
Is het enkel gras
dat een stad
groen maakt?

Met duurzame infrastructuuroplossingen helpt 
Siemens grote steden nog groener te worden.
Vraag aan eender welke inwoner van een grote stad hoe hij het dagelijkse leven zou verbeteren, en je hoort tal van ideeën: schonere lucht,
zuiverder water, beter openbaar vervoer, misdaadvrije straten, energiezuinige gebouwen, milieuvriendelijke IT-oplossingen, betrouwbare
energievoorziening, betaalbare en efficiënte gezondheidszorg. Ons antwoord: een brede waaier aan innovatieve producten die helpen om
het stadsleven groener, gezonder en aangenamer te maken. 
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Het is zeer belangrijk om een gemeenschappelijke visie 
te ontwikkelen. Deze gemeenschappelijke beleidsvisie 
komt tot stand in het regeerakkoord en wordt vertaald 
in beleidsnota’s en beleidsbrieven. Dit alles vraagt een 
continue dialoog om mogelijke misverstanden te ver-
mijden. Deze dialoog vertaalt zich een voortdurende 
afstemming tussen de verschillende interne en externe 
stakeholders zoals het Vlaams Parlement, de sociale 
partners, de media, de bevolking,… 
Naast de visie is er natuurlijk het belangrijke inhoudelijk 
werk om het beleid mee vorm te geven. Ten slotte zal de 
externe communicatie permanent dit beleid verwoorden 
en verklaren. Voor het grote publiek is deze laatste func-
tie het meest zichtbaar. Het voortdurend communiceren, 
geeft wellicht bij veel mensen een verkeerd beeld van de 
politiek. Men denkt verkeerdelijk dat we veel op korte 

Gosselin: Reeds in 1982 mocht ik, als attaché bij de 
Diensten van de Eerste Minister, al een beetje van poli-
tiek proeven. Toch koos ik later voor een carrière eerst 
bij Alcatel Alsthom en nadien bij GDF Suez. Bij Suez 
was ik wereldwijd verantwoordelijk voor de strategie in 
elektriciteit en gas. Het viel me op dat een groot aantal 
van de problemen meer en meer een politieke dimensie 
kregen (vb. klimaatverandering, globalisering, energie, 
grondstoffen). Als je dan op een bepaald ogenblik de 
kans krijgt om zelf in een politieke omgeving te stappen, 
dan aarzel je natuurlijk geen seconde. Dat is een kans 
die je meestal maar één keer in je leven krijgt. 
Als kabinetchef maak ik deel uit van een team dat 
gericht is op het realiseren van afgesproken verande-
ringen. Drie zaken zijn hierbij essentieel: visie, beleid en 
communicatie.
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termijn en weinig op langere termijn kunnen realiseren. 
Het omgekeerde is echter waar! Sociale systemen vragen 
nu eenmaal veel tijd om te veranderen. Het is dan ook 
op langere termijn dat we fundamenteel veranderen. 

Wees nieuwsgierig

Gosselin: Ik heb de laatste 30 jaar op 2 grote domeinen 
gewerkt: ICT en energie. Ongeveer alle economische en 
sociale problemen waar we vandaag mee kampen, heb-
ben te maken met deze twee domeinen. In die zin is 
het natuurlijk een enorm voordeel als je dit als ingenieur 
kan benaderen. Als je een ingenieursdiploma dan nog 
combineert met een andere discipline, in mijn geval was 
dat economie, dan ben je nog beter gewapend. Ik zou 
beginnende ingenieurs dan ook aanraden om zich niet 
te beperken tot één discipline. Probeer zo nieuwsgierig 
mogelijk te zijn. Kennis en wijsheid zitten zeer vaak in 
het multidisciplinaire. Aan het begin van je carrière is 
het zeker aangewezen om er voor te zorgen dat je een 
goede basis hebt. Maar onze huidige samenleving kent 
zodanig veel turbulentie en verandering, dat het zeer 
verstandig is om verschillende disciplines te combineren. 
Kijk niet alleen naar het technische, maar verruim je blik 
ook op sociologisch, politiek en economisch gebied. 
Een goed ingenieur is in staat om complexe problemen 
op te lossen. Problemen die je niet hebt bestudeerd aan 
de universiteit en die vaak geen eenduidige antwoorden 
kennen om maar te zwijgen van het feit of je het pro-
bleem wel goed kan omschrijven! Een echt probleem 
heeft altijd meerdere mogelijke maar dikwijls onvolledige 
oplossingen. Hoe sneller men inziet dat de werkelijkheid 
grijs is en niet zwart/wit, hoe beter. 

Toekomstmakers

Ondanks zijn zeer drukke agenda slaagde Derrick Gosselin 
er recent ook in om samen met Bruno Tindemans een 
boek te schrijven. “Toekomstmakers: de kunst van het 
vooruitdenken” is een pleidooi om het debat over de 
toekomst op het hoogste niveau vorm te geven. 

Gosselin: Toekomst denken is meer dan ooit nodig in de 
huidige onzekere en turbulente omgeving. Vlaanderen 
heeft echter, in tegenstelling tot bijna alle andere 
OESO-landen - geen traditie rond het (wetenschappe-
lijke) nadenken over de toekomst. Eén van de redenen 
waarom ik dit boek schreef is om het debat rond meer 
gestructureerd denken aan de toekomst aan te zwenge-
len. Ik pleit ook voor het oprichten van een Instituut van 
de Toekomst. In alle OESO-landen stellen we vast dat er 
een hoge correlatie is tussen het structureel organiseren 
van toekomstdenken en het creëren van welvaart. We 
hebben als overheid goede beleidsvoorbereidende en 
beleidsondersteunende departementen en instellingen, 
maar veel te weinig beleidsrichtinggevende instituten.
Het boek biedt fundamentele inzichten over hoe je 
omgaat met onzekerheid en complexiteit, met toepas-
singen in de politiek, economie, management maar is 
ook toepasselijk voor jezelf.

 Karolien Van Wiele
 ■

Toekomstmakers is een onmisbare inspiratie-
bron voor bedrijfsleiders, beleidsmakers, 
ondernemers en politici. Maar bovenal voor 
jongeren die de toekomst zullen maken.
 

Toekomstmakers�
De kunst van vooruitdenken

Derrick Gosselin en 
Bruno Tindemans

Uitgeverij Lannoo Campus

240 pagina’s

€ 24,95

KDR Search In
Executive search voor de ingenieur!

Uilendreef 35 • 2980 Zoersel • tel: 03/385 07 55 • 0473/94 00 24 • karel@deranter.com

Huidige vacatures zijn:
• Projectverantwoordelijke M&E voor Benelux-

Frankrijk (ir EW-M-BB, min 10 jaar ervaring 
in grote bouwwerken)

• Projectverantwoordelijke M&E in VAE (ir 
EW-M-BB, min 10 jaar ervaring in grote 
bouwwerken)

• Regioverantwoordelijke voor Benelux-Frank-
rijk in funderingstechnieken (ir BB, EW, min 
10 jaar ervaring)

• Verantwoordelijke QA/QC voor groot bouwbe-
drijf (hoofdkantoor in Brusselse regio)

• Sr surveyors voor regio’s Egypte, VAE en 
marinewerken

• Calculator(gebouwen) voor klasse 8 bouwbe-
drijf in regio Antwerpen

• Commerciële Bouwadviseur regio Vlaams Bra-
bant voor klasse 8 bouwbedrijf (utiliteitsbouw)

• Commerciële Bouwadviseur voor renovatiewer-

ken voor klasse 8 bouwbedrijf (utiliteitsbouw)
• Projectleider gebouwen klasse 7 bouwbedrijf 

in regio Brussel
• Voor Nederland werkvoorbereiders grote infra-

werken regio’s Rotterdam, Utrecht en Venlo
• Projectmanager Qatar (ir EW-M of bb) voor 

tijdelijke opdracht voor technische installatie
• Mechanical engineer and electrical engineer 

voor tijdelijke opdracht in Qatar 

€ 24,95
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