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ABSTRACT 

Report by Frank Lierman, president of the Editorial Committee of Bank- en Financiewezen, 
of Koen Dejonckheere’s presentation during the Belgian Financial Forum Webinar of 5 
October 2021.  
 
Verslag door Frank Lierman, voorzitter redactiecomité van bank- en Financiewezen, van 
de presentatie van Koen Dejonckheere tijdens het Webinar van Belgisch Financieel Forum 
op 5 oktober 2021. 
 
 
 
Vlaanderen is een open, internationale en ondernemende toekomstregio. De bedrijven 
hebben oog voor duurzaamheid van de productie, voor de technologische disruptie, de al 
dan niet de-globalisering, de structurele verschuivingen op de arbeidsmarkt, alsook de 
geopolitieke ontwikkelingen. De flexibiliteit van de Vlaamse bedrijven is groot. Trouwens de 
intrinsieke grondstoffen en de geschiedenis tonen aan dat Vlaanderen heel wat troeven 
heeft: 
 

• locatie in het centrum van West-Europa met hogesnelheidsverbindingen met de 
drie buurlanden, het netwerk van autosnelwegen met cruciale verkeersaders als 
E17 en E40, uiteraard ook de havens van Antwerpen –Zeebrugge en Gent; 

•  klimaat en bodem: de voedingsindustrie is in staat om voor sommige gewassen 
tweemaal per jaar te oogsten wat een uiting is van zeer grote productiviteit; 

• ethiek, democratie en rechtstaat worden hoe dan ook meestal hoog in het vaandel 
gedragen; 
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• de sterk uitgebouwde sociale zekerheid met beklemtoning van solidariteit met 
werklozen en zieken; 

• het sparen en investeren voor later waardoor de toekomst wordt veiliggesteld; 

• Vlamingen studeren meer, werken meer, sparen meer en slagen er zo in om met 
heel veel vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. 

 
Ter illustratie, enkele strategieën die door Vlaamse ondernemingen worden gevolgd: 
 

• Internationaal doorgroeien 
 

▪ Paulig, gekend voor de productie van Poco Loco tortilla’s waarvan 90% wordt 
uitgevoerd, bouwt in Roeselare een tweede tortillafabriek, die Co2 neutraal 
zal zijn. Hierdoor wil het bedrijf zijn uitstoot van broeikasgassen door zijn 
eigen activiteiten tegen 2030 met 80% verminderen ten opzichte van 2018; 

▪ ECS2XL, gevestigd in Zeebrugge is Europese markleider in geïntegreerde 
supply chain en intermodale oplossingen. Is actief in 35 Europese landen. De 
magazijnen worden uitgebreid met 10.000 m2 vooral voor de overslag en 
opslag van levensmiddelen; 

▪ Renson is de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering en investeert 
75 miljoen euro in nieuwe fabriek en kantoren in Deinze; 

▪ DESOTEC breidt zijn recyclagevoorzieningen voor industriële 
zuiveringsoplossingen uit door het openen van een nieuwe ultramoderne 
reactivatie-oven; 

▪ WDP investeert fors in de digitalisering van de opslagruimte. 
 

• Internationale schaal en multiplicatorwerking 
 

▪ Milcobel zuivelcoöperatie die het rasp- en verpakkingsbedrijf Kaasbrik in 
Halen heeft overgenomen om zo een betere melkprijs te kunnen realiseren 
voor leden–melkveehouders. Het versterkt ook zijn positie in de globale 
mozzarellamarkt; 

▪ WDP ontwikkelt een energieneutraal Global Distribution Centre voor Barry 
Callebaut in Lokeren. Het wordt de Belgische logistieke hub voor de 
wereldwijde distributie van chocolade. Er is een directe connectie met de 
snelweg E17 en met de Antwerpse haven waardoor de goederenstroom nog 
efficiënter kan worden gemaakt. Deze hub van 60.000 m2 zal energie 
neutraal opereren dankzij onder meer zonnepanelen, materialen met lage 
levenscycluskost, geothermie, laadpalen voor elektrische voertuigen. 
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• Wereldwijd doorgroeien in technologie en slimme maakindustrie 
 

▪ Picanol-Proferro opent een nieuw hoogbouwmagazijn in Ieper dat het 
nieuwe kloppende logistieke hart wordt. De oppervlakte is 2.000 m2 en telt 
meer dan 10.000 beschikbare palletplaatsen. Is uitgerust met 
geautomatiseerde kranen en nieuwe laad- en loszone. Alles verloopt 
volautomatisch en volledig digitaal; 

▪ Cegeka is een internationale speler met een allround technologische 
expertise in verschillende industrieën. Bayer vertrouwt op Cegeka voor IT-
transformatie en de Q-Park Mobile –app voor contactloos parkeren werd 
door Cegeka ontworpen; 

▪ Materialise is de wereldwijde specialist in 3D printing. Toepassingen zijn 
ontwikkeld voor gezondheidszorg, auto-industrie, luchtvaart, 
consumptiegoederen, kunst en design; 

▪ Ecochem, producent van milieuvriendelijke brandvertragende additieven, 
investeert 10 miljoen euro in de uitbreiding van zijn productie in Willebroek. 
Vestigingen in Duitsland, Frankrijk en Israël worden gesloten. De productie 
van brandbluspoeders, wateradditieven en brandblusschuimen wordt 
overgeheveld naar Willebroek; 

▪ Itineris ontwikkelt innovatieve software-oplossingen voor water en energie 
transitie. Hierdoor kunnen objectieven zoals operationele efficiëntie, 
klantenervaring en milieunormen gemakkelijker bereikt worden; 

▪ Ciner, een van de grootste conglomeraten in Turkije is van plan om in Lommel 
een glasfabriek te bouwen, goed voor 100 miljoen euro en 450 à 500 jobs. Dit 
is een co-creatie met de Vlaamse streekbierbrouwers. 

 

• Service en support als groeikampioenen 
 

▪ Lingang Group ontwikkelt een logistiek platform in haven van Zeebrugge. Het 
wordt een perfecte aanvulling op het CSP deepsea-containerplatform. 
Hierdoor wordt Zeebrugge als gateway voor internationale goederenstromen 
versterkt. Het is een win-win samenwerking tussen China en Europa. 

 


