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O
nlangs sprak ik inDublin de

13-jarige CEO JordanCasey,

die in de Europese IT-wereld

al vele bewonderaars heeft.

En terecht. Sinds zijn negen-

de verdient hij zijn geldmet programme-

ren vanwebgames vanuit zijn slaapkamer,

tevens zijnwerkkamer. Enhij is ooknog

eens eenheel sociaal voelende jongen,met

eenpassie voor voetbal.

Deze Ierse scholiermag er dan vroeg bij

zijn, toch is hij niet de enige jonge start-

up-CEO.Dat blijkt uit de vele ontwerpwed-

strijden voor games en apps. De Europese

jeugd is creatief, getalenteerd en energiek.

Enheeft het internet ontdekt als speel-

plaats. Dat belooftwat voor de toekomst.

Internetbedrijven als Rovio, Skype en

Spotify hebbenovertuigend laten zien dat

Europese ideeën totmondiale kampioe-

nenuitgroeien. Ende jeugdheeft nog

meer in petto. Datmoetenweop allema-

nieren aanmoedigen. Zeker in tijdenwaar-

in jeugdwerkloosheid,met een gemiddel-

de van 24 procent, als een schaduwover

Europahangt.

In elke crisis schuilt ook een kans. Juist

nu. Onze Europese interneteconomie

groeit jaarlijksmet 10 procent. Ookde in-

dustrie profiteert vande digitalisering.

Voor elke traditionele baandiewegvalt,

wordendoor het internet 2,6 nieuweba-

nen gecreëerd. Naar verwachting zullen er

in 2015meer dan 900.000oningevulde IT-

vacatures zijn in Europa. Nieuweontwik-

kelingen als ‘cloud computing’ gevendie

groei nog een extra impuls. Demarkt is er

klaar voor. Dezeweekwerdbekenddat op

deDuitse beurs computerkracht en op-

slagcapaciteit verhandeld kunnenworden.

Daarmee is cloud computing een verhan-

delbaar goed geworden als grondstoffen

en effecten.

Naast dit snel groeiende aanbod aan

werkgelegenheid en kansen voor onderne-

merschap, zienwe eenhele generatie van

miljoenen jongerendie doorwerkloos-

heid de boot gaatmissen, vooral in het zui-

den. Ik kandat niet uitleggen. Overheden

scheppengeenbanen,maar het is ook on-

verantwoord omniets te doen.

Daaromhebbenwe in Europa begin dit

jaar deGrandCoalition forDigital Skills

and Jobs opgericht. Tientallen bedrijven

en organisaties doen voorstellen ommeer

scholieren ICT-vaardigheden te leren. Of

werkende jongerendoor bij- of omscho-

ling te helpenbij het opzetten van een ei-

genbedrijf, of hen klaar te stomen voor

ICT-banen.

Woensdagwerd in Berlijn de Europese

top gehoudenover de bestrijding van

jeugdwerkloosheid. Het doel is omeen im-

puls van 6miljard te geven aan leer-werk-

trajecten voor jongeren. Eenuitstekend

initiatief.Maar alleen als demiddelenwor-

den ingezet in sectorenwaar ookwerkelij-

ke economische groei en innovatie in zit.

Anders creërenwemet dat geld alleen een

zoethoudertje voor twee jaar.

Eigenlijk zou iedereen in de politiek, de

overheid enhet bedrijfsleven zichmoeten

afvragenwat je tegen eenwerkloze jonge-

re zegt als die je verwijt dat je demogelijk-

hedenhad,maar niets hebt gedaan.

Neelie Kroes

Europees commissaris voor Digitale Agenda
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De jeugdvan tegenwoordig

E
ergisterennam Infraxhet in een
openbrief in alle Vlaamse kranten
op voorhet concurrentiemodel van
de elektriciteitsdistributie. Tevens

weesde energienetbeheerder opdenega-
tieve gevolgen van een institutionelemo-
nopolievorming indie sector:minder in-
novatie, geenkeuze voordegemeentes, en
hogereprijzen.De enige concurrent Eandis
die 80procent vandemarkt bedient, is

monopolievormingwelgezind en verweet
Infrax eengeldverslindende enmisleiden-
de informatiecampagne.Ookminister
FreyaVandenBosschehadhet overmislei-
dende communicatie.
Met haar beleidwilminister Vanden

Bosschede elektriciteitsdistributie in
Vlaanderenomvormen tot ééngrootmo-
nopolie.Haar argumentenbaseert ze op
efficiëntie enop een eerlijk beleid. Efficiën-
tie, omdatde schaalvoordelen van elektri-
citeitsdistributie zo significant zouden zijn
dat zede kenmerken van eennatuurlijk
monopolie zoudenhebben. Empirischon-
derzoek toontdat echter niet aan. En als
die schaalvoordelen er al zouden zijn, veel
zijn er zeker nietmeer te rapenals één spe-
ler al vier vijfden vandemarkt bedient.
Wekunnendie voordelen eerder verwach-
ten als eenkleinere speler groter kanwor-
den.

Eenzijdig
Daarenboven is eenkostenbenadering
eenzijdig. Elke organisatiewilmaar inves-
teren in verhoogde efficiëntie als deop-
brengst ervanminstens evengroot is als de
kostprijs. Eenmonopolist kijkt daaromen-
kel naar de extra opbrengst op zijnbe-
staande afnemerwanneer hij investeert in
kostenreducties. Een competitieve aanbie-
der die eennieuweafnemer kanaantrek-
ken van een concurrent, heeft echtermeer
tewinnen: niet alleendeopbrengst vande
kostenreductie,maar ookdewinst opdie
extra afnemer.Die aanbieder zal dusmeer
bereid zijn te investeren in kostenreduc-
ties. Concurrentie, zelfs bij gereguleerde

prijzen, dwingt dusmeer efficiëntie af dan
onder eenmonopolie.
Eerlijk beleid, het andere argument van

deminister, steunt ophet ideedat eenuni-
form tarief voor iedereenovereenkomt
met een eerlijk tarief. Is het dan eerlijk dat
een stedelingdie in eenklein appartement
met lagedistributiekostenwoont een resi-
dentmoet subsidiërendie in een alleen-
staande, afgelegen villamethogedistribu-
tiekostenwoont? Ik vinddit niet eerlijk.
Gemeentesmoetenookkunnenkiezen

tussennetwerkbeheerders. Zo kunnende
gemeenteraadsleden eropwijzendat goed
bestuur enkel kiest voordebeste prijs-kwa-
liteitverhouding. Bovendienmoet een re-
gulator -wantdie is nodigbij eenmono-
polistische infrastructuur - inefficiënte dis-
tributie kunnenonderscheiden van
efficiënte distributie. Benchmarking tussen
vergelijkbare aanbieders geeft ‘hard evi-
dence’ en levertmunitie omdemeest effi-
ciënte aanbieders financieel te belonen.
Debitse reacties vanEandis en vanmi-

nister VandenBosschebiedengeen ant-
woordenopdemijns inziens zinvolle argu-
menten van Infrax.Dit debatmoet grondi-
ger engenuanceerderwordengevoerd.
Elke inwoneruit elke gemeentewil dat. De
discussie zou elke ideologiemoetenkun-
nenoverstijgen en enkel gaanover kwali-
teit enprijs voorde verbruikers. Gemeentes
zijn er voorde inwoners. Niet omgekeerd.

JanBouckaert
Hoogleraar economie Universiteit Antwerpen

De energienetbeheerder Infrax zet zich
af tegen een fusiemet Eandis enkreeg
bitse reacties van Eandis enminister Van
denBossche. Een antwoordopde zin-
volle argumenten van Infraxbleef uit.

Komen er ook zin-
volle antwoorden
op de zinvolle argu-
menten van Infrax?

JAN BOUCKAERT

Iedereen indepolitiek,
de overheid enhet
bedrijfsleven zou zich
moeten afvragenwat je
tegen eenwerkloze
jongere zegt als die
je verwijt dat je de
mogelijkhedenhad,
maarniets hebt gedaan.

D
e regering-Di Rupo legt de laat-
ste hand aan een reeks benoe-
mingen aande top van een aan-
tal overheidsbedrijven. Niet on-

verwacht en ookniet onterecht bekijkt de
publieke opinie die benoemingen zeer kri-
tisch. Als politici ookhier het vertrouwen
willen terugwinnen, is veranderingnodig.
Burgersmoeten erop kunnen rekenendat
onze overheidsbedrijven in ieders belang
werken,maar tevens dat ze professioneel
bestuurdworden. Doormensenmet ken-
nis van zakendus.
Daarbij speelt niet alleen de benoeming

van topmanagers een rol. Ookde samen-
stelling vande raden vanbestuur is cru-
ciaal. Vandaar dat ook overheidsbedrijven
dringenddeugdelijk bestuur nodig heb-
ben .
Dat de overheid bestuurders benoemt

in overheidsbedrijven en organisaties, is
op zich normaal. Ze heeft als aandeelhou-
der het recht om inde bestuursorganen
vertegenwoordigd te zijn, net zoals in de
privésector. Toch zijn er twee problemen.

Politieke evenwichten
Vandaag gaat onevenredig veel aandacht
naar het zoeken vanpolitieke evenwichten
in de samenstelling vande raden vanbe-
stuur van overheidsbedrijven. Erwordt
nauwelijks gekeken of bestuurders de no-
dige competenties hebben. Nochtans zou-
denhunprofiel en hun competenties
doorslaggevendmoeten zijn, en dat op
alle niveaus. En dat geldt ookbij de inter-
communales.
Bestuurders kunnendaarenboven en-

kel toegevoegdewaarde leveren indien ze
een relevante bijdrage bieden, gesteund
opkennis van zaken. Daarvoor is er nood
aan eenprofessionele samenstelling van
de raad vanbestuur. Dat kanmet een se-

lectieproceswaarin gezochtwordt naar
profielenmet de nodige kennis en erva-
ring. Recente rapporten tonen echter dat
er van echte objectiviteit in het selectie-
proces bij veel overheidsbedrijven amper
sprake is.
Een tweede probleem is dat overheids-

bestuurdersmoetenhandelen in het be-
lang vande onderneming. Endaarwringt
het schoentje. Een regering of een ge-
meenteraadwerkt totaal anders dan een
raad vanbestuur. In de politiekewereld is
de raad een orgaan vanmeerderheid te-
gen oppositie, waarinwordt gestemdover
de te nemenbesluiten. Het andere is een
collegiaal orgaanwaar beslissingen geno-
menwordenmet consensus. Politicimoe-
ten die twee rollen van elkaar kunnenon-
derscheiden.

Gezag
Er iswel alwerk verricht in het verbeteren
vanhet deugdelijk bestuur van overheids-
bedrijven, zowel federaal, regionaal als ge-
meentelijk. De huidige discussies tonen
echter aandat dat niet volstaat. Het is niet
goed voor het gezag vanbestuurders en
voor de organisatieswaarin ze zetelen, dat
zewordenweggezet als ordinaire post-
jespakkers. Alleen al daarommoeten over-
hedenmeer garanties geven over de kwali-
teit vandemensen aanhet hoofd van in-
tercommunales en overheidsbedrijven. Nu
leeft de indrukdat het evenwicht tussen
politiek en vakkennis zoek is.

Een recente studie van een consultancy-
bureau laat zien dat slechts 30 procent van
de Belgische respondentendenkt dat over-
heidsbedrijven eenbetere dienstverlening
biedendandeprivé. Daarmee scorenwe
het laagst van alle bevraagde Europese lan-
den. Nog kritischer zijn de Belgen over de
kwaliteit vandemanagers van overheids-
bedrijven. Slechts 14 procentmeent dat die
managers beter zijn dandie vanprivébe-
drijven. De laagste scorewereldwijd.
Hopelijk entende bevoegdeministers

hunbeleid opdie vaststellingen. De effi-
ciëntie ende dienstverlening van over-
heidsbedrijvenmoet beter ende selectie-
proceduresmoeten objectiever.
Het kanniet langer dat politici (beurs-

genoteerde) ondernemingenmet de vin-
gerwijzen en regels opleggen voor deug-
delijk bestuur, als de politiek dat voor
overheidsbedrijven en organisaties niet
zelf kan ofwil doen.

Van enige objectiviteit bij
de selectie vanbestuurders
vanoverheidsbedrijven
is nauwelijks sprake.

Deugdelijk besturen en competente
mensen objectief selecteren. Alleen zo
zullen bestuurders bij overheidsbedrij-
ven en intercommunales niet langer
door het leven gaan als postjespakkers.

Bestuurders van
overheidsbedrijven
moeten imago van
postjespakker
kwijt.
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