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Beleidsdenktank 
Fact-based
Lange termijn

“ Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen 

voor beleidshervorming naar duurzame 

economische groei en sociale bescherming, voor 

België en zijn regio’s. ”



Instabiliteit ongunstig voor would-be 
ondernemers?

❖Obstakels zijn talrijk in recessie. 

❖Onderzoek toont dat start-ups opgericht tijdens de 
crisis van 2009 winstgevender werden dan andere.
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Bedrijven opgericht in crisissen:
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•Security software

•Security software
•Waardering: 6 miljard $ •2009
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Bedrijven opgericht in crisissen:
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•Security software

•Fortune magazine 
(ninety days after the 
market crash of 1929)

•Revlon (Great 
Depression, 1932)

•1975

•UPS 
(Pani
c of 
1907)

•Char
les 
Schw
ab 
(mar
ket 
crash 
of 
1974–
75) •United Airlines (1929)



Van de bedrijven die sterker uit crisis 
kwamen:

❖Onderzoek
❖Personeel

❖Zorg dat beslissingen 
genomen worden 
door hen met kennis 
en expertise



Van de bedrijven die sterker uit crisis 
kwamen:

❖Onderzoek
❖assets
❖liabilities

❖Afstand nemen van 
wat niet overeen-
stemt met waarden 
van het bedrijf



Crisis is vooral voor startups moment om 
business model te veranderen

❖ Guckenbiehl and Corral de Zubielqui

Combining available internal 
resources and calling upon external 
resources from your network 
(Baker and Nelson, 2005)



1930s Depression and U.S. Economic Growth

❖ Het was niet de Folly 20’s noch WOII dat
de basis legde voor de sterke
economische groei achteraf

❖ Die basis werd gelegd in de Grote 
Depressie van de jaren 30
❖ Met grotere transformatie van de 

technologie dan in de jaren 90



Crisis en opportuniteiten:

Crisissen bieden kansen voor
❖Voor ondernemers bereid tot 

innovatie

Internationale ervaring nog meer van tel
in crisis voor open economieën

Conservatieve strategieën zijn niet
veiliger in crisistijden





Samenspel van 4 actoren

Overheid
• Kerntaken

Markt
• Welvaartscreatie

Civiele maatschappij
• Bottom-up initiatieven

Burgers
• Eigen verantwoordelijkheid²

Bestuur
Samenleving



Van crisisdenken naar risicodenken

Robuustheid



Onzekerheden over transportvraag
2050: drievoud?

❖Economische groei?

❖Protectionisme??

❖Klimaatadaptatie???



Technologie



Reshoring



Circulaire economie



Uitdagingen voor transport en CO2 zijn 
uitdagend:

❖Transportomvang neemt nog fors toe op 30 jaar

❖Minder koolstofintensief maken van transport is 
niet evident?



Minder file? Minder ongevallen? Minder 
CO2-uitstoot?



CO2 impact transportmodi
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