfs Bekende Vlaming. Maar als iemand deze titel verdient om-
dat hij er wat voor gedaan heeft, dan is het Stijn Meuris. Want naast 
zanger-tekstschrijver is Stijn Meuris ook nog journalist en regisseur bij 
o.a. Woestijnvis, de VRT en voor talrijke reclame-opdrachten.
Wou niets worden toen hij 10 was.
Gaat op zondag liefst de baan op.
Had geen superhelden.

VIJfTIEN 
LIMBURGSE 
ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMENDE 
LIMBURGERS.

Koen Vanmechelen (45 jaar) Kunstenaar
Latijn-Grieks, Hotelschool. 

“Diversiteit”
Koen Vanmechelen is een selfmade conceptueel kunstenaar. Ooit 
was hij kokpatissier. Als kunstenaar beperkt hij zich niet tot één 
medium maar werkt met een unieke mix van schilderijen, tekening-
en, fotografie, video, installaties, glaswerk en houten beeldhouw-
werken. Koen is wereldvermaard door The Cosmopolitan Chicken 
Project, een wereldwijd kruisingsprogramma met nationale en re-
gionale kippenrassen om uiteindelijk de universele superbastaard 
te kweken. Met dit project bewandelt hij de schemerzone tussen 
kunst en wetenschap. In 2010 ontving Koen Vanmechelen van de 
Universiteit Hasselt de titel “doctor honoris causa” in het teken van 
“Art meets Science”.
Wou uitvinder worden toen hij 10 was.
Werkt het liefst op zondag.
Einstein is zijn superheld.

Peter Geurden (48 jaar) CEO Differenthotels

” Wees onberispelijk met je woorden, doe altijd je best, ga 
niet uit van veronderstellingen en neem niets persoonlijk.”
27 jaar geleden leende Peter Geurden 20.000 euro van zijn ouders 
om in Genk een bruine kroeg over te nemen. Dat was de start van 
een succesvolle horecacarrière. Vlak na de sluiting van de steenkool-
mijnen nam hij zijn eerste hotel over in Genk. Dat zijn er ondertus-
sen 6 geworden, waaronder de gerenommeerde viersterrenhotels 
Eburon in Tongeren en Carbon in Genk. Dit laatste is het eerste en 
enige Belgische hotel dat deel uitmaakt van Design Hotels of the 
World. Volgens Peter Geurden wordt verblijfstoerisme de hefboom 
om van Limburg een voorsprongregio te maken. 
Wou balletdanser worden toen hij 10 was.
Maakt op zondag liefst zijn geest vrij.
Nand Beuls was zijn superheld.
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Ondernemers creëren welvaart. Dat is altijd zo ge-
weest en zal altijd zo blijven. In Limburg werd wel-
vaart gecreëerd. Aan een wervelend tempo. Maar 
gaan we dat in de toekomst kunnen blijven doen? 
Want er is natuurlijk veel veranderd. Limburg heeft 
een ware transformatie meegemaakt de afgelopen 
150 jaar. We zitten in een andere tijd en in een an-
dere provincie, een andere wereld. Daarvoor zitten 
onze 15 dwarsdenkers samen. Om na te denken 
over de toekomst van Limburg. Natuurlijk kun je dat 
niet doen door aan het heden voorbij te gaan. Maar 
we zoeken wel wilde ideeën. Dwarse ideeën. Door 
out-of-the-box te denken ontstaat vernieuwing. 
Welke uitdagingen komen er op ons af? Hoe gaan 
we daarmee omgaan? Waar moeten we radicaal an-
ders denken? Laten we eens freewheelen, zonder ja-
maars. Laten we vooral niet doen waar Einstein al voor 
waarschuwde: “als je altijd doet wat je altijd al gedaan 
hebt, zul je altijd krijgen wat je altijd al gehad hebt.”

wELKOM IN DE 
BRAINSTORM.
Een zondagnamiddag in 2010. De lente kondigt zich 
aan met een schuchter zonnetje. Locatie: het Huis 
van de Limburgse Ondernemer in Hasselt. Ingrid 
van Voka heeft taart meegebracht want we zijn per 
slot van rekening in Limburg. Eén voor één, komen 
ze aan, de Dwarsdenkers, voor een eerste ontmoe-
ting. Voor een eerste brainstorm.

Stefan Bruninx: “Toen ik het vragenlijstje invulde bij 
wie ik het meest bewonderde zei mijn vrouw: ‘schrijf 
daar maar jezelf op’.”
David Winkels: “Wouw, dacht ik. Eindelijk een groep 
mensen met een hoek af die niet in een instelling zit-
ten.”  Grete Remen: “Ik ben benieuwd.”
Raf Ketelslagers: “Ieder jaar verandert mijn leven zo 
fel. Voor mij is dit weer de zoveelste nieuwe start in 
mijn leven.” Marjan Reynders: “Ik heb geen flauw 
idee van wat ik in dit gezelschap kom doen.”
Mario Fleurinck: “Voor mij is het eenvoudig: ik wil de 
wereld veranderen.” Ann Claes: “Hallo allemaal.”
Herman Konings: “Ik ben een uitgeweken Limbur-
ger. Maar de trends in Limburg boeien me.”

Pieter-Jan: “Ik probeer mijn dromen waar te maken. 
Dit is weer een stapje in die richting.”
Stefan Kerkhofs: “Ik kom hier hopelijk nieuwe dingen 
ontdekken.” Meryame Kitir: “Sorry dat ik te laat ben.”

Zijn dit dromers? Misschien wel. Heel zeker wel. 
Is dat negatief? Naïef? Helemaal niet. Dit zijn mensen 
die durven dromen. Limburgse ondernemers en 
ondernemende Limburgers. Dit is de kans om hun 
wildste dromen en ambities op Limburg los te laten.
Laat alles los, geen ja-maars, laat maar komen: 
ideeën om Limburg beter te maken.

ROME STAAT IN DE fIK.
David Winkels: “Soms heb ik het gevoel dat we in het
oude Rome zitten. De welvaart is hoog. De tempels 
staan er. Maar we beseffen niet dat er al bepaalde 
delen van de stad in de fik staan. Daarom ben ik bij 
deze 15 gekomen. Omdat ik vind dat er fundamen-
tele keuzes gemaakt moeten worden. Dat er iets 
herdacht moet worden. Want er klopt iets niet. Maar 
ik weet nog niet wat. Het moet wel gebeuren. Laten 
we daar eens open over spreken.”

DROP 
OUT.
EEN hOOfD VOL IDEEËN.
We zoeken vernieuwende, gedurfde ideeën om 
de Limburgse welvaart in de toekomst te verho-
gen. Waarom zouden we niet durven dromen over 
morgen en overmorgen? Maar eerst moet je hoofd 
leeg. Iedereen is met een hoofd vol ideeën naar hier 
gekomen. Dat is logisch als je mensen boordevol 
ideeën uitnodigt. Om vernieuwend te zijn en te 
denken moeten die ideeën er eerst uit. Iedereen is 
stil. Schuchterheid? Zo van: “gaan ze mij hier een 
dromer of erger – een zot - vinden”? Of zijn het 
hersenen die in stilte intensief knetteren? >

hOE MAKEN wE 
DEzE EEUw VAN LIMBURG DE 
wELVARENDSTE REGIO VAN EUROPA?

hfDSTK2hOEMAKEN
wEDEzEEEUw 
VANLIMBURGDE 
wELVARENDSTEREGIO 
VANEUROPA?

Brainstormen 
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel 
snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp 
of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brain-
stormsessie is dat het waardeoordeel over de geop-
perde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn 
opgesomd. De volgende basisregels dienen in acht te 
worden genomen:
Geen kritiek: Er dient geen kritiek op de geopperde 
ideeën geleverd te worden. Later in het proces worden 
de opgesomde ideeën bekritiseerd. 
Aandacht voor kwantiteit: Het achterliggende idee 
van het brainstormproces is dat door zoveel mogelijk 
ideeën op te sommen er altijd wel een bruikbaar idee 
bij zit. 
Wilde ideeën zijn welkom: Wilde ideeën maken 
mogelijk nieuwe onverwachte toepassingen mogelijk. 
Geschiedenis: In 1953 werd brainstorming voor het 
eerst vermeld in het boek Applied Imagination van 
Alex F. Osborn. Osborn baseerde zijn ideeën op de 400 
jaren oude Indische Prai-Barshana techniek: “using the 
brain to storm a problem”.

1953 de Kamer van Koophandel limburg richT 
EEN JONGERENAfDELING OP.
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Schaf heT geld af!
Mario bijt de spits af: “Ik wil een maatschappij zonder geld. 
We moeten naar een waardemaatschappij. De zuurte moet 
eruit. Hoe kunnen we van onze Limburgse openheid en 
warmte een product maken? Misschien moeten we meer 
(ver)zorgen. Dat past in ons DNA.”
Stephan Bruninx: “Er moet meer duurzaamheid komen op 
alle niveaus. En meer kwaliteit. Ik vraag me af wat de eco-
nomie van de toekomst gaat worden. Moeten we echt de 
ruimte in of wordt het internet ons nieuwe universum? Of 
zit dat in kleine dingen zoals een health farm?”
Stefan Kerkhofs: “Ik ben het eens met Mario. Geld moet 
worden afgeschaft. Ik denk ook dat er meer thuisservice 
zal komen. En ik vraag me af hoe ik Benji draadloos kan 
maken.” Pieter-Jan: “Waarom werken wij eigenlijk? Voor het 
geld? Of voor de beleving? Ik wil dat inhoud terug voor-
rang krijgt op vorm. Of een autovrij Limburg, dat zie ik ook 
wel zitten.” An: “Werken is nu soms nog een straf. Ik vind dat 
we alternatieve manieren van werken moeten bedenken. 
We moeten meer open staan voor de wereld. Limburg is 
groen. Doe daar iets mee.”

Schaf WerKgeverS en WerKnemerS af!
Johan Grauwels van Voka kan het niet laten en wil ook 
meedoen: “Binnen 150 jaar bestaat Limburg niet meer. Ik 
vind dat er geen onderscheid meer mag zijn tussen werk-
gevers en werknemers. Dan kunnen we de vakbonden 
afschaffen.” Meryame: “Ik ben het eens met Johan. De vak-
bonden mogen afgeschaft worden. En de werkgevers ook. 
Geen werknemers, werkgevers of politici meer. Alleen nog 
mensen: papa’s, mama’s, vrienden…”

SympaThy WiTh guTS!
David: “Volgens mij is mining back. We zullen de ener-
gie terug uit onze grond halen. Limburg wordt ook een 
merk. Niet door onze geografische ligging maar door onze 
waarden. We kunnen echt de G-spot van Europa worden. 
We zullen groot moeten zijn in het klein zijn.”
Grete: “Ik denk echt dat we onze creativiteit moeten aan-
zwengelen. Al van in het lager onderwijs. Niet ieder kind 
kan naar de universiteit.”
Herman: “Sympathy with Guts! Dat moet Limburg worden. 
We moeten dat nog verder uitbouwen. Door hightech 
aan emotie te koppelen. Ik denk aan hypermoderne zorg-
vakanties. Totaal andere ziekenhuizen. Augmented reality 
met brillen die alles meteen herkennen. Maar ik denk ook 
aan onze Limburgse ambachten. En we gaan zeker naar 
een andere levensloop met het zwangerschapspensioen.”

MOOIE LIMBURGERS.
Raf: “In Limburg gaan we de antizeurknop uitvinden. En we 
gaan onze tradities herwaarderen en commercialiseren.”
Mario: “Limburgers zijn de mooiste mensen. Je gaat die via 
gentechnologie kunnen maken en zo je eigen Limburger 
creëren.”  Stephan Bruninx: “Iedereen zal willen komen ster-
ven in Limburg omdat we de beste aging-service hebben.” 

NOG MEER
Iedereen heeft zijn eerste ideeën individueel kunnen uit-
spuwen. Maar we willen meer. Nog meer ideeën. Daarom 
gaan we nu in groepjes van twee aan de slag.

TRAP JE KINDEREN BUITEN.
Raf en Mario willen het “Limburg Legioen” oprichten. We 
moeten onze kinderen terug leren leven. Dat kan in een 
campus voor 12-jarigen waar je maturiteitslessen krijgt. 
Later kunnen we dan terug een legerdienst zonder wapens 
invoeren. Meryame en Stephan Bruninx vinden ook dat we 
jongeren terug zelfstandig moeten leren worden. Het huis 
uit. Jongeren die thuis blijven geven geen nieuwe impulsen 
aan de economie. Zelfstandige huisvesting zal hun beter 
wapenen voor de uitdagingen waar ze voor komen te staan. 
De “buitentrap” mag niet symbool staan voor een aparte 
ingang aan de ouderlijke woning maar moet staan voor de 
‘directe’ stimulans naar zelfstandigheid. Nu leven ze nog te 
lang in Hotel Mama. Waarom geen slimme huisvestingspro-
jecten door de jeugd zelf ontworpen. Waarom geen alter-
natieve gemeenschap zoals Christiaenstadt in Kopenhagen.

change of Time.
Volgens Meryame en Stefan moeten we ons tijdsbesef 
helemaal veranderen. Waarom denken we nog in termen 
van ochtend, middag en avond? Waarom moet een dag 
om 6 uur ’s morgens beginnen? Als we dit nu eens door 
elkaar gooien. Dan kunnen we om te beginnen veel mo-
biliteitsproblemen oplossen. Herman gaat nog verder en 
vindt dat we onze hele levensloop kunnen veranderen. 
Waarom blijven we vasthouden aan dat traditionele le-
venspatroon: leren, studeren, trouwen, huisje kopen, 
kindjes, scheiden, te pletter werken, op pensioen gaan? 
Waarom zou je een deel van je pensioen niet kunnen opne-
men als je zwanger bent of met kleine kinderen zit? Noem 
dat dan het zwangerschapspensioen.

BRUSSELS EAST.
David en Grete vinden dat we Limburg als een sterk merk in 
de markt moeten zetten. Dan wordt de hele provincie be-
langrijk en niet alleen de steden. Plaats alles op provinciaal 
niveau en schaf de burgemeesters af. Of maak van Limburg 
gewoon één grote stad. Bekijk die grote lap grond die Lim-
burg is. Met een echt landmark zetten we Limburg op de 
wereldkaart en komen we definitief van onder onze kerk-
toren uit. We worden gewoon Brussels East.

wAAROM zOU JE EEN DEEL 
VAN JE PENSIOEN NIET KUNNEN 
OPNEMEN ALS JE zwANGER 
BENT Of MET KLEINE KINDEREN 
zIT? NOEM DAT DAN 
hET zWangerSchapSpenSioen

ALS JE IN JE BROEK PLAST, VOELT DAT EERST 
OOK LEKKER wARM AAN, MAAR DAARNA 
wORDT hET wEL VERVELEND KOUD.
Stephan Bruninx (over zelfgenoegzaamheid en  het ‘warme’ Limburggevoel)
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het zwangerschapspensioen: op 16 jaar werken en op 30 naar de hogeschool; baksteendrang uitstel-
len; eerst ondernemen, dan huis bouwen; innovatiebank i.p.v. onmiddellijk hypotheek; werkenden en 
niet werkenden beter organiseren; change of time, andere tijdsinvulling; tijdsverandering; evenwicht 
tussen gezond en snel eten; thuis service; fusie toerisme en zorg; the health farm; andere economie: 
blue economy; herwonnen respect voor ouderen (integratie); opfleuren en integreren van kerkhoven; 
senior economy; rol van ouderen in het opleiden van jongeren; fair trade; future attitude: grijs = cool 
& zorg; mega “welkom in Limburg” borden; groot zijn in het klein; Limburg is more than Hasselt; land-
mark; Limburg is een merk i.p.v. een regio; Limburg bestaat niet meer; concentraat; het parfum van 
Europa; de G-spot van Europa: groen, gezellig, gezond en grijs; afschaffen van de term “streekpro-
ducten” – zelfvoorziening; reconversie is dead; Limburg = Brussels east; domeinnaam .lim; Limburg als 
breinmagneet; meer Steve, meer gratis; Limburggevoel exporteren; schaal; leren verkopen; niet kneu-

terig; anti zeur knop; de Limburgse Michelin gids = quality; guts koppelen aan sympathiek; streven 
naar de provincie met de grootste oppervlakte% natuurparken; fier zijn op onze geschiedenis; aan-
dacht voor tradities; hospitality academy; gedragscode; ambachten herintroduceren, inclusief wijn-
bouw en thuisrecreatie; mental survival; life - cut - new life; legerdienst zonder wapens; social behav-
iour management; selfness - personality academy, de rechterhersenhelft uitbouwen; geschiedenis 
met betrekking tot jezelf, de me-story; de buitentrap; jobswitch om andere jobs te waarderen; com-
munities (kolchoze); onderwijs, gelinkt aan werk; storytelling, verbeelding creëren; gezondheid is 
belangrijk, meer sport in de scholen; creativiteit in het onderwijs; onderwijs aantrekkelijker maken, 
talent hier houden; elders leren: animatie op straat, sportevenementen, cultuur; consumanderen i.p.v. 
consuminderen; afvalverwerking bestaat niet meer; 24/7 service ; duurzaamheid en kwaliteit; een koe 
is niet paars, we moeten terug meer naar de natuur; plantaardige varkens en andere dieren; cradle 
to cradle; ondernemers maken oude producten herbruikbaar: een stijltang wordt een telefoon; een 
keer per semester elektriciteit onderbreken voor zes uur - gegarandeerd meer geboortes ; eco; waste 
tax; soilent green; werknemers opnieuw doen inzien waarom ze werken, niet omdat het zo is of moet; 
alternatieve manieren van werken; creatieve bedrijven op creatieve werkplekken; zorgen dat alle 
mensen hun werk graag doen; de moleculaire printer; emotiecontainers; smartphoneapplicaties voor 
verschillende sectoren; augmented reality applicaties; watermanagement, waterkwaliteitssystemen; 
nieuwe voedseldistributie; welzijnsarchitecten in plaats van innovatieconsulenten; een verplaatsbare 
kamer - verzorg-kit; id-chip; alles draadloos; look a like ; nanosystemen; mining is back – energie; high 
tech koppelen aan hi-touch - i-motionaliteit; me-casting verder ontwikkelen i.p.v. narrow of broad-
casting; de content laten primeren op de vorm en pas daarna verkopen; vakbonden, werkgevers en 
politiek afschaffen, we zijn allemaal mama’s, papa’s, mensen; begrijpen dat de wereld soms verandert; 
elke ondernemer houdt een uur praatcafé met medewerkers; werkplek waar frisse ideeën borrelen 
zorgt voor ontstressing, zwembad,... ; zelfzekerheid centraal; veiligheid geven; beter laten draaien van 
overheden; gratis telefoon waardoor meer contact en mail puur als bevestigingstool; ethisch reveille; 
vertrouwen geven aan mensen; geen onderscheid meer tussen werknemers en werkgevers; geld af-
schaffen; ruilhandel; complementaire munt; multicultureel egaliseren; free multiculti trading zone; 
heel Limburg is een grote stad met ondergrondse metro; decentralisering: behoud het werk in de 
regio zodat je niet mobiel moet zijn naar Brussel; werken in Limburg, woning gratis; vervoer door de 
lucht voor korte en snelle verplaatsingen; Limburg te voet; leaseplannen voor alle vervoersmiddelen; 
parkeren aan de rand van de provincie, dan met de tram/metro naar bestemming; rust, groen, geen 
files; Euregionaal denken; fietsen ter beschikking overal waar kan; energie van vervoer opslaan voor 
stadsverlichting; fietsdetectiesystemen (diefstal, ongeval); niet langer privé gemotoriseerd vervoer; 
weg vinden in de virtuele wereld; infobesitasremmers; fractionele dienstverlening - time sharing van 
een yacht bvb; diensten zijn modern, vriendelijk, creatief.

125 IDEEËN OM DE wELVAART IN LIMBURG TE VERhOGEN
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 Hieronder de 15 ideeën die werden weerhouden en waarover in groep werd gedebatteerd.

15 IDEEËN OM DE wELVAART 
IN LIMBURG TE VERhOGEN.

1.  

DOOR ONzE KLASSIEKE LEVENSLOOP fUNDAMENTEEL TE VERANDEREN.
2.  

DOOR DE KLOKTIJD IN EEN DAG hELEMAAL ANDERS TE GEBRUIKEN.
3.  

door grijS cool Te maKen en een Senioren-economie uiT Te bouWen.
4.  

DOOR hET UNIEKE VAN LIMBURG TE ExPLOITEREN EN UIT TE DRAGEN.
5.  

door de menTal Survival van de menS cenTraal Te STellen.
6.  

DOOR TOTAAL ANDERS TE LEREN EN TE ONDERwIJzEN.
7.  

DOOR VAN DUURzAAMhEID DE BASIS VAN AL ONS ONDERNEMEN EN LEVEN TE MAKEN.
8.  

DOOR VAN wERKEN fUN TE MAKEN.
9.  

door de meeST vernieuWende producTen en dienSTen op de marKT Te brengen.
10.  

door WerKgeverS en WerKnemerS af Te Schaffen.
11.  

DOOR EEN ALTERNATIEf VOOR GELD TE zOEKEN.
12.  

door de mulTiculTurele Samenleving Te gebruiKen alS een voordeel.
13.  

DOOR EEN SNELLE, GEzAMENLIJKE EN VEILIGE MOBILITEIT EN BEREIKBAARhEID.
14.  

DOOR INfORMATIE BETER TE BEhEERSEN.
15.  

DOOR EEN TOTAAL ANDERE DIENSTVERLENING.



heT proceS.
150 jaar Voka-KVK Limburg… en nu? is een creatief toekomstproces waarbij 15 Limburgse ondernemers en 
ondernemende Limburgers ideeën zoeken om deze eeuw van Limburg de welvarendste regio van Europa te 
maken. Dit gebeurde in een aantal stappen in de lente en de zomer van 2010. Een eerste brainstorm met de 
volledige groep vondt plaats op 28 maart 2010. Het resultaat: 15 clusters van ideeën die werden uitgediept 
in een tiental sessies & interviews.

3 mei 2010 interview met David Winkels over 
  het unieke van Limburg exploiteren en uitdragen.

11 mei 2010  interview met Herman Konings over 
  de dienstverlening van de toekomst.

11 mei 2010  brainstorm met Herman Konings, An Claes, 
  Mario Fleurinck en Raf Ketelslagers over 
  een totaal andere levensloop.

12 mei 2010  brainstorm met Raf Ketelslagers, Pieter-Jan 
  Verachtert en Stefan Kerkhofs over 
  in de toekomst is werken fun.

13 mei 2010  brainstorm met Meryame Kitir, Stephan Bruninx 
  en Marjan Reynders over grijs = cool.

17 mei 2010 gesprek met Ann Claes en David Winkels over 
  het afschaffen van werkgevers en werknemers.

17 mei 2010 brainstorm met Mario Fleurinck, Pieter-Jan 
  Verachtert, Stephan Bruninx en Grete Remen over    
  duurzaamheid als basis van ondernemen en welvaart.

3 juni 2010 gesprek met Peter Geurden over 
  toerisme als economie van de toekomst.

18 juni 2010 gesprek met Stefan Kerkhofs en Mario Fleurinck over    
  totaal andere producten en diensten.

21 juni 2010 interview met Koen Vanmechelen over    
  de superbastaard wordt in limburg geboren.

hET VERRIJKEN VAN DE IDEEËN.
Op 16 juni 2010 kwam de volledige groep terug samen om de resultaten te bespreken en te evalueren. 
Iedereen kreeg ook een creatieve opdracht mee om de topideeën te verrijken en aanschouwelijk te maken.

150 JAAR 
VOKA.KVK LIMBURG 
EN NU?Joke commented on her own status

De eerste sessie was een succes, in naam van VOKA wil ik jullie alle 

15 bedanken voor de inzet en het veelbelovende resultaat.

Mario Fleurinck Ik heb genoten van deze eerste sessie, er ontbrak nog een fijne dosis “Van 
god Los” en enkele kosmopolitische kippen maar voor de rest was het dik OK! Uiteraard ook genoten 
van onze 11-vingerige draadloze quasi zelfmoord plegende benji-funner Stefan en de immer geestige 
Vokajaanse Johan, beiden verdienen de Award voor meest dwarse denker (alhoewel de jonge wolven 
ook dicht in de buurt kwamen)! De professionele aanpak van Joke en haar stille ghostwriter waren top 
en uiteraard kon de parate kennis van de “op zijn tijdvooruitdenkende” Herman niet ontbreken. Samen 
gaan we er een ferme lap op geven, dikke fun en volgende keer alle remmen los! Ik kijk uit naar de 
komende sessies en als allochtone Limburger voel ik me bovenal zeer welkom (zelfs wanneer jullie mijn 
Oost-Vlaamse tussenkomsten ondertitelen)!

Stijn Meuris Amai, dat was blijkbaar een productieve aanzet, aan de agendapunten, het verslag 
en de reacties te zien. Ja, nogmaals mijn excuses voor mijn afwezigheid (dingen met muziek te doen, 
zeg maar), maar ik wil er graag bij zijn, de volgende keer. Hou me op de hoogte, zou ik zeggen.

David Winkels Wat kan ik hier nog aan toevoegen buiten het feit dat we “een schoon clubke” 
hebben opgericht. Het was inspirerend en smaakt naar meer (zowel wat betreft ideeën als wat betreft 
Limburgse vlaai).

Marjan Reynders In juni zit ik met examens, zolang ik mijn examenrooster niet heb, ga ik je 
geen antwoord kunnen geven. Ik hoop natuurlijk wel dat het lukt.
Het was zeer interessant zondag! Ik moet wel toegeven dat ik toch een beetje overdonderd was, ik 
voelde mij - zeker in het begin - toch maar “klein” en onzeker in dit gezelschap. Maar het zijn stuk voor 
stuk zeer toffe en boeiende mensen, dus dank u om mij er bij te willen.

Stephan Bruninx Iemand toevallig ‘lichtpunt’ gezien... over levensverwachting in de toekomst. 
Interessantste piste was jezelf klonen, je hersendata kopiëren en overzetten... de 1000 jarige komt 
eraan. Het zal wel zo snel niet lopen... Maar als we samen de toekomst over een 100 jarige periode 
bekijken moeten we weten dat de gemiddelde levensverwachting dan al aardig over de 100 zal liggen.

write a comment....
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Wat maakt Limburg uniek? Denk daar maar eens over na. 
Je komt altijd bij hetzelfde. Limburg is groen. Limburgers zijn 
gezellig en gastvrij. Al bij al zijn we nog gezond. Limburg ligt 
aan de grens maar is ook grenzeloos. Net als de rest van de 
wereld worden we grijzer maar ook gekleurder. En waarom 
zou grijs niet gekleurd kunnen worden? We zijn dus vooral 
heel erg G. De vraag is dan: hoe zorgen we ervoor dat onze 
G’s onze welvaart kunnen verhogen? Of anders gezegd: hoe 
vermarkten we het unieke van Limburg en maken we er 
nieuwe diensten en producten mee? Eenvoudig maar ook 
uitdagend: we maken van Limburg de G-spot van Europa.

wAT MAAKT LIMBURG UNIEK?
De Limburgse G-spot als kwaliteitslabel.
Nergens wordt de G zo mooi uitgesproken als in Limburg. 
Laten we daar dan ook maar meteen onze Unique Sel-
ling Proposition van maken. We zijn een groene, gezellige, 
gastvrije, gezonde, grenzeloze en grijs gekleurde provincie. 
De combinatie van deze unieke eigenschappen kan Lim-
burg een voorsprong geven en onze welvaart bevorderen. 
Vermarkt dus die G-spot want ze maakt ons sterk en uniek.
Maar maakt het ons ook niet bekrompen en kneuterig?
David Winkels: “Het volstaat inderdaad niet dat je alleen 
maar een warm volk bent want warme volkeren vind je 
overal. Gezellig en gastvrij zijn karaktertrekken. Hoe preten-
tieus moet je dan wel niet zijn om dat te claimen? De G-spot 
is een leuke baseline. Het is klein en gevoelig maar ook zeer 
aangenaam. Dat plakt op Limburg. Het is een goede paraplu 
waar alle Limburgers onder kunnen. Het is open genoeg en 
iedereen kan er zich in herkennen.”

LIMBURG IS EEN GEVOEL.
David Winkels: “Nee, ik wil dat G-verhaal heel letterlijk nemen. 
Die G is echt ons oerverhaal. Het is de oerknal van Limburg.”

meer guTS!
Zijn we niet wat te sympathiek? 
Moeten we niet wat ambitieuzer zijn?
David Winkels: “Het moet iets met ballen zijn. Limburg is een 
wit canvas dat maar ten dele beschreven is. Zo’n wit blad kan 
heel beangstigend zijn, maar ook heel uitdagend. Om dat 
blad te beschrijven heb je guts nodig. Durf! Kom origineel 
uit de hoek. Durf John Cleese uitnodigen om over creati-
viteit te praten. Durf je de stad of regio noemen waar Rocco 
Granata en Martin Margiela zijn opgegroeid. Pak daarmee 
uit en de mensen komen van heinde en verre.”
De Limburgse G’s: groen, gezellig, gastvrij, gezond, 
grenzeloos, grijs & gekleurd.
Vanaf nu aangevuld met: guts!

KOM JE OUDE DAG SLIJTEN IN LIMBURG.
Moderne senioren zijn uitgekeken op de Belgische kust. 
Het is er te duur en te druk. Als G-spot van Europa is Lim-
burg de plek waar je kwalitatief oud wordt. Het groene, 
gezellige, gastvrije en gezonde imago van Limburg oefent 

een enorme  aantrekkingskracht uit op iedereen die rustig 
maar ook actief oud wil worden. Limburg bouwt daar een 
economie en dienstverlening rond uit. De norm “goed oud 
worden” wordt gedetailleerd ingevuld en uitgevoerd. 
David Winkels: “Grijs met stijl. De meeste mensen heb-
ben er geen probleem mee om ergens in het hinterland 
in seniorenflats te wonen. Maar dan willen ze wel dat daar 
alle diensten aanwezig zijn om gerust en kwalitatief oud te 
worden. Dat er een superprofessionele en superoriginele 
dienstverlening is.”

LIMBURGSE KwALITEIT.
Een ISO-norm voor de Limburgse G.
Limburgse kwaliteit wordt gedetailleerd omschreven en 
vastgelegd in een Limburgse ISO-norm voor het G-gehalte 
van Limburgse producten en diensten. Ieder Limburgs 
product wordt op zijn G-gehalte beoordeeld en krijgt de 
stempel “Limburg G(oedgekeurd)”.
Onze Limburgse kwaliteit creëert een zeer duidelijk beeld 
van wat we zijn. We vermarkten dit beeld en bouwen er een 
economie rond in toerisme, dienstverlening, zorgeconomie 
en nieuwe producten.
David Winkels: “We maken zaken die Limburg approved zijn. 
Waar staat dat voor? Voor kwaliteit. Limburg staat voor iets. 
Voor onze G’s. Dat is een label. Dat is een imago.” >>

hfDSTK3LIMBURG
wORDTDEG.SPOT
VANEUROPA

de g-SpoT WordT vaaK omSchreven
ALS DE MeeST gezochTe maar minST 
GEVONDEN PLEK. hET IS DE PLEK DIE 
PLEzIER OPLEVERT. 
ALS JE zE RAAKT ONTSTAAT GENOT. 
De G-spot. (Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie).
De Gräfenbergplek of G-spot (soms vertaald als G-plek), 
genoemd naar Ernst Gräfenberg, is een erogene zone 
van de vrouw. Stimulatie van de G-spot zou een heviger 
en bevredigender orgasme veroorzaken. Studies aan het 
Masters en Johnson Instituut wezen uit dat minder dan 
10% van de onderzochte vrouwen een gevoelige plek 
hadden in hun vagina. Men liet in het midden of dit nu 
de bekende G-spot was of niet. Ook John D. Perry en Bev-
erly Whipple deden aan onderzoek. In één van hun rap-
porten schreven ze dat na stimulatie van de G-spot de 
meeste vrouwen een erotische sensatie voelden en na-
dien een orgasme bereikten dat dieper was dan het or-
gasme dat bereikt kon worden door clitorale stimulatie. 

LIMBURG wORDT 
DE G.SPOT VAN EUROPA.

1968 VAN hET STATIONSPLEIN wORDT VERhUISD 
NAAR hET LEOPOLDPLEIN 19.
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DE OER-LIMBURGER.
David Winkels: “Steve is voor mij de oer-Limburger. Hij weet 
perfect ideeën te lanceren en te prikkelen. Ik denk dus dat 
wij als Limburgers zelf een landmark kunnen worden. Ik ken 
niet veel streken waar het de inwoners zijn die vermarkt 
worden. Als we daarin slagen… Stel dat we al onze pasfoto’s 
door een computer kunnen jagen en die haalt daar dan de 
oer-Limburger uit. Je kunt dat zo programmeren dat er wel 
van iedereen iets in zit.”

de hoSpiTaliTy academy.
In Limburg leren we je de G uitspreken en uitdragen.
Limburgers hebben iets apart. Dat wordt in de rest van 
Vlaanderen al lang erkend. Nu moeten wij dat zelf nog er-
kennen. Wij hebben de G’s: gastvrij, gezellig, gezond, groen, 
grenzeloos en grijs gekleurd. Maar er mag ook nog iets bij: 
guts, coöperatief en delend. De Limburgers gaan van hun 
G’s producten en diensten maken die zich onderscheiden 
van de rest. We gaan ze in de markt zetten. Daarom richten 
we de Hospitality Academy op. In de Hospitality Academy 
worden de ambassadeurs van het “Limburger zijn” opgeleid. 
De G’s worden er vervolmaakt en uitgedragen naar de rest 
van de wereld. De Limburgers zijn altijd gastvrij geweest. 
Dat zou dus één van onze sterke kanten moeten zijn. Maar 
wat doen we daar dan mee?
David Winkels: “Hoe vertaal je dat je gastvrij of gezellig bent? 
Wij kunnen dat invullen en het de hele wereld leren. We kun-
nen alle grote hotelgroepen naar hier halen om van onze 
volksaard business te maken. Wij zouden die gastvrijheid en 
gezelligheid eens volledig moeten omschrijven.”
In de Limburg Hospitality Academy worden alle goede ei-
genschappen die we de Limburgers toedichten bestudeerd, 
gestandaardiseerd en vermarkt. We leiden er ambassadeurs 
op die dit over de hele wereld verspreiden. We stellen het Lim-
burgs kwaliteitslabel op. Omschrijven de G’s tot in de details. Je 
leert er Limburger worden. De Hospitality Academy wordt echt 
fysiek opgericht. Het wordt ons landmark waarmee we Lim-
burg op de wereldkaart zetten. 
David Winkels: “Limburgers staan ergens voor. Dat wordt 
ons label. Bij een landmark moet je iets laten zien. Bij het 
vermarkten moet je iets laten voelen”. >>

”

We creëren 
DE LIMBURGSE ISO.NORM.
David Winkels: “Iedere ondernemer in Limburg, iedereen 
die een restaurant uitbaat, een bed & breakfast of een pro-
duct maakt, ondertekent een charter. Dat charter wordt de 
Limburgse ISO-norm voor ons G-gehalte. Misschien zelfs op 
vlakken die we nog niet kunnen meten. In onze fruitstreek 
heb je bijvoorbeeld fruitkwekers die nieuwe appelsoorten 
kweken. Dat is uniek. Daar moeten we trots op zijn. Made in 
Limburg kan dezelfde weerklank krijgen als Italiaans design. 
We vullen dat begrip in en passen het consistent toe.”

LIMBURGSE VLAAI.
David Winkels: “Vlaai is een eerlijk product. Er zit fruit in. Het 
is lekker. Het is typisch Limburgs. Je koopt het als je mensen 
uitnodigt. Het kan een perfect visitekaartje worden voor onze 
G’s. Hoeveel waarden kun je niet in zo’n onnozel stuk vlaai 
gieten? Maar dan moet het wel het niveau halen van Le Pain 
Quotidien, zodat we het naar New York kunnen exporteren.” 
Limburgse vlaai is een eerlijk product dat gemaakt wordt met 
typisch Limburgse streekproducten en tegelijk onze Lim-
burgse G’s perfect uitdrukt: we eten het op zondag met fami-
lie en vrienden. Dat is gezellig, gastvrij en gezond. Nu maken 
we het ook grenzeloos. Het is gewoon honest food.

EEN LIMBURGS LANDMARK.
De Limburgers heten je welkom.
We zetten Limburg op de wereldkaart met een landmark. Ver-
mits we geen natuurlijk of historisch landmark met voldoende 
uitstraling hebben, moeten we dat landmark zelf creëren. 
Laten we iets nieuw, origineel, spectaculair en aansprekend 
bedenken. Dat hoeft niet eens zo moeilijk te zijn. Wie maakt 
het gezellig? Wie is gastvrij? Wie is gezond? Wie is grijs en ge-
kleurd? Wie is grenzeloos? De Limburger toch, zeker.
David Winkels: “Je kunt ‘de Limburgers heten je welkom’ per-
fect vermarkten. Dan zijn we geen streek maar mensen en 
vermarkten we die mensen. Je zou in iedere windstreek aan 
de Limburgse grenzen tien meter hoge Limburgers kunnen 
plaatsen die iedereen verwelkomen. Een beetje zoals de 
beelden op de Paaseilanden. Zo creëer je een Oostpoort en 
een Westpoort. Een Noordpoort en een Zuidpoort.”

Verhoogt zo’n landmark onze welvaart?
David Winkels: “Hoe vermarkt je iets? We moeten zeggen: 
waar staan wij voor? En dan moet de originaliteit en crea-
tiviteit zo groot zijn dat het wel moet opvallen. Dat er wel 
mensen naar moeten komen kijken. Laat het groot zijn en 
laat het ambitie uitstralen. Durf zeggen: Tate komt naar Lim-
burg, het Louvre komt naar Limburg, Guggenheim komt 
naar Limburg. Manifesta hebben we al. We mogen gerust 
pretentieus zijn. Daar is niets mis mee.”

ALS JE NA EEN REIS TERUG KOMT IN LIMBURG, 
hEB JE DAN NIET hET GEVOEL DAT JE OP hET 
BESTE PLEKJE VAN DE wERELD wOONT?

Limburgse vlaai (Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie).

Vlaai is gebak, dat vooral geassocieerd wordt met de Nederlandse en Bel-
gische provincie Limburg. Vlaai bestaat uit een bodem van deeg die plat 
is, met opstaande randen. De vlaai wordt gevuld met vruchten, zoals kruis-
bessen, kersen, pruimen, appel, abrikozen of rijst. Vlaaien zijn verschillend 
van de taarten, waarvan de bodem van een ander soort deeg is gemaakt. 
Het vlaaideeg is luchtiger en lijkt op brooddeeg. De buitenkant wordt vaak 
versierd met slagroom, chocolade- of notenstrooisel. Een Limburgse vlaai is 
een vlaai die geheel gebakken is. Moderne varianten met bijvoorbeeld ba-
varoises zijn niet geheel gebakken en mogen dus deze titel niet dragen.
Recept Limburgse vlaai.
Ingrediënten: 250 gram bloem, 15 gram gist , 20 gram varkensvet, 
ca. 1 deciliter melk, 1 eetlepel suiker

Bereidingswijze:
Gist met een beetje lauwe melk aanmaken. Van de bloem, varkensvet, suiker, 
gist en de lauwwarme melk een deeg maken. Goed doorkneden en afgedekt 
op een warme plaats laten staan om te rijzen, ca. 1 uur. Na het rijzen op-
nieuw kneden en uitrollen tot de hele vlaaibodem bedekt kan worden (in dit 
geval ongeveer 32 centimeter). Het deeg dat over de bodem uitsteekt er met 
de deegroller afhalen. Het deeg hier en daar inprikken met een vork en nog-
maals laten rijzen; De bodem bedekken met fruit. Bakken in de oven.

MOMA, een reclame-agentschap uit Sao Paulo ontwierp deze retro 
advertenties om een seminarie over social media te promoten.
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LIMBURG wORDT BRUSSELS EAST.
Limburg wordt een stad.
Binnen 150 jaar is Limburg geen provincie meer maar een 
stad. Een totaal nieuwe stad, kosmopolitisch in het groen. 
We heten dan niet meer Limburg maar Brussels East. 
David Winkels: “Limburg zou een stadsstaat kunnen worden. 
Van mijn part wordt Hasselt dan downtown met daar rond 
diverse wijken, hetzij groen gekleurd, hetzij multicultureel 
gekleurd. Dat geeft een enorme toegevoegde waarde. Dat 
is een verrijking. Die geconcentreerdheid van verschillende 
indrukken.”

Stad van de toekomst.
Steden zijn de toekomst. Binnen 20 jaar leeft 70% van de 
wereldbevolking in een stad. Dat is een kans want in een stad 
heerst meer creativiteit, ontstaat meer innovatie en wordt 
samenleven bevorderd uit noodzaak. Maar een stad bestaat 
niet alleen uit beton. Een stad is vooral een mentaliteit.
Als we van Limburg een stad maken, kunnen we vertrekken 
van een wit blad omdat we geen grote, dominante stad 
hebben. We kunnen experimenteren.
David Winkels: “Maak van Limburg de groenste stad van 
Europa. We moeten af van die verschillende streken – Kem-
pen, Haspengouw, Maasland – en meer op de provincie als 
geheel inzetten. De provincie moet niet afgeschaft worden 
maar versterkt. Maak ze zo sterk dat het een stad wordt. En 
durf ook origineel zijn als je een nieuwe stad bouwt. We 
zitten nog altijd met middeleeuwse steden met een markt 
in het midden en daar rond straten met handel. Maar de 
mensen gaan niet meer naar de markt. Zij gaan naar Maas-
mechelen Village.”

Limburg Underground.
Iedere zichzelf respecterende stad heeft een metro. Brussels 
East, (ofwel: Limburg City) zo’n ondergrondse metro verbindt 
de verschillende woon-, werk- en ontspanningskernen op een 
snelle manier en versterkt het gevoel van een groene stad.

Brussels East.
David Winkels: “Als we echt mensen van heel ver naar 
Limburg willen laten komen, moeten we ons Brussels 
East durven noemen. We moeten onze plaats kennen. 
Brussel kennen ze in heel de wereld. Volgens mij zal het 
Limburggevoel hierdoor niet omlaag worden gehaald. 
Brussel wordt gewoon het herkenningspunt en East zegt 
waar precies. Dit past ook in het idee dat Limburg een stad 
wordt. Zo krijg je een regio die nog meer aan elkaar hangt 
en de verschillende streken of gemeenten overstijgt. Lint-
bebouwing, here we come en we worden een stad. Met 
die metro erbij, heb je echt Brussels East. En Hasselt mag 
van mij een overstapstation zijn. Maar de buitenlanders 
zullen zeggen: we gaan naar Brussels East.”

Welkom in Limburg.
David Winkels: “Momenteel zijn wij zowat de enige pro-
vincie die langs haar snelwegen amper signaliseert wat 
er te zien of te beleven valt. Alleen borden van Park Mid-
den Limburg, maar niemand snapt dat. Waarom zouden 
we geen hoogtechnologische signalisatie installeren die 
je persoonlijk aanspreekt als je er voorbij rijdt. Dat je gps 
zegt: welkom in… En je dan meetroont door Limburg. Als 
je voorbij zo’n signalisatie rijdt, krijg je een beeld van het 
toeristisch aanbod of van de ondernemingen die zich daar 
bevinden. Of van de kunst en het cultuuraanbod. Daarmee 
kunnen we Limburg echt bekend maken bij mensen die 
door onze provincie rijden en hen kennis laten maken met 
het unieke van Limburg. Investeer daar in. Ontwikkel zo’n 
tool en betrek er alle actoren bij, van hotels, ondernemers 
tot campings of wat dan ook.

WelKom in de regio Waar rocco 
GRANATA EN MARTIN MARGIELA zIJN 
OPGEGROEID.

MADE IN LIMBURG.
David Winkels: “Made in Limburg. Wat verbinden we 
daaraan? Als je ziet wat de Italianen kunnen met design. 
Zoiets moeten wij toch ook kunnen. Nu is het nog te vroeg 
om dat al te weten. Maar als we al eens beginnen met dat 
begrip in te vullen. En dat dan consistent toepassen. Dat 
gaat op een gegeven moment wel ingang vinden.”

”

LIMBURG 
wORDT 
DE 
GROENSTE 
STAD 
VAN 
EUROPA.
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hfDSTK4LIMBURG
LEVERTTOTAAL
NIEUwEDIENSTEN

LIMBURG LEVERT 
TOTAAL NIEUwE 
DIENSTEN.
Limburg wordt een trendsetter op het gebied van nieuwe 
dienstverlening. Diensten die nu nog een fortuin kosten 
gaan we in partjes delen en zo betaalbaar maken. Limbur-
gers gaan hun kennis en kunde ook voor iedereen op ieder 
moment ter beschikking stellen en zo voor een nieuwe 
markt en nieuwe inkomsten zorgen. Grijs wordt de toe-
komst. We worden ouder, maar ook actiever. Hier bouwen 
we een volledig nieuwe dienstverlening rond uit. En Lim-
burg wordt een toeristisch Mekka, waar in de Hospitality 
Academy onze gastvrijheid wordt bestudeerd en uitgedra-
gen. Onze zorghotels zijn vermaard in heel de wereld. 

fracTionele dienSTverlening.
Limburg verleent diensten in stukjes.
Limburg wordt de pionier van fractionele dienstverlening. 
Allerlei diensten worden in stukjes geleverd en gecon-
sumeerd. We kopen samen een jacht, leveren fiscale en ju-
ridische diensten terwijl we in de file staan en we delen een 
butler of een kok. Iedereen is ermee aan de slag en gene-
reert extra inkomens die de consumptie een boost geven. 

fracTionele luxe.
Deel een jacht en voel je superrijk.
Veel diensten of luxeproducten zijn zelfs voor goedverdie-
nende Limburgers onbetaalbaar. Door de verdere verfij-
ning van de sociale netwerksites op het internet wordt het 
perfect mogelijk om deze luxe voor heel veel mensen be-
reikbaar te maken. 

Herman Konings: “Wereldwijd vergaart de middenklasse 
steeds meer kapitaal maar toch nog niet genoeg om zich 
de luxe van de echte topklasse te kunnen permitteren. Via 
de transparantie van sociale netwerksites kunnen deze 
mensen nu afspraken beginnen te maken. Je geeft via een 
soort doodle aan hoeveel dagen per jaar je bijvoorbeeld 
een jacht wilt gebruiken. Tien partijen kopen dan samen een 
yacht en maken daar gedurende 4 weken per jaar gebruik 
van. De partij die dit organiseert rekent daar een commissie 

voor aan of gebruikt het jacht gedurende de 12 resterende 
weken, waarin zij het kunnen verhuren op dagbasis en zo 
een extra inkomen genereren. Met deze fractionele luxe 
ben je dus letterlijk mee eigenaar van een jacht. Bovendien 
hebben de meeste mensen toch niet de tijd om meer dan 
4 weken per jaar van zo’n jacht gebruik te maken. Zo kun je 
voor 30.000 euro de rest van je leven genieten van een jacht 
van 300.000 euro.”
Door de ontwikkeling en verfijning van sociale netwerksites 
worden zulke fractionele diensten echt mogelijk. De sociale 
controle van de gebruikers is immers groot zodat de kwal-
iteit van de dienstverlening beter beoordeeld kan worden.
Herman Konings: “Ik reis altijd met de hulp van Tripadviser. 
Van bed & breakfast naar bed & breakfast. Alles wat daarin 
staat klopt altijd. Het is echt eerlijk, niet getelefoneerd, omdat 
de gemeenschap op die site dat anders nooit zou pikken.”

DE LUxE VAN DE SUPERRIJKEN wORDT 
BEREIKBAAR VOOR IEDERE LIMBURGER.

DE fLExISTENTIALISTEN.
Hardwerkende Limburgers vinden een lucratieve bijverdienste.
Flexistentialisten zijn hardwerkende Limburgers die naast 
hun gewone job hun diensten ook nog in stukjes aanbieden 
aan een groot publiek. Advocaten, fiscalisten, marketing-
managers en andere consulenten kunnen via de modernste 
communicatiemiddelen hun diensten beschikbaar stellen 
aan een gevarieerd publiek. Doordat het aanbod in stukjes 
wordt geleverd en de overheadkosten quasi nihil zijn kan de 
prijs van deze diensten ook verminderen zodat een groter 
publiek er gebruik van kan maken. Dan kan iedereen zich 
een topfiscalist of een topadvocaat permitteren.
Herman Konings: “We hebben veel hooggeschoolden die 
met kennis en diensten bezig zijn. Bovendien zijn er ook 
veel mogelijkheden om te communiceren op elk tijdstip van 
de dag. Flexistentialisten zijn 25-40 jarigen met gebrek aan 
tijd en gebrek aan geld. Zij kunnen dus wel een extraatje 
gebruiken omdat ze gescheiden zijn of pas een dure villa 
hebben gekocht. Momenteel zijn er al telecombedrijven 
die fractionele diensten aanbieden samen met deze flex-
istentialisten. Via een sociale netwerksite zoals expertise.
be wordt een telefoonnummer opgegeven waarop je tele-
fonisch advies kunt krijgen. Van dokters, architecten, advo-
caten of wie dan ook. Het telecombedrijf rekent per minuut 
een extra prijs aan en de dienstverlener krijgt daar een deel 
van. Dit is ideaal voor een fiscalist die iedere dag in zijn auto 
in de file staat en onderweg wat kan bijverdienen. Hij zit in 
zijn auto met zijn gsm en kan perfect aangeven op welke 
momenten hij bereikbaar is voor advies.”

de experTiSe van dure conSulenTen 
wORDT BEREIKBAAR EN BETAALBAAR 
VOOR IEDEREEN.

OOK VOOR GEPENSIONEERDEN.
Gepensioneerden die hun kennis en ervaring nog op de 
markt willen brengen kunnen dit nu ook via fractionele 
dienstverlening doen. Zij hoeven niet meer fulltime te wer-
ken maar kunnen wel van thuis uit op hun eigen tempo een 
dienst aanbieden.
Herman Konings: “Tussen 2008 en 2015 gaan 1 miljoen ba-
byboomers op pensioen. Het grote verschil tussen deze > 

”

”

1970
MET DE REALISATIE VAN EEN ENTREPOT IN GENK KOMT EEN 
EINDE AAN MEER DAN 100 JAAR STREVEN VAN DE KAMER 
VAN KOOPhANDEL LIMBURG. TOT DAN MOESTEN ALLE 
INGEVOERDE GOEDEREN IMMERS NOG GEDEDOUANEERD 
wORDEN IN LEUVEN Of IN LUIK.
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babyboomers en de generatie van voor de oorlog is dat zij 
meer met variatie hebben leren omgaan, gereisd hebben, 
niet enkel voor één werkgever gewerkt hebben. Hun varia-
tiedrang is dus zeer groot. Als zij op pensioen gaan, beleven 
ze de eerste twee jaar hun zogenaamde honeymoonyears. 
Die jaren weten zij perfect te vullen. Maar daarna begint 
de sleur op te treden en willen ze terug onder de mensen 
komen. Met fractionele dienstverlening kunnen ze dat en er 
zelfs nog wat aan verdienen ook. Want deze mensen kun-
nen nog iets. Zij hebben ervaring. De boomers beginnen het 
internet nu ook te begrijpen en zijn massaal aanwezig op 
sociale netwerksites. Boomers hebben de tijd en nu ook het 
internet.”
Is fractionele dienstverlening alleen iets voor hooggeschoolden 
of kunnen ook laaggeschoolden hiervan profiteren?
Herman Konings: “Fractionele dienstverlening kan ook 
voor laaggeschoolde babyboomers op brugpensioen een 
uitkomst bieden. Hoeveel mensen kunnen niet tuinieren, 
klusjes opknappen, koken, strijken? Via sociale netwerksites 
kunnen zij hun diensten aanbieden aan hardwerkende der-
tigers die daar geen tijd voor hebben. Hoe moeilijk is het 
niet om een loodgieter of een elektricien te vinden? Of een 
betaalbare tuinman? Dat kan nu wel. En vermits ze met veel 
zijn zal door het mechanisme van vraag en aanbod de prijs 
ook dalen.”

VERMITS zE MET VEEL zIJN zAL DOOR hET 
mechaniSme van vraag en aanbod de 
PRIJS OOK DALEN.

alTijd bereiKbaar en beSchiKbaar.
Door betere lokalisatietechnieken op het internet kun-
nen deze fractionele diensten ook in je directe omgeving 
worden aangeboden. Zo weet je meteen of er in jouw 
buurt een gediplomeerde tuinman, boekhouder, loodgieter 
of elektricien beschikbaar is. Zelfs als je op reis bent, vind je 
makkelijk een betrouwbare babysit in de buurt van je vakan-
tieverblijf.
Herman Konings: “Op websites als townkings.com kun je 
laten weten waar je je bevindt en waar andere mensen zich 
bevinden. Bovendien weet je van elkaar wat je bekwaam-
heden zijn. Heb je onverwacht een babysit, kok of tuinman 
nodig, dan vind je die in jouw buurt met townkings.com. 
Het is heel betrouwbaar want het zijn allemaal geregis-
treerde mensen. Dit is een rechtstreekse dienstverlening via 
een sociaal platform. Je kunt heel veel mensen bereiken en 
de meest uiteenlopende diensten aanbieden of verkrijgen. 
Zelfs als je wilt weten hoe je mayonaise maakt. Iemand uit 
jouw buurt laat weten dat hij weet hoe dat moet en komt 
het je tonen. Uiteindelijk kan hij hier een vergoeding voor 
vragen of kan het in een soort ruilsysteem verlopen. Maar 
omdat het beter georganiseerd wordt en meer mensen er-
aan deelnemen, zal het zeker ook goedkoper worden.”

JE KUNT hEEL VEEL MENSEN BEREIKEN EN DE 
MEEST UITEENLOPENDE DIENSTEN 
AANBIEDEN Of VERKRIJGEN.

EEN NIEUw BUSINESSMODEL.
Herman Konings: “Ik ken iemand bij de belastingen die ieder 
jaar in mei en juni haar bejaarde buren helpt hun belasting-
brief in te vullen. Stel dat zij zich via townkings.com op de 
commerciële markt begeeft en daar geld voor begint te 

vragen. Voor je buurvrouw wil je dat misschien nog gratis 
doen maar voor wildvreemden doe je dat niet meer. Is dat 
dan geen oneerlijke concurrentie voor mensen die daar nu 
hun brood mee verdienen? Moeten we geen totaal andere 
businessmodellen bedenken? Op zich wordt dat een kleine, 
nieuwe economie. Deze mensen gaan een extra inkomen 
genereren en dus ook meer consumeren, zodat de hele 
economie aangezwengeld wordt.”

wE DELEN wEER.
Fractionele dienstverlening stimuleert het delen. Na het 
ik-ik-ik individualisme treden we binnen in de wij-wij-
wij gemeenschap. We delen diensten, huizen, produc-
ten, maar ook kennis. Iemand die goed kan koken ruilt 
zijn kennis met iemand die een handige klusjesman is. 
Advocaten ruilen hun kennis met boekhouders. Door de 
verdere democratisering en uitbouw van het internet 
en gespecialiseerde sociale netwerksites komen deze 
diensten dichter bij de mensen en kunnen ze perfect 
georganiseerd worden. Al snel worden nieuwe markten 
gecreëerd en dus ook nieuwe welvaart.

local food explorerS.
Iedere Limburger zijn volkstuintje.
In Limburg zet de tendens naar “local” en “slow” zich door. 
Lokale producten zijn hip en gewild. We willen alles dicht-
bij hebben. Ook ons eten en drinken. We willen zeker zijn 
van de versheid en de ecologische waarde van ons voed-
sel. Noma in Denemarken, waar alleen gekookt wordt met 
lokale ingrediënten, werd niet voor niets tot beste restau-
rant ter wereld verkozen.
Herman Konings: “In Brugge heb je Local Food Express. Dat 
zijn boeren die hun producten van deur tot deur bij de chef-
koks gaan slijten. Zij gaan niet meer naar de vroegmarkt 
maar trekken met hun verse lokale producten rechtstreeks 
naar de afnemers. Zij zijn niet meer afhankelijk van de 
schommelende marktprijzen. Zij bouwen een vertrouwens-
relatie op met hun klanten en onderhandelen op een eer-
lijke manier over de prijs. De klant is ook zeker dat hij een 
eerlijk product krijgt.”

De plukboerderij.
De Limburgers ontdekken de volkstuintjes weer, maar ook 
de plukboerderij. Samen leasen zij een stuk grond, delen de 
teeltkosten en de opbrengsten. Iedere week ga je naar jouw 
lapje grond, waar je huur voor betaalt en je plukt daar je ei-
gen groenten en fruit. Een professionele landbouwer onder-
houdt alles en creëert zo een nieuw inkomen.

Herman Konings: “Landbouwers kunnen naast hun gewone 
productie en verkoop ook fractionele diensten aanbieden. 
De Plukboerderij in Schelle doet dat al. Je betaalt 30 euro per 
maand en dan mag je zelf verse producten komen plukken. 
De landbouwer onderhoudt dat stuk grond en de deelne-
mers betalen een vast bedrag, waarvoor zij in ruil zelf hun 
verse producten mogen komen plukken. Je wordt dus lid 
van een plukboerderijgemeenschap.”

VOLKSTUINTJES.
Herman Konings: “Waarom zouden de volkstuintjes ook niet meer 
open gegooid kunnen worden? Al die gepensioneerden die daar hun 
verse groenten kweken krijgen dat toch niet alleen op.”
Veel Limburgers zijn gepassioneerd bezig met hun tuintje. Zij krijgen 
de gewassen die zij daarop kweken amper verwerkt. Waarom zou je 
dan bijvoorbeeld geen 100 euro per jaar kunnen vragen aan andere 
mensen die een hekel hebben aan tuinieren, maar wel graag verse 
groenten eten? In ruil mag je dan je groenten zelf komen plukken. 
De teler verwittigt je per sms of e-mail dat de worteltjes rijp zijn. En 
als je wilt mag je daar ’s zondags ook in je ligstoel komen liggen, als je 
tenminste een fles wijn meebrengt.

”

”

VOLKSTUIN

IEDERE wEEK GA JE NAAR JOUw LAPJE GROND, wAAR JE hUUR VOOR BETAALT EN JE PLUKT DAAR JE EIGEN GROENTEN EN fRUIT.
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Door de steeds langere levensverwachting neemt het aan-
tal Limburgse senioren sterk toe. Deze vergrijzing zal voor-
namelijk bestaan uit een gekleurde generatie. We krijgen 
hoog bejaarde hippies en punks. Bejaarde goths en skaters. 
Onze hoogbejaarden zullen overwegend hooggeschoold 
en geëmancipeerd zijn. Rimpelrock wordt gewoon een 
schlagerfestival en de gemiddelde leeftijd van Pukkelpop 
schiet de hoogte in. Onze senioren nemen geen genoegen 
met een duffe serviceflat of een saaie kienavond. Zij zijn 
actiever dan ooit en Limburg bouwt er een heel nieuwe 
economie rond uit. Marjan Reynders, Stephan Bruninx en 
Meryame Kitir gingen in gesprek en aan de slag met de uit-
dagingen van een grijzer Limburg. 

DE VERGRIJzING IS EEN UITDAGING EN 
EEN KANS.
We weten al veel langer dan vandaag dat de vergrijzing er zit 
aan te komen. Meestal praten we dan alleen over de proble-
men: gaan we de pensioenen nog kunnen betalen, gaan we 
de ziektezorg nog kunnen betalen, gaan we de bejaarden-
opvang nog kunnen betalen? 
Maar we kunnen de vergrijzing ook als een kans zien. Want 
al die bejaarden en gepensioneerde babyboomers zouden 
wel eens voor meer welvaart kunnen zorgen.
Stephan Bruninx: “Vroeger waren er jongeren, volwassenen 
en ouderen. Een simpele demografische samenvatting van 
passief, actief en zeg maar overbodig. Dat wordt alsmaar 
complexer. Omdat zestigers zich geen ‘senioren’ meer wil-
len noemen hebben ze de term ‘medioren’ uitgevonden en 
die voelen zich nu ook al als ‘te oud’ gelabeld. Zo zullen we 
blijven hergroeperen tot de groepen in zichzelf oplossen en 
we nog alleen onderscheid maken tussen actief en passief. 
Zij die kunnen en zij die niet (meer) kunnen. Willen we over-
leven zal de ene groep voor de andere moeten zorgen. Oud 
of jong, ieder zal zijn steentje moeten bijdragen. We weten 
dat de vergrijzing op ons afkomt. Dat we ouder worden. Dat 
we minder ziek worden. Dat we langer leven. Dan denken we 
automatisch dat we meer moeten (ver)zorgen. Maar missch-
ien wil die oudere generatie wel niet verzorgd worden en ge-
woon voor zichzelf zorgen. Ze zullen in de toekomst zeker de 
medische wetenschap en technologie aan hun kant hebben.”

Nieuwe senioren.
We kunnen de nieuwe senioren niet bekijken door de bril 
van de oude senioren. Nieuwe senioren hebben een hele 
andere sociale, culturele achtergrond. Mick Jagger en Tina 
Turner zijn ook senior maar geen bompa of bomma. 
Senioren dragen jeans, rijden op een Harley, gaan op citytrip 
of safari. Ze gaan eerder naar Pukkelpop dan naar Rimpel-
rock. Tegelijk verandert ook het beeld van jongeren over 
hun grootouders. Oma’s en opa’s worden hip. Veel jongeren 

hebben muziek van hun grootouders op hun I-Pod staan 
(The Kinks, The Rolling Stones en The Beatles). Maar ook veel 
oma’s en opa’s hebben muziek van hun kleinkinderen op 
hun I-Pod staan. Er komt een nieuwe generatie senioren op 
ons af. De generatie die mei ’68 heeft meegemaakt en dus 
een pak meer vrijgevochten is dan de vorige. 

Actieve senioren.
En we zullen deze nieuwe senioren leren kennen. Zij heb-
ben tijd. Velen onder hen hebben geld. De meesten willen 
genieten van het leven. Zij gaan op reis, van een citytrip tot 
een actieve vakantie of een wereldreis. Zij bewegen, fietsen, 
dansen. Zij houden van cultuur, film, theater en muziek. En 
ze willen liefst zo lang mogelijk jong blijven. Zij kleden zich 
modern. Gebruiken verzorgingsproducten. Kortom: noem 
hen vooral geen senioren.
Door het groeiend aantal echtscheidingen ontstaan ook 
nieuwe relaties op rijpere leeftijd. Veel datingsites op het 
internet zien het aantal senioren spectaculair stijgen. Zo 
ontstaat nieuwe, rijpere romantiek.

Back to school.
Stephan Bruninx: “Langer leven betekent ook dat je langer 
deelneemt aan het maatschappelijke leven en dat je mee 
moet evolueren. Kijk naar het probleem van het optrekken 
van de pensioenleeftijd. Jongeren liggen daar niet wakker 
van maar de oudere generaties wel. Het betreft hier zo-
gezegde verworven rechten. Maar die zijn ondenkbaar in 
de wereld van morgen. De oudere generatie zal zich dus 
nog meer moeten aanpassen dan de jongere. Waarom geen 
sociaal-maatschappelijke leerplicht invoeren. Om de 25 jaar 
word je opnieuw leerplichtig voor een periode. De wereld 
verandert nu eenmaal en dat kan je best op de voet volgen.” 

LIMBURG wORDT EEN 
GRIJS GEKLEURDE 
SAMENLEVINGGRIJS

IScool
JANE FONDA @72

”Binnen afzienbare tijd sterven we alleen nog door 
een ongeval, moord of euthanasie. 

Misschien wil die oudere generatie niet verzorgd 
worden en gewoon voor zichzelf zorgen. Ze zullen het 
vermogen hebben én de technische hulpmiddelen.
Stephan Bruninx
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JONG 
VERSUS 
OUD DIE SENIOREN KRIJGEN ALLES EN MOGEN 

ALLES.
Trendwatchers spreken over een naderend generatiecon-
flict. Een steeds grotere groep actieve senioren, die alsmaar 
ouder worden, over voldoende geld beschikken en nog vol-
op van het leven kunnen genieten, tegenover een slinkende 
groep jongeren, die amper de eindjes aan elkaar kunnen 
knopen en harder moeten werken.
Marjan Reynders: “Waarom zijn er alleen serviceflats in de 
stad voor senioren? Jongeren willen ook goedkoop in de 
stad kunnen wonen. En waarom klaagt een senior dat hij 10 
euro inkom moet betalen op Rimpelrock? Ik moet een week 
later 150 euro betalen voor Pukkelpop.”
De babyboomers die nu op pensioen gaan hadden goede 
jobs. Zij begonnen hun carrière in de swinging sixties toen er 
volop werkzekerheid was en je een job voor het leven had. 
Bovendien konden ze vaak vroeg op pensioen. Zij willen nog 
volop van het leven genieten. De kinderen zijn de deur uit. 
Ze hebben veel tijd. Ze zijn fit, want hadden een gezondere 
levensstijl dan hun ouders. Heel wat kinesisten hebben te-
genwoordig meer 50 plussers met sportblessures dan der-
tigers. Die vijftigplussers hebben dan ook veel meer tijd om 
te sporten dan de dertigers. Anderen zeggen dan weer dat 
deze groep senioren van geluk mag spreken dat ze nog zo fit 
en gezond zijn. Want vaak hebben ze ook nog ouders waar 
ze moeten voor zorgen en kinderen die een beroep op hen 
doen om op de kleinkinderen te passen. 

Clash van generaties of clash van ‘have’ en ‘have not’s’
Stephan Bruninx: Het gaat niet alleen over het spannings-
veld tussen de jongere generaties en senioren. Dezelfde te-
genstellingen zien we ook tussen medioren (baby boomers) 
en senioren. Je kan de hele problematiek best samenvat-
ten als de clash van de verworven rechten. En dat zal snel 
worden bijgestuurd. Zeker als de verhouding tussen wer-
kenden en gepensioneerden omgekeerd evenredig groeit. 
Zo zullen er tegen 2050 bij benadering voor elke 2 gepen-
sioneerden slechts 3 werkenden zijn. Dus... zoals Jim 
Morrison het zou zingen “This is the end My beautiful friend.”

De vergrijzing heeft ook voordelen.
Soms lijkt het alsof de vergrijzing niets dan nadelen heeft. 
Dat het een groot onheil is dat op ons afkomt. Volgens Dirk-
Jan van Baar, een Nederlandse historicus, loopt het zo’n 

vaart niet. “Ouderen zijn minder flexibel, kunnen geen zwaar 
werk meer aan, klampen zich vast aan verworven rechten 
en doen meer beroep op allerlei zorgen. Het bezorgt de 
veeleisende jongeren nu al grijze haren.”
Nochtans hebben we deze toestand zelf gewild. We willen 
langer leven en minder kinderen. Maar lang zal die ver-
grijzing niet duren. Over 30 jaar zou de ergste piek voorbij 
moeten zijn. Dan zijn we van die vervelende gepensioneerde 
babyboomers verlost. We kunnen het fenomeen dus goed 
in kaart brengen en ook behoorlijk beheersen.
Dirk-Jan van Baar (in HP/De Tijd): “Vergelijk dat met jonge 
samenlevingen die veel onrustiger en gewelddadiger zijn, 
meer onrecht en misdaad kennen en bol staan van politieke 
en seksuele spanningen. Historisch gezien is vergrijzing 
geen structureel probleem, maar een tijdelijke verlichting 
die vanzelf weer over gaat.”

OORLOG
DE GENERATIE
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JONG VS OUD
Oude mensen zijn overal (vooral op de fiets)
Krijgen alles (serviceflats en gratis bussen)
Leven op kosten van de verzorgingsstaat
Hebben niets dan vrije tijd die niets oplevert
Zijn binnenkort babyboomers ... dus met veel
Veranderen constant, van generatie, job,  achtergrond
Worden meer en meer multicultureel
Hebben wel veel ervaring

DE BOMMA VAN 
MARJAN.
Bomma (80 jaar): “Ons Marjan heeft gelijk. Ik vind ook dat ze 
wat meer voor de jonge mensen mogen doen. Maar toen ik 
trouwde hadden we ook niks. Ik vind dat zij het in vergelij-
king met ons toch veel beter hebben. Daar brengen ze mij 
niet vanaf. Maar volgens mij is er nu nog niet genoeg kin-
deropvang. Van mij mogen ze er gerust één in elke straat 
zetten.” Marjan: “Net zoals jij vroeger, heb ik nu ook geen 
geld om iets te kopen.” Bomma: “Ik had helemaal niks.”
Marjan: “Wij ook niet.” Bomma: “Onze ouders konden ons 
niet helpen. Dat gebeurt nu toch veel meer.”
Marjan: “Ik heb een nicht en die kan met twee inkomens 
nog geen woning vinden in Hasselt.” Bomma: “Ik vind ook 
dat er gerust serviceflats voor jongeren mogen komen. Geef 
dat desnoods een andere naam. Ik heb het er moeilijk mee 
om gescheiden van de rest van de wereld te leven. Ouderen 
bij ouderen. Jongeren bij jongeren. Dat mag wat meer ge-
mengd worden.”
Meryame Kitir: “Ik ben er ook niet voor dat we die ouderen 
allemaal apart zetten. We zijn toch bezig met de ouderen 

zeKer alS die Sex, drugS en rocK&roll 
GENERATIE OP PENSIOEN GAAN.

”

De solidariteit tussen jongeren en senioren staat op het spel.
De pensioenen moeten betaalbaar blijven.
De senioren eten de restjes op.
We krijgen nieuwe senioren waar we geen ervaring mee hebben.

KANSEN
We kunnen onze verzorgingsstaat herformuleren.
Er ontstaan nieuwe markten, behoeften en sectoren.
Senioren zijn mensen met tijd en ervaring.

PROBLEMEN

juist meer te betrekken. Ze hebben allemaal hun kennis en 
ervaring. Er zijn veel ouderen die voor een jong gezin dat 
hard moet werken nog veel zouden kunnen betekenen. 
Maak het interessant zodat het win-win situatie is voor ie-
dereen.” Bomma: “Je mag toch ook niet onderschatten wat 
dat is als je je ouders in huis neemt. Ik zou dat niet willen. Ik 
wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven.”

mulTiculTurele 
SENIOREN.
Meryame Kitir: “Vroeger was het in onze gemeenschap nog 
evident dat je voor je ouders zorgde. Maar nu merk je dat 
dit aan het veranderen is. Door een aantal gebruiken zijn wij 
echter nog niet klaar voor opvang in rusthuizen. Voor onze 
gemeenschap is het dus een uitdaging hoe we daarmee 
omgaan en waar die ouderen naartoe moeten. Alleen al het 
feit dat een moslim tijdens de ramadan zijn eten later wil 
dan de anderen. Hoe gaan de autochtone bejaarden daar 
op reageren? Hoe mixen we dat?”
Bomma van Marjan: “Ik heb daar allemaal geen pro-
bleem mee. Ik heb ook geen probleem met de hoofddoek. 
Vroeger liepen ze hier ook allemaal met een kap rond.”
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VERhOUDING TUS-
SEN wERKENDEN EN 
GEPENSIONEERDEN 
3 OP 2 IS. 
DAN IS DAT hET 
EINDE VAN DE 
VERzORGINGSMAAT-
Schappij EN hET 
BEGIN VAN DE zORG-
maaTSchappij.

Een nieuwe trend in Limburg.
De Limburgse senioren worden alsmaar ouder maar ook als-
maar zelfstandiger. Meestal wonen zij nog in veel te grote 
huizen. Slimme senioren gaan die huizen sneller verkopen 
en de opbrengst ervan in groep investeren in kleinschalige 
topresidenties met alle mogelijke comfort, waarvan zij ge-
meenschappelijk gebruik maken: zwembad, sauna, home 
entertainment…
Als vier senioren hun villa verkopen voor 300.000 euro, heb-
ben zij samen 1.200.000 euro om te investeren in een top 
luxe residentie met alle comfort en dienstverlening. Zij kun-
nen zich een kok aan huis permitteren, poetsdiensten, per-
sonal trainers…

Gemeenschapshuizen.
Stel dat vier lustige weduwen zo’n initiatief zouden nemen…
Herman Konings: “Eén probleem: de oudere weduwen van 
nu zijn nog veldafhankelijk. Maar binnen 10 jaar, met de 
babyboomers, krijgen we veldonafhankelijke senioren. Dat 
zijn mannen en vrouwen die de oorlog niet meer hebben 
meegemaakt. Niet afhankelijk waren van een man en niet 
thuis moesten blijven om hun man te dienen. Vrouwen die 
met de auto kunnen rijden. Over tien jaar kan dat dus wel.”
Net zoals studenten in gemeenschapshuizen gaan wonen, 
zullen ook senioren in gemeenschapshuizen trekken.
Herman Konings: “Zeker als die sex, drugs en rock&roll gene-
ratie op pensioen gaan.”

Een nieuwe markt.
Slimme projectontwikkelaars gaan deze senioren helpen 
hun huizen te verkopen. Met de opbrengst van die verko-
pen wordt een topresidentie gebouwd door 4, 5, 6 of meer 
mensen. Maar dan echt met alles erop en eraan: zwembad, 
sauna, fitness, home entertainment. Bovendien voorzien 
zij allerlei andere diensten zoals koks aan huis, masseurs, 
klusjesdiensten….
Herman Konings: “Die mensen gaan hun diensten dan ook 
weer fractioneel aanbieden. Want zij hoeven daar niet full-
time mee bezig te zijn.”

Booming bouwsector.
Herman Konings: “Een groot deel van de woningen is nu in 
handen van alleenstaande bejaarden. Als zij in zo’n systeem 
stappen, gaan veel van die woningen op de markt komen. 
De prijs zal dus dalen, maar dat is voor die bejaarden niet 
zo erg want door hun kapitalen samen te gooien kunnen zij 
zich meer luxe permitteren. Zo komen betaalbare woningen 
op de markt voor jonge gezinnen. In die woningen moet 
geïnvesteerd worden om ze aan de huidige behoeften te 

laten voldoen. Dat is booming business voor de Limburgse 
bouwsector, die nu al voor het grootste deel van de tewerk-
stelling en de welvaart in Limburg zorgt.”

Commune: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Een commune (Latijn voor 'gemeenschap(pelijk') is een leef- en/of woonge-
meenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan. Alle of bijna alle (mater-
iële) bezittingen zijn van de gehele gemeenschap. De bedoeling is dat door 
de individuele leden van de gemeenschap alleen gebruikt wordt wat nodig is.
De eerste christelijke gemeentes zoals beschreven in het Bijbelboek Hande-
lingen van de Apostelen laten zien dat dit in principe ook communes waren. 
Ook nu bestaan er religieuze communes van allerlei soort.
Zowel het politieke (staats)communisme als andere vormen van (socialis-
tisch of anarchistisch) communisme zijn ook op dit beginsel van gemeen-
schappelijk eigendom geschoeid. Pogingen dit ideaal te verwezenlijken op 
kleine of lokale schaal werden dan ook commune genoemd. Zo een kleinere 
schaal was dan bijvoorbeeld een woongemeenschap in een huis of slot, een 
revolutionair stadsbestuur (waarvan de beroemdste de Commune van Par-
ijs is), of een landbouwkolonie, zoals (oorspronkelijk) de kibboetsen in Israël.
In de jaren '60 en '70 werden er vele communes gesticht door bevlogen 
jongeren, die de 'burgerlijke en kapitalistische maatschappij' van hun oud-
ers de rug toekeerden en de idealen van de hippies en flower-powerbeweg-
ing in praktijk probeerden te brengen.
In de praktijk gingen deze communes meestal al snel ten gronde door 
onderlinge ruzies over de te volgen koers, interne gezagsverhoudingen en 
slechte voorbereiding. Vaak probeerde een kleine groep of enkeling alle 
macht naar zich toe te trekken en soms groeide de oorspronkelijke com-
mune zo uit tot een dictatoriaal geregeerde sekte. Van de oorspronkelijke 
communes waren er maar enkele die levensvatbaar bleken. Om echt te kun-
nen gedijen hebben deze 'overlevers' meestal toch enkele principes van de 
'burgermaatschappij', zoals privébezit, weer overgenomen.

LUxEcommuneS 
VOOR SMART SENIORS



LIMBURG ONTwIKKELT 
NIEUwE DIENSTEN VOOR 
SENIOREN. 
In plaats van te klagen over de vergrijzing, ziet Limburg het groeiend aantal senioren als 
een kans om nieuwe diensten en producten speciaal voor senioren te ontwikkelen.  
De komende jaren zullen dit sterke merken en sterke ondernemingen worden:

Technologie 
VERLEGT GRENzEN
Snowboards met ingebouwde 

evenwichtssystemen of fietsen 

met antislipcontrole. 

De mogelijkheden zijn legio.

AANGEPAST
producTdeSign
4X4 rolstoelen, intelligente 

rollators en op zijn minst overal 

toegankelijke toiletten. 

PERSONAL
MOBILITY
Vervoermiddelen worden nu 

aangepast door de fabrikant en 

niet meer in hiervoor gespeciali-

seerde ateliers. Het betreffende 

marktsegment wordt te groot. 

DE GOLDEN YEARS
REVISITED
Impressariokantoren 

voor oude glories. Muziek is niet 

meer van de tijd en zeker niet 

eigen aan generaties.

LEVENSLANG
LEREN
Opa en oma terug naar de unief, 

missed opportunities worden 

nu toch bereikbaar en de les-

methoden zijn met de nieuwe 

technologie helemaal niet meer 

vervelend.

careholidayS
cureholidayS
De kruising tussen vakantiere-

sorts en rustoorden komt eraan.

Ze komen van ver om te 

genieten van de Limburgse 

‘vacare’ mogelijkheden.

GETTING OLD
School
We leren op een actieve manier  

beter oud worden. Ons lichaam 

beter te conserveren en de tijd 

nuttig en in welzijn in te vullen.

e’due’caTion
Een ‘verplichte’ opvoedings-

winkel voor senioren. 

De langere levensduur betekent 

ook dat je regelmatig moet 

bijscholen in nieuwe maat-

schappelijke wetmatigheden.

EUThANASIA
Dienstverlening rond sterven: 
een laatste spectaculaire 
(virtuele) levenservaring.
Wie ‘Soilent Green’ ooit zag 
vergeet best wat er nadien ge-
beurde. Het voedselprobleem is 
tegen die tijd hopelijk opgelost.

Senior careerS
Ervaring blijkt dan toch de 
belangrijkste asset bij een 
werknemer / werkgever. 
Ervaringscoaches bevolken de 
(virtuele) werkvloer en weten 
alles goed te combineren met 

‘fun’tijdsbesteding.

SENIOR qUOTA
Quota voor ‘experienced’ 

senioren. Niet alleen in de 

politiek maar ook in raden van 

beheer, op de werkvloer enz .

cuSTom building
Aangepast bouwen: in principe 

wordt elke woning vernieuwd 

omdat ze niet meer voldoet aan 

de veranderende normen inzake 

samenwonen en samenzorgen.

ONThAAL
oma’S & opa’S
Het einde van de ‘ver’zorgings-

maatschappij brengt generaties 

dichter bij elkaar. Zorg wordt 

een attitude, geen verplichting. 

coole verzorgingS- 
TEhUIzEN
De toekomstige senioren zijn meer 

gevoelig voor esthetiek. Verzor-

gingstehuizen moeten mee met de 

tijd. Design maakt het allemaal wat 

aangenamer.

“In de toekomst 
vervaagt het begrip 
generaties. we spreken 
niet meer over jongeren 
en ouderen, maar over 
abled en disabled”.

ONTwIKKELING 
DISABILITY AID
Senioren zijn actief en willen voor 
zichzelf zorgen. Hiervoor zijn 
allerhande technieken en hulpmid-
delen nodig. Een boeiende econo-
mische uitdaging. 

leTS go bacK To          The ol’ buSineSS

ADVENTURE
hOPPING
Avontuurlijke reizen voor 
actieve senioren. Maar toch 
voorzien van alle servicever-
wachtingen voor een lichaam 
dat wel eens tegensputtert.

mulTiculTureel
STERVEN
De toekomst brengt een 

veelvoud aan culturen met zich 

mee. Afscheid nemen op maat 

van de klant hoort daar bij.

Serviceruil
Wie kan draagt zijn steentje bij.

Een verblijf in een rustoord is 

een stuk goedkoper als je ook 

deels mee kan helpen aan je 

eigen ritme en vermogen.

KRABBELPAS ;-)
Een grabbelpas voor senioren 

is een leuke gedachte vooral als 

je niet weet wat te doen met je 

tijd. De kinderen brengen je en 

komen je ook afhalen. 

MAKELAAR
communiTieS
Een luxe-community-villa 
bouwen doe je niet zomaar 
onder vrienden. Gespeciali-
seerde makelaars regelen alles 
van A tot Z.



Surgeon general’S Warning:
Je levensverwachting neemt toe. Vervang nu 
je morbide verslaving door een virtuele. Het 
genot overtreft al hetgeen vooraf ging.
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BINNEN 20 Of 
30 JAAR IS VLIEGEN 
miSSchien on-
BETAALBAAR EN zUL-
len We dichTer bij 
hUIS OP VAKANTIE 
GAAN. wE zOUDEN 
IN LIMBURG wEL GEK 
zIJN OM NIET OP DIE 
TRENDS IN TE 
SPELEN.

LIMBURG wORDT een ToeriSTiSche 
TOPREGIO.
In Limburg is het goed vertoeven. We zijn een gastvrije pro-
vincie. We zijn groen. Limburgers zijn gezellig. Dat zijn troe-
ven om iets mee te doen. Limburg heeft de potentie om van 
toerisme een bloeiende eco-nomie te maken. We bevinden 
ons nu nog in een pril stadium, missen de ervaring en de 
ondernemers. Maar binnen een aantal jaren wordt toerisme 
één van de belangrijkste werkverschaffers in Limburg. Met 
onze Hospitality Academy zijn we top in gastvrijheid. Vanuit 
de hele wereld komt men naar onze zorghotels. En we 
worden een Mekka voor belevingsvol toerisme.

TOERISME wORDT ONzE 
BELANGRIJKSTE INDUSTRIE.
Limburg maakt zich klaar om zich op toeristisch vlak voor te 
bereiden op de belangrijkste trends van de komende jaren:

•	 We hebben meer vrije tijd.

•	 Jonge, actieve gepensioneerden.

•	 Harder werken en dus meer nood aan ontstressen.

•	 De financiële middelen zijn aanwezig.

•	 Lokaal wordt in.

•	 Meer korte vakanties dichtbij huis.

Peter Geurden: “We gaan meer vrije tijd hebben. 
We moeten wel harder werken maar we zullen daardoor ook 
meer willen ontstressen. De komende generatie zal ook het 
geld hebben. De babyboomers gaan niet alleen de erfenis 
van hun ouders opsouperen maar krijgen ook nog eens 
hun royale verzekeringspremies en bonussen uitgekeerd. Er 
gaan meer korte vakanties genomen worden. Binnen 20 of 
30 jaar is vliegen misschien onbetaalbaar en zullen we dich-
ter bij huis op vakantie gaan. We zouden in Limburg wel gek 
zijn om niet op die trends in te spelen.”

LIMBURG wORDT hET MEKKA…
Om een toeristische regio te worden, moeten we beleving 
creëren en een imago opbouwen. Als je naar Toscane, de 
Provence of het Zwarte Woud reist, weet je wat je krijgt. Lim-
burg heeft troeven om toeristen uit België en Europa aan te 
trekken. We moeten die troeven gewoon op de kaart zetten 
en er beleving rond creëren.
Peter Geurden: “Door beleving te creëren zorgen we ervoor ”

dat mensen langer in Limburg verblijven. Creëer dus bele-
ving zodat toeristen van Maaseik naar Sint-Truiden en 
Tongeren gaan. Van mijn part met elektrische autootjes.”

Limburg wordt het Mekka…

•	 van de wellness

•	 van de festivals

•	 van de boomhutvakanties

•	 van de mobilhomes

•	 van onze multiculturele rijkdom

•	 van bezinning

•	 van…

Peter Geurden: “Limburg kan het Mekka van de wellness 
worden met een paar schitterende saunacomplexen. We 
kunnen het Mekka van de festivals worden. Pukkelpop en 
Rimpelrock hebben we al. Telkens er in Limburg iets geor-
ganiseerd wordt, heeft dat een enorme impact. Op hotels, 
campings, horeca. Maar we kunnen ook boomhutten bou-
wen aan de Molenvijver in Genk. Of een origineel mobil-
homepark. Of laten we iets doen met onze multiculturele 
rijkdom. Mensen gaan naar de Middellandse zee, terwijl we 
dat hier ook hebben. Maak van de Vennestraat in Winter-
slag het Mekka van de mediterrane restaurants. Of waarom 
zouden we niets met bezinning doen? We hebben prachtige 
kastelen en abdijen. Mensen willen iets beleven. Creëer dus 
unieke belevingen in Limburg. Maak daar een groot toeris-
tisch project van waarbij mensen voor een langere periode 
iets uniek in Limburg kunnen beleven. We moeten af van het 
idee dat een hotel slechts een verzameling kamertjes is. Er 
is meer nodig om mensen te lokken. In Maastricht worden 
nu al geen vergunningen meer gegeven aan hotels tenzij ze 
een duidelijk, vernieuwend project hebben.”

En zet het in de markt.
Om het Toscane of de Provence van het Noorden te worden 
moeten we onze specifieke beleving en ons imago ook aan 
de wereld kenbaar maken. We moeten het vermarkten.
Peter Geurden: “Je moet iets zoeken dat Limburg sterk 
maakt. Dat kun je zelf creëren. Maak dan van Toerisme Lim-
burg een sales en marketing bureau. Bundel alle middelen 
en mensen die in Limburg op provinciaal en stedelijk niveau 
met toerisme bezig zijn. Zo krijg je een gigantisch marke-
tingapparaat en word je nummer één in België van de ver-
koop van je regio. Koppel alles online, zodat je een persoon-
lijk Limburgpakket op maat vanachter je pc thuis kunt sa-
menstellen: hotel, fietsen voor de deur, toegangsticketten. 
Alles! Daar moeten we durven in investeren.”

TOERISME



59ENNU?

zORGhOTELS.
Laat je verzorgen in Limburg.
Limburg wordt de wereldmarktleider van de zorghotels. 
Vanuit heel de wereld komt men naar Limburg om af te kick-
en van een verslaving of te revalideren na een operatie. Dat 
gebeurt in onze zorghotels, waar we onze expertise op het 
vlak van gastvrijheid inzetten voor mensen die een luxueuze 
topzorg wensen.
Hotelmanagers zijn specialisten in gastvrijheid. Zij beschik-
ken over de knowhow. Ziekenhuizen hebben deze exper-
tise minder. Daarom kan een synergie tussen hotelmanagers 
en ziekenhuisdirecties een nieuw soort zorgtoerisme in 
Limburg op gang brengen met innoverende producten. 
Zeker omdat Limburg de ideale provincie is om verzorgd te 
worden in een groen, gezond, gezellig en gastvrij kader. 
Peter Geurden: “Zorghotels kunnen perfect worden opge-
nomen in de polissen van verzekeringsmaatschappijen. 
Maar ook met de ziekenfondsen en het Ministerie van 
Welzijn kan worden samengewerkt. In een polis kan worden 
opgenomen dat mensen na een kleine operatie niet langer 
in een ziekenhuis revalideren maar in een luxueuze hotel-
omgeving. Dat kost wel wat meer maar er zijn zeker mensen 
die daarvoor willen betalen of een extra verzekeringspremie 
willen betalen. Dit zou perfect deel kunnen uitmaken van 
een hospitalisatieverzekering. In Nederland heb je bijvoor-
beeld al een zorghotel dat gespecialiseerd is in verslaving bij 
managers en kaderleden. Dit hotel wordt gesponsord door 
een grote verzekeringsmaatschappij.”

creëer beleving zodaT de 
TOERISTEN VAN MAASEIK NAAR 
SINT-TRUIDEN EN TONGEREN 
GAAN. VAN MIJN PART MET ELEK-
TriSche auTooTjeS.

Zorg in luxe.
Peter Geurden: “Koppel zorg aan luxe. Zo’n zorghotel zal bij-
voorbeeld knowhow over dieetvoeding hebben, maar dan 
wel in een mooier, luxueuzer kader.”
Laat je tijdens een moeilijke revalidatieperiode maar eens 
goed soigneren in een zorghotel. De corebusiness van ieder 
hotel is immers gastvrijheid.
Peter Geurden: “In de ziekenhuissector wordt daar nu al over 
gebrainstormd. Een zorghotel kan best in de buurt van een 
ziekenhuis liggen. Laten we dus zo snel mogelijk een piloot-

project opzetten en dat vermarkten. Organiseer een Pu-
bliek Private Samenwerking tussen ziekenhuizen, hotel-
uitbaters en vastgoedmakelaars. Maar doe het snel.”
Combineer de kennis rond gastvrijheid in de hotelsector 
met de kennis rond zorg in de zorgsector.
Peter Geurden: “Dit kan de tewerkstelling in Limburg 
enorm stimuleren. Werk voor hotelmanagers, kamer-
meisjes, kinesisten, manicures…

zORGhOTELS KUNNEN PER-
fecT Worden opgenomen 
IN EEN hOSPITALISATIE-
VERzEKERING.

de hoSpiTaliTy academy.
Een academische leerstoel “gastvrijheid”.
Aan de Universiteit Hasselt richten we de academische leer-
stoel “gastvrijheid” op. Deze leerstoel maakt deel uit van de 
Hospitality Academy, waar we de Limburgse gastvrijheid 
op een academische, wetenschappelijke manier onder-
zoeken, uitbouwen en in de praktijk brengen. 

De master “Hospitality Manager” wordt ingevoerd.
Peter Geurden: “Waarom komen mensen naar Limburg? 
Voor onze gastvrijheid. Oké, wat is dat dan, onze gastvrij-
heid? Richt een gastvrijheidschool op om onze eigen 
mensen iets over gastvrijheid te leren. Of laat mensen van 
elders naar hier komen om het te leren.”
Kunnen we een Hospitality Academy op universitair 
niveau oprichten en zo onze achterstand op toeristisch 
gebied bijbenen? Een Hospitality Academy, waar gebrain-
stormd wordt over toerisme, wetenschappelijk onder-
zoek wordt verricht, marketingstudies worden gemaakt.
Peter Geurden: “Waarom niet? We hebben nood aan ge-
schoold personeel. In een Hospitality Academy kunnen 
studenten een aantal specifieke vaardigheden aanleren. 
Ook mensen die nu in VVV’s werken of in musea kunnen 
zich bijscholen in hospitality.”

AAN DE UhASSELT wORDT DE 
MASTER “hOSPITALITY 
manager” ingevoerd.

”

”

”

SATELLIET SUzY
TELKENS ALS IK U zIE
SchijnT jouW lichT over mijn planeeT
hOE hOGER JE STAAT, hOE MOOIER JE hEET
Oh, SUzY
JE DRAAIT wAT ROND ME hEEN
zO hOOG BOVEN DE wOLKEN EENzAAM EN ALLEEN
JE VANGT DAAR VAST VEEL zON
alS iK daT Toch eenS Kon
SATELLIET SUzY
DE wERELD IS IN RUzIE
BLIJf VOORLOPIG NOG EVEN wEG
JE BENT hIER NIET NODIG, KOM ALS IK zEG
Oh, SUzY
TELKENS ALS IK U zIE
SchijnT jouW lichT over mijn planeeT
hOE hOGER JE STAAT, hOE MOOIER JE hEET
Oh, SUzY

STIJN MEURIS

1974
heT “limburgS Sociaal cenTrum” WordT opgerichT. 
hIERMEE OVERKOEPELDE DE KAMER VAN KOOPhANDEL 
limburg een Waaier dienSTverlenende vzW’S meT 
geSpecialiSeerde medeWerKerS op Sociaal, juridiSch 
en economiSch gebied.

TOERISME
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Beginnen met leren, dan studeren, trouwen en kindjes krij-
gen, of eerst nog een huis kopen, hard werken om dat huis 
af te betalen, echtscheiding, nog harder werken, uitbollen, 
op pensioen… En dan? Kan dat niet anders? We produceren 
overstresste Limburgers die voortdurend met geldproble-
men kampen. Dat kan anders. In Limburg gooien we onze 
klassieke levensloop overhoop om gelukkige Limburgers 
te creëren. Want gelukkige Limburgers zijn productiever. 
We praten niet meer over levenslang leren, we doen het. 
Als we de school op 16 beu zijn, gaan we werken. Daarna 
kunnen we weer gaan studeren als we er rijp voor zijn. 
We praten niet meer over de verhoging van de pensioen-
leeftijd maar nemen ons pensioen wanneer het ons en de 
samenleving het beste uitkomt. We praten niet meer over 
een verhoging van de activiteitsgraad want we zijn continu 
actief. We verlaten onze comfortzone en gaan het avontuur 
terug aan. Want in dat avontuur ontdekken we de zin om te 
ondernemen. 

wAT LOOPT ER MIS MET ONzE LEVENSLOOP?
We zijn toch gelukkig? Denken we… Een klassieke levens-
loop is studeren, werken, trouwen, kindjes krijgen, een huis-
je bouwen, scheiden, huisje verkopen, opnieuw trouwen, 
werken, op pensioen gaan. Dat zit toch perfect in elkaar. Ja?

De nadelen:
•	 Burn out.
•	 Verkeerde studiekeuzes.
•	 Schrik om van job te veranderen.
•	 Afhankelijk van zekerheid.
•	 Een vaste benoeming of job voor het leven.
•	 Afhankelijk van een loon om de kosten te betalen.
•	 Bang om te veranderen.

Herman Konings: “Dit streven naar zekerheid was typisch 
voor de babyboomers. Nu worden onze kinderen meer op-
gevoed tot zelfredzaamheid.”
Ann Claes: “Ja? Soms toch nog te beschermend.”

OP PENSIOEN wANNEER JE wILT.
Limburg voert het zwangerschapspensioen in.
In Limburg maken we het opnieuw mogelijk om op jonge 
leeftijd kinderen te krijgen. Nu is dat haast onmogelijk want 
je moet eerst studeren, dan werk zoeken, een huisje bou-
wen. Tegen dat je kinderen krijgt zit je al helemaal in de 
ratrace van het leven en sta je onder permanente druk om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Met het zwangerschaps-
pensioen kunnen jonge gezinnen hun leven beter orga-
niseren. Want waarom moet ons pensioen op het einde van 
ons leven komen terwijl we het beter wat vroeger kunnen 
gebruiken?
Door vroeger kinderen te krijgen kunnen we later gaan stu-
deren en ook wat later aan onze carrière beginnen. Want 
soms zijn we echt nog te jong en mentaal niet rijp voor de 
grote stappen en beslissingen in ons leven. Maar we blijven 

hfDSTK5INLIMBURG
ORGANISERENwE
ONSLEVENhELEMAAL
ANDERS

IN LIMBURG ORGANISEREN 
wE ONS LEVEN hELEMAAL ANDERS.

op ons 18 jaar naar de universiteit gaan en rond ons 22ste 
aan een carrière beginnen. Slim? Soms niet.

Aan kindjes beginnen.
Vaak stellen we kinderen krijgen uit omdat we er niet klaar 
voor zijn. Niet klaar voor zijn? Financieel niet klaar voor zijn, 
bedoelen we. Uiteraard niet, want we moeten eerst dat huis 
bouwen en al die onontbeerlijke luxe nog verwerven. Daar 
moeten we dan weer zo hard voor werken, dat we de tijd 
niet hebben om kinderen op te voeden. Zo hard dat we dure 
vakanties en citytrips nodig hebben om te bekomen. Waar 
vinden we dan nog de tijd om aan kinderen te beginnen. 
Hoe gaan we de opvoeding van dat grut organiseren als we 
amper ons werk en onze vrije tijd georganiseerd krijgen?

een midlife criSiS overWinnen.
Dat wordt een pak eenvoudiger door ons pensioen voor 
een deel op te nemen als we kleine kinderen hebben. We 
worden toch veel ouder, blijven langer gezond en kunnen 
dus ook wat langer werken als we dat willen. 
Misschien nemen we zelfs een deeltje van ons pensioen op 
als we in een midlife crisis verzeilen. Een sabbatjaar om eens 
na te denken over hoe we onze toekomst zinvoller en beter 
kunnen invullen. Misschien beslissen we dan wel om een 
jobswitch te maken, of we gaan terug studeren en beginnen 
fris en gemotiveerd aan een nieuwe carrière.
We vullen ons leven anders in en worden gelukkigere, pro-
ductievere mensen. We nemen een sabbatjaar om ons leven
zinvoller in te vullen.

Het verhaal van RAf.
Raf Ketelslagers: “Ik zat in mijn laatste jaar fotografie op 
de academie toen mijn vriendinnetje zwanger raakte. 
Dat was een nare periode. We hadden meteen ruzie, 
maar op de dag van de bevalling werd ik gebeld en ben 
ik naar het ziekenhuis gereden. Ik ben gestopt met school 
en in de horeca gaan werken. Na een paar jaar liep de 
relatie met mijn vriendin mis. Ik werkte me te pletter en 
zij vond geen werk omdat zij daar nog niet rijp voor was. 
We zijn uiteen gegaan. Toen heb ik in een flash beslist om 
toch nog mijn laatste jaar fotografie af te maken. Ik was 
al vooraan in de twintig. Daarna kon ik vrij snel bij één 
van mijn fotografieleerkrachten aan de slag. Helemaal 
onderaan. Trouwalbums plakken enzo. Een paar jaar lat-
er stelde zij mij voor om haar fotostudio over te nemen. 
Ik heb een kleine lening aangevraagd en de studio over-
genomen. Zo ben ik begonnen. Mijn zoontje is nu 12 jaar. 
We hebben co-ouderschap en hij doet het heel goed.”1980

direcTeur herman deSSerS onTvangT 
uiT handen van miniSTer Willy claeS heT 
ereTeKen officier in de orde leopold ii Ter 
GELEGENhEID VAN DE 30STE VERJAARDAG VAN 
zijn direcTeurSchap. 
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de acTieve Senior.
Arbeidsfases in het leven worden ingedeeld volgens wat 
je kunt. Een bouwvakker van 58 jaar heeft andere skills dan 
een bouwvakker van 24 jaar. Is die ene bouwvakker nu meer 
waard dan de andere of kunnen we die skills beter exploite-
ren? Dit vraagt een heel andere formule van carrièreplanning.

Timecoaching.
Hoe gaan we om met onze tijd? Met ons leven? Soms weten 
we dat niet. Dan kan een gespecialiseerde timecoach van pas 
komen. Nu zien we vaak dat ouderen heel veel geld hebben, 
mensen in het midden van hun carrière al wat minder en 
jonge starters helemaal niks. Hoe kunnen we door dit alles sa-
men te gooien een betere financiële spreiding bereiken zodat 
heel wat financiële problemen opgelost geraken?

MAAK DE JUISTE KEUzES.
We gaan ons talent beter sturen.
Veel talent gaat verloren door verkeerde keuzes die we op 
zeer jonge leeftijd moeten maken. Kiezen we voor een tech-
nische richting of voor het algemeen secundair onderwijs? 
Gaan we menswetenschappen studeren of exacte weten-
schappen? Al heel vroeg moeten we een keuze maken die 
de rest van ons leven kan bepalen. Daarna moeten we zo 
snel mogelijk een job vinden, want we hebben ervaring 
nodig en een inkomen om een gezin te stichten en ons alle 
luxe te kunnen permitteren die de economie doet draaien. 
Maar waarom zouden we eerst niet het één en ander uit-
proberen om een beter zicht te krijgen op wat we met de 
rest van ons leven aanvangen? Een juiste keuze maakt ge-
lukkiger mensen van ons. Gelukkiger mensen zijn produc-
tiever en dus ook veel beter voor onze economie. En we krij-
gen gemotiveerd talent op de juiste plaats.

DIGITALE STURING 
VAN TALENT.
Mario Fleurinck: “Door de verdere digitalisering zullen we 
mogelijkheden creëren op het vlak van personaliseren en 
alles wat daaraan gekoppeld kan worden. Dat is niet nood-
zakelijk slecht. We zijn nu al een verlengde van ons IP-adres. 
Door digitalisering gaan we individuele karakters beter kun-
nen detecteren en mentaal in kaart brengen, zodat we ze 
kunnen sturen naar wat ze het beste kunnen. Het zal dan 
niet alleen om kennis of kunde gaan, maar vooral om per-
soonlijkheid. Van een academicus kun je heel moeilijk een 
ondernemer maken. Met digitale individualisering kunnen 
we mensen beter naar hun beste talent sturen. We maken er 
gelukkiger mensen van die meer rendement hebben. Het is 
een uitdaging om uit die patronen te breken. Ik merk dat bij 
mijn eigen kinderen. Mijn dochtertje van 1,5 jaar trekt goed 
haar plan en durft de wereld verkennen. Terwijl mijn zoontje 
van 7 toen nog geen drie meter uit mijn buurt durfde gaan.”

riSico’S omarmen.
In Limburg durven we weer fouten maken.
Zonder fouten geen verandering of vernieuwing. Of dacht 
je dat de mens zijn vingers niet heeft gebrand toen hij vuur 
probeerde te maken? Als je iets nieuws wilt proberen, moet 
je aanvaarden dat het fout kan lopen. Maar onze samenlev-
ing laat geen fouten toe. We willen onze risico’s tot na de 
komma kunnen berekenen. Als je een fout maakt, ben je 
een loser. Wat doe je dan? Geen fouten meer maken en dus 
geen risico meer nemen. Geen risico nemen, betekent niet 
meer ondernemen. Als we onze welvaart willen verhogen, 
zullen we moeten ondernemen, risico nemen en met fouten 
leren omgaan.
We zeggen soms te snel dat iets fout is. Dat het bijvoorbeeld 
fout is om op je 16de zwanger te zijn. Waarom? Het kan ook 
een kans zijn voor een vrouw om wat later en rijper met meer 
kans op succes aan haar studies te beginnen. Of we zeggen 
dat het fout is om met je studies te stoppen. Waarom? Als je 
hierdoor later een betere studie- of carrièrekeuze kunt maken, 
kan het zelfs nuttig zijn om met foute studies te stoppen.

fouTe Schoenen.
Ann Claes: “Toen één van mijn kinderen met twee verschil-
lende schoenen op school aankwam, stuurden ze hem naar 
huis omdat het hoort dat je twee dezelfde schoenen draagt. 
Er wordt onze kinderen te veel gezegd wat ze fout doen en 
niet wat ze goed doen.”
Mario Fleurinck: “Als mijn zoon met zijn rapport thuis komt, 
vraag ik hem altijd wat zijn drie beste punten zijn.”

fAALANGST.
Ann Claes: “Wij worstelen te fel met de angst om te falen. Als 
iemand hier mislukt, is hij de rest van zijn leven een paria. 
Terwijl je in de Verenigde Staten een paar keer kunt falen en 
telkens opnieuw beginnen.”
David Winkels: “Je mag hier niet boven het maaiveld uitstij-
gen. Terwijl je dat eigenlijk constant zou moeten doen. Als 
het niet op het ene maaiveld lukt, moet je onmiddellijk op 
een ander kunnen proberen.”
Hoe draai je die mentaliteit om?
Ann Claes: “Door je mensen te verplichten met nieuwe 
ideeën te komen. Ideeën hebben mag. Zonder beschaamd 
te zijn of bang. Gewoon vragen en er open voor staan.”
David Winkels: “Ook ondernemers moeten mogen mis-
lukken. De juridische consequenties van een faillissement in 
ons land zijn als een ziekte die je blijft achtervolgen. Men 
zou daar creatiever mee kunnen omgaan en bijvoorbeeld 
ook eens kijken hoeveel jobs er gedurende een periode 
gecreëerd werden, dat het niet om fraude ging, dat alle 
aansprakelijkheden werden nagekomen. Durf eens naar de 
echte eindafrekening kijken. Want misschien heb je dan wel 
meer tot de gemeenschap bijgedragen dan je gekost hebt. 
Waarom zou die ondernemer dan niet met een nieuw be-
drijf mogen starten? Het kan iedereen overkomen.”

    ALS JONGEREN 
wERKEN OM SENIOREN 
EEN PENSIOEN TE 
GEVEN, KUNNEN 
GEPENSIONEERDEN 
OOK wERKEN OM 
JONGEREN MEER EN 
OP ANDERE MOMENTEN 
IN hUN LEVEN TE 
LATEN LEREN.

1982
DE KAMER VAN KOOPhANDEL LIMBURG 
WaarSchuWT daT de limburgSe STeenKool-
mijnen geen communauTaire ruilmunT 
MOGEN VORMEN.

IN LIMBURG ORGANISEREN 
wE ONS LEVEN hELEMAAL ANDERS.
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ER wORDT ONzE KINDEREN VEEL TE VEEL 
GEzEGD wAT zE fOUT DOEN EN NIET wAT zE 
GOED DOEN.

Recht op een rakeling.
Een rakeling is een initiatief dat met de beste inten-
ties werd ondernomen maar niet tot het gewenste re-
sultaat heeft geleid. Waarom zou iedereen in zijn leven 
niet het recht krijgen op een aantal rakelingen?

Beta-ondernemers.
Een beta-ondernemer levert een onafgewerkt pro-
duct. Hij durft en kan fouten maken. Zijn afnemers 
geven hem feedback, waardoor hij zijn product kan 
aanpassen en verbeteren.

wONDERNEMERS.
Architect op de markt.
Seattle – Architect John Morefield heeft een klein standje 
op de markt opgezet, tussen de bloemenverkopers en de 
groenteboeren. Voor 5 cent geeft hij advies over verbou-
wingen aan je huis of andere bouwkundige problemen. Het 
afgelopen jaar is hij twee keer ontslagen. Daarom besloot 
hij zijn eigen designfirma op te richten. Hij moest, zou en 
wou mensen ontmoeten. Gewoon wat papier, een meet-
lat en een scherp potlood volstonden om de marktgang-
ers voor 5 cent om het even welk bouwkundig advies te 
geven. Vandaag heeft hij 35 cent verdiend. Maar het zijn niet 
de centen die tellen. Het zijn de gesprekken. Op de markt 
ontmoet hij potentiële klanten en versiert hij misschien zelfs 
een contract. 5 cent wordt een gesprek, dat gesprek wordt 
een job, die door een lokale aannemer wordt uitgevoerd en 
waar lokale leveranciers beter van worden. Zo simpel is dat. 
Een marktkraampje, een met de hand geschreven reclame-
bord, een architect die plannen tekent voor zijn toekomst, 
voor 5 cent, niet meer en niet minder.
Binnenkort op de Limburgse markten: architecten, advo-
caten, boekhouders, vertalers… 

de vrije marKT Kolchoz.
We verlagen de instapdrempels.
Onze samenleving heeft een veel te hoge instapdrempel. 
Als je nu op eigen benen wilt staan, moet je een huis heb-
ben, een auto, kinderopvang… Probeer maar eens rustig na 
te denken over wat je eigenlijk wilt. Nee, je holt jezelf achter-
na om alles te kunnen betalen. Onze behoeften hangen als 
een zwaard van Damocles boven ons hoofd.
Herman Konings: “Het hoeft je niet te verwonderen dat we 
onze eerste mentale burn out krijgen als we 18 jaar zijn.”
De verwachtingen zijn hoog en daardoor dus ook de druk en 
de stress. Die instapdrempels moeten omlaag. We moeten 
ervoor zorgen dat we met 1200 euro kunnen rondkomen.
Man/vrouw.
Mario Fleurinck: “Mijn secretaresse zou voor haar eigen zie-
lenheil beter maar 3/5 werken. Dat kan niet want zij wil een 
huis kopen. Met twee kinderen zou ze nochtans beter wat 
meer tijd hebben voor haar gezin.”

Ann Claes: “Misschien kan haar man 3/5 gaan werken. Het 
zijn altijd de vrouwen die minder gaan werken.”
Herman Konings: “Dat is sociaalpsychologisch bepaald. Als 
één vrouw 4/5 gaat werken, gaan alle andere vrouwen dat 
ook doen.”
Met een lagere instapdrempel gaan we naar een nieuw so-
ciaal model. Een moderne, vrijwillige variant van de kolchoz. 
Een soort vrije markt kolchoz, waar mensen leren leven op 
een manier die aansluit bij hun verwachtingen. Waar respect 
heerst voor de omgeving. Waar mensen de kans krijgen om 
beter en gelukkiger te leven.

TIPS VOOR EEN ANDER LEVEN.
Hoe veranderen we onze levensloop?
Waarom zouden we ons leven in Limburg niet anders aan-
pakken? Hoe doen we dat?

Met een welzijnscoach.
Een welzijnscoach houdt mensen een spiegel voor waarin zij 
zichzelf zien en niet de 3000 commerciële brands waarmee 
zij iedere dag geconfronteerd worden. Hij coacht hen om 
eruit te durven stappen en iets nieuws te beginnen. Dat wel-
vaart, geld en status niet hetzelfde zijn als welzijn. Hij neemt 
de enorme sociale druk weg en streeft naar innerlijke vrede.
Ann Claes: “De vraag in dit boek zou niet moeten zijn hoe we 
binnen 150 jaar onze welvaart verhogen, maar hoe we ons 
welzijn verhogen.”

Door te jobswitchen.
Van job veranderen geeft meer vrijheid dan altijd in het-
zelfde patroon blijven zitten. Iedereen moet zich bewust 
worden van zijn competenties. Ondernemers moeten dat 
stimuleren en het als een kans zien. Een arbeider zou bij-
voorbeeld een jaar thuis moeten durven blijven om voor zijn 
kinderen te zorgen en daarna zijn skills gewoon in een ander 
bedrijf weer te gelde maken. De arbeider doet nieuwe erva-
ringen op, de ondernemingen krijgen vers bloed en nieuwe 
ideeën binnen. 
Door een rugzakmodel.
Iedereen heeft een virtueel rugzakje, waarin hij zijn toe-
gevoegde waarde meedraagt. Wat is mijn asset en wat is 
mijn kost? Elke mens is een individu die iets opbrengt en iets 
kost. Dat is perfect berekenbaar. Iedereen zou dus moeten 
weten wat er in zijn rugzakje zit. Zo kan hij of zij ermee door 
het leven en het aan de anderen tonen. Wil jij de inhoud van 
mijn rugzakje? Dan kost je dat… >

Kolchoz
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
Een kolchoz (Russisch) is een collectieve boerderij 
ten tijde van de Sovjet-Unie. Het woord is een sa-
menstelling van kollektivnoje chozjajstvo; letterlijk 
vertaald collectieve huishouding). In tegenstelling 
tot de sovchozen, waar boeren in staatsdienst 
werkten, werkten boeren op de kolchozen voor een 
aandeel in de winst, ze waren niet in dienst van de 
staat of iemand anders. De boerderijen waren ei-
gendom van groepen samenwerkende boeren en 
van de staat, een vast inkomen was niet gegaran-
deerd. Wel mochten boeren op de kolchozen een 
stukje privéland houden, een paar dieren en hun 
eigen huis bezitten. Een kolchoz moest jaarlijks een 
bepaald percentage van de productie afstaan aan 
de staat tegen een door de staat vastgestelde prijs.
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  DESchoolOfLIfE.  DeSchooloflife.

Door passie te bevorderen.
Ja, maar is iedere job passioneel? Wat is passioneel aan band-
werk of kantoren poetsen? Daarom zouden werknemers hun 
toegevoegde waarde beter moeten kunnen inschatten en zo 
hun betrokkenheid of trots op hun werk verhogen.
Herman Konings: “Iedere auto die bij Ford van de band loopt 
krijgt de naam van een arbeider die hem mee heeft gemaakt.”

Door complimenten te geven en te aanvaarden.
We focussen ons in Vlaanderen altijd op het negatieve. Het is 
nooit goed. We geven liever kritiek dan complimenten.
Mario Fleurinck: “Ik laat mijn medewerkers iedere dag 3 
positieve dingen over hun collega’s zeggen. Wat opvalt is 
dat mensen zo moeilijk met complimenten om kunnen. Als 
ik een ingenieur een compliment geef, weet hij zich geen 
houding aan te meten. Zij zijn geen complimenten gewoon. 
We leven in Vlaanderen. Gewoon blijven.”

Door een stage in Wallonië.
Natuurlijk moeten we werken. Natuurlijk moeten we pres-
teren. Maar we moeten ook leven. Want als we niet leven, 
kunnen we niet werken en niet presteren. Daarom gaan Lim-
burgers op stage in Wallonië. Om opnieuw te leren leven.
Mario Fleurinck: “Ik was een hyperactieve rebel. Mijn moe-
der wist met mij geen land te bezeilen. Daarom vroeg ze aan 
mijn vader om me mee te nemen naar de fabriek. Hij stelde 
mij onder de hoede van Jean-Pierre, een briljant ingenieur 
en volbloed Waal uit Braine-l’Alleud. Het eerste wat Jean-
Pierre tegen me zei was: ik ga van u een mens maken. Hij 
gaf mij ’n kus. Dat was al een hele ervaring. Daarna dronken 
we een tas koffie en sloegen gedurende een kwartiertje een 
praatje. In dat kwartier viel alle stoom van me af die ik ge-
durende de autorit met mijn vader had opgebouwd.”

Door Tai Chi en diepbrein stimuleren.
In China organiseren grote bedrijven iedere ochtend voor 
duizenden werknemers tai chi sessies. Dat is een moment 
van zingeving waarbij wordt ingepraat op het onderbe-
wustzijn. Het is zoals bidden voor het werk.
Mario Fleurinck: “Binnen 20 jaar kunnen we met diepbrein 
stimulerende nano partikels de gedachten van mensen fil-
teren in hun hoofd. De technologie om te bepalen wat er 
waar in je hersenen gebeurt bestaat al in een experimen-
tele setting. Dus zal het perfect mogelijk zijn om negatieve 
gedachten weg te filteren. We zullen bepaalde gedachten 
chemisch kunnen neutraliseren. Het klinkt allemaal heel fel 
Big Brother maar we kunnen het ook op een goede manier 
gebruiken om meer geluk in onze hoofden en in onze sa-
menleving te creëren.”

Door de comfortzone te verlaten.
We worden echt van jongs af begeleid naar een comfortzone, 
waar alles voor ons klaar staat. Dit neemt alle drang tot ini-
tiatief weg. Daarom zou het niet slecht zijn om opnieuw een 
soort legerdienst in te voeren. Laat kinderen op hun 17 jaar 
een paar maanden een gemeenschapsdienst verrichten bij 
Artsen zonder Grenzen of als straathoekwerker in een achter-
buurt. Of nog beter: laat iedereen dat om de paar jaar eens 
doen. Je gaat je leven helemaal anders bekijken. Je wordt uit 
je comfortzone gehaald en krijgt de kans om ook de andere 
kanten van het leven te zien. Niet alleen de kant van luxe, car-
rière en consumeren. Er mag echt wat minder gepamperd 
worden. Voor werknemers zowel als voor werkgevers.
Mario Fleurinck: “Op een nacht stonden een paar gangsters 
naast mijn bed. Homejacking. Dat was mijn persoonlijke 
9/11. Ik ben een jaar gestopt met werken om mijn zoontje 

mee op te voeden. Ik ben helemaal anders naar het leven 
gaan kijken. Ik ben een andere en hopelijk betere mens ge-
worden. Het hoeft niet zo angstaanjagend te zijn, maar ik 
wens iedereen een persoonlijke 9/11 toe.”

School Of LIfE
Het Limburgs instituut voor een betere carrière.
De meeste mensen zijn bang om te veranderen. Daarom is 
de drang om vast benoemd te worden zo groot. Mensen 
denken dat ze pas gelukkig zijn met een gestructureerd 
leven. Dat biedt hen zekerheid. Maar het belemmert ook 
vooruitgang, verandering, prestatiedrang en geluk. Hoe zou 
een mens reageren als we hem zeiden: “morgen ben je ver-
lost van al je schulden”? Heel vaak zijn mensen verlamd van 
de angst als ze aankijken tegen de rest van hun leven. Ze zijn 
verslaafd aan een zeker bestaan. 
Om die drang naar zekerheid of de zoektocht naar comfort 
vanuit angst te doorbreken, moeten we de mensen anders 
opvoeden. Dat kan van jongs af op school maar als dat niet 
lukt, richten we de “School of Life” op, waar je leert leven, 
waar zingeving en creativiteit vooropstaan.

LEREN LEVEN.
In Londen bestaat deze School of Life al. Het is een inter-
nationaal instituut dat mensen aantrekt van over de hele 
wereld. Geen alternatievelingen, maar stedelijke trendset-
ters komen er opnieuw leren leven. Dit gebeurt bijvoor-
beeld met een lezing over “drie dingen die je door de dag 
helpen”. Filosoof Mark Vernon geeft advies “om de onvermij-
delijke stress van de werkdag te vermijden”. 
The School of Life is een boekenwinkel, een school, een 
evenementenbureau en een reisorganisator. Het doel van 
de instelling is ideeën aanreiken voor een beter leven. Er 
worden bijeenkomsten georganiseerd over de balans tus-
sen carrière en privé, de kunst van een duurzame liefdesrela-
tie, hoe werk vinden waar je van houdt, hoe het gat opvullen 
dat God achterliet, hoe nadenken over de dood. Sommi-
gen omschrijven de school als een spiritueel kompas voor 
mensen die geslagen zijn door de stormen van het leven.

SLAGVELD VAN hET LEVEN.
New age blabla? Nee. De studenten van de School of Life 
zijn hoogopgeleide, succesvolle mannen en vrouwen uit 
Londen en de rest van de wereld. Het zijn advocaten, film-
makers, reclamemakers, financiële experten... Mannen 
en vrouwen die naast hun carrière ook opnieuw met hun 
leven overweg willen. De meeste studenten van de School 
of Life zijn tussen 25 en 45 jaar oud. Niet toevallig, volgens 
directeur Rimel. Die leeftijd is een echt slagveld. Je komt van 
de universiteit in de echte wereld terecht, je weet niet hoe 
je een relatie moet beginnen, wat je moet doen als je kin-
deren hebt, hoe je de balans tussen een carrière, een relatie 
en de rest van je dromen en aspiraties moet bewaren. Dan 
biedt de School of Life uitkomst. Ook dat is levenslang leren. 
(bron: Vrij Nederland, 3 juli 2010).

The School of life reiKT ideeën 
AAN VOOR EEN BETER LEVEN.

IN 2020 hEBBEN DE 
auTiSTen zich verenigd 
en vragen zij zich af: 
BEGRIJPEN DIE GEwONE 
menSen onS dan nieT!
mario fleurincK
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hfDSTK6INLIMBURG
GAANwEANDERS
wERKEN Werken wordt vaak als een noodzakelijk kwaad gezien.

Natuurlijk is het een noodzaak. Maar daarom hoeft het 
geen kwaad te doen. Zonder te werken, de handen uit de 
mouwen te steken en te ondernemen, creëren we geen wel-
vaart. Als we allemaal ondernemen, gaan we sneller vooruit. 
Ondernemen wil niet noodzakelijk zeggen: zelf een bedrijf 
opzetten. Het wil gewoon zeggen: iets ondernemen, iets bij-
dragen. Dat kan iedereen. Daar heb je geen kapitaal of ken-
nis voor nodig. Als we allemaal ondernemen, worden werk-
gevers en werknemers misschien ook overbodig. Ja, werken 
in Limburg wordt fun.

ALLEMAAL MENSEN.
We Schaffen 
wERKGEVERS EN 
wERKNEMERS Af.
Soms lijkt het alsof we tegenstrijdige belangen hebben. 
Werkgevers en werknemers hebben hun eigen jargon 
gecreëerd. Waarom? Om elkaar beter te begrijpen? Of om 
elkaar niet meer te begrijpen? Nochtans hebben alle Lim-
burgers eenzelfde doel: welvaart creëren. Daarom wordt 
iedere Limburger ondernemer. Werkgevers en werknemers 
schaffen we af. 

Ann Claes: “Ik vind niet dat je werkgevers en werknemers 
moet afschaffen, maar ik vind wel dat er andere verhouding-
en kunnen komen. Dan moet je eerst weten hoe het nu is. 
Wat is zo typisch? Volgens mij is het belangrijkste onder-
scheid dat de werkgever de rekeningen betaalt en de werk-
nemer niet. De werknemer voelt die verantwoordelijkheid 
niet. Tegelijk moet ik als werkgever beseffen dat het de 
werknemers zijn die er mee voor zorgen dat het goed gaat 
met het bedrijf. Ik ben voorstander om mensen meer te laten 
werken in functie van resultaten in plaats van uren of vaste 
tijden. Maar de meeste werknemers zien dat niet zitten. Ik 
weet zeker dat dit binnen tien jaar gaat veranderen. We gaan 
naar een andere maatschappij. Veel mensen zitten nog vast 
in hun patronen. Zelfs op hun vast plekje. Hun bureautje.”

WerKgeverS:
Betalen de rekeningen.
Dragen verantwoordelijkheid.
Nemen financiële risico’s.
Zijn het “gezicht”.
Hebben een doel en een verhaal.
Moeten open zijn.

WerKnemerS:
Zijn dienstbaar.
Zijn ondergeschikt.
Zijn divers op alle niveaus.
Hebben een eigen karakter.
Hebben een privéleven.

iedereen ondernemer!
In goede dagen en in slechte dagen.
Kunnen we tot een situatie komen waarin de werknemers 
mee delen in de koek van de onderneming? Dat zij het risico 
ook voelen en gemotiveerd zijn om een bepaald doel te ha-
len. Smeer het bedrijf uit over iedereen. Laat iedereen mee 
verantwoordelijkheid nemen. Verhoog de betrokkenheid. 
Wie wil mee in de boot?
David Winkels: “Een werknemer heeft een dienende functie. 
Dat klinkt ouderwets. Maar aan dat dienende is op zich niks 
slecht.”

neem mee riSico.
David Winkels: “Werkgevers en werknemers hebben één 
ding gemeen: zij werken in het belang van het bedrijf. Kun-
nen we dan niet tot een situatie komen waarin de werkne-
mer mee een stuk van het risico neemt? Dat is ook mee in de 
koek delen. Boven het woord werkgever en werknemer zou 
het woord ondernemer moeten staan. Ondernemerschap is 
ook een kwaliteit die sommige werknemers zouden moeten 
hebben.”

wORD zELfSTANDIGE.
David Winkels: “Voor mij persoonlijk was zelfstandige 
worden een bevrijding. Nu kan ik de dingen ook eens vanaf 
de zijlijn bekijken omdat ik niet meer constant in de hele 
keuken word meegesleurd. Iedereen moet dat eens mee-
maken. Afstand nemen. Ik heb de vrijheid om morgen te 
zeggen: ik neem een maand de Trans-Siberische spoorlijn. 
Maar ik besef dan ook dat ik die maand geen inkomen heb.”
We leven in een comfortzone, waar we permanent op zoek 
zijn naar zekerheid. Zowel werkgevers als werknemers. Veel 
werkgevers zouden niet gelukkig zijn met alleen maar free-
lancers die van job naar job hoppen. Het neemt ook voor 
de werkgever een stuk zekerheid weg. Zelfstandige worden, 
wordt in ons land niet gestimuleerd. Het wordt ons niet 
aangeleerd.
David Winkels: “We moeten dat van in de humaniora leren. 
Maak daar een vak van zoals godsdienst, turnen of muziek.”
Ann Claes: “Je moet die jongeren daar van jongs af ver-
trouwd mee maken. Zo neem je hun angst weg.” >

1989
naar aanleiding van 40 jaar 
direcTeurSchap van de Kamer van 
KOOPhANDEL LIMBURG wORDT hERMAN 
deSSerS benoemd ToT officier in de 
KROONORDE.

IN LIMBURG 
GAAN wE 
ANDERS wERKEN.

1988
johann leTen WordT direcTeur en 
LATER GEDELEGEERD BESTUURDER VAN 
VOKA -KAMER VAN KOOPhANDEL LIMBURG.



New shoes today wil met het introduceren van het begrip verwandeling bijdra-
gen aan nieuwe vormen van ontmoeten, overleggen en vergaderen. Het begrip 
en concept verwandeling is ‘open source’. Voel je vrij het te gebruiken, we horen 
graag je ervaringen en verbeteringen via: verwandeling@newshoestoday.com.

DE VERwANDELING
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1. Wekelijks 
communiceren over 
het budget en de 
opbrengsten.

35 ideeën om Te parTiciperen. hOE KRIJGEN wE 
IEDEREEN MEE 
IN BAD?

2. Vakbonden 
afschaffen om 
participatie te 
bevorderen.

3. Corporate 
storytelling: ieder 
bedrijf is een verhaal.

4. Dingen durven 
loslaten 
(transparantie).

5. Voka: iedere 
ondernemer brengt 
telkens een 
werknemer mee.

6. Werkgeversorgani-
saties organiseren ook 
activiteiten voor 
werknemers.

7. Dialoog. 8. Een volledige auto 
laten maken door 
één werknemer.

9. Onderwijs: 
ondernemerschap, 
word zelfstandige, 
leren durven.

10. Land in Limburg. 
Ownership voor de 
bevolking.

11. Eén Limburgs 
project zorgt voor 
zoveel jaar werk-
zekerheid.

12. Nieuwe 
waarden creëren.

13. Projectwerk 
voor iedereen.

14. Een Limburg 
charter tussen werk-
gevers en werknemers 
creëert draagvlak.

15. Tegenstrijdige 
belangen (die kunst-
matig gevoed worden) 
afschaffen.

16. ABVV en Voka 
in één gebouw: 
“het gebouw van de 
ondernemende 
Limburgers”.

17. Klimaat creëren 
om te netwerken over 
de sociale grenzen 
heen.

18. Weten wat er leeft: 
“hoe ga jij dat doen?”

19. Winst en groei 
niet uitmelken.

20. Hoe gaan we 
“samen” verder?

21. “kosten maken” 
afschaffen.

22. Ideeën hebben
mag; zowel voor 
producten als binnen 
en buiten het bedrijf.

23. Jargon afschaffen 
zodat we elkaar beter 
begrijpen.

24. No name drop-
ping; de situatie beter 
maken los van de 
persoon.

25. Bloggers als 
trendsetters.

26. Durven uitspreken 
en uitbreken; ambitie.

27. Het Limburgs 
ondernemings-dna 
opstellen.

28. Het Limburgs 
ondernemings-dna 
(familiaal, samen 
werken, bescheiden, 
iets goed willen doen.)

29. Iedere familie 
een bedrijf.

30. Gepassioneerde 
storytellers.

31. Ondernemer-
schap leren in het 
gezin door kinderen 
zelf het kindergeld te 
laten besteden.

32. Rakelingen 
toestaan: iets wat je 
met goede intentie 
ondernam maar niet 
tot het gewenste 
resultaat leide.

33. Massa 
participatieprocessen.

34. Een “mogen mis-
lukken” mentaliteit.

35. Documenteren 
waarmee we bezig zijn.

1990
hERMAN DESSERS GAAT MET PENSIOEN 
EN wORDT DOOR NIET MINDER DAN 960 
menSen in heT culTureel cenTrum van 
hASSELT GEhULDIGD.
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ONS wARM NEST.
David Winkels: “Mijn collega’s in Engeland zijn allemaal zelf-
standige. Daar kennen ze maar één week vooropzeg. Bij ons 
heb je een veel langere opzegperiode. Die zekerheid geef je 
niet zomaar op. Dan neem je het risico niet om het als zelf-
standige te proberen. Het nest dat wij in België voor onze 
werknemers hebben gecreëerd is extreem warm. Je bent 
dus niet geneigd om uit dat nest te stappen.”

BOVEN hET wOORD wERKGEVER EN 
wERKNEMER zOU hET wOORD 
ONDERNEMER MOETEN STAAN.

Ann Claes: “Bij JBC delen wij iedere week de cijfers aan alle 
werknemers mee. De winst die gemaakt is. De groei. Dat is 
ook storytelling. Het is open communicatie. Zelfs als je slecht 
nieuws hebt, toch nieuwe doelen durven stellen en je werk-
nemers betrekken om die te halen. Wij verplichten onze 
mensen om met ideeën te komen. Maar dan moeten we ook 
openstaan voor die ideeën. Als je hen ideeën laat geven en 
je doet er niets mee, zullen ze de volgende keer niet meer 
met ideeën komen. Hoe dat concreet gaat? Wij willen de 
damescollectie met 5% omhoog. Dan wil ik 5 ideeën om dat 
doel te bereiken.”

heT limburg charTer.
Voka en ABVV slaan de handen in elkaar.
Nadat Voka en ABVV hun gebouwen op de Hasseltse ring 
hebben verbonden stellen zij het Limburg Charter op. In 
dit Charter worden de actiepunten vastgelegd om tot meer 
participatie te komen en de welvaart in Limburg op te 
krikken. Limburg wordt een zone waarin lief en leed worden 
gedeeld. Waar geen werkgevers en werknemers meer be-
staan, maar alleen nog ondernemende Limburgers. De ge-
meenschappelijke doelen worden vastgelegd en er wordt 
een cursus georganiseerd om elkaars jargon te begrijpen.

david WinKelS: SindS volKSWagen vorST 
IS OMGEVORMD TOT EEN AUDI fABRIEK 
DRAGEN DE VAKBONDSAfGEVAARDIGDEN 
ER EEN STROPDAS.

Als werkgevers- en werknemersorganisaties werden opge-
richt omdat ze tegenstrijdige belangen hadden, moeten we 
dan niet eerst die tegenstrijdige belangen afschaffen?
Ann Claes: “Wij hebben geen tegenstrijdige belangen. Wij 
hebben een gemeenschappelijk doel: dat het bedrijf het 
goed doet. Werknemers willen een doel, een kader waarbin-
nen ze werken. Ze willen ook weten wat zij daaraan toevoe-
gen. Ze willen echt wel weten dat ze belangrijk zijn, een rol 
spelen.”

EEN NIEUw hUIS VAN 
DE ONDERNEMENDE LIMBURGER.
David Winkels: “Op de grote ring van Hasselt staan twee 
mooie gebouwen. Het ene is van Voka, het andere van het 
ABVV. Aan vierkante meters zijn ze aan elkaar gewaagd. 
Als dat één gebouw zou kunnen worden. Een huis van de 
ondernemende Limburger.”
Hoe kunnen we dat gemeenschappelijk doel concreet 
maken? En hoe verhogen we daardoor onze welvaart?

David Winkels: “We creëren een vrije zone, waar het ijkpunt 
nul is. De werkgevers erkennen dat in die zone bepaalde 
verworvenheden van de werknemers vastliggen. Daar 
wordt niet meer over gediscussieerd. Anderzijds erkennen 
de werknemers dat een bedrijf leefbaar moet zijn. Als het 
moeilijk gaat, zetten we ons flexibel in. Dat gebeurt in alle 
transparantie. Open boeken. Je zegt gewoon: we hebben 
een probleem en we hebben dit en dat gedurende een 
bepaalde periode nodig om het op te lossen. We beginnen 
dus niet met van die strohalmpjes zoals tijdelijke werkloos-
heid en andere herstructureringen maar we zetten daar sa-
men onze schouders onder om de welvaart van iedereen 
in de onderneming te garanderen. Werkgevers keren in die 
periode ook geen dividenden of bonussen uit. Iedereen 
doet een duit in het zakje. Iedereen legt zijn kaarten op tafel. 
Ik word misselijk van de slogan op het ABVV kantoor: kapi-
talisme schaadt de gezondheid. Ik dacht dat Lenin al lang 
dood was. Maar ik moet toegeven dat teveel kapitalisme de 
gezondheid misschien wel kan schaden. Er moet een sociaal 
corrigerende factor zijn. Maar ook een flexibele houding 
van de werknemers als het minder goed gaat met de 
onderneming. Zij moeten het ook normaal vinden dat een 
onderneming winst maakt, dat er groei gecreëerd wordt.”
Ann Claes: “Laten we duidelijk zijn: dat is essentieel voor het 
voortbestaan van het bedrijf. Als er geen winst wordt ge-
maakt, is er geen bedrijf.”
David Winkels: “Die klik moeten de vakbonden ook kunnen 
maken. Als het spannend wordt voor het bedrijf, niet aan de 
kant gaan staan.”

heT limburg charTer alS STerK merK.
Participeren betekent mee verantwoordelijkheid nemen. 
Hoe kunnen werknemers meer participeren in het verhaal 
van de onderneming en zo mee ondernemer worden?
David Winkels: “We gaan een hele nieuwe situatie creëren. 
We stellen een charter op dat x aantal jaren werkzekerheid 
biedt. In die periode worden alle dingen herdacht. We gaan 
niet alleen nieuwe jobs creëren maar ook nieuwe waarden. 
Iedereen die in Limburg wil investeren houdt zich aan dat 
charter. daarbinnen is alles mogelijk. Werkgevers en werk-
nemers tekenen duidelijke krijtlijnen uit om meer welvaart 
voor iedereen te creëren. We kunnen dit zelfs in de rest van 
de wereld gaan verkopen omdat het uniek is en resultaten 
oplevert.”
Het Limburg Charter wordt door alle Limburgse werk-
gevers en werknemers gedragen en als een Limburgs 
merk uitgedragen.
David Winkels: “Ik wil nog verder gaan. Hoe kunnen we die 
fierheid en betrokkenheid creëren? Als Ingrid Lieten geld 
heeft om een elektrische auto te produceren, dan trekken 
wij met ons charter naar haar en zeggen dat we die auto 
niet alleen hier willen maken maar dat alle Limburgers die 
auto ook zullen kopen. Net zoals we in Hasselt gratis op de 
bus kunnen, bedingen we 30% korting voor iedere Lim-
burger op die auto. We gaan veel ambitieuzer zijn. Wij gaan 
onze Limburgse bedrijven lanceren in het buitenland. Geen 
maars, tuttut, we doen dat. We gaan daar het juiste klimaat 
voor creëren. Net zoals dat met de hippies in Silicon Valley 
is gebeurd. We creëren een klimaat van openheid en ver-
draagzaamheid. Want alleen zo kon Bill Gates met zijn lang 
haar op zijn sloffen naar een bank stappen en zeggen dat hij 
dacht dat hij een computer had uitgevonden. Zo’n klimaat 
moet ook in Limburg heersen.”

wERKGEVERS EN wERKNEMERS TEKENEN DUIDELIJKE 
KrijTlijnen uiT om meer WelvaarT voor iedereen Te creëren.

twitters uit de toekomst.
Net mijn 125ste verjaardag gevierd met achterkleinkinderen. Wel moe 
maar seffens toch nog even antivalkleding aan en toertje joggen rond de 
Molenvijver. (Joke in 2098)

’k voel me super vandaag, mijn geïmplanteerde proteïne device werd uit-
gebreid met een elektrosmog transponder en online bloedspiegelmeter. 
Nu nog even richting hoofdstad met de monorail en een nutriëntenpunch 
drinken bij Dikke Maurice, de laatste bruine kroeg in Brussel. Ciao. 
(Mario in 2030)

Net mijn lichaam nog eens uit de kast gehaald. Dat spirituele gedoe is wel 
oké, maar af en toe wil je nog eens gewoon in je ouwe getrouwe lichaam 
kruipen. (Pieter-Jan in 2045)

Gisterenochtend virtueel gaan shoppen in New York. ‘s Namiddags gaan 
kijken in Sjanghai. Foto’s gemaakt, patronen zijn automatisch uit de com-
puter gerold bij de fabrikant. Kleuren ingescand via mijn kleurdetermina-
tor. Verver heeft verfbaden al klaarstaan. Volgende week wordt alles gele-
verd. PS ook nog nieuwe kwaliteit op basis van theeblaadjes gezien. 
(Ann in 2030)

Genoten van het zesde reünieconcert van The Police in het Koning Filipsta-
dion op de Laurent-zandbank in Bredene. (Herman in 2035)

Wie had gedacht dat na de onafhankelijkheid van Vlaanderen nu ook die 
van Limburg zou volgen? (Pieter-Jan in 2025)

Damn! De harddisk van mijn bril is gecrasht. (Herman in 2027)

Zo, een powernap van 30 minuten en we kunnen er weer enkele dagen 
tegenaan. (Pieter-Jan in 2048)

Vanmorgen 35 km gefietst met mijn nieuwe cyclingenergy-bike ... 
Dat leverde weer een hoop gratis stroom op! (Raf in 2025)

”

”
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fAMILIEBEDRIJVEN.

Iedere Limburgse familie richt een bedrijf op.
Limburgse ondernemingen zijn over het algemeen fami-
liebedrijven. Dat vormt het DNA van onze ondernemingen. 
Is dat goed of is dat slecht? Blijven we daardoor klein en pro-
vinciaal? Maar waarom zouden die familiebedrijven geen 
sterkte kunnen zijn? Waarom stimuleren we niet dat iedere 
Limburgse familie een bedrijf opricht? Waarom zou niet 
net als Jean-Baptist Claes JBC oprichtte David Winkels DW 
Works oprichten, of Raf Ketelslagers RK Imaging, of Marjan 
Reynders MR Horeca Services, of Stijn Meuris SM Music?
David Winkels: “Vlamingen hebben nog het gevoel dat als 
ze externe investeerders aantrekken zij vreemden in huis 
halen. Maar meestal is dat de enige manier om je bedrijf of 
product in de hele wereld te krijgen.”
Ann Claes: “Het grote verschil tussen ons en een beursge-
noteerd bedrijf is dat daar de winst het allerbelangrijkste is 
en bij ons niet. Winst is niet het doel op zich. En we groeien 
hè. Als je met investeerders gaat werken, word je een bedrijf 
dat puur op cijfers draait. Dat willen wij niet. Want dan gaat 
het om het uitmelken van het bedrijf. Wij vinden nog leuk 
wat we doen. En toevallig maken we winst. Goed zo. En to-
evallig groeien we nog ook.”

gaS geven!
David Winkels: “Het is goed dat familiebedrijven in Limburg 
nog gewaardeerd worden. Maar de wereld gaan we daar 
niet mee veroveren. Wij zitten zo niet in elkaar. Ik begrijp dat 
DNA van de Limburgse ondernemer, maar ik denk soms ook: 
komaan, gas geven, de wereld in! Het is die versnelling die 
ik zoek.”
Ann Claes: “Voor mij is het belangrijk dat we bedrijven 
creëren waarin zowel ondernemers als werknemers tevre-
den zijn. Winstmaximalisatie is niet prioritair. Winstgevend 
zijn wel. Ik geloof rotsvast dat als werkgevers en werkne-
mers op een prettige manier samenwerken, de winst auto-
matisch komt. Je moet vooral een droom hebben dat je het 
goed wilt doen.”
En als iedere Limburgse familie dan eens een bedrijf opricht?
David Winkels: “Die vind ik goed. Maar waarom zouden dat 
geen bedrijven zijn die in de Bel 20 staan? Ik vind het een 
mislukking dat geen enkel Limburgs bedrijf in de Bel 20 
staat. Je hebt gepassioneerde Limburgse ondernemers no-
dig die groter dan groot durven denken. Ik ben ervan over-
tuigd dat de familiale Limburgse ondernemer de potentie 
heeft om dat te doen.”

JE hEBT GEPASSIONEERDE 
LIMBURGSE ONDERNEMERS 
NODIG DIE GROTER DAN 
GROOT DURVEN DENKEN.

wERKNEMERS 2.0

1. De nieuwe generatie werknemers zoekt zingeving. 
Geen baan voor het leven, maar een baan of project waar hij/zij zich 
mee verbonden voelt. 
2. De Werknemer 2.0 wil ruimte voor ondernemerschap binnen de 
organisatie. Daarbij zet hij of zij kennis, netwerk en technologische 
mogelijkheden maximaal in. 
3. Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal. De nieuwe werk-
nemers profileren zich met onderwerpen waar ze betrokken bij zijn en 
met de resultaten die ze hebben behaald. Zolang de organisatie weet te 
prikkelen en weet bij te dragen aan die groei, is de organisatie interes-
sant voor de werknemer. 
4. Hiërarchie wordt minder belangrijk. Het is veel belangrijker om in het 
project, team of dossier waaraan je werkt de juiste bijdrage te leveren. 
Functie is dus veel minder interessant dan je bijdrage of expertise (ken-
nisdeling) aan het proces. Dáárin ligt de autoriteit. 
5. De nieuwe werknemer is open en wil laten zien waar hij/zij mee bezig 
is. Niet in het vasthouden van kennis zit zijn kracht, maar in het leveren 
van toegevoegde waarde door die kennis te delen. Kennis delen is ver-
menigvuldigen. 
6. Collega’s die kennis of informatie voor zich houden, zullen de vol-
gende keer niet snel weer bij een project worden betrokken. 
7. De Werknemer 2.0 richt zich op zijn onderwerp of project. Hiërar-
chische structuren, bureaucratie en interne politieke spelletjes belem-
meren de oplossing en zijn zonde van de tijd. 
8. De Werknemer 2.0 houdt zijn netwerk op de hoogte waaraan hij of zij 
werkt. De prioriteit ligt bij samenwerking. 
9. De manager werkt als facilitator en zorgt voor de juiste voorziening-
en, functionaliteiten, ruimte en sturing. De kernvraag is: hoe kun je je 
afdeling of organisatie zodanig inrichten dat ze zichzelf organiseert. 
10. Medewerkers worden niet afgerekend op fouten die zij maken, maar 
juist op het eindresultaat, de bijdrage die zij leveren en de mate van 
ondernemerschap die zij tonen. Van fouten maken leer je immers het 
meest.           (bron: werken20.nl)

”

plakbanterie . johan bruninx 
design, kunst en milieu komen samen in dit werk 
(winner young designers competition - interieur Kortrijk 2008)
een ‘second skin’ van bruine papiertape maakt van deze 
kringloopmeubels  terug iets duurbaars.
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DIGITALE fABRIEKEN.
Mario Fleurinck: “In een digitale fabriek staan de machines 
in darkrooms en worden bestuurd met kleine pda’s vanop 
afstand, desnoods thuis. Dit systeem rekent op de verant-
woordelijkheidszin en betrokkenheid van de individuele 
medewerkers. Terwijl je vroeger 6 shiftwerkers nodig had, 
doe je dit nu met 12 interventies, flexibel en onvoorspelbaar. 
Dit laat ons toe om met onze hoge loonkosten toch concur-
rentieel te blijven. Het zou dus best kunnen dat je maar 1,5 
uur per dag moet werken, zodat je je leven veel beter kunt 
organiseren. Maar dan mag je dat zeker niet tegen de aan-
deelhouders zeggen, want dan zouden ze vier van de vijf 
werknemers afdanken en die ene overblijvende 7 uur laten 
werken. Daarom zal sociale bescherming altijd noodzakelijk 
blijven.”

The company club.
Christa Jouck: “Wij hebben net een aantal brainstorms 
achter de rug over nieuwe kantoren en nieuwe manieren 
van werken. Werken is onderhevig aan veranderingen. Of 
het nu maatschappelijke, technologische of bedrijfsorgani-
satorische veranderingen zijn. Zeer inspirerend zijn de be-
denkingen van Germain Verbeemen van Wice Consulting.
“Hij zegt bijvoorbeeld dat veel kantoren nog gebaseerd zijn 
op oude werkprocessen. In een nieuwe cultuur van open-
heid, communicatie en individuele verantwoordelijkheid 
moet er ook een werkomgeving gecreëerd worden waarin 
mobiliteit, transparantie, flexibiliteit en gezelligheid centraal 
staan. Een toekomstig kantoor moet dus plekken hebben 
waar je geconcentreerd kunt werken, maar ook waar je in 
team kunt werken. Alle moderne communicatiemiddelen 
moeten daar permanent aanwezig zijn. Een kantoor van de 
toekomst is flexibel, gezellig, met ruimte voor ontspanning 
en stimulerend voor de teamspirit. Een plaats waar je in alle 
vrijheid die plek kiest die het best bij de uit te voeren taak 
past. Dit noemt men “desksurfing”. Je kantoor wordt een 
Company Club voor sociale contacten die je niet meer hebt 
als iedereen om het even waar kan werken waar het hem 
of zijn taak het beste uitkomt. Dat kan immers net zo goed 
thuis zijn. Als de taak maar goed is uitgevoerd. Dankzij de 
Company Club blijft het sociale aspect van werken toch be-
houden.
“Het hoeft je niet te verwonderen dat deze manier van werk-
en ook de productiviteit en efficiëntie doet toenemen. In 
sommige administratieve organisaties heb je bijvoorbeeld 
30 tot 50% minder oppervlakte nodig. Het draagt ook bij tot 
een duurzame economie, want je verbruikt minder papier, 
het woon-werk verkeer vermindert en je bouwt ook minder.”

wORK = fUN.
LIMBURGERS GAAN MET PLEzIER wERKEN.
Als we eens iedere dag glimlachend aan de slag konden. 
Velen doen dat ook. Maar niet iedereen. Als je geld kunt ver-
dienen en tegelijk plezier kunt beleven. Dat je op een vro-
lijke manier toegevoegde waarde creëert. En dat iedereen 
dat kan doen. Ook in een saaie, slopende of enerverende job. 
Pieter-Jan heeft een cadeautje bij voor de anderen: 
zijn boek “Kijk mama, ik word rijk.”
Raf: “Dit wordt het eerste boek dat ik helemaal ga uitlezen.”
Pieter-Jan: “Kijk mama, ik word rijk, gaat over durven dromen 
en durven ondernemen. Iedereen is zo geconditioneerd 
om een gewone job te zoeken. Of ze willen vast benoemd 
worden. Dan ben je toch niet meer gemotiveerd en ga je die 
job niet plezant vinden.”
Raf: “Fun op het werk begint met uwe baas.”
Stefan Kerkhofs: “Ik heb op mijn kantoor een bruin café 
geïnstalleerd.”

wAAROM GAAN wE NIET GRAAG wERKEN?
De collega’s; geen uitdaging; repetitief; altijd hetzelfde; je 
baas; hierarchie; druk privé-werk combinatie; tijd beheren; 
foute drijfveren; vastbenoemden; vastgeroestheid; over-
beschermd; overgereglementeerd; loon; niet meer kunnen 
dromen; “het is voor de rest van mijn leven”; prikklokmen-
taliteit; druk; het grote plaatje niet zien; toegewezen rol niet 
zien; geen positieve stimulans.

wAAROM GAAN wE wEL GRAAG wERKEN?
De collega’s; de werkomgeving; daglicht; mobiliteit (snel 
op je werk); met je eigen passies bezig zijn; je baas (is geïn-
teresseerd in je werk); face tot face contact; uitdagingen; 
schouderklopjes, waardering, incentives; sociale contacten 
na de werkuren; samen eten; “me-time”; sport op het werk; 
eigen tijd beheren; identificatie met het product; werk dat je 
kunt; competenties hebben; klimaat; een plek om je te onts-
pannen; interne communicatie; eigen mensen aan het stuur 
zetten; goede drijfveer; positief zijn/voelen; fouten mogen 
maken; op maat van elke mens.

david WinKelS: alS er één lichaamSdeel iS 
daT blauW mag zien, iS heT je Schouder… 
van de SchouderKlopjeS die je KrijgT.1993

DE ONDERNEMERSPRIJS hERMAN DESSERS wORDT IN hET LEVEN 
GEROEPEN. hET DOEL VAN DE PRIJS IS hET ONDERSTEUNEN EN AAN-
moedigen, zoWel financieel alS moreel, van een perSoon, een 
ONDERNEMING, EEN INSTELLING, EEN VERENIGING Of GROEPERING 
uiT limburg die op economiSch, Sociaal, culTureel of WeTen-
SchappelijK gebied een uiTzonderlijKe preSTaTie geleverd 
heefT Ten voordele van de provincie limburg.
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  1.  Tonen wat nog mogelijk is.
  2.  Power naps/massages.
  3.  Loopbaanonderbreking aanmoedigen.
  4.  Geen bazen meer maar coaches.
  5.  Dieren op het werk.
  6.  Persoonlijke interesse stimuleren.
  7.  Dagelijkse slogan.
  8.  Persoonlijke pc-boodschappen door de baas.
  9.  Niet ergens “moeten” werken voor het leven.
10.  Weg niet korter maar aangenamer.
11.  Taxidienst vanuit het bedrijf.
12.  Facebook status op post-it bovenaan scherm kleven.
13.  Uitdaging van de dag, week, maand.
14.  Diensten op het werk: strijk, boodschappen.
15.  Bedrijventerreinen afschaffen.
16.  Alleen nog glazen gebouwen (daglicht).
17.  Workshops en lezingen over gelukkig zijn, 
 gedrevenheid.
18.  Schouderklopje/erkenning.
19.  Bedrijven verhuizen naar groene parken.
20.  Een café tegenover ieder bedrijf.
21.  Product experience days bij Jaga: arbeiders 
 ontwerpen een chauffage.
22.  Meer vrije tijd op het werk voor de ontwikkeling van 
 eigen ideeën.
23.  Werkweek verkorten zodat werknemers meer tijd 
 hebben voor familie en vrienden.
24.  Ieder bedrijf zijn funplace (meditatie op het werk).
25.  Sport/ontspanning op de werkplek.
26.  Flexibele werkuren zodat niet iedereen op hetzelfde 
 uur moet beginnen en stoppen (minder files).
27.  Werken met doelen: projectbasis i.p.v. uurbasis.
28.  Gedragscoaching: vriendelijkheid en service.
29.  Limburg herpositioneren als creatief centrum.
30.  Ondergewaardeerde beroepen opwaarderen.
31.  Nultolerantie voor pesten.
32.  Antizeurknop.
33.  Norm: iedere bureauwerker minsten 25m2.
34.  Buiten lunchen: dienstverlening aan de fabriek.
35.  Mooie sexy collega’s guaranteed.
36.  Totaal anders vergaderen: rechtstaand, 
 verwandeling (= al wandelend vergaderen).
37.  Iedere werknemer op zakenreis.
38.  Decorateur + budget om werkplek in te richten.
39.  Goed gezind en alle ruimte om het te uiten / 
 slecht gezind = aparte bureau.
40.  Bedrijfsfietsen i.p.v. bedrijfswagens.
41.  Meetings in the sky.
42.  Rubikubus met foto’s van collega’s.
43.  Een Bucky Laplasse in ieder bedrijf (acteur baas 
 laten vervangen).
44.  Originele namen voor bedrijven.
45.  Samen aankoop van energie.

46.  Systeemonafhankelijk werken.
47.  Moppen tappen.
48.  Rest waarde.
49.  Feestbook.
50.  Modulair werken: teams per project samenstellen.
51.  Kabellift Lommel-Hasselt.
52.  Een kookmoeder in ieder bedrijf.
53.  Starbucks feel bij wachten op openbaar vervoer.
54.  Treinstations aan bedrijven.
55.  Elke dag iedereen een hand geven.
56.  Helden.
57.  De kameraadschappelijke sfeer van de mijn met 
 café’s aan de overkant.
58.  Totale transparantie (ook de cijfers en de rentabiliteit).
59.  Verantwoordelijkheid geven en die ook respecteren.
60.  Baas mee op de vloer.
61.  Job switch.
62.  Geurmachine.
63.  Goede akoestiek.
64.  Zitwerk opwaarderen naar krukwerk of staanwerk.
65.  Als bedrijf regelmatig verhuizen.
66.  Knuffelmuur.
67.  Artificieel zonlicht als het slecht weer is.
68.  Oven koekjes en geurende koffie.
69.  Oppimpen van de werkkledij.
70.  Een I-pod voor iedere poetsvrouw.
71.  Collectieve liefdadigheid (voldoening creëren door 
 anderen te helpen).
72.  Corporate storytelling.
73.  Feel good (kleding advies, kapper, winkelboy, autowasser).

DE TOP 5
1. TRANSPARANTIE.
2. job SWiTch.
3. wERKPLEK.
4. Kleding oppimpen.
5. MAAK DEEL UIT VAN hET VERhAAL.

STefan KerKhofS: 
IK hEB hIER EEN PAAR IDEEËN GEhOORD DIE 
iK morgen ga implemenTeren.”

73 IDEEËN VOOR MEER fUN 
OP hET wERK.

”1994
DE KAMER VAN KOOPhANDEL LIMBURG 
VERhUIST NAAR hET “hUIS VAN DE 
ondernemer” aan de gouverneur 
ROPPESINGEL 51 IN hASSELT.

cussedpack  / bundle.be
90 % van ons leven brengen we door in gesloten ruimtes. 
Met de opwarming van de planeet kunnen we meer naar buiten.
Je hele kantoor meenemen? Geen probleem. Dat kan met dit 
‘climate proof’ ontwerp van het bundl team.  
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EEN VERwANDELING 

Een verwandeling = een wandelvergadering.
De huidige manieren van overleg voldoen niet qua efficiën-
tie noch qua beleving. Tevens wordt er te weinig onder-
scheid gemaakt tussen mededelingen en besluitvor-
mingsmomenten. Het blijkt dat mensen veel beter nadenk-
en en open staan voor nieuwe zaken als ze in beweging zijn 
(ook fysiek niet “verstarren”). Deze nieuwe vorm doorbreekt 
patronen: er zijn geen vaste zitplaatsen in een vaste ruimte, 
er is geen voorzitter doch ieder heeft zijn/haar eigen ver-
antwoordelijkheid, er zijn geen notulen, hooguit een be-
sluitenlijstje en tevens is er geen vaststaande volgorde in 
onderwerpen. In het verwandeling concept is alles gericht 
op beweging - actieve participatie - en eigen verantwoorde-
lijkheid.
New shoes today wil met het introduceren van het begrip 
verwandeling bijdragen aan nieuwe vormen van ontmoeten, 
overleggen en vergaderen. Het begrip en concept verwan-
deling is ‘open source’. Voel je vrij het te gebruiken, we horen 
graag je ervaringen en verbeteringen via: verwandeling@
newshoestoday.com.

POwER NAPS.
Tijdens de pauze kan iedereen een kwartiertje slapen. Daar 
kick je enorm van op. Of misschien kun je tijdens je werk 
een korte massage krijgen. In sommige Deense bedrijven 
gebeurt dit al.

feeSTboeK.com
Het Feestboek is een interne communicatietool waarmee je 
allerlei plezante dingen kunt doen. Je kunt er party’s mee 
organiseren maar ook oud speelgoed voor arme kinderen 
inzamelen. Iedereen heeft recht op een feest.

een gedragScoach.
Ieder bedrijf krijgt een gedragscoach die vriendelijkheid en 
fun stimuleert. Bij Torfs moet iedereen een goeiedag zeggen 
tegen de klanten. Dit wordt minutieus gecontroleerd. Als ie-
dereen zich goed aan deze regel heeft gehouden, krijgt alle 
personeel in die winkel een aankoopbon om gratis 
schoenen te kopen.

VERANDEREN OM TE VERBETEREN.
Mensen en bedrijven roesten soms vast. Daarom moeten 
werknemers en bedrijven meer verhuizen, van plaats veran-
deren. Letterlijk van plaats veranderen om de zaken anders 
te bekijken. Bazen gaan aan de band staan. Werknemers 
doen iedere week een andere job. Om de maand verhuizen 
we alle bureaus. Heel het bedrijf wordt naar een andere loca-
tie overgeplaatst. Zo verlaat je de comfortzone en wordt de 
motivatie om er terug in te vliegen gestimuleerd. 

EEN MEETING IS PAS GESLAAGD ALS IEDEREEN 
minSTenS drie Keer gelachen heefT.
SPONSOR A fUTURE.
Bedrijven gaan zich steeds meer met de maatschappij en 
met maatschappelijke behoeften inlaten. Want de maat-
schappij is hun markt. Bedrijven kunnen fosterparents 

worden, acties opzetten voor een beter milieu of voor een 
door een ramp getroffen gebied. 
Of korter bij huis oplossingen en kansen bieden aan hang-
jongeren. Doe samen met je personeelsleden iets goed. 
Stefan Kerkhofs: “Met Sponsor a Future haalden we hang-
jongeren van de straat en gaven hen een podium. Die 
jongeren bloeiden open en als ondernemer raakte ik daar 
emotioneel bij betrokken.

corporaTe SToryTelling.
Ieder bedrijf is een verhaal.
Ieder bedrijf heeft een verhaal. Ieder bedrijf heeft helden die 
een avontuur beleven. Ze beleven triomfen en lijden neder-
lagen. Er is drama, tragedie, spanning en humor. Bedrijven 
zijn verhalen die maar verteld moeten worden. Zo worden 
de mensen deel van het verhaal.
Ann Claes: “Ik merk vaak dat mensen een gezicht nodig heb-
ben, een leider. Dan weten ze voor wie of wat ze werken. 
Mensen moeten weten waarom ze iets doen. Fier zijn op 
wat ze doen. Dat is voor een stuk storytelling. Ze moeten 
het verhaal achter het bedrijf kennen. Als werkgever moet 
je een verhaal vertellen, een doel geven. Want naast eten en 
drinken hebben we ook andere noden.”

SEEEEERIOUSLY 
cool WorKplaceS
October 5, 2006 @ 2:23 pm · 
Filed under Best of site, Happy At Work
 Physical space matters. It’s easier to be productive, creative and 
happy at work in a colourful, organic, playful environment than 
in a grey, linear, boring one. And I’m not talking about the out-
side of the building. Many companies have buildings that are 
sleek, modern, architectural glass-steel-and-cement sculptures 
on the outside – and cubicle wastelands on the inside. These 
companies need to remember that most employees tend to work 
inside the building.
(Alexander Kjerulf AKA The Chief Happiness Officer is one of the 
world’s leading experts in happiness at work and the best-selling 
author of 3 books including Happy Hour is 9 to 5. He speaks and 
consults in businesses all over the world, including leading or-
ganizations like IBM, Hilton, LEGO, HP, IKEA and many others. 

Because loving what you do is just that damn important!).

TRANSPARANTIE.
Ann Claes: “Bij JBC streven we naar volledige transparantie. Elke 
maand worden alle werknemers op de hoogte gebracht van 
hoe het met het bedrijf gesteld is. Mijn broer brengt dan voor 
iedereen alle gegevens. Iedereen zit daar. Dat doet de markt, 
dat doen wij. Winst? Gegroeid? Gedaald?”
David Winkels: “Je kunt niet altijd even ver gaan met die trans-
parantie want niet iedereen kan de realiteit aan. Je moet oppas-
sen dat je geen paniek zaait.”
Ann Claes: “Dat heeft ook met storytelling te maken. Mijn broer 
brengt de strategie altijd in een verhaal. Hij zegt: het is deze 
week niet goed geweest, maar… En hij creëert een nieuw doel.”
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LIMBURGSE BEDRIJfSVERhALEN.
David Winkels: “Ik vind dat wij te weinig uitpakken met onze 
succesverhalen. We moeten die echt documenteren. Het 
verhaal van JBC eens opschrijven bijvoorbeeld. Ik vind dat 
goede dingen wereldkundig moeten worden gemaakt. Als 
we er binnen 150 jaar willen staan, moeten we aan iets gro-
ter denken. We moeten durven uitbreken.”
Ann Claes: “Je kunt ambitieus zijn en willen groeien, maar 
wel met behoud van bepaalde waarden. Je legt een aantal 
waarden vast en werkt in functie van die waarden.”

MENSEN MOETEN wETEN wAAROM zE IETS 
DOEN. fIER zIJN OP wAT zE DOEN. DAT IS 
STORYTELLING.

OUTfITS 
VAN DE TOEKOMST.
(Door Pieter-Jan Verachtert).

Versterkende pakken.
Deze pakken verlichten het fysieke werk. De mechaniek 
neemt de zwaarste last van de drager van het pak over 
zodat hij of zij zelf nog amper spierkracht moet gebruiken.

Van kleur veranderen.
Kom je op een feestje en heeft iemand hetzelfde jurkje 
aan als jij? Geen probleem. Met een simpele handeling 
krijgt je jurkje meteen een andere kleur. Je kunt tot in het 
oneindige personaliseren.

Kameleonpakken.
Je kleding verandert vanzelf als je van locatie verandert. 
Op kantoor is het zakelijk, kom je thuis, dan wordt het 
vrijetijdskleding.

Passende kleding.
Fout passende kleding bestaat niet meer. Je kleding past 
zich aan je lichaam aan. Dus nooit meer fout aanslui-
tende kleding.

Zelfreinigende kleding.
Arbeiders hoeven zich nooit meer zorgen te maken over 
smerige kleding. Vet-, smeer- en andere vlekken verdwi-
jnen vanzelf. Aan het einde van je werkdag ben je even 
proper als in het begin.

EEN BEDRIJfSSPROOKJE VAN 

1001 
nachT.
(Door Ann Claes).
Er was eens een meisje dat op school erg goed was in weten-
schappen. Haar ouders waren heel fier en stimuleerden haar om 
verder te studeren in een richting waar ze deze kwaliteiten het 
best kon ontwikkelen. Het meisje haalde haar diploma Industrieel 
Ingenieur.
Na haar studies ging zij aan de slag om antirimpelcrèmes en ver-
jongingszalfjes te maken. Maar zij zag het niet zitten om dat de 
rest van haar leven te doen. Zij vond het veel leuker om met kl-
eding mensen mooier te maken, zonder zalfjes en smeerseltjes. 
Dus volgde zij avondlessen voor modeontwerpster en tijdens het 
weekend ook nog voor grafisch ontwerpster. In haar garage be-
gon zij T-shirts te maken met leuke, grappige prints, die meteen 
in de smaak vielen bij de jeugd. Via het internet verkocht zij die 
T-shirts. Dat was een leuke manier om aan de kost te komen.
Na enkele maanden moest zij al op zoek naar iemand om haar te 
helpen. Zij vond 2 mensen die haar idealisme deelden. Een jong 
meisje dat snit en naad had gevolgd en dus zelf heel goed kled-
ing in elkaar kon zetten. En een buurjongen die net zijn diploma 
Handelsingenieur op zak had. Het meisje zag zichzelf niet echt als 
baas en vroeg hen om de zaak als 3 volwaardige partners te lei-
den. Op één voorwaarde: ze zouden altijd in consensus beslissen 
en nooit hun ideaal verwaarlozen om gezonde en leuke kleding 
te maken. 
Het tweede meisje hielp T-shirts maken maar naaide ’s avonds 
als zij thuiskwam ook nog jurkjes, rokken en broeken. Het eerste 
meisje vond dit zo tof dat zij samen combinaties begonnen te 
maken die ze via het internet verkochten. De jongen kwam terug 
van vakantie in Syrië met een groots plan. Hij wilde de lokale 
bevolking opleiden om hun collectie daar te produceren tegen 
betaalbare prijzen voor de klanten hier. Het begon met een at-
elier, waar werkloze jongeren leerden naaien. Elke naaister had 
haar eigen kleur labeltje dat in het kledingstuk werd genaaid. Zo 
kon iedereen die het stuk kocht zien wie haar kledingstuk had 
gemaakt. Bovendien konden de klanten via internet ook zien 
waar alles geproduceerd werd en hoe de persoon er uit zag die 
het stuk gemaakt had. Daar werd ook persoonlijke info vermeld  
over de arbeidster zodat elk  kledingstuk een gezicht kreeg.  De 
naaisters wilden natuurlijk allemaal dat hun kledingstuk er het 
mooist uitzag en deden extra hun best om alles er picobello te 
laten uitzien. 
Onze drie ondernemers bouwden in de loop der jaren een heus 
dorp uit met woningen, scholen en een ziekenhuis voor de lokale 
bevolking. Aan het eind van elk seizoen en voor de start van een 
nieuw seizoen, gingen zij naar hun productiedorp om samen te 
zitten met hun medewerkers. Dan deelden zij de verkoopcijfers 
met hen en vertelden over de marketingplannen en de strat-
egie voor het volgend seizoen. De arbeiders vertelden ook wat 
zij meemaakten en hoe zij dachten de productie te kunnen ver-
beteren. Iedereen dacht mee en alle ideeën vormden samen de 
strategie voor het volgend jaar.
Na verloop van tijd wilden zij ook werken met prints die ont-
wikkeld werden door de lokale bevolking. Deze prints weer-
spiegelden de cultuur en de geschiedenis van Syrië. Dit viel zo in 
de smaak bij de jeugd dat hun collectie megapopulair werd. De 
combinatie van lichaamsvriendelijke stoffen, productie en creatie 
in samenwerking met de lokale bevolking en verkoop via het in-
ternet waren de bouwstenen van hun succes. 
Zij werkten nog lang en gelukkig samen.

”
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De toekomst voorspellen is niet eenvoudig. Velen hebben 
er hun tanden al op stuk gebeten. Wie had 150 jaar geleden 
durven voorspellen dat we naar de maan reizen, in een auto 
rond rijden of op een paar uur rond onze aardbol zouden 
vliegen? Of wie had 40 jaar geleden durven voorspellen 
dat we allemaal met een telefoontje aan ons oor over straat 
zouden lopen? Dat we permanent bereikbaar zouden zijn, 
altijd en overal zouden weten waar we ons precies be-
vinden? Toch kun je bepaalde tendensen ontwaren. Nu be-
schikken we al over aanwijzingen waar we binnen 10, 20 of 
30 jaar zullen staan. Welke producten we zullen gebruiken 
en dus ook zullen maken. Futurisme? Soms wel, soms niet. 
Overal in de wereld wordt over de industrie van de toe-
komst nagedacht. Dat levert nieuwe producten op maar ook 
nieuwe jobs, die nu nog niet bestaan. We zullen in Limburg 
producten maken die goed zijn voor het milieu, goed voor 
de mens, goed voor de aarde. En we gaan er onze welvaart 
mee verhogen. 
Pieter-Jan Verachtert: “Het heeft met respect te maken.”
Mario Fleurinck: “We zitten op een kantelpunt. Dient tech-
nologie om de wereld om zeep te helpen of om hem te red-
den? Daarom moeten we bezig zijn met de technologie van 
de toekomst. In mijn wereld van de toekomst bestaat jouw 
product misschien niet meer. Dat is zeer beangstigend voor 
veel ondernemers.”

DE PROBLEMEN VAN DE TOEKOMST wORDEN 
NIET OPGELOST MET DE hEfBOMEN VAN hET 
VERLEDEN.

ThE BREw MATRIx.
Al onze producten zijn in balans.
In Limburg gaan we duurzame, milieuvriendelijke en 
economisch verantwoord producten produceren. Daarom 
gebruiken we de BREW matrix als leidraad om investerings-
beslissingen te nemen. BREW staat voor Business Resource 
Efficiency & Waste metric’s. Bij BREW worden twee econo-
mische en 5 duurzaamheidcriteria gebruikt om investe-
ringsbeslissingen af te toetsen.

hfDSTK7IN
LIMBURGMAKENwE
DUURzAME
NIEUwEproducTen

Mario Fleurinck: “Bij een presentatie van deze matrix worden 
de meeste mensen onzeker. Soms zelfs vijandig, want al hun 
beslissingsmodellen worden hierdoor in vraag gesteld. We 
zullen nochtans zeer voorzichtig moeten omspringen met 
onze beschikbare grondstoffen. Eindproducten moeten we 
maximaal recycleren.”
Grete Remen: “Wij waren heel fier toen we Ecover produc-
ten mochten verdelen. Maar hoe weinig gehoor we toen 
vonden bij de distributeurs en de winkelketens. Daar waren 
de mensen niet mee bezig, zeiden ze. En kijk nu eens…”

cradle-To-cradle.
In Limburg produceren we “van wieg tot wieg”. We gooien 
geen grondstoffen meer weg. Niet omdat we groene jong-
ens zijn geworden maar omdat we die grondstoffen nodig 
hebben. Alles wordt opnieuw gebruikt en zorgt voor een 
nieuwe, rendabele industrie. Dit principe wordt door ieder 
Limburgs bedrijf toegepast omdat het hun rentabiliteit ver-
hoogt.
Mario Fleurinck: “In mijn besluitvormingsproces staat het 
principe van de oneindige materiaalcyclus centraal. Dat is 
een levensduurcyclus waarbij materiaal in zijn pure vorm 
telkens opnieuw hergebruikt wordt. Ons aandeel is vorm-
geving toevoegen en daardoor operationeel toegevoegde 
waarde en tewerkstelling creëren. Dit proces kadert binnen 
de cradle-to-cradle filosofie. De eerlijkheid verplicht me te 
vermelden dat de hedendaagse situatie ook goed is. Wan-
neer een persoon sterft en begraven wordt, keert een im-
plantaat terug naar de aarde. Alleen gaan er dan opnieuw 
enkele duizenden jaren overheen. Wij verkorten die cyclus 
door het implantaat te recycleren en onttrekken daardoor 
minder grondstoffen aan de bodem. Wat ontgonnen is 
wordt maximaal hergebruikt. Hierdoor behouden we de ba-
lans tussen gebruiksgrondstoffen en voorraden.”

blue economy.
Van een groene naar een blauwe economie.
In Limburg kiezen we na de groene economie resoluut voor 
blauwe economie. Dat is de toekomst. Daardoor krijgen we 
voorsprong. Iedereen is met groene economie bezig. In Lim-
burg zetten we een stap verder. We kiezen voor een indu-
strie die ecologisch bewust is en economisch robuust. Het 
is een keuze voor nieuwe producten, nieuwe productieme-
thodes en een nieuwe wereld die we niet langer leeg zuigen. 
Bovendien zal deze nieuwe industrie ons ontelbare nieuwe 
jobs opleveren.
Groene economie is in. Het helpt veel bedrijven om de 
omslag te maken naar minder milieuvervuiling en naar ener-
giebesparing. Het helpt ook veel bedrijven om te diversifiëren 
naar nieuwe markten en een nieuwe economie. Vaak met veel 
overheidssteun. Maar groene economie is niet zaligmakend. 
Zonnepanelen en elektrische batterijen zijn nog > 

IN LIMBURG 
MAKEN wE DUURzAME 
nieuWe producTen.

”

1995
NAAR AANLEIDING VAN zIJN 70STE VERJAARDAG 
wORDT hERMAN DESSERS GEhULDIGD MET EEN 
liber amicorum.
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altijd milieubelastend: er komt mijnbouw aan te pas, het ge-
bruik van chemicaliën of energieverslindende recyclage. Al 
is het minder dan in een traditioneel productieproces.

BLAUwE INNOVATIE.
“Blauwe economie” stoelt op hoofdzakelijk fysische, natuur-
lijke processen in harmonie met ecosystemen. Plastic wordt 
bijvoorbeeld gemaakt van landbouwgewassen. Natuurlijke 
processen worden met behulp van hoogtechnologische toe-
passingen omgezet in ecologisch verantwoorde producten, 
die rendement opleveren en een reële behoefte lenigen. In 
een “groene economie” zijn we er ons van bewust dat het zo 
niet verder kan. Dat de aarde een grote bol is waar wij gaten 
in maken en die wij leeg zuigen. Met een “blauwe economie” 
zijn we er ons ook van bewust dat het anders moet. We zijn 
het eens met de principes van de groene economie maar 
vragen ons af hoe we dat economisch kunnen oplossen. 
Mario Fleurinck: “Ik ben een adept van de blauwe economie. 
Duurzaam omgaan met grondstoffen, energie besparen, je 
supply chain zo kort mogelijk houden door te digitaliseren. 
We gaan verder op de groene economie. Groene economie 
is je bewust worden van het feit dat we zo niet verder kun-
nen met de planeet en dat wat we doen een kost heeft. In 
de blauwe economie gaan we technologieën ontwikkelen 
waardoor we tewerkstelling creëren die ons moet helpen 
om vervuilende industrieën te transformeren en hen door 
middel van doorbraaktechnologie terug te brengen tot de 
essentie. Een automobielproducent wordt dan een leveran-
cier van transportbeleving.”

We Kiezen voor een induSTrie die ecologiSch 
beWuST iS en economiSch robuuST.
...The new report to the Club of Rome
Inspired by nature, it describes 100 Innovations which can create 
100 million jobs within the next 10 years. Welcome to the opportu-
nities and potentials of The Blue Economy! Feel free to register to 
our community or just have a look. 
Get an overview
If you do not want to read the whole book at a time, you can read 
and watch short introductions and videos about the 100 innova-
tions.
Discover new business models
Every week we present the details of one of the 100 innovations, 
including market analysis and a description of the opportunities 
as well as the scientific background.
Discuss with the experts
Which innovation is suitable for which Branch and which region? 
What has been applied up to now, which theories are still to be 
put in practice?
Present your own projects
Do you know or run a business which fits into The Blue Economy? 
Here you can find business partners, multiplicators or even inves-
tors!
Meet the makers
Get in touch with The Blue Economy: we present livestreams from 
events and workshops by and with the innovators.
The sourcing of the raw material for plastics has forced scientists 
and business developers to rethink the strategy forward. Nature-
Works, the American-Japanese joint venture between Cargill and 
Teijin continues to work with corn as the main source of starch 
which is the raw material for bioplastics. This...> more

1/ DE VORTEx.
De Vortex is een soort turbine 
gebaseerd op de gulden snede 
waarlangs water zichzelf zuivert. 
Er wordt niet de minste energie 
aan toegevoegd. Waterzuivering 
en de productie van drinkwater 
is wereldwijd booming business.

2/ DE VLIEGEN-
LARVENKwEKERIJ.
De vliegenlarvenkwekerij is een 
geïntegreerd biosysteem waar 
met slachtafval vliegenlarven 
worden gekweekt. Vliegenlarven 
bevatten enzymen die antibi-
otica kunnen vervangen.

3/ METhAAN 
omzeTTen in co2
Als de ijskappen smelten komt 
zoveel methaan vrij dat we 
stikken. Methaan omzetten in 
CO2 is dus levensnoodzakelijk. 
Nu reeds bestaan er business-
modellen waarbij koffie afval de 
grondstof is om paddestoelen te 
kweken.

4/ groene 
BATTERIJEN.
Groene batterijen worden 
gevoed door lichaamswarmte, 
geluid en beweging. Zij vervan-
gen traditionele batterijen in 
kleine elektronische apparaten.

5/ GLAS ALS 
BOUwMATERIAAL.
Glasafval wordt verwerkt in 
glaslaminaten.

6/ BIODIESEL.
De eerste brommer van Honda 
in 1947 reed op terpentine. 
Terpentine is een restproduct 
van rubber dat we uit pijnbomen 
halen. Het wordt nu gebruikt 
als additief in verf. Het zou een 
perfecte biobrandstof kunnen 
worden. We kunnen nieuwe 
bossen aanleggen en brandstof 
produceren.

7/ zIJDERUPS-
producTie.
Zijde is een zeer sterk product 
dat titanium of polymeren kan 
vervangen. Het wordt geprodu-
ceerd door rupsen.

8/ OMGEKEERDE 
PIGMENTERING.
Met omgekeerde pigmentering 
kan men op een optische manier 
kleur maken. Zo kan men dak-
pannen maken die in de zomer 
wit kleuren en in de winter zwart 
om beter te isoleren.

9/ OPNIEUw METAAL.
Het metaalafval neemt toe. 
Er bestaan bacteriën die dit 
metaalafval kunnen verwerken 
en sorteren tot nieuw ruw 
metaal dat opnieuw gebruikt 
kan worden.

10/ TERMIETEN-
Technologie.
Nu al worden gebouwen ge-
bouwd die dankzij technologie 
gebaseerd op de studie van 
termieten volledig energiearm 
zijn, een permanente tempe-
ratuur van 20°C hebben en een 
constante vochtigheidsgraad.

Gunther Pauli. (Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
Gunter Pauli (Antwerpen, 3 maart 1956) is voormalig eigenaar van het Bel-
gische bedrijf Ecover, een bedrijf dat zich toelegt op het produceren van bio-
logisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. In 1994 stichtte hij ZERI (Zero 
Emissions Research and Initiatives), dat gelanceerd werd door de United Na-
tions University in Tokio. ZERI richt zich op het ontwikkelen van kenniscen-
tra met als doel duurzame productiemethoden te ontwikkelen zonder afval. 
Gunter Pauli belichaamt de blue economy. Momenteel leidt hij een denktank 
waar hij samen met ingenieurs, economen en wetenschappers businessmod-
ellen uitbouwt voor de blue economy. Zij werken aan 100 innovaties die in de 
komende jaren nieuwe ondernemingen en nieuwe jobs creëren. 
Meer op: www.zeri.org

(Bron: www.blueeconomy.de)

10 NIEUwE INDUSTRIEËN
In de toekomst zullen we in Limburg een aantal industrieën zien ontstaan 
die gebaseerd zijn op de principes van de blue economy. Deze industrieën 
zijn hoofdzakelijk gestoeld op fysische, natuurlijke processen in harmonie 
met ecosystemen. Vergis je niet! Dit is geen science fiction. Deze industriële 
toepassingen uit de blauwe economie zijn reëel. De technologie bestaat, er 
werden businessmodellen voor ontwikkeld en er is een markt voor.

VOOR LIMBURG.
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creëren. Na de fysieke benadering in de hedendaagse ge-
neeskunde gaat de nieuwe generatie op zoek naar che-
mische sleutels die ons brein en bij uitbreiding ons lichaam 
sturen.

BREINSTIMULERING.
De technologie zal toelaten dat als je aan iets denkt, je pc 
deze gedachten kan lezen en dus ook alle displays in de 
buurt kan sturen. Deze displays zullen vervangen worden 
door een bril waarmee je onmiddellijk in die virtuele wereld 
kunt treden.
Mario Fleurinck: “Het veralgemeend gebruik van sociale 
netwerken laat ontwikkelaars ervan toe om semantische 
analyses uit te voeren op gebruikersniveau. Dit laat hen ook 
toe om doelgericht en op maat advertenties en/of kennis 
aan te bieden. Dit vormt de basis voor het internet in twee 
richtingen, raadplegende (Web 2.0) en sturende (Web 3.0) 
IT systemen.”

SUPER VOEDSEL.
Het zal perfect mogelijk worden de energiewaarde van een 
tomaat te verhogen tot die van 10 tomaten. Dit kan een 
oplossing bieden voor de honger in de wereld en het trans-
port van voedsel verminderen.

draadlooS eleKTriciTeiTTranSporT.
Bill Gates heeft onlangs 1 miljard dollar geïnvesteerd in een 
project om elektriciteit draadloos te transporteren.
Mario Fleurinck: “Doorgedreven technologische integra-
tie maakt de systemen en hun infrastructuur kwetsbaar. 
Daarom zal een pact worden gesloten tussen de content 
aanbieder en de infrastructuur beheerder. Benchmark is 
hierin cruciaal. Hoe beperkt men zijn afhankelijkheid van in-
frastructuur? Door er geen gebruik van te maken en dus te 
streven naar draadloos energietransport en/of IT streaming.”

fUN INDUSTRIE.
De fun industrie zal toenemen omdat onze hersenen zodan-
ig belast worden door nieuwe technologie en kennis dat we 
lichamelijk moeten ontstressen.
Stefan Kerkhofs: “Ik ben blij het te horen.”

die nieuWe producTen en fabrieKen zullen 
hELEMAAL ANDERS zIJN DAN wE GEwOON zIJN.
Mario Fleurinck: “De globalisering legt de acceptatiebesliss-
ing bij de nieuwe opkomende economische machten. Het 
aanbod van nieuwe diensten zal dus niet langer op maat 
van ons Westers waarden- en behoeftepatroon gebeuren. 
Dit zal de globale sociale integratie bevorderen en ons tol-
eranter maken voor andere en nieuwe beschavingen. Het 
Chinees restaurant om de hoek krijgt zo een andere maat-
schappelijke positie. Het wordt namelijk een aanbieder van 
een Oosterse filosofie.”

Niets is nog wat het lijkt. Maar het brengt wel op.

Veel van de producten die we in de toekomst gaan maken 
en kopen zullen helemaal anders zijn dan we gewoon zijn. 
Voor sommigen zullen deze nieuwe producten gek in de 
oren klinken, maar dat was 50 jaar geleden ook het geval 
voor een gsm, een gps, een IPad, een microgolfoven of een 
gameboy. Als we willen weten wat de producten van de toe-
komst worden, moeten we uitgaan van de huidige trajecten 
die al bestaan, maar ook rekening durven houden met vol-
ledig nieuwe trajecten.
Mario Fleurinck: “We mogen niet in bestaande patronen 
denken. De volgende industriële (r)evolutie ontstaat pas 
op voorwaarde dat de consument de basis ervan accep-
teert. Deze aanvaarding komt er enkel wanneer er voor 
de gebruiker een voordeel inzit. Dit duidt de consument 
via interactie op sociale netwerksites en discussiefora. Het 
resultaat kunnen we materialiseren en er diensten en busi-
ness rond ontwikkelen. Daaruit ontstaan producten die in 
fabrieken of micro home labs worden gemaakt. Uiteraard 
zullen deze bedrijfsomgevingen er totaal anders uitzien, 
maar wel door ons collectief bepaald. Individuele invloed, 
via sociale netwerken, bij het besluitvormingsproces levert 
namelijk een hogere collectieve verantwoordelijkheid bij de 
effectieve uitvoering ervan.”

hoogTechnologiSch fruiT.
Met biochemische spitstechnologie worden nu al aardbeien 
gekweekt met omgekeerde osmose. Dat is dus een stukje 
technologie waarmee je een succesvol maar ook eerlijk 
product kunt maken. Limburg is een bekende fruitstreek. 
Hoogtechnologisch fruit hoort hier zeker thuis.
Mario Fleurinck: “Overconsumptie in het Westen zal door 
de toenemende invloed en behoefte van de nieuwe eco-
nomieën verdwijnen. Daarom zal het noodzakelijk zijn om 
onze voedselpiramide efficiënter te beheren. Dit kunnen we 
doen door de voedingswaarde te maximaliseren. Hieruit zal 
een voedingssector ontstaan met de focus op energetische 
waarde en niet langer op geteelde cosmetische volumes.”

lichaamSdelen op maaT.
In de toekomst zal het mogelijk zijn om lichaamsdelen op 
maat te maken. Dit zal in een totaal ander soort fabriek ge-
beuren. Nu worden bijvoorbeeld al levers gekweekt op de 
rug van varkens omdat het grootste deel van het DNA van 
een varken identiek is aan dat van een mens. In de medische 
wereld is er een grote behoefte aan levers. Het is dus com-
mercieel interessant om deze technologie te implemente-
ren. Dan is het niet ondenkbaar dat er een fabriek komt waar 
men varkens kweekt waarop levers worden gekweekt.

SenSing Technology.
Het onderzoek naar chemische oplossingen voor psychische 
problemen is al ver gevorderd. Met nanochemie wordt het 
mogelijk om psychische problemen op te lossen. We zul-
len bepaalde delen van de hersenen kunnen stimuleren of 
uitschakelen en zo een beter leven voor heel wat patiënten 

NIEUwE LIMBURGSE 
producTen.

TOP 10 NIEUwE 
producTen.
1.   Lichaamsdelen op maat.
2.   Preservative technology.
3.   Remote sensing producten.
4.   Medische tankstations 
  (adrenaline bijtanken).
5.   Spraak- en begrijptechnologie.
6.   Terug naar traditie 
  (een haringbar in Hasselt).
7.   Totaal ander voedsel.
8.   Wellness producten 
  (zorg, impulsen, mental coaching).
9.   Biotech producten.
10. Draadloze elektriciteit.
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11. Weather Modification Police: 
   in sommige delen van de wereld worden nu al wolken gestolen om regen 
   te produceren of wordt het weerpatroon gemanipuleerd van op duizenden 
   kilometers afstand. Een Weather Modification Police zal in de gaten moeten 
   houden wie de toestemming heeft om raketten af te vuren met zilver iodine, 
   waardoor men regen uit voorbijtrekkende wolken kan laten vallen.

12. Virtual Lawyer:  vermits ons dagelijks leven zich steeds meer online afspeelt, hebben we 
   juridische specialisten nodig om disputen te beslechten tussen burgers 
   die zich in verschillende juridische gebieden be-vinden.

13. Avatar Managers:  interactieve avatars zullen steeds meer de plaats innemen van leerkrachten of 
   hen minstens bijstaan in de virtuele leerwereld. Avatar Managers moeten er 
   op toekijken dat de avatar en het menselijk wezen perfect aan 
   elkaar aangepast zijn.

14. Alternative Vehicle Developers: 
   designers en producenten van de volgende generatie transportmiddelen. 

15. Narrowcasters:  vermits massamedia (broadcasters) steeds meer gepersonaliseerd worden 
   zal de behoefte aan specialisten in narrowcasting, of het aanpassen van zowel 
   algemene als commerciële content aan de persoonlijke noden van 
   het individu, toenemen. 

16. Waste Data Handler:  specialisten die een veilige buffer vormen voor mensen die niet constant 
   gemonitored willen worden, elektronisch of anders.

17. Virtual Cluster Organizer: specialisten die helpen ons elektronisch leven te ordenen. 
   Clusterma-nagement kan gaan van het efficiënt afhandelen van e-mails, 
   ordenen van data, het management van elektronische ID’s, tot het 
   rationaliseren van alle applicaties die wij gebruiken.

18. Time Broker:  alternatieve vormen van betalen en betaalmiddelen zullen toenemen. 
   Time banking bestaat ondertussen al 20 jaar. 

19. Social Networker:  sociale werkers voor mensen die er niet in slagen zich in te schakelen in 
   de toe-nemende netwerkmaatschappij.

20. Personal Branders: gespecialiseerd in het creëren van een persoonlijk “merk” op sociale en andere 
   media. Welke persoonlijkheid wil je uitstralen op je blog of op Twitter? Welke 
   persoonlijke waarden wil je aan je imago koppelen? Blijft je imago 
   consistent met je echte persoonlijkheid en jouw doelen? 

(deze lijst “jobs met een toekomst” werd opgesteld door verschillende leden van “the association of professional futurists” en wordt con-
stant bijgewerkt. Het uitgangspunt is bestaande technologie en de kans dat mensen effectief voor deze dienst zullen willen betalen).

Mario Fleurinck: “Technologische microtendensen met een globale hefboom creëren de ondernemingen 
van de toekomst. Tewerkstelling wordt niet gecreëerd maar is het resultaat van een efficiënte invulling en 
aansluiting bij die microtendensen. En uiteraard is het nog altijd beter om zelf trendsetter te zijn.”

PERSONEELSAD-
VERTENTIE.
JOBS MET EEN TOEKOMST. inTernaTionale virTuele bedrijvencluSTer 
MET hOOfDVESTIGING IN LIMBURG zOEKT VOOR ONMIDDELLIJKE 
INDIENSTTREDING VANAf 1 JANUARI 2030:
1. Body Part Maker:  door de evolutie in bio-tissues, robotica en plastics is het maken van lichaams-
   delen – van organen tot ledematen – nu mogelijk en groeit de vraag naar 
   body part makers, body part stores en body part repair shops.

2. Nano-Medic:   nanotechnologie biedt een enorm potentieel voor een hele reeks subato
   mische “nano-scale” onderdelen, implantaten en procedures die de persoon-
   lijke gezondheidszorg helemaal kunnen veran-deren. Daarom stijgt de 
   vraag naar nano-medische specialisten die deze behandelingen beheersen.

3. Pharmer of Genetically Engineered Crops and Livestock: 
   new age landbouwers die genetisch gemanipuleerde gewassen en vee
   kweken om therapeutische proteïnen te produceren zoals vaccindragende 
   tomaten of genezende melk van koeien, schapen en geiten.

4. Old Age Wellness Manager: 
   moet beschikken over medische, farmaceutische, psychiatrische, sociale en
   fitness skills om de verschillende gezondheids- en persoonlijke noden 
   van een verouderende bevol-king op te vangen.

5. Memory Augmentation Surgeon: 
   chirurgen die extra geheugen kunnen inplanten om de geheugencapaciteit 
   te verhogen en mensen kunnen behandelen die teveel informatie hebben
   opgeslagen en geen bijkomende informatie meer aan kunnen.

6. New Science Ethicists:  door de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen in nieuwe, zeer 
   gevarieerde gebieden zoals cloning, proteomics en nanotechnologie, is een 
   nieuw soort ethici nodig om de maatschappij bij te staan bij de keuzes en 
   ontwikkelingen die voor de samenleving nuttig zijn. Veel wetenschap zal 
   namelijk niet meer gaan over “kunnen we het” maar over “zouden we 
   het wel doen”.

7. Space Pilots, Architects and Tour Guides: 
   na het succes van Virgin Galactic hebben verschillende ondernemingen de 
   ruimte ontdekt als toeristische bestemming. Daarom stijgt de nood aan 
   getrainde ruimtepiloten en toeristische ruimtegidsen, maar ook aan 
   architecten die de gebouwen en omgeving in de ruimte moeten inrichten.

8. Vertical Farmers:  het concept van verticale boerderijen in steden met hydroponically-fed voed
   sel op appartementsgebouwen wordt ingevoerd. Hierdoor kan de inname 
   van land drastisch verminderen en dus ook de ecologische druk op de be
   schikbare oppervlakte. Verticale landbouwers combineren 
   wetenschappe-lijke en biologische kennis met ingenieurschap.

9. Climate Change Reversal Specialists: 
   door de dreiging van de klimaatverandering zijn een nieuw soort ingenieurs/
   wetenschappers nodig die de effecten van klimaatverandering kunnen 
   verminderen of zelfs omdraaien. 

10. Quarantaine Enforcers: als een dodelijk virus zich begint te verspreiden zullen slechts 
   weinig mensen en landen hierop voorbereid zijn. Daarom zullen we 
   specialisten nodig hebben om de poorten gesloten te houden.

fUTURE
EN 
U?
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LANDBOUw Of LABO?
(Door Grete Remen) 

Ik zou alleen maar eten wat mijn betovergrootmoeder zou herkennen als voedsel, als eten. 
Helaas, we moeten vooruit, niet achteruit, nostalgie is niet aan de orde. 
Shockerend vind ik volgende publiciteit van een voorgestoomde lasagne, te koop bij 
Albert Heijn uit een Nederlandse krant: “deze lasagne kost nog minder dan deze krant”. Stop! 
We gaan naar 12 miljard mensen in 50 jaar tijd, dus al die monden kunnen niet gevoed 
worden volgens onze huidige methodes… Noodzakelijke alternatieven dringen zich op, 
namelijk de “kleine voetafdruk van de Limburgers” (geen veeteelt, geen mestoverschotten, 
minder landbouw en massaconsumptie, beter leefmilieu)! 
Zoals Einstein het zo mooi formuleerde: “niets is beter voor de gezondheid en onze kans om 
te overleven dan stoppen met vlees te eten”. 
Wij gaan met z’n allen insecten eten, verrijkt met algen uit de zee en op smaak gebracht 
met vitaminen, mineralen en proteïnen. Het volgende menu doet mij alvast watertanden:

Voorgerecht:
Gepocheerde Zuid-Aziatische boomkrekels en gefrituurde spaanse vlieg (als afro-
disiacum) op een bedje van viooltjes en zeewier, overgoten met een nitro-dressing 
van meikever-sap.

Hoofdgerecht:
Gestoomde zeekwallen gedresseerd met houtwormen, vergezeld van een groen-
tekransje bestaande uit jonge scheuten van brandnetels, klavers en klimopwortels. 
Keuze uit verschillende sauzen: B12, vit A5, vitC met K of nacl.

Dessert:
Een lepelschotel met diverse vitaminen, proteïnen en mineralen, afhankelijk van 
het seizoen. Voor de kleinsten: keuze uit verschillende lolly’s (meelworm met sinaas-
smaak, krekel met muntsmaak en schorpioen met aardbeiensmaak).

Dit menu is top in de tweede helft van de 21ste eeuw. Niet alleen voldoende in voorraad, 
een nieuwe smaaksensatie, maar ook hebben deze lekkernijen een hoge voedingswaarde 
(vooral eiwitten en vitaminen), weinig vetten en dragen ze vooral bij tot een beter leefmi-
lieu. Vanaf 2060 is “duurzaam eten” het codewoord.
Al deze ingrediënten (insecten) worden gekweekt in kweekruimtes. Ze worden gevoed met 
uitsluitend Limburgse plantaardige producten.
Het fenomeen “eten” en voedsel tot zich nemen wordt een louter “technische” aangelegen-
heid. We gaan eten als ons lichaam dit vraagt. We krijgen een soort polshorloge, dat ons 
een signaal geeft wanneer we moeten eten, hoeveel proteïnen, koolhydraten, vetten enz… 
Problemen als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, cholesterol… de wereld uit, op naar 
een gezonder Limburg!

Wil men toch nog “lekker eten” volgens de old school, genieten van de gezelligheid en de 
entourage, dan creëren we in Limburg een 3D-belevingsrestaurant, waar de lekkerste ding-
en virtueel op ons bord liggen, het smaak- en kauwgevoel blijft, we geraken in een trance 
door deze heerlijke lekkernijen, en toch is dit alles fake. We hebben wel het gevoel en de 
voordelen, maar niet de “nadelen” van al dit lekkers! Is dit geen schitterend innovatief res-
taurant voor Limburg? Laten we het ineens “Virtual food van Limburgse bodem” dopen. Of 
“van Pastinaak naar Purpermot en Paardenbloem”. Smakelijk!

OP hET MENU IN 2060.

Matt Brown, student Interaction Design aan het  
Swedish Umeå Institute of Design, is de man 
achter het project ‘Food and the Future of IT’. 
In 2040 zal iedereen een 3D printer hebben om 
instant food te maken op basis van cell multipli-
cation en proteïnen.

2002
DE VLAAMSE KAMERS VAN KOOPhANDEL fUSIONEREN MET hET 
vlaamS economiSch verbond ToT voKa, heT vlaamS neTWerK 
VAN ONDERNEMINGEN. VOKA VERTEGENwOORDIGT 18000 
ONDERNEMINGEN. DIT IS 66% VAN DE TOEGEVOEGDE wAARDE IN 
VLAANDEREN EN 65% VAN DE PRIVATE TEwERKSTELLING. IN TOTAAL 
GAAT hET OM MEER DAN 910.000 wERKNEMERS.
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hfDSTK8DESUPER-
BASTAARD
wORDTIN
LIMBURGGEBOREN

Koen Vanmechelen 
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
Koen Vanmechelen (Sint-Truiden, 26 augustus 1965) is een Belgisch 
hedendaags, conceptueel kunstenaar. Veel van zijn kunst staat in het teken 
van de kip. Vanmechelen is vooral bekend van The Cosmopolitan Chicken, 
een internationaal project waarbij hij via de kruising van nationale kip-
penrassen op zoek gaat naar de ultieme kip. Momenteel woont hij in de 
Belgische gemeente Meeuwen-Gruitrode, maar zijn atelier is gevestigd in 
de Limburgse provinciehoofdstad Hasselt. Op 28 mei 2010 heeft hij van de 
Universiteit Hasselt de titel “doctor honoris causa” ontvangen. Hij ontvangt 
dit eredoctoraat in het teken van “Art meets science”: Vanmechelen werkt 
samen met wetenschappers en artsen.[1]

iK Wil nieT praTen over een mulTicul-
TURELE SAMENLEVING. IK wIL PRATEN 
over een inTerculTurele Samenleving 
OMDAT wE DAAR MET ELKAAR BESTAAN 
EN NIET NAAST ELKAAR.
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De Limburgse multiculturele diversiteit is een van onze 
sterkste troeven. Onze diverse kleuren en origines kunnen 
ons een gigantische voorsprong geven op andere regio’s. 
Als we maar willen… Hoe meer kleur, hoe beter. Hoe meer 
diversiteit, hoe beter. En dat het nu net een Limburgse kun-
stenaar is die met een conceptueel kunstwerk het ultieme 
bewijs hiervan levert. 
Met zijn Cosmopolitan Chicken bewijst Koen Vanmechelen 
niet alleen creatief maar ook wetenschappelijk dat diver-
siteit, kruising en onze multiculturele smeltkroes de beste 
garantie zijn om te overleven. Die superbastaard wordt in 
Limburg geboren. Houd de suikerbonen al maar klaar.
Koen Vanmechelen toont een sms-bericht dat hij net heeft 
ontvangen: “Thx for the effort. I’m sure something will drop 
out of the sky someday. If not, you’ll make it drop.”
Koen Vanmechelen: “Oké, ik ben er klaar voor.”
Wat houdt jou nog in Limburg?
Koen Vanmechelen: “Wat mij hier houdt? Dat dit een grens-
gebied is. Altijd geweest. Limburg was ontwikkelingsge-
bied. Twintig jaar geleden vroegen ze me al: wat doet een 
kunstenaar als jij in zo’n gebied? Daar is toch niks te beleven. 
Als je een beetje serieus bent, vertrek je naar Brussel, Gent 
of Antwerpen. Ik heb dat altijd naast me neergelegd. Voor 
mijn project heb ik grote landbouwgebieden nodig. Laat 
een haan maar eens kraaien in het centrum van Brussel… 
Ik zit hier goed. Hier breken grenzen open. Acht luchthavens 
in een straal van 120 kilometer. Ik kan het vliegtuig nemen 
in Düsseldorf, Keulen, Maastricht, Eindhoven, Brussel, Ant-
werpen, Luik en Charleroi. Wij hebben een enorme vrijheid 
doordat we in dat grensgebied zitten.”
Daarom ben je hier gebleven?
Koen Vanmechelen: “Ja, omdat ik me hier kan verplaatsen. 
Naar Duitsland of Nederland kan. Als jonge gast vond ik al dat 
afstanden niet bestonden. Ik heb geen grondbinding, maar 
ik zie toch iedere keer dat ik graag terugkom. Ik zit graag in 
deze grensomgeving. Zij prikkelt en geeft creativiteit.”

Maar echt spannend kun je Limburg toch niet noemen?
Koen Vanmechelen: “Net wel. Als je midden in het geweld 
van een grote stad zit, word je onderdeel van dat geweld. 
Maar ik zit liever op de rand omdat die rand de spanning le-
vert. Een kip zit ook op de rand. Op de rand van de jungle en 
de bewoonde wereld. Ik vind het als kunstenaar belangrijk 
dat ik de bewoonde wereld kan aanschouwen maar ook de 
jungle zie. Ik vind dat wij de voordelen van ons grensgebied 
moeten bewaren. Daarin zijn we nieuw, uniek. Daarin kan 
een nieuw soort mens ontstaan.”

DE G-SPOT.
In dit boek wordt Limburg vergeleken met een G-spot. Iets waar 
je lang naar moet zoeken, maar als je het gevonden hebt, levert 
het veel genot op. Is dat ons beroemde Limburggevoel?
Koen Vanmechelen: “Ik ben de grootste tegenstander van 
dat Limburggevoel. Maar ik ben ook de grootste fan van 
Limburg. Versta je? We moeten met onze dynamiek naar 
buiten. Niet met van die flauwekul. Ik zie dat wij een grens-
streek zijn. Ik zie mensen die tegenslagen overwinnen. Je 
moet het maar doen. Een mijnstreek die teloorgaat en zich 
helemaal reorganiseert. Daar komen sterkere volkeren uit.”
Er wordt ook gezegd dat wij een landmark nodig hebben 
om Limburg op de kaart te zetten. 
Een Limburgs Guggenheim.
Koen Vanmechelen: “Ik zou dat niet uitsluiten. Maar je moet 
dat niet zetten. Je moet dat laten groeien. Ik ga hier bin-
nenkort in Hasselt de Open University of Diversity oprichten. 
Daar kunnen dan de activiteiten van de drie foundations die 
ik heb opgericht worden gehouden. Dan spreken we echt 
over kleppers. Versta je?”
Dan krijg je automatisch een landmark?
Koen Vanmechelen: “Als hier vijf keer per jaar een paar 
mensen over de vloer komen van een groot kaliber, dan zet 
je Limburg automatisch op de kaart.”

IEDER ORGANISME IS OP zOEK NAAR EEN ANDER ORGANISME OM TE OVERLEVEN. 
DAT IS NIET ANDERS VOOR EEN MENS DAN VOOR EEN KIP.”

IN LIMBURG 
DE SUPERBASTAARD 
   wORDT
GEBOREN
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UIT hET GROOT DNA 
ONDERzOEK DAT 
wE IN VLAANDEREN 
hEBBEN GEDAAN 
BLIJKT DAT ALS ER 
GEEN MIGRATIE wAS 
GEwEEST, DE 
VLAMING NIET 
BESTOND. DAN wAS 
IE UITGESTORVEN.

hAANTJES.
Jij bent letterlijk bezig met diversiteit.  Denk jij dat diversiteit ons 
vooruit kan helpen?
Koen Vanmechelen: “Of we nu van diversiteit houden of niet, 
doet er niet toe. Het is gewoon een feit. Een noodzaak. We 
zijn alleen maar op de wereld door de anderen. Alleen al het 
feit dat we met mannen en vrouwen zijn. Dat heeft alleen 
maar voordelen. Door te aanvaarden dat iemand anders an-
ders is of anders denkt, toon je een vorm van volwassenheid. 
Ik geloof niet dat wij autonoom zijn. Wij bestaan niet alleen. 
Ook als kunstenaar ben ik niet autonoom want ik heb de 
hele wereld nodig om mijn ding te doen. Dus moeten wij die 
diversiteit ontvangen. En als we die diversiteit willen ontvan-
gen, moeten we het nest zo goed mogelijk klaarmaken om 
die diversiteit te ontvangen.”
Dat wordt dan een heel ander nest?
Koen Vanmechelen: “Ieder systeem is onderhevig aan inteelt. 
Ik zat vorige week met iemand uit een heel andere branche 
aan tafel. Hij vertelde dat hij een zeer interessant gesprek 
had gevoerd met een curator. Waarop ik zei: als ik met een 
curator spreek, vind ik dat niet zo interessant. Waarom niet? 
Omdat het mijn branche niet is. Maar als je altijd in je eigen 
branche blijft zitten, ontwikkel je haantjesgedrag. Dan blijft 
er slechts één haan over die alle andere hanen vermoordt.”

DE TRANSPARANTE KIP.
Het komt er dus op neer dat we uit onze eigen branche 
moeten breken. Uit onze nestjes. Het nestje van de 
ondernemer, het nestje van de ambtenaren, het nestje van 
de kunstenaars.
Koen Vanmechelen: “Weet je wat zo fantastisch is aan The 
Cosmopolitan Chicken? Professor Jean-Jacques Cassiman 
is mijn project wetenschappelijk aan het onderzoeken. Een 
paar weken geleden hebben we de eerste resultaten van 
dat onderzoek op een congres gepresenteerd. We waren 
bang dat als ik in piramidestructuur kruis, je bovenaan de 
piramide eenheidsworst zou krijgen. Ik heb altijd gezegd dat 
wat daar boven zou staan, na al die kruisingen, een transpa-
rante kip is. Een kip die je geen standaard kunt geven. Die 
kip staat niet voor globale uniformiteit maar voor globale 
diversiteit. Dat is een groot verschil. En wat heeft het weten-
schappelijk onderzoek uitgewezen? Dat ik gelijk heb.”
Schitterend.
Koen Vanmechelen: “Ja, dat is fantastisch. Want wat blijkt? 
Als je de genstructuur van raskippen bekijkt, dan zitten die 
genen allemaal kort bij elkaar en zijn dus per definitie niet 
leefbaar. Ze zijn eindig. Mijn kippen zitten wel allemaal in 
dezelfde cirkel maar het zijn wel allemaal individuen. Ze zit-
ten kort bij elkaar maar hebben een verschillende identiteit. 
Terwijl de raskippen geen identiteit vertonen. Alleen maar 
uniformiteit.”
Wat betekent dat voor ons?
Koen Vanmechelen: “Dat ik met mijn project aan de top van 
de immuniteit sta (lacht). Dat is belangrijk, want die immu-
niteit kun je ook filosofisch vertalen. We zijn bijvoorbeeld 
immuun aan het worden voor het denken over andere 
culturen. Ik bedoel dat in positieve zin. Toen ik twintig jaar 

geleden in Meeuwen kwam wonen, zei een man tegen mij: 
hier is weer ’n zwarte komen wonen. Ik vroeg: ja, van waar is 
ie? Ik weet niet, antwoordde hij, van Spanje of van Italië of 
zo. Maar wacht eens. Vandaag vindt niemand nog dat een 
Spanjaard of een Italiaan ‘n zwarte is. Dat zijn witte Belgen. 
Zij horen niet meer bij het probleem. We zijn er immuun 
voor geworden.”

LIEfDE EN ANGST.
Maar er komen wel altijd nieuwe zwarten bij.
Koen Vanmechelen: “Dat is een kwestie van tijd. Ik kan mijn 
kippen bij elkaar zetten, maar met mensen lukt dat niet. Dat 
is psychologisch. Alles wat donker is schrikt af. Het geeft een 
gevoel van angst. Een gevoel van onveiligheid. Maar volwas-
senheid wil zeggen dat je je over je angst heen kunt zetten. 
Zo kom je bij iets heel belangrijk. Want de tegenhanger van 
liefde is niet haat, maar angst. Als je beseft dat de tegen-
hanger van angst liefde is, kom je heel ver. De eerste keer dat 
ik naar India reisde had ik alleen maar schrik. Als ik nu naar 
India ga, zie ik de miserie nog, want ik sta er middenin, maar 
ik voel de liefde ook. Dat is een proces van aanvaarding. Dat 
kan jaren duren.”
We moeten die diversiteit dus gewoon aanvaarden.
Koen Vanmechelen: “Diversiteit is iets fantastisch. Het kan 
tegelijk constructief en destructief zijn. Maar als we het con-
structieve ervan inzien, is het fantastisch.”
Zou je dan kunnen zeggen dat angst niet slecht is maar dat 
je ze moet overwinnen om dingen te kunnen veranderen?
Koen Vanmechelen: “We moeten altijd op onze hoede zijn. 
Angst is niet per definitie slecht. Het beschermt ons. Een sa-
menleving zonder angst is niet mogelijk. Maar als je weet 
dat de tegenhanger van angst liefde is, dan weet je ook dat 
als je die angst opgeeft er liefde komt.”
Hoe bereik je dat?
Koen Vanmechelen: “Het onderwijs speelt daar een grote 
rol in. De grootste ontgoocheling uit mijn jeugd was dat 
ik veel geleerd heb over de Grieken en de Romeinen. Later 
ontdekte ik dat er ook Chinezen en Indiërs waren. En dat die 
ook cultuur hadden. Maar dat hadden wij niet geleerd. 
Daar moet op school veel vroeger en veel opener over ge-
sproken worden. Zeker in een interculturele samenleving. 
Want ik wil niet praten over een multiculturele samenleving. 
Ik wil praten over een interculturele samenleving omdat we 
daar met elkaar bestaan en niet naast elkaar.”

ALS JE ALTIJD IN JE EIGEN 
branche blijfT ziTTen, 
ONTwIKKEL JE hAANTJES-
gedrag. dan blijfT er SlechTS 
ééN hAAN OVER DIE ALLE 
ANDERE hANEN VERMOORDT.

””
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We moeten dus gewoon op school leren om met diversiteit om 
te gaan.
Koen Vanmechelen: “Als je het niet vanuit je opvoeding kent, 
is het onherkenbaar. En als het onherkenbaar is, dan is het 
vreemd. En als het vreemd is, maakt het je angstig. Zie je 
waar ik het over heb?”
We moeten het kunnen duiden?
Koen Vanmechelen: “Dat hebben we te weinig gedaan. En 
eigenlijk hadden we het vanuit de biologie al kunnen weten. 
Want we zijn niet leefbaar zonder andere culturen. We had-
den meer vanuit de biologie moeten denken.”

de mechelSe KoeKoeK.
Hoe kunnen we met onze kennis uit de biologie diversiteit 
als een voordeel zien?
Koen Vanmechelen: “Ieder organisme is op zoek naar een 
ander organisme om te overleven. Dat is niet anders voor 
een mens dan voor een kip. Maar dat is ook niet anders voor 
een mens dan voor een mens. Je zoekt altijd andere organis-
men om te kunnen blijven leven. We zijn dus steeds op zoek 
naar die andere component die ons verder doet gaan. Het 
zit in de ontmoeting met het andere.”
Als binnen 150 jaar in Limburg die superbastaard wordt 
geboren, wat zijn dan volgens jou zijn 5 sleutelkenmerken?
Koen Vanmechelen: “Dat is heel simpel. Er is maar één ken-
merk: dat je geen kenmerk kunt geven.” 
Dat is dus weer die spanning, die onzekerheid, die angst.
Koen Vanmechelen: “Als wij een Mechelse koekoek wil-
len kweken, dan zeggen we: hij heeft een rode kam, grijze 
spikkels, pluimen aan zijn poten, hoge kam, zoveel tanden, 
bek is zo lang, niet geel. Wat doen we dus? We trekken daar 
een kader rond. Voilà! Dat is ‘m. En we zouden graag hebben 
dat het voor altijd zo blijft.”
We willen die zekerheid.
Koen Vanmechelen: “Maar dat blijft niet zo hè. Dat mag zo 
niet blijven. Want als dat zo blijft, heb je een probleem. Het 
moet eindigen. Je moet het kader breken. Dat wil zeggen: 
onzekerheid. Dan denk je: oei, de richting kwijt. Maar die 
onzekerheid kan je een nieuwe richting geven. Soms moet 
je de verkeerde bus nemen om de juiste richting uit te 
gaan. 

meT een coSmopoliTan chicKen, 
YOU NEVER KNOw.

Een kosmopolitische mens is dus gewoon noodzakelijk om te 
overleven?
Koen Vanmechelen: “Dat is een biologische wet. Uit het 
groot DNA onderzoek dat we in Vlaanderen hebben gedaan 
blijkt dat als er geen migratie was geweest, de Vlaming ge-
woon niet bestond. Dan was ie uitgestorven. Dat is toch fan-
tastisch. Dat is toch ongelooflijk.”

The economy, STupid.
Kun je dat ook op onze industrie toepassen? 
Als we alles standaardiseren en altijd hetzelfde maken, zullen 
we op een gegeven ogenblik uit de markt wordt geconcurreerd. 
Koen Vanmechelen: “In de kunst hebben we dat ook gehad. 
Andy Warhol in de jaren ’50 en ’60. Fantastische kunstenaar. 
Hij zei dat uniformiteit de toekomst was. Hij begon het 
Campbell blik te reproduceren. Dan Marilyn Monroe. Zoveel 
keer kopiëren. Ik zeg nu dat die uniformiteit voorbij is. Ook 

in de economie. We moeten ons focussen op diversiteit. Pro-
totypes in productie. De productie gebeurt toch al elders. In 
China of in India. Wij moeten bezig zijn met prototypes. Als 
ik dat vergelijk met mijn project: de Mechelse Koekoek en de 
Poulet de Bresse geven tien kuikens, maar dat zijn wel tien 
verschillende kuikens. We moeten al onze kennis bijeen voe-
gen en vanuit die kennis voortdurend nieuwe prototypes 
produceren. Dat is een frequentie hoger dan we gewend 
zijn. Als je dat niet toepast, val je eruit.”
Dat is een beangstigend vooruitzicht. 
Koen Vanmechelen: “Ik beroep mij op biologische wetten. 
Bevruchting komt altijd van buitenaf. De ene discipline kan 
de andere bevruchten. Maar ze kan diezelfde discipline ook 
op haar kop zetten. Zo ontstaat creatief denken. Je door-
breekt je cocon. Je weekt passie los en gaat voorbij je grens. 
En als je voorbij je grens gaat, gebeuren er dingen die je on-
twikkeling bevorderen. Ik ben nu al meer dan 20 jaar een ko-
smopolitische kip aan het kweken. Nu pas vertaalt zich dat 
naar de wereld. Nu pas wordt een groot discussieparcours 
losgeweekt. Ik heb niet gezwalpt tussen vanalles en nog 
wat. Dat is het voordeel van cultuur. Cultuur is per definitie 
niet uit op macht maar op kracht. Dat is een groot verschil.”

Maar kun je dat ook toepassen op onze economie?
Koen Vanmechelen: “Ja. Organiseer denktanken waar je 
verschillende disciplines samen zet. Filosofen, kunstenaars, 
economen. Zet dat bij elkaar en laat dat brainstormen. Ook 
dat is kruising. En we weten uit de biologie dat kruising altijd 
iets sterker, iets beter oplevert.”
Bij de Chinees eten.
Koen Vanmechelen: “Coca Cola is voor mij het grote voor-
beeld. Daar hebben ze al die disciplines gekruist. Het logo 
van Coca Cola is bijvoorbeeld al kunst. Dat is een imago dat 
op je netvlies plakt. Ook het product is tweeslachtig. Het kan 
ongezond zijn, maar je kunt er ook van genezen. En het kan 
nog lekker zijn ook. Dan hebben ze bij Coca Cola ook nog 
de Kerstman uitgevonden. Wat een koppelingen! Zij hebben 
een cultureel fenomeen genomen en dat toegepast op hun 
product. Dat is geniaal. Dat is wat bedrijven vandaag meer 
moeten doen. Het is zoals bij de Chinees gaan eten. Dan heb 
je Peking Eend gegeten, maar wat je het meest onthoudt is 
hoe die wortel gesneden was. Je consumeert met al je zin-
tuigen.”
Heeft dat met emotie te maken?
Koen Vanmechelen: “Natuurlijk heeft dat met emotie te 
maken. We beginnen gelukkig terug te komen van het 
punt waarop we dachten dat emotie niet meer bestond. We 
moesten rationeel zijn. Ach, dat is ook maar een golf in de 
tijd die zich weer oplost. Geen emotie wil zeggen dat we 
onsterfelijk zijn. Maar we worden wel geconfronteerd met 
onze sterfelijkheid. Ik zou het jammer vinden als we geen 
emotie meer zouden tonen. Emotie en passie zijn toch onze 
drijfveer. Voorbij je eigen grens gaan.”
Maar met passie zie je het allemaal zo helder niet meer.
Koen Vanmechelen: “Maar met passie gebeuren ook dingen 
waarvan je niet wist dat ze bestonden. Ik geloof net in die 
verwarring. In de verwarring van passie.”
Het haalt je uit je comfortzone.
Koen Vanmechelen: “Het maakt je leven spannender. Maar 
het kan ook fataal zijn. Het enige echte antwoord is dat we 
geen keuze hebben. We hebben de keuze niet om het an-
ders te willen. Alles wat we anders willen is eindig. Absoluut 
eindig. En dat alleen al vanuit een biologische drive.”

”

LIMBURG MOET EEN GRENSGEBIED BLIJVEN.”
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wE MOETEN 
UIT ONzE 
Schaal dur-
VEN BREKEN. 
ANDERS 
wORDEN wE 
NOOIT 
GEBOREN

DE KRUISING.
Hoe overtuig je de mensen daarvan?
Koen Vanmechelen: “Kunstenaars kunnen daar een rol in 
spelen. Of andere mensen met een gezonde visie. Zet je am-
bitie opzij en koester je verlangen. Als je dat communiceert, 
krijg je een heel ander verhaal.”
Dan speelt onderwijs en opvoeding een belangrijke rol.
Koen Vanmechelen: “Absoluut.”
Maar ons onderwijs is zeer ambitiegericht.
Koen Vanmechelen: “En het is net die ambitie die ons tot 
falen brengt. Want ambitie vereist direct resultaat. Waar 
gaan we naartoe? We willen dat exact weten. Maar met ons 
verlangen en onze passie weten we niet goed waar het ons 
naartoe brengt.”
Hoe doen we dat dan?
Koen Vanmechelen: “Ik geloof in content. Content groeit 
door kruising. En zo kom ik terug waar we begonnen zijn. 
Het is alleen maar door zaken te kruisen dat de inhoud sterk-
er wordt. Dat geldt niet alleen voor een organisme, maar 
voor alles. Heel simpel. Genetisch materiaal van mij moet 
zich vermengen met ander genetisch materiaal om nieuw 
leven te kunnen vormen. Is dat simpel? Ja, dat is simpel. Is 
dat complex? Ja, dat is enorm complex. En dan groeit dat… 
bzzz… Tot dat naar buiten wilt. Als dat naar buiten wilt, 
krijgt dat vorm. En ineens staat dat daar. En iedereen zegt: 
wij wisten eigenlijk niet dat dat daar stond. Ah ja, dat is waar, 
want dat is gegroeid. We moeten uit onze schaal durven 
breken. Anders worden we nooit geboren.”
Dat past dus ook schitterend in jouw project van The Cosmopoli-
tan Chicken. Want als we die Mechelse Koekoek blijven maken…
Koen Vanmechelen: “… zijn we sukkelaars.”
En sterven we uit.
Koen Vanmechelen: “Dan gaan we dood. Want als we die 
Mechelse Koekoek willen blijven kweken, moeten we hem 
kruisen. Dat is toch fantastisch. Schitterend. Dat is toch het 
schoonste wat er bestaat.”

DE MIDDEL-
LANDSE zEE 
wORDT ONzE 
BELANGRIJKSTE 
hANDELSPART-
NER.
Eindelijk hebben we onze gekleurde Limburgse samenle-
ving gezien als een kans en niet langer als een probleem. 
Onze goed geschoolde jongeren van een andere afkomst 
beheersen de taal van hun grootouders uit het Middellandse 
Zeegebied perfect. We hebben nu ondernemers, fiscalisten, 
juristen, managers, ingenieurs, marketeers en andere spe-
cialisten die perfect Nederlands, Frans en Engels spreken. 
Maar ook Arabisch, Turks, Grieks, Spaans en Italiaans.
Het hoeft ons dus niet te verwonderen dat het Middellandse 
Zeegebied onze belangrijkste handelspartner is geworden. 
Niet alleen omdat onze jonge Limburgers de taal spreken, 
maar ook omdat ze de locale culturele achtergrond perfect 
begrijpen. Ze zijn er immers in opgegroeid. Dit heeft Lim-
burg een grote voorsprong gegeven op andere Europese 
regio’s, die deze extra troef niet wisten uit te spelen.
Limburg moest dus wel uitgroeien tot een draaischijf met De 
Middellandse zee. Zowat alle handel tussen Zuid- en Noord-
Europa verloopt nu via onze provincie met een enorme toe-
name van de tewerkstelling en onze welvaart als gevolg.

”
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een eigenzinnige ‘limburgSe’ KijK op de afgelopen 150 jaar
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1860:  Op 18 april wordt de Kamer van Koophandel Limburg opgericht. François 
 Teuwens, een stoker uit Hasselt, wordt voorzitter. Charles Chavée, klerk-griffier
 bij de rechtbank van eerste aanleg, wordt benoemd tot secretaris.

1861:  Het Koninkrijk Italië wordt uitgeroepen. Het zal nog lang duren voor de 
 eerste Italiaanse migranten in Limburg arriveren.

1862:  Op de wereldtentoonstelling in Londen wordt Hasselt vertegenwoordigd 
 met een drupke jenever van stoker Vanstraelen.

1863:  Het jaarverslag van de kamer verschijnt voor het laatst onder de titel “Rapport
 Générale sur la situation agricole, industrielle et commerciale de la province 
 de Limbourg”. “Agricole” wordt uit de titel geschrapt.

1864:  In de Verenigde Staten wordt Henry Ford geboren. In Limburg kunnen we 
 nog niet vermoeden dat hij verantwoordelijk zal zijn voor duizenden 
 jobs in onze provincie.

1865:  Limburg beschikt over 400 kilometer steenwegen. Dat is 1656 meter 
 per 1000 hectare. In de rest van België is dat al 2292 meter per 1000 hectare.

1866:  Crisis in de Limburgse landbouw. Behalve een slechte oogst en een tekort 
 aan middelen om te investeren, breekt nu ook een longpestepidemie uit 
 bij het vee. 

1867:  De schrijfmachine wordt uitgevonden.

1868:  Volledige persvrijheid in België.

1869:  De eerste paardentram rijdt uit in Brussel. Een kaartje in tweede klasse 
 kost 60 centiem. 

1870:  België telt 3348 kilometer spoorwegen waarvan slechts één vierde door 
 de staat wordt uitgebaat en de rest door privémaatschappijen.

1871:  Camille Huysmans, minster van staat en socialistische voorman, wordt geboren 
 in Bilzen. Hij zal het tot burgemeester van Antwerpen schoppen. 
 Faut le faire als Limburger.

1872:  Limburg telt 8 suikerfabrieken met een totale productie van 
 2.767.340 kilogram bieten.

1873:  Vanaf dit jaar kan men een naamloze vennootschap oprichten zonder 
 toestemming van de regering.

1874:  België wordt getroffen door een economische en monetaire crisis.

1875:  De federatie van commerciële en industriële verenigingen van België 
 wordt opgericht.

1876:  De Belgische universiteiten krijgen de toelating en het recht om zelf 
 academische graden toe te kennen. Dit heeft geen gevolgen voor onze 
 provincie, want wij hebben geen universiteit. 
1877:  Stanley doorkruist Centraal-Afrika in 999 dagen.

1878:  Het parlement onderneemt een poging om kinderarbeid af te schaffen. 
 Men wil de leeftijd optrekken tot 12 jaar voor jongens en 13 jaar voor 
 meisjes. De wet raakt niet gestemd.

1879:  Nicolaas Theelen publiceert op 6 december voor het eerst “Het Algemeen 
 Belang der provincie Limburg”. Hij schrijft het blad bijna alleen vol. 
 Hij laat zijn job als landmeter vallen en stort zich op het drukken van kranten 
 zoals De Huisbode, De Maaslander en Gazette de Tongres. 

1880:  België bestaat 50 jaar. We weten niet of dat in Limburg gevierd werd omdat 
 Nederlands en Belgisch Limburg pas in 1839 officieel gescheiden werden.

camille huySmanS, minSTer van 
STaaT en SocialiSTiSche voor-
MAN, wORDT GEBOREN IN BILzEN. 
hIJ zAL hET TOT BURGEMEESTER 
van anTWerpen Schoppen. 
fAUT LE fAIRE ALS LIMBURGER.

1860.1880

1871
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DE LUIKSE PROfESSOR 
ANDRé DUMONT ONTDEKT IN AS 
EEN STEENKOOLLAAG. 
DIT IS hET BEGIN VAN EEN 
draSTiSche ommeKeer in de 
INDUSTRIËLE ONTwIKKELING VAN 
onze provincie.

1881:  Hendrik Consicience – de man die zijn volk leerde lezen – publiceert zijn 
 honderdste boek.

1882:  De wet op de hygiëne van huisdieren wordt gestemd.

1883:  Het verplichte werkboekje voor arbeiders wordt afgeschaft.

1884:  De telefoonnetten van Brussel en Antwerpen worden met elkaar verbonden. 
 Zo kan men van de ene stad naar de andere telefoneren.

1885:  In Brussel wordt de eerste elektriciteitscentrale van het land ingehuldigd. 
 De winkels in de Nieuwstraat krijgen elektrische verlichting.

1886:  Sociale onrust legt het land lam. Er wordt gestaakt voor algemeen stemrecht.

1887:  De wet voor het oprichten van Nijverheids- en Arbeidsraden wordt goedgekeurd. 
 In deze raden zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd om de regering 
 te adviseren bij sociale conflicten.

1888:  De Duitse industrieel Schulte vestigt in Overpelt een zinkfabriek. 
 Hij had geen toestemming om zijn fabriek in het Ruhrgebied te plaatsen omdat 
 men ze te vervuilend vond. In de Kempen juicht men de zinkfabriek toe omdat 
 ze de agrarische streek aan het kanaal Bocholt-Herentals economisch ontsluit.

1889:  In Herstal wordt de fabrique nationale d’armes de guerre (FN) opgericht.

1890:  In Peer wordt de Boerenbond gesticht met de bedoeling de boeren te helpen 
 met leenbanken en hen te onderwijzen in modern boeren.

1891:  De Brusselse landschapsschilder Emile Van Doren arriveert voor het eerst in Genk. 
 Hij wordt verliefd op Cidonie Raikem, de uitbaatster van een herberg. Zij trouwen 
 en baten samen het Hotel des Artistes uit. “Genk is gemaakt om geschilderd 
 te worden,” was zijn ode aan het toen nog onbekende dorp in de Kempen.

1892:  Voormalig minister van Oorlog Pierre Emmanuel Félix Chazal, de man die de 
 kazerne van Leopoldsburg vorm gaf, overlijdt

1893:  De Kamer van Volksvertegenwoordigers voert het algemeen meervoudig 
 stemrecht in.

1894:  Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon, overlijdt.

1895:  Louis Steyns begint een schoenmakerij in Verviers. Zijn bedrijf kent snel een 
 grote bloei. In 1907 verplaatst hij zijn industriële activiteiten naar Tongeren, om er 
 uit te groeien tot de meest vooraanstaande schoenenfabrikant van het land. 
 Ambiorix wordt een topmerk van kwaliteitsschoenen

1896:  De eerste automobiel rijdt in ons land.

1897:  Adrien de Gerlache, de in Hasselt geboren wetenschapper, vertrekt in 
 Antwerpen aan boord van de Belgica voor zijn missie naar de Zuidpool. 

1898:  Belgische ingenieurs bouwen een spoorlijn van 1214 kilometer in China.

1899:  Dit jaar vestigen niet minder dan 130 Belgische maatschappijen een zetel in Rusland.

1900:  Uitvinding van de aspirine.

1901:  De Luikse professor André Dumont ontdekt in As een steenkoollaag. Dit is het begin
  van een drastische ommekeer in de industriële ontwikkeling van onze provincie.

1901

1881.1901
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1902:  Uitvinding van de airconditioning.

1903:  België telt 197.000 cafés of één café voor iedere 36 inwoners. Iedere Belg 
 drinkt gemiddeld 250 liter bier per jaar.

1904:  Uitvinding van de radar.

1905:  De wet op de zondagsrust wordt ingevoerd. In bedrijven en handelszaken is 
 het voortaan verboden personeel meer dan zes dagen per week te laten werken.

1906:  Aan de Franse Côte d’Azur wordt menig toerist gespot met een strooien 
 hoedje uit het Limburgse Glaaien. Pastoor Joseph Ramoux heeft er het oude 
 ambacht nieuw leven ingeblazen en een welvarende industrie rond de 
 strooien hoed van Maurice Chevalier opgebouwd.

1907:  De Hasseltse dokter Louis Willems overlijdt. Dokter Willems was onze 
 Limburgse Pasteur. In de vorige eeuw ontdekte hij de symptomen van de 
 gevreesde longpest bij vee. Door zijn onderzoek werd een succesvol vaccin 
 tegen deze ziekte ontwikkeld.

1908:  Neel Doff – bekend als Keetje Tippel – brengt vanaf dit jaar iedere zomer door 
 in haar villa in Genk. Zij staat bij de plaatselijke bevolking bekend als een 
 mysterieuze vrouw die heel wat bekende burgers in haar villa uitnodigt. 
 In haar boek “Keetje Tippel” vertelt zij haar wedervaren als pauperskind in 
 de prostitutie. 

1909:  Uitvinding van plastic.

1910:  In Bocholt wordt de kerktoren verplaatst. Een sterk staaltje ingenieurschap 
 waarvoor men de kaas ging halen bij de Italiaanse ingenieur Morglia die 
 hetzelfde had gedaan met het Dam-station in Antwerpen.

1911:  Mijnwerkers worden verplicht een ouderdomsverzekering te nemen. 
 Dit is de eerste stap in de verplichting van een pensioensysteem.

1912:  De Belgische piloot Fernand Verschaere brengt het hoogterecord vliegen met 
 passagiers op 596 meter.

1913:  Pieter Van Broekx begint op het Secretariaat van Maatschappelijke en 
 Godsdienstige Werken van Limburg. Broekx is pas 32 jaar, maar heeft zich 
 als priester-leraar aan het Sint-Jozefcollege van Hasselt laten opmerken door 
 zijn belangstelling voor de Vlaamse beweging en het maatschappelijk 
 vraagstuk. Vanuit zijn Secretariaat in de Tramstraat zal hij gedurende meer dan 
 vijftig jaar de christelijke arbeidersbeweging van Limburg gestalte geven. 

1914:  In Halen worden tijdens de Slag van de Zilveren Helmen  voor de laatste keer in 
 de West-Europese geschiedenis stormritten te paard uitgevoerd.

1915:  De eerste Limburgse mijnschacht (van Winterslag) torent in het 
 Kempische landschap.

1916:  De Keizer van Limburg raakt zwaar gewond in een auto ongeluk. Politicus 
 Joris Helleputte heeft zijn titel niet te danken aan zijn Limburgse afkomst maar 
 aan het feit dat hij vanaf 1889 steeds opnieuw tot volksvertegenwoordiger 
 werd verkozen in Maaseik. Zijn naam moest de kiezers schrik aanjagen voor de 
 opkomende vrijzinnigen.

1917:  Eindelijk. Zestien jaar nadat André Dumont zijn ontdekking heeft gedaan wordt 
 er steenkool gedolven in Limburg. Winterslag is de eerste mijn die in productie gaat.

1902.1917

LOUIS wILLEMS, DE LIMBURGSE PASTEUR, OVERLIJDT. 
IN DE VORIGE EEUw ONTDEKTE hIJ DE SYMPTOMEN VAN DE 
GEVREESDE LONGPEST BIJ VEE. 

1901
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1918:  Wapenstilstand.

1919:  Tessenderlo Chemie wordt opgericht onder de naam “nv Produits Chimiques 
 de Tessenderloo”. 

1920:  Het persagentschap Belga wordt opgericht.

1921:  De economische unie België-Luxemburg wordt opgericht.

1922:  In Limburg werkt 44% van de bevolking in de primaire sector, terwijl dit in 
 heel België slechts 19,5% is.

1923:  Uitvinding van de televisie.

1924:  Voetbalclub STVV wordt opgericht uit een fusie van de clubs F.C. Goldstar 
 en F.C. Union.

1925:  België telt 105.036 telefoonabonnees.

1926:  Het radio- en televisiemonument Jos Ghysen wordt in Hasselt geboren.

1927:  De regeringscommissie voor grote openbare werken wijst op de noodzaak 
 van een kanaal tussen Luik en Antwerpen.

1928:  In Alken wordt het eerste pilsbier van België gebrouwen. Cristal Alken 
 wordt opgericht door Jozef Indekeu. Belgische brouwers waren toen nog 
 niet in staat om zo’n bier van lage gisting te brouwen. De productie in Alken 
 was revolutionair en verfrist nog steeds vele Limburgers.

1929:  De eerste strip van Kuifje verschijnt.

1930:  Koning Albert I steekt de eerste spade in de grond voor het graven van 
 het Albertkanaal.

1931:  Introductie van de langspeelplaat.

1932:  De bouw van het fort van Eben Emael gaat van start. Dit fort moet 
 het Albertkanaal beschermen bij een eventuele Duitse inval.

1933:  Het Algemeen Belang van Limburg wordt een dagblad.

1934:  Koning Albert I komt om tijdens een klimpartij.

1935:  De Kredietbank wordt opgericht.

1936:  De Belgische frank is eindelijk gestabiliseerd.

1937:  Uitvinding van nylon.

1938:  Een zekere Willy Claes wordt in Hasselt geboren.

1939:  Bevriezing van de index en de lonen.

1940:  Duitse valschermspringers vallen het Fort van Eben Emael aan. 
 Het Albertkanaal is een van hun eerste doelwitten.

1941:  Een verordening verplicht alle joden om op straat een Jodenster te dragen. 
 9 treinen met 3000 Joden worden naar Limburg gestuurd en over 
 43 gemeenten gehuisvest.

1942:  Eén van de strengste winters van de eeuw: rivieren en kanalen vriezen toe.

1943:  Penicilline komt op de markt.

1944:  Limburg wordt bevrijd en de repressie breekt uit.

1945:  Op 29 januari is België na de slag om de Ardennen eindelijk helemaal bevrijd.

1918.1945IN ALKEN wORDT hET EERSTE 
PILSBIER VAN BELGIË GEBROUwEN. 
criSTal alKen WordT opgerichT 
DOOR JOzEf INDEKEU. 
belgiSche brouWerS Waren Toen 
nog nieT in STaaT om zo’n bier 
VAN LAGE GISTING TE BROUwEN. 
de producTie in alKen WaS 
REVOLUTIONAIR EN VERfRIST NOG 
STEEDS VELE LIMBURGERS.

1928
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1946:  Italië stelt 50.000 jonge arbeiders ter beschikking in ruil voor enkele miljoenen 
 ton steenkool. Per trein komen ze aan in Luik of Hasselt en reizen dan per 
 bus naar hun werkplaats.

1947:  Pol Appeltants, topschutter bij STVV, maakt als eerste Limburger en Truienaar 
 zijn debuut bij de Rode Duivels.

1948:  Frans Theelen van het Belang van Limburg wordt voorzitter van de Kamer van 
 Koophandel. Om een ernstige werking te ontplooien wordt beslist een 
 voltijdse directeur aan te stellen. 

1949:  De Limburgse Kamer van Koophandel dringt voor het eerst aan op een aparte 
 rechtbank van Koophandel in Limburg.

1950:  Louis Roppe, “de man die Limburg op de kaart zette,” wordt gouverneur.

1951:  Koning Boudewijn bestijgt de troon.

1952:  De Sint-Truidense Fruitcentrale wordt opgericht, een coöperatieve vereniging 
 met 34 leden en een jaaromzet van € 329.698.

1953:  Het Gallo-Romeins museum in Tongeren gaat open.

1954:  In Rijkhoven wordt een zekere Robert Jos (Steve) Stevaert geboren.

1955:  Amper een jaar nadat de stad Hasselt en elektronicagigant Philips een over
 eenkomst hebben gesloten, start de productie van platenspelers en 
 luidsprekers. Vooral jonge vrouwen vinden werk in deze moderne fabriek. 

1956:  262 doden na een gasontploffing in de mijn van Marcinelle. De Italiaanse 
 regering stopt met het zenden van landgenoten naar onze steenkoolmijnen.

1957:  De Limburgse mijnen stellen 41.800 mijnwerkers tewerk, een absoluut 
 hoogtepunt.

1958:  Opening van het Openluchtmuseum van Bokrijk. Gouverneur Roppe wil met dit 
 museum verhinderen dat gebouwen met een grote culturele waarde 
 verdwijnen.

1959:  In de schoot van de Kamer van Koophandel wordt het Limburgs Productiviteits
 centrum opgericht voor de organisatie van cursussen en vormingscyclussen.

1960:  Congo wordt onafhankelijk.

1961:  De lokale motorclub Zolder beslist om een circuit te laten ontwerpen door 
 Maurice Belien.

1962:  De Koning Boudewijnsnelweg (E 313) bereikt Hasselt. De bouw startte reeds 
 in 1955. Het is nog maar de tweede snelweg in ons land en een enorme impuls 
 voor de industriële uitbouw van Limburg.

1963:  Ingenieurs van Philips Hasselt vinden de compact cassette en de 
 cassetterecorder uit. Vanuit Hasselt veroveren ze de hele wereld. 

1964:  Ford Genk begint op 2 januari met de productie van de Ford Taunus. 

1965:  De jonge Jef Machiels neemt het bouwbedrijf van zijn vader over en bou
 het uit tot de Group Machiels.

1966:  De mijn van Zwartberg wordt gesloten met grote sociale ontrust als gevolg.

1967:  Limburg wordt een onafhankelijk bisdom. Tot nu hoorde onze provincie bij 
 het bisdom Luik.

1968:  In Genk opent het Shopping Center, het eerste overdekte winkelcentrum 
 in Vlaanderen.

1969:  De eerste man op de maan.

1970:  Het klaverblad van Lummen wordt aangelegd. Het vormt een knooppunt 
 tussen de E314 en de E313. 

1946.1970

1955

AMPER EEN JAAR NADAT DE STAD 
haSSelT en eleKTronicagiganT 
PhILIPS EEN OVEREENKOMST hEBBEN 
geSloTen, STarT de producTie 
VAN PLATENSPELERS EN LUIDSPREKERS. 
VOORAL JONGE VROUwEN VINDEN 
wERK IN DEzE MODERNE fABRIEK.



123ENNU?

1971: De wet voor de oprichting van het Limburgs Universitair Centrum wordt 
 goedgekeurd. Twee jaar later is het “mirakel van Diepenbeek” een feit en 
 begint men met de kandidaturen wetenschappen, geneeskunde en 
 tandheelkunde.

1972:  Het Cultureel Centrum van Hasselt opent haar deuren. 26 jaar nadat het stads
 bestuur er voor het eerst op had aangedrongen. Burgemeester Paul Meyers zag 
 een levenswerk in vervulling gaan. In 1965 had hij in een brief aan Minister van 
 Cultuur Van Elslande aangeklaagd dat geen enkel groot theatergezelschap in 
 Limburg kon komen spelen. 

1973:  Op het circuit van Zolder wordt voor het eerst een Grand Prix Formule 1 gereden.

1974:  Jazz Bilzen wordt voor de 10de keer georganiseerd met een uitzonderlijk 
 festival van 4 dagen.

1975:  Ex-wielrenner Jean-Baptiste Claes richt JBC op. Van een Stock Americain groeit 
 zijn kledingwinkel uit tot een van de grootste spelers op de Belgische 
 kledingmarkt.

1976:  Regi Penxten (Milc Inc) en Belle Pérez worden geboren in respectievelijk 
 Hasselt en Neerpelt.

1977:  Ook in Limburg worden tal van gemeentes gefusioneerd. 

1978:  Ons land neemt de kaap van de 300.000 werklozen.

1979:  De draagbare telefoon wordt uitgevonden.

1980:  Jan Baert volgt de plots overleden Jean Boes op als voorzitter van de Kamer van 
 Koophandel. Er wordt ook hulde gebracht aan Herman Dessers die al 
 30 jaar directeur is.

1981:  In Erperheide nabij Peer opent Centerparcs haar eerste park buiten Nederland.

1982:  De Genkse Jonge Economische Kamer organiseert voor het eerst Swinging Genk, 
 dat later zal uitgroeien tot Genk on Stage.

1983:  In Hasselt worden de Grenslandhallen geopend.

1984:  Koning Boudewijn bezoekt Philips Hasselt, dat sinds vorig jaar weer tot de top van 
 de elektronicawereld behoort met de ontwikkeling en de productie van de 
 compact disc player.

1985:  Ene Chokri Mahassine organiseert in Heppen, nabij Leopoldsburg, voor het
 eerst Pukkelpop.

1986:  Koen Vanmechelen ontwerpt de Cosmogolem, een houten reus die symbool 
 staat voor universele kinderrechten.

1987:  De regering valt over de “kwestie Voeren”.

1988: Limburg is een nieuwe voetbalclub rijk. Uit de fusie van FC Winterslag en 
 Thor Waterschei ontstaat KRC Genk.

1989:  Uitvinding van het internet. Met Robert Cailliau ook een Limburgse uitvinding. 

1990:  Noordkaap wint de Rockrally.

1971.1990JAzz BILzEN wORDT 
VOOR DE 10DE KEER 
GEORGANISEERD 
MET EEN UIT-
zONDERLIJK 
fESTIVAL VAN 
4 dagen.

1974
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1991:  Stefan Kerkhofs richt Benji-Fun op en is daarmee de eerste organisator van 
 elastiekspringen. Het bedrijf groeit uit tot The Fun Group.

1992:  In Zolder sluit de laatste Limburgse steenkoolmijn definitief haar deuren. 

1993:  Axelle Red uit Hasselt breekt met haar album “Sans Plus Attendre” door 
 in Frankrijk.

1994:  TV Limburg gaat op antenne.

1995:  Als een van de allereerste kranten gaat het Belang van Limburg online.

1996:  Dolly, het eerste gekloonde schaap, wordt geboren.

1997:  Britse wetenschappers leggen een verband tussen de ziekte van 
 Creutzfeldt-Jacob en de gekkekoeienziekte.

1998:  De Hasseltse Hannelore Knuts geeft haar studies op om professioneel model 
 te worden. 

1999:  KRC Genk wordt als eerste Limburgse voetbalploeg kampioen van België. 
 Twee jaar later doen ze dat nog eens over en plaatsen zich voor de 
 Champions League.

2000:  Stijn Bijnens wordt door de lezers van Trends uitgeroepen tot manager 
 van het jaar.

2001:  Kim Clijsters haalt als eerste Belgische tennisspeler de finale van een 
 Grandslamtoernooi. 

2002:  Philips Hasselt sluit na veel ups en downs. Wat blijft: duizenden Limburgse 
 vrouwen die er onder goede omstandigheden konden werken en zo 
 bijdroegen tot de emancipatie van de Limburgse vrouwen. 

2003:  De Hasseltse modeontwerper Stijn Helsen ontwerpt de kostuums voor Pirates 
 of the Caribbean en het 10.000 euro kostende roodblauwe pak van Spiderman.

2004:  De Ethiasarena wordt in gebruik genomen, de grootste evenementenhall 
 van de Benelux.

2005:  Steve Stevaert wordt gouverneur van Limburg.

2006:  De Limburgse Virginie Claes wordt miss België.

2007:  Op 9 december gaat Katarakt in première op TV1. Met een totaal budget van 
 5 miljoen euro is dit één van de duurste Vlaamse tv-series ooit. Per aflevering 
 kijken gemiddeld 1,5 miljoen Vlamingen naar het wedervaren van een 
 Limburgse fruittelerfamilie.

2008:  Start van de werken aan het Klaverblad in Lummen die in 2012 moeten 
 worden afgerond.

2009:  Op 9 oktober overlijdt Dré Steemans alias Felice, die in 1985 aan een 
 blitzcarrière op radio en tv begon. 

2010:  >>

1991.2009



2010 VOKA-KVK LIMBURG
BESTAAT 150 JAAR













139ENNU?

con-
clu-
SIES* * Er zijn geen conclusies en het is nooit de bedoeling geweest om met dit boek tot enige conclusie te komen. De toekomst is 

gewoon niet te voorspellen maar wel de moeite om over te dromen. Maar was het Einstein niet die ooit zei dat een idee dat 
niet eerst wordt weggelachen het nooit zal maken. Blijven dromen dus!
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