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‘We hebben een groei van 2 tot
2,5 procent nodig opdat de werk-
gelegenheid zich weer herpakt.
Maar die hebben we niet. Dus
zullen bedrijven blijven afdan-
ken’, zegt de Leuvense professor
Paul De Grauwe. Hij vreest dat
het ergste nog moet komen. ‘Ik
hoop ook dat de groei niet weer
omslaat, en naar beneden gaat.’
Wanneer de economie zich her-
pakt, is moeilijk te zeggen. ‘Op
een bepaald ogenblik zijn de
voorraden van bedrijven op, en
moeten ze die weer opbouwen.
Maar dat geeft ook maar een tij-
delijk effect. Het belangrijkste is
dat er terug optimisme komt, en
bedrijven weer beginnen te in-
vesteren.’ 

Halfweg de crisis
Hoofdeconoom Ivan Van de
Cloot van de denktank Itinera
denkt dat we zowat halfweg de
crisis zijn. ‘De economie blijft op
een heel laag niveau draaien, en
zolang dat zo blijft zal er nog heel
veel arbeid sneuvelen’, zegt hij.
‘Veel bedrijven hebben vorig jaar
de kat uit de boom gekeken, en
hebben hun personeel zolang
mogelijk willen houden. Ham-
steren van arbeid heet dit feno-
meen. Ze willen niet overgaan tot
ontslag, omdat ze weten hoe
moeilijk het is om geschikte
mensen te vinden. Bovendien is
mensen ontslaan ook heel duur
in ons land. Maar op een bepaald
ogenblik kunnen ze niet anders
dan tot herstructureringen over-
gaan.’
Volgens Van de Cloot heeft de
overheid de bedrijven meegehol-
pen in dat ‘hamsteren’ door ar-
beidsduurvermindering te on-
dersteunen evenals tijdelijke
werkloosheid. ‘Het is verstandig
geweest om de grote schok te
proberen op te vangen, maar de
overheid kan dat ook niet blijven
doen. Die tijdelijke werkloosheid
heeft al 1 miljard euro gekost. Dat
is niet vol te houden. Op een be-
paald ogenblik moet de overheid
overschakelen van een verdedi-
gings- naar een overgangsbeleid.
We kunnen niet blijven jobs
kunstmatig in leven houden.’

Slecht beleid
‘Het probleem bij Carrefour
heeft niets met de crisis te ma-
ken’, zegt Unizo-topman Karel
Van Eetvelt. ‘Wat we nu meema-
ken is een gevolg van slecht be-
leid en onhandelbare vakbon-

den, en is geen crisisfenomeen.
Vergeet niet dat er bij Colruyt al-
leen al tegelijk 3.000 mensen
aangeworven worden. In heel de
distributie stijgt de werkgele-
genheid trouwens nog.’
Van Eetvelt is eerder optimis-
tisch voor de werkgelegenheid
bij de KMO’s. ‘In een economi-
sche crisis komen de effecten op
de tewerkstelling altijd negen
maanden later. Wel, nu daar zijn
we nu. Vanzelfsprekend gaan we
nog ontslagen zien, maar er ko-
men ook aanwervingen. Het
aantal faillissementen, toch een
goede graadmeter, stijgt even-
eens niet verder.’ 

Nog 10.000 ontslagen
De verwerkende industrie ver-
wacht dat dit jaar nog 10.000
jobs sneuvelen, zegt hoofdeco-
noom Frank Vandermarliere
van werkgeversorganisatie Ago-
ria. ‘Tot nog toe heeft de crisis
sinds oktober 2009 25.000 jobs
gekost, dat is acht procent van
onze bedrijven.’ Vandermarliere
ziet in een paar sectoren stilaan
weer groei. In de informatica-
diensten bijvoorbeeld, of in de
technische installaties in de
bouw. Maar andere industrie-
takken hebben het bijzonder
moeilijk. De autosector natuur-
lijk, maar ook in de machine-
bouw ziet Agoria dit jaar nog
1.200 jobs sneuvelen, drie pro-
cent van het totaal. ‘Wij vrezen
een moeilijk 2010. Pas in 2011
verwachten we beterschap.’

WERKGELEGENHEID HERPAKT PAS BIJ STEVIGER ECONOMISCHE GROEI

WIJ VREZEN NOG EEN
MOEILIJK 2010. PAS IN
2011 VERWACHTEN WE
BETERSCHAP
Frank Vandermarliere,
hoofdeconoom Agoria
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WE MOGEN NIET
VERGETEN DAT 
COLRUYT TEGELIJK
3.000 MENSEN AAN 
HET AANWERVEN IS
Karel Van Eetvelt,
gedelegeerd bestuurder
Unizo
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In Wallonië en Brussel wordt vol-
op naar de uitbater van de Cham-
pion-winkels, Mestdagh, gekeken
om zoveel mogelijk banen te red-
den. Carrefour heeft zelfs een lijst-
je klaar met zeventien supermark-
ten en zelfs drie hypermarkten die
Mestdagh zou kunnen overne-
men. ‘Overnamegesprekken zijn
nog niet gestart. Maar we spreken
eigenlijk constant met elkaar
want we werken al vijftien jaar sa-
men’, zegt directielid John Mest-
dagh. ‘Carrefour heeft trouwens
iemand in onze raad van bestuur.’
De Franse groep heeft immers een
kwart van de aandelen van de
groep Mestdagh in handen. 

Hebben jullie het lijstje samen
opgesteld?
‘Neen, helemaal niet, maar het

gaat wel om de winkels in ons
voornaamste actiegebied: Wallo-
nië en Brussel. We analyseren nu
winkel per winkel op het lijstje.
Maar als we winkels overnemen
samen met het personeel, zal dat
aan onze arbeidsvoorwaarden
moeten werken.’

Er staan ook drie hypermark-
ten op het lijstje. Daar hebben
jullie momenteel toch geen er-
varing mee?
‘Eerst was ik verbaasd over de hy-
permarkten op het lijstje, maar
waarom zou een hypermarkt niet
interessant zijn voor ons? Die van
Gosselies ligt bijvoorbeeld niet ver
van ons magazijn. Maar ook hier
zullen we hypermarkt per hyper-
markt nauwgezet analyseren.’
(CV)

Mestdagh: ‘Personeel
moet aan onze
voorwaarden werken’De Waalse christelijke vak-

bond riep gisteren op tot een
algemene staking bij Carre-
four. De andere bonden be-
spreken dit vandaag. ‘We
moeten snel een duidelijk sig-
naal geven’, zegt Jan De Weg-
he (BBTK), ‘maar tegelijk
moeten we zien dat we niet te
vroeg in actie treden en niet
vlug de sympathie van de be-
volking verliezen.’
In Wallonië en Brussel sloot
het gros van de Carrefour-hy-
permarkten gisteren de deu-
ren, net als een aantal super-
markten. In Vlaanderen ble-
ven enkel zes getroffen win-
kels dicht: twee in Brugge en
Kortrijk plus Zwijnaarde
(Gent) en Sint-Pieters-Leeuw.
In de meeste winkels die Car-
refour wil sluiten, werd ge-
woon doorgewerkt. (BM)

Bonden
beraden zich
over staking

Gisterochtend kreeg het per-
soneel van Logistics Ternat te
horen dat dit distributiecen-
trum van Carrefour einde juni
de deuren sluit, als gevolg van
de herstructureringen bij de
warenhuisgroep. Zo’n 270
werknemers verliezen hun
job. Een deel van hen kan te-
recht in Nijvel of Kontich,
waar de groep Kuene+Nagel

eveneens distributiecentra
openhoudt voor Carrefour.
De vakbonden bij Logistics
hopen dat een deel van het
personeel terug naar Carre-
four kan: bij de uitbesteding
van de distributie in 2005 is
hen dat beloofd. Maar de di-
rectie van Kuene+Nagel kon
hen dat niet garanderen.
Gisteren heerste ook grote on-

rust in het distributiecentrum
van Kontich, waar 370 mensen
werken. Het contract met Car-
refour loopt namelijk einde
juni af. ‘De directie hoopt een
nieuw contract voor drie jaar
te kunnen onderhandelen,
maar zeker is dat niet’, zegt
BBTK-vakbondsman Pascal
De Bal. (PDD, BLG, BM)

Nog 270 mensen zonder job
Verslagenheid bij de werknemers van Logistics Ternat. ©REUTERS

‘Einde van ontslagrondes
nog niet in zicht’
‘Zolang de economie niet groeit, gaan
er ontslagen blijven volgen’ vreest
economieprofessor Paul De Grauwe.
Ook econoom Ivan Van de Cloot ziet
het einde van de herstructureringen
nog niet in zicht. BART MOERMAN

1 Proefpersoon bekijkt alfabet op laptop
en vormt er een woord mee.

Tafel

2 De mind speller reconstrueert
dat woord op andere laptop.

Werking van de mind speller

maar niet spreken, vormt de
woorden door spellend de letters
van dat woord te bekijken. De her-
senactiviteit die daarmee gepaard

Het systeem wordt mind speller
genoemd. Het is een elektro-ence-
falogramapparaatje (EEG) waar-
van de elektronica is gemaakt
door IMEC in Leuven, het groots-
te onafhankelijk onderzoekscen-
trum in nano-elektronica en na-
no-technologie. Hoe het werkt?
De patiënt krijgt een badmuts met
elektroden op het hoofd en vormt
vervolgens woorden door spel-
lend te kijken naar de letters van
dat woord. ‘We hebben een set van
tekens ontwikkeld’, zegt profes-
sor Marc Van Hulle van het labo-
ratorium voor Neuro- en Psycho-
fysiologie van de KU Leuven. ‘De
letters van het alfabet, aangevuld
met cijfers en enkele leestekens.
Daarmee kan een patiënt onge-
veer alles zeggen wat er te zeggen
valt.’
De patiënt, die wel nog kan lezen

gaat, wordt door de elektroden in
de badmuts geregistreerd. Die
metingen worden door een com-
puter omgezet in de echte woor-
den. ‘Die woorden verschijnen op
het scherm, maar de computer
kan ze ook via een spraakpro-
gramma zeggen’, zegt Van Hulle.
‘In een verdere vorm willen we
werken met automatische woord-
vervollediging of zinsconstructie,
zoals bijvoorbeeld in een gsm ge-
beurt als je een SMS intikt.’

Met succes getest
De ontwikkeling van zo’n ‘ge-
dachtenlezer’ is van enorm belang
voor mensen die niet in staat zijn
om te spreken of woorden in te
tikken. ‘Met dit systeem geven we
die mensen een stem’, zegt Van
Hulle. ‘In december hebben we
het met succes getest bij twaalf pa-
tiënten. Je hebt geen idee wat dat
voor die mensen betekende. In-
eens konden ze communiceren!’
De mind speller van professor Van

Hulle doet denken aan een recente
doorbraak van zijn collega Steven
Laureys die er in Luik in slaagde
om via hersenscans gedachten te
lezen van patiënten in een vegeta-
tieve toestand. ‘Ik denk dat ons
systeem verder gaat en gebruiks-
vriendelijker is’ zegt professor
Van Hulle. ‘Al heeft het ook een
beperking: de patiënt moet kun-
nen zien – hij moet immers al kij-
kend naar de letters een woord
spellen.’
De gedachtenlezer van Van Hulle
werd gisteren beloond met de
Swiftprijs, een prijs van 50.000
euro voor een technologische uit-
vinding die de communicatie tus-
sen mensen bevordert. ‘Met dat
geld willen we proberen om bin-
nen twee jaar een consument-
vriendelijk toestelletje op de
markt te brengen dat mensen
thuis kunnen gebruiken. Geen
badmuts, maar een diadeem die
op het hoofd van de patiënt wordt
gezet en die de metingen draad-

loos overseint naar een ontvan-
gertje dat op de USB-poort van
een computer is aangesloten. Met
de nodige software kan die het ge-
vormde woord reproduceren: vi-
sueel of auditief.’

Hersenbloeding
Professor Van Hulle denkt dat
zijn uitvinding vooral dienstig
kan zijn voor mensen die getrof-
fen zijn door een hersenbloeding.
‘Ook mensen met bijvoorbeeld
een vorm van autisme waardoor
er problemen zijn met de spraak,
kunnen baat hebben bij de mind
speller.’
Of we met deze uitvinding nu
bang moeten zijn dat anderen on-
ze gedachten kunnen lezen? ‘Dat
is niet aan de orde’, zegt Van Hul-
le. ‘Deze uitvinding is er om men-
sen te helpen. Om via de mind
speller de gedachten van iemand
te lezen, heb je bovendien nog al-
tijd de medewerking van die per-
soon nodig - hij moet spellen.’

BADMUTS MET ELEKTRODEN HELPT MENSEN DIE NIET KUNNEN SPREKEN

Wetenschappers van
de KU Leuven hebben
een draagbaar toestel
ontwikkeld waarmee
de gedachten kunnen
worden gelezenvan
mensen die niet in
staat zijn om te
spreken of woorden in
te tikken. ‘Deze
ontdekking is echt wel
revolutionair en kan
een stem geven aan
duizenden en
duizenden mensen’,
zegt professor Marc
Van Hulle die met zijn
team het toestel
ontwikkelde.
DIRK MUSSCHOOT

DEZE ONTDEKKING KAN
EEN STEM GEVEN AAN
DUIZENDEN MENSEN
Marc Van Hulle
Professor KU Leuven
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Leuvense universiteit
vindt ‘gedachtenlezer’ uit

©if

5NIEUWSDONDERDAG 25 FEBRUARI 2010
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