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Frank
Liefste papa,
Ik denk dat je liever hier bij ons zou zijn. 
Ik word verdrietig als ik nu aan jou denk, 
ver weg van mij. Je zit daar in een gevecht 
en je hebt ons achtergelaten, honderd mijlen 
ver van jou. Ik doe alsof je thuis zou zijn.

Frank, 6 jaar, New South Wales, Australië

Daan BorLoo 
is Frank op 
www.sintpietersabdijgent.be➽
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Uber is een van de meest spraakma
kende ondernemingen van het mo
ment. De alternatieve taxidienst uit

San Francisco verovert grote steden in de
hele wereld en wordt door velen in staat ge
acht het hele systeem van mobiliteit en lo
gistiek te ontwrichten. Sommigen stellen
zelfs dat elk merk in de wereld straks Uber
zal tegenkomen als concurrent. 

Of het zover zal komen valt nog te bezien.
Het Europees Hof van Justitie buigt zich
momenteel over de vraag of Uber een digi
taal platform is of een transportbedrijf. Het
lijkt een futiel verschil, maar de uitspraak
zal straks bepalend zijn voor de toekomst
van het bedrijf in Europa. Uber zelf ziet zich
zelf graag als een onlinedienst die alleen be
middelt tussen vraag en aanbod van ver
plaatsingen in grote steden. Maar gevestig
de taxibedrijven en lokale overheden be
schouwen Uber als een echt transportbe
drijf en willen dat de gelegenheidschauf
feurs dure verzekeringen en licenties beta
len. Als het Europese Hof in het voorjaar die
laatste stelling zou volgen, dreigen donkere
onweerswolken samen te
pakken boven Uber. De zaak
dreigt ook gevolgen te heb
ben voor andere marktspe
lers in de zogeheten deeleco
nomie, waaronder Airbnb.

Zullen succesvolle start
ups zoals Uber, Airbnb en Bit
coin straks niets meer blijken
dan kortstondige hypes, die
even snel verdwijnen als ze
gekomen zijn? In kringen van
managementconsultants 
wordt graag uitgepakt met statistieken die
aangeven dat 80 procent van de onderne
mingen die voor 1980 bestonden, vandaag
alweer verdwenen is. Het voedt de populaire
sociaaldarwinistische theorie dat onderne
mingen zich moeten aanpassen aan de snel
veranderende wereld om te overleven. 

Onderzoekers van de Dartmouthuniver
siteit in de VS hebben intussen de proef op
de som genomen: ze onderzochten ruim
29.000 ondernemingen die beursgenoteerd
waren van 1960 tot 2009. Hun onderzoek
wordt deze maand gepubliceerd in de gezag
hebbende Harvard Business Review en be
vestigt dat de overlevingskansen van onder

nemingen zijn afgenomen in de loop van de
jaren. Wie voor 1970 beursgenoteerd was,
maakte nog 92 percent kans om de volgende
vijf jaar te overleven, terwijl wie tussen
2000 en 2009 beursgenoteerd was nog maar
63 procent kans maakte. 

De studie prikt de mythe door dat vooral
oudere ondernemingen met afsterven be
dreigd zouden zijn. Integendeel: het zijn net
de ondernemingen van recentere datum die
het snelst opnieuw verdwijnen. 

De oorzaak volgens de onderzoekers: de
ondernemingen die het levenslicht zagen in
het nieuwe millennium, investeerden voor
al in organisatorisch kapitaal (zoals perso
neel, patenten, R&D en intellectuele eigen
dom), terwijl oudere ondernemingen meer
investeerden in fysieke activa (fabrieken en
materiaal). Nieuwe bedrijven hebben een
business model dat toelaat heel snel een idee
om te zetten in een winstgevend project, in
het bijzonder in de digitale economie en de
deeleconomie. Maar dat blijkt een tweesnij
dend zwaard te zijn. Hun dagen zijn ook veel
sneller geteld, zo blijkt, want zij kunnen veel

sneller gekopieerd en wegge
concurreerd worden.

Het advies van de onder
zoekers van Dartmouth is
dan ook dat digitale startups
niet alleen moeten investe
ren in softwareontwikkeling
en netwerkplatformen, maar
ook in fysieke producten. Een
voorbeeld is Tesla, dat inves
teert in de productie van wa
gens en elektrische batterij
en. Bedrijven als Amazon en

Cool Blue halen hun operationele slag
kracht dan weer uit grote logistieke maga
zijnen en distributiecentra. 

Anderzijds moeten klassieke onderne
mingen uit de maakindustrie dan weer ver
sneld de omslag maken naar de digitale we
reld. Dat heet dan Industrie 4.0. Zeer ‘oude’
ondernemingen, zoals IBM of GE, en bij ons
Bekaert en Umicore, hebben geleerd om
zich aan te passen aan een nieuwe omge
ving, en toch zichzelf te blijven. De toekomst
zal niet of/of zijn, maar meer dan ooit en/en.

COLUMN FONS VAN DYCK 

VOORBIJ DE HYPE

Nieuwe 
bedrijven 
kunnen veel 
sneller 
gekopieerd en 
weggeconcur
reerd worden

Fons Van Dyck is managing director bij Think 
BBDO.

De advertentie van ALS Liga
die deze zomer De Standaardso
lidariteitsprijs won, heeft twee 
silver awards gewonnen op het 
Eurobestreclamefestival in Ro
me. De advertentie vatte de hele 
krant samen op 1 pagina, omdat 
ALSpatiënten niet meer in staat 
zijn om zelfs maar een kranten
pagina om te slaan. 

De advertentie werd twee 
keer bekroond in de categorie 
print: één keer voor de originali
teit van de advertentie en één 
keer voor het slimme gebruik 
van het medium. ‘Dat de redac
tie intens betrokken was bij het 
project, versterkte het idee nog’, 
zegt Joost Berends van Mortier
brigade, die in de jury zat. De 
advertentie is het werk van 
reclamebureau Publicis. (rmg)

Bekroonde 
ALSadvertentie 
opnieuw in de prijzen

Reclame

Ethias verlengt 
afkoopvoorstel 
Firstrekening

Verzekeringen 

Telecomminister Alexander 
De Croo (Open VLD) reageert 
teleurgesteld op een Europees 
akkoord rond roaming, dat gis
teren bereikt werd. Ondanks het 
verzet van België en nog twaalf 
andere lidstaten werd op de mi
nisterraad een gemeenschappe
lijk standpunt ingenomen. 

De lidstaten spraken af dat 
operatoren elkaar 10 euro per 
gigabyte mogen aanrekenen 
wanneer volgend jaar in heel 
Europa gratis roaming van 
kracht wordt. 

Dat is fors meer dan waar de
Europese Commissie op mikte. 
Zij wilde 8,50 euro per gigabyte. 
Het Europees Parlement vroeg 
zelfs 4 euro, met een latere ver
laging naar 1 euro. 

De Croo hoopt dat de tarie
ven tijdens onderhandelingen 
tussen het Europees Parlement 
en de lidstaten alsnog zullen 
zakken. Hij deelt de bezorgdheid 
van de consumentenorganisatie 
Beuc. Die vreest dat die hogere 
groothandelsprijzen zullen lei
den tot hogere nationale tele
foontarieven. (kls)

‘Afschaffing
van roaming kan tot 
tariefverhoging leiden’

Telecom 

De productieafdeling van 
lampenfabrikant Sylvania in Tie
nen gaat dicht. Daarbij gaan 180 
arbeidsplaatsen verloren. 

Sylvania was sinds 2007 in 
handen van de Indiase groep 
Havells, maar werd eind vorig 
jaar overgenomen door het Chi
nese Shanghai Feilo Acoustic Co 
Limited, een beursgenoteerde 
verlichtingsfabrikant.

Dat de productieafdeling in
Tienen niet past in de Chinese 
plannen voor Sylvania, kwam 
ook voor de lokale directie to
taal onverwacht. Na de sluiting 
van de productie blijven in Tie
nen nog een dertigtal mensen 
aan de slag in ondersteunende 
diensten zoals boekhouding, 
R&D en IT. 

De Tiense schepen van Eco
nomie Johan Dewolfs (NVA) 
bestempelt de sluiting als een 
nieuwe klap voor een regio die 
nu al met een hoge werkloos
heidsgraad kampt en de afgelo
pen tijd bovendien ook nog eens 
door belangrijke andere her
structureringen getroffen 
werd. (belga)

Lampenfabrikant 
Sylvania sluit 
fabriek in Tienen

Industrie 

Ethias verlengt de afkoop van
de levenslang hoogrentende 
Firstrekeningen met een week. 
De deadline is verlegd naar 
9 december. 

Van de portefeuille van 1,4 
miljard aan contracten, is de af
gelopen twee weken voor 530 
miljoen afgekocht. Daarnaast 
hebben de bezitters van 230 mil
joen aan Firstproducten docu
menten opgevraagd, maar nog 
niet teruggestuurd. Ethias hoopt 
dat ze dat toch nog doen. Dan 
komt de opbrengst van de af
koop op 760 miljoen euro, ruim 
de helft van het totale aantal 
contracten. 

Beleggers krijgen bij afkoop
een eenmalige premie van 
25 procent boven op hun te
goed. (pdd)


