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‘Peeters & co
moeten dikke
tand bijsteken’

l Voka evalueert eerste jaar Peeters II l ‘Goed, maar kan beter’
KATRIEN VERSTRAETE

‘M

ag naar het volgende jaar, maar moet
zich dringend herpakken.’ Zo mogen we het rapport
van de werkgeversorganisatie
Voka over de Vlaamse regering samenvatten. Voka maakte een balans op van het eerste beleidsjaar
van Peeters II. Kris Peeters en co
krijgen enkele schouderklopjes,
maar ook duidelijke vermaningen.
‘Goed, maar het kan en moet beter’, luidt het verdict.
Het scheelde niet veel of de
evaluatie was nog harder geweest.
‘We zijn nu iets milder omdat de
Vlaamse regeringsploeg in volle
economische crisis van start is
gegaan’, zei Voka-voorzitter Luc
De Bruyckere vergoelijkend. ‘Als
volgend jaar beterschap niet duidelijk merkbaar is, zullen we
strenger zijn.’ De Vlaamse ministers zijn gewaarschuwd.
ONFATSOENLIJK

Veelzeggend was de oprisping
van De Bruyckere dat het ‘gedrag
op het Vlaamse beleidsniveau
hem deed denken aan dat op het
federale niveau’. En dat is dus niet
goed. ‘Wat we zelf doen, doen we
niet altijd beter’, constateerde hij.
De Bruyckere ergerde zich ook
aan de politieke carroussel van de
voorbije dagen. ‘Niet fraai.’
‘Totaal onfatsoenlijk’, klonk het
uit de mond van de voorzitter van
Voka, de organisatie waar Vlaams
N-VA-minister van Begroting
Philippe Muyters, één van de
hoofdrolspelers in de pijnlijke

KATRIEN VERSTRAETE

H

et is een oud zeer:
Vlaanderen beschikt
over pakken baanbrekend onderzoek en expertise,
maar slaagt er al te vaak niet in die
innovatieve ideeën ook te ‘vermarkten’ en te exporteren, zeg
maar te gelde te maken. Dat is ook
zo in de wereld van de gezondheidszorg. Dat is jammer, want de
toepassing van moderne technologieën is nodig om het groeiend
aantal zorgbehoevenden te kunnen helpen en het tekort aan zorgverleners op te vangen. De Vlaamse regering lanceert daarom een
ambitieus plan: ‘Flanders’ Care’.
De bedoeling is door innovatie
kwaliteitsvollere zorg aan te bieden en ondernemerschap in de
zorgeconomie (de witte economie) te stimuleren.
‘Flanders’ Care’ is de concrete
vertaling van het concept ‘Vlaanderen Medisch Centrum’ uit het
toekomstplan Vlaanderen in Actie( VIA). Het is tot nu toe een van
de meest zichtbare realisaties van
VIA. Minister-president Kris Peeters (CD&V), minister van Welzijn
en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) en minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) lichtten
gisteren toe hoe Flanders’ Care zal
werken.
KRUISBESTUIVING

Allereerst wordt een betere
kruisbestuiving nagestreefd tussen zorgcentra, kenniscentra,
zorgverleners en de bedrijfswereld. ‘We moeten een huwelijk
maken tussen wat onderzoekers
en de industrie in de aanbieding
hebben en de toepassingen waar
de zorgsector nood aan heeft. Alleen zo kan onderzoek de innovatie opleveren die morgen het verschil maakt en op lange termijn de
competitiviteit van Vlaanderen
aanvuurt’, luidt het. Daarom
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PEETERS II

Slechte punten
■

■

■

■

Geen aanzet tot het temperen lokale bedrijfsbelastingen of energiekosten.
Een doorbraak in het Oosterweeldossier blijft uit.
Geen opwaardering van
het technisch onderwijs.
Zwakke strategie voor het
werven van investeringen.

Goede punten
■
■

■

■

De aanpak van de crisis.
Investeringen in infrastructuur (missing links).
Het nastreven van snellere
vergunningen.
Een pluim voor innovatieve initiatieven als Flanders’ Care en het platform
voor slimme netwerken.

stoelendans, tot vorig jaar mee de
plak zwaaide.
Voka toetste het sociaaleconomisch beleid van Peeters II aan het
eisenpakket dat Voka bij de start

wordt een ‘innovatieplatform’ opgericht waar alle betrokkenen informatie en ervaring kunnen uitwisselen en ideeën opdoen.
Ondernemers die een innovatief zorgproject uitwerken en dit
op de markt willen gooien, zullen
een beroep kunnen doen op zaaikapitaal. Daarvoor wordt 20 miljoen euro uitgetrokken dat onder
het beheer van de Participatiemaatschappij Vlaanderen komt.
Maar Vlaanderen wil zich ook
op de internationale scène onderscheiden met zijn innovatieve zorgeconomie. Daarom wordt de internationalisering van de nieuwe
zorgconcepten een prioriteit. Het

van Peeters II vorig jaar op tafel
had gelegd.
‘Dé grote verdienste van deze
Vlaamse regering is dat ze de crisis
goed heeft aangepakt’, zegt Peter
Leyman, de gedelegeerd bestuurder van Voka. Hij verwijst naar
steunmechanismen zoals de uitgebreide waarborgregeling, een
tweede ARKimedesfonds, een ruimere win-winlening en een versoepeling van de toekenning van
overbruggingspremies voor werknemers die minder moeten werken. Ook de budgettaire sanering
krijgt applaus, net als de investeringen in infrastructuur.
De grootste teleurstellingen
zijn het uitblijven van lastenverlagingen voor ondernemers. Ook de
onzekerheid over de Oosterweelverbinding is Voka een doorn in
het oog. De Bruyckere: ‘We weten
totaal niet waar het studiewerk
staat. Ik hoop alleen dat men alle
alternatieven ernstig onderzoekt.’
Van het streven om de groei van
Brussels Airport te versterken,
merkt Voka niet veel. Teleurstellend is er ook over het uitblijven
van het Vlaams Energiebedrijf,
toch een blikvanger uit het Vlaams
regeerakkoord.
Voka erkent wel dat Vlaanderen
slagkracht mist omdat het nog altijd niet over alle socio-economische hefbomen beschikt. Daarvoor
is het wachten op een nieuwe
staatshervorming. ‘Als die er komt,
moet de regering die hefbomen
ernstig in handen nemen.’
■ Lees de reactie van Kris Peeters op de

kritiek van Voka en anderen morgen in
een interview in De Tijd.

Vlaams exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT)
wordt daarvoor gesensibiliseerd.
De overheid creëert ook het
‘Flanders’ Care’-label: een waarmerk voor projecten die een kwalitatieve meerwaarde hebben in de
zorg én economisch potentieel.
Een impuls wordt ook verwacht van het concept ‘innovatief
aanbesteden’. Innovatiepioniers
krijgen zo meer kans hun ideeën
in de praktijk om te zetten. In december worden demonstratieprojecten geselecteerd om het potentieel van innovatie in de zorg
zichtbaar te maken.

■ www.flanderscare.be

Luc De Bruyckere (links) en Peter Leyman, de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder van Voka.

ACHTERGROND
ARJEN VAN DER ZIEL,
ONZE CORRESPONDENT IN ISTANBUL

Een uitspraak van het
Turkse grondwettelijk hof
heeft de toch al flinke
spanning tussen de regering en de oppositie nog
opgevoerd.
Het
hof
schrapte woensdag twee
cruciale onderdelen van
een omstreden pakket
grondwetswijzigingen.
‘Een politieke beslissing’,
luidt de kritiek op het hof.

‘H

et hof ziet zichzelf
als parlement’, kopte het regeringsgezinde dagblad Yeni Safak gisteren
op de voorpagina. Volgens de
krant zijn de rechters ‘op de stoel
van het parlement gaan zitten.’
‘Dit is een tragisch besluit’,
zegt Ceren Kenar van de actiegroep ‘Jonge Burgers’ die strijdt
voor de democratisering
van Turkije. ‘Het hof laat
zichzelf gebruiken door
de oppositie om een
meerderheidsbesluit
van het parlement te
blokkeren. De rechters
verliezen hun legitimiteit.’
REFERENDUM

De twee omstreden
grondwetswijzigingen moesten
de president en het parlement
meer macht geven over de benoeming van rechters. Volgens de
Turkse regering, die haar wortels
heeft in de politieke islam, zijn de
aanpassingen nodig om Turkije
democratischer te maken en het

land op termijn te laten toetreden
tot de Europese Unie. Zij heeft
daarbij de steun van Europa.
Maar volgens de belangrijkste oppositiepartij, de CHP, zijn de wijzigingen een truc van de regering
om haar macht uit te
breiden en de rechterlijke macht onder
controle te krijgen.
De oppositiepartij
stapte daarom naar
het constitutionele
hof.
De controversiële bepalingen zijn
onderdeel van een
pakket grondwetswijzigingen dat twee
maanden geleden
werd aangenomen
door het parlement. Omdat de oppositie de wijzigingen niet steunde, en er daardoor geen tweederdemeerderheid voor was, wordt
er op 12 september een referendum over gehouden. Volgens het
hof kan dat referendum, ondanks
de ingreep op de twee punten, gewoon doorgaan.
MACHTSSTRIJD

Op de achtergrond
speelt dat in Turkije de
jongste jaren een felle
machtsstrijd woedt tussen de conservatieve, islamitisch georiënteerde
regering van premier
Tayyip Recep Erdogan
(foto) en de oude seculiere elite. De seculieren
maken zich zorgen over
de groeiende rol van de islam in
de politiek. De rechterlijke macht
geldt, zeker in de hogere echelons,
nog altijd als een bastion van de
seculieren.
De seculieren zijn er de jongste jaren meermaals in geslaagd
om, via gelijkgestemden in het
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rechtssysteem, besluiten van de
regering te blokkeren. Met de omstreden grondwetswijzigingen
probeerde de regering het rechtssysteem uit de greep van de seculieren te krijgen.
‘Je kan natuurlijk
pessimistisch naar
deze uitspraak kijken
en er een bewijs in
zien van de gebrekkigheid van de Turkse democratie’, zegt
Ali Carkoglu, hoogleraar politicologie aan
de gerenommeerde
Sabanci Universiteit
in Istanbul. ‘Want
verkozen
politici
kunnen in Turkije
kennelijk niet eens
de grondwet wijzigen. Maar eerlijk gezegd ben ik geneigd het optimistischer op te vatten. Volgens
mij is de zaak eerder een aanwijzing dat de scheiding der machten
hier, ondanks alles, toch min of
meer functioneert. De regering
zal er gewoon aan moeten wennen dat sommige dingen die zij
wil, kunnen worden afgewezen
door rechters. Zo werkt het in een
democratie.’
ADVERTENTIE

Ghlin, 1 juli 2010.

Mevrouw, Meneer,
Met dit schrijven willen wij u informeren over enkele wijzigingen op onze site
Akzo Nobel Chemicals in Ghlin :
Na Akzo Nobel Chemicals in Ghlin 17 jaar geleid te hebben, verlaat
Jean-Pierre Vanden Berghe de site om te genieten van zijn pensioen.
Cees van Dongen, Ingenieur (studeerde aan de Universiteit te Eindhoven),
neemt vanaf juli 2010 het beheer van de site over.
Cees van Dongen is 52 jaar, werkt sinds 1981 bij Akzo Nobel en beschikt over
internationale ervaring.

