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emIgratIe West-vlaamse Jongeren

Het lijkt er sterk op dat jonge West-vlamingen hun neus ophalen voor hun roots. vroeger vertrokken 
ze in grote getale naar amerika. nu zoeken ze hun heil in andere provincies in vlaanderen. Ze 
vertrekken om te studeren maar blijven uiteindelijk plakken in gent, brussel of antwerpen. steeds meer 
hoogopgeleide West-vlaamse jongeren verlaten hun provincie om elders werk te zoeken. Dat blijkt uit 
een studie van het West-vlaams economisch studiebureau (Wes). Paul breyne, gouverneur van West-
vlaanderen, wil van West-vlaanderen geen versterkte burcht maken. toch wil hij een actieplan om de 
braindrain een halt toe te roepen. 

door Inge van de Walle
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krax: Vanwaar de noodzaak om het wegtrekken van jonge 

West-Vlamingen te onderzoeken?

Paul: De afgelopen tien jaar heeft de provincie West-Vlaan-

deren een sterk positief migratiesaldo. Zo hebben we tussen 

1993 en 2003 een jaarlijks vestigingsoverschot van gemid-

deld 1.374 personen. Merkwaardig genoeg, stellen we in de 

leeftijdsgroep tussen 20 en 34 jaar een negatief migratiesaldo 

vast van ongeveer 770 personen per jaar. Op zich geen dra-

matische evolutie. West-Vlamingen zijn wereldburgers en 

het is niet meer dan normaal dat een aantal andere oorden 

opzoeken. Maar we wilden dit fenomeen nader onderzoeken. 

De uitwijking van zoveel jonge mensen kan immers verstrek-

kende gevolgen hebben voor het maatschappelijk en eco-

nomisch draagvlak, meer bepaald voor het West-Vlaamse 

bedrijfsleven. Als een deel van de jonge beroepsactieve 

bevolking weggaat, betekent dat een verlies aan arbeids-

krachten die aan het begin van hun beroepsloopbaan staan. 

Met de studie wilden we in eerste instantie de redenen voor 

emigratie achterhalen en het profiel van de emigrerende jonge 

West-Vlamingen opmaken. Daarnaast wilden we de gevolgen 

van de emigratie voor de West-Vlaamse arbeidsmarkt in kaart 

brengen. In totaal vulden 2.399 uitgeweken jonge West-Vla-

mingen de vragenlijst in.

krax: Het gaat blijkbaar om een braindrain uit West-Vlaan-

deren. Waarom trekken vooral hooggeschoolde jongeren 

weg uit West-Vlaanderen?

Paul: Uit de studie blijkt inderdaad dat 74 procent van de 

uitgeweken West-Vlamingen een diploma hoger onderwijs 

hebben. De belangrijkste redenen om te verhuizen situeren 

zich in de werk- en gezinssfeer. West-Vlaamse jongeren gaan 

nog steeds in grote getale buiten West-Vlaanderen studeren. 

Dat vergroot de kans dat zij zich na hun studies ook buiten 

West-Vlaanderen gaan vestigen. Verder zoeken veel jongeren 

buiten West-Vlaanderen werk omdat ze daar meer mogelijk-

heden zien om hun job uit te oefenen. Een aantal ziet zelfs 

helemaal geen mogelijkheid in eigen streek. Die redenen 

gaan op voor 79 procent van de respondenten. Paradoxaal 

genoeg geldt dat ook voor mensen met een beroep dat in 

West-Vlaanderen een knelpuntberoep is. West-Vlaamse 

bedrijfsleiders klagen dat het moeilijker wordt vacatures in te 

vullen met competente mensen. Het tekort aan ingenieurs is 

bijvoorbeeld zo nijpend geworden, dat het beroep ingenieur 
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in de provincie een knelpuntberoep geworden is. In dat geval 

zijn de doorslaggevende argumenten om buiten West-Vlaan-

deren te gaan werken betere arbeidsvoorwaarden, zoals het 

loon, en de relatie met de stad waar men gestudeerd heeft.

krax: Wat zijn de negatieve gevolgen voor West-Vlaande-

ren op korte en lange termijn?

Paul: Opvallend is dat ruim een derde van de bevraagde jon-

geren de wens koestert ooit terug te keren, op latere leeftijd. 

Dat uit zich effectief ook in een grote toevloed aan 55-plus-

sers in de provincie. Dat zorgt voor een scheeftrekking in de 

West-Vlaamse bevolkingspiramide. Het resultaat is een ouder 

wordende bevolking en een gebrek aan dynamisme: hun 

productieve jaren brengen veel West-Vlamingen elders door. 

Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen en hun vrienden. Ze 

trekken allemaal weg. West-Vlaanderen heeft nu eenmaal niet 

de reputatie een swingende regio te zijn. Momenteel is Gent 

bijvoorbeeld zeer in trek bij West-Vlaamse jongeren omdat de 

stad zo’n bruisend imago heeft. En als ze eenmaal verhuisd 

zijn, raken ze verknocht aan hun studentenstad, vinden ze er 

een partner, een job, bouwen ze er een sociaal netwerk uit en 

blijven ze hangen. Sommigen houden ook van de anonimiteit 

die grotere steden bieden.

krax: Als opvolging van dit onderzoek kondig je een actie-

plan aan. Wat zijn de speerpunten in het actieplan?

Paul: De maatregelen die we voorstellen zijn zowel offensief 

als defensief van aard: we willen minder jonge West-Vlamin-

gen zien vertrekken en meer jonge mensen uit andere regio’s 

aantrekken. We willen werken rond zeven krachtlijnen: onder-

wijs, economisch beleid, bedrijven, ruimtelijk beleid, imago en 

communicatie. In het hoger onderwijs zijn we nu al bezig met 

extra opleidingen te organiseren. We moeten ons onderschei-

den van andere provincies door unieke opleidingen aan te 

bieden. We denken er ook aan om een jobbeurs te organise-

ren om zo West-Vlaamse werkgevers en jonge afgestudeer-

den met elkaar in contact te brengen. 

Daarnaast moet het economisch beleid zich meer toespitsen 

op werkgelegenheid van hooggeschoolden en een verjon-

ging van de economische structuur. Daarom wordt innovatie 

centraal gesteld in de ontwikkeling van West-Vlaanderen. In 

het ruimtelijk beleid moet er een vernieuwing komen in ruimte 

voor ondernemen en moet gewerkt worden aan de kwaliteit 
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van de woonruimte. Op het vlak van ontsluiting wordt gepleit 

voor meer en beter openbaar vervoer vanuit West-Vlaanderen 

naar de economische centra in Vlaanderen. Dat moet ervoor 

zorgen dat de woon-werkverplaatsing van pendelende West-

Vlamingen vergemakkelijkt. Zo zijn jonge West-Vlamingen 

minder geneigd om van woonplaats te veranderen omwille 

van hun werk. 

krax: Blijkbaar speelt een negatieve perceptie van West-

Vlaanderen een grote rol? Hoe wil en kan je daar tegenin 

gaan?

Paul: We gaan acties opzetten die een positief imago van 

West-Vlaanderen uitdragen. Veel jongeren hebben nog het 

beeld dat West-Vlaanderen een ouderwetse regio is, waar 

er haast geen ontspanningsmogelijkheden en geen cultureel 

aanbod zijn. Daarom willen we het ontspannings- en cultureel 

aanbod versterken, vooral in de West-Vlaamse steden, en 

dat sterker gaan promoten. Daarnaast willen we werk maken 

van een verjonging van het imago van de provincie. Met een 

campagne gericht op jongeren die de sterke en aantrekkelijke 

punten van West-Vlaanderen in the picture zet. 

Verder moeten we ook inspelen op wat jongeren belangrijk 

vinden in hun leefomgeving. Het onderzoek geeft al een aan-

tal goede voorzetten wat dat moet inhouden. Uitgeweken 

West-Vlamingen missen, naast contact met familie en vrien-

den, het meest de woonkwaliteit: natuur, rust, groene ruimte, 

platteland, zee, strand, gezonde lucht ... Ook die elementen 

moeten we in de communicatie meer in de kijker plaatsen. 

sHoulD I staY  
or sHoulD I go?
 

De ontHeemDe ZIel
Ik ben afgestudeerd in 1998. Na vijf jaar op kot in Kortrijk, 

Leuven en het Duitse Tübingen, trok ik weer in bij m’n ouders 

in Izegem. Ik vulde mijn dagen met solliciteren, regelmatig 

eten, op tijd naar bed gaan, met ma en pa naar FC De Kam-

pioenen kijken en meer van dat moois. Na vier maanden vond 

ik een jobke en begon dus wat centjes te verdienen. Twee 

maanden later vroeg een vriend of we niet samen iets konden 

huren in Sint-Amandsberg, een voor mij onbekende deelge-

meente van Gent. Ondanks het feit dat ik geen problemen 

had met m’n ouders, ging ik er toch op in. Waarom? De rede-

nen waarom je ‘alleen’ gaat wonen, zijn hier niet aan de orde, 

maar waarom in Gent? Ten eerste de ligging. Stel, je werkt 

in Brussel en je woont in Izegem. Dan moet je Rik Gadeyne 

heten (medewerker Steunpunt Jeugd, nvdr) om dagelijks die 

lange verplaatsing vol te houden, want als bewuste jonge-

ling kies je voor het openbaar vervoer. Dat laatste loopt nu 

eenmaal vlotter tussen Gent en Brussel dan tussen Izegem 

en Brussel. Met heimwee naar studententijd en -stad had 

de keuze voor Gent dus niets te maken, want ik had daar 

nooit gestudeerd. Het had dus wel met ligging en daarmee 

gepaard gaand, met jobmogelijkheden te maken. De keuze 

aan ‘standplaatsen’ van de jobs die ik zou doen, werd plots 

veel ruimer. Dus inderdaad, meer tewerkstellingskansen voor 

mij. Daarnaast waren vele vrienden ook ‘geëmigreerd’... een 

sneeuwbaleffect dus. Ik voelde me dus niet ‘vervreemd’ in 

Gent, want ik had daar meer vrienden dan in Izegem. Voor 

alle duidelijkheid, mijn ‘verhuis’ had helemaal niks te maken 

met een ‘vlucht’ vanuit een saai of ouderwets Izegem. Ik kom 

er nog steeds vaak en graag, maar uiteindelijk is het niet je 

stad, maar je entourage die doorslaggevend is voor je keuze 

van woonplaats. Naar de cinema konden we – mits een kleine 

verplaatsing – ook in Kortrijk of Roeselare bijvoorbeeld. En 

tentoonstellingen en optredens en ... zijn er echt ook wel in 

De Kreun of in het Joc in Izegem. Dus voor culturele redenen 

hoefde ik ook niet te verhuizen. Let wel, ik ben nu ook niet 

echt een band met Gent aan het opbouwen, zoals de Flip 

Kowliers van deze wereld. Oei, misschien ben ik echt wel ont-

heemd en op de dool ... (Bart Verhaeghe, werkt bij Vlaamse 

Jeugdraad)



)�0

geZocHt: Jongeren met braIns

De beWuste blIJver
Ik werk nu bijna een jaar in Antwerpen maar toch blijf ik in 

Kortrijk wonen. Waarom? Omdat ik er alles heb wat een 

mens nodig heeft. Eerst via de chiro en later als bestuurs-

lid van jeugdhuis d’antenne zat en zit ik stevig verankerd in 

het lokale sociale weefsel. Met andere woorden, de meeste 

van mijn maatjes wonen in Kortrijk. Ik heb vroeger in Brus-

sel gestudeerd maar ben toch niet blijven hangen. Het is 

waar dat je in grote steden een grotere culturele diversiteit 

hebt, maar eigenlijk heb je die ook in kleinere steden, maar 

je moet meestal net iets langer wachten. Of als dat niet kan 

ga je gewoon een avondje naar Gent. Wonen in een stad als 

Kortrijk geeft een gevoel van beheersbaarheid. De mensen 

leven er ook vaak minder anoniem. Kortrijk heeft ook nog het 

voordeel dat het op een interessant kruispunt ligt. Met de trein 

ben je in 20 minuten in Rijsel (toch de derde grootste stad in 

Frankrijk) of in 18 minuten in Gent. Wallonië kan je zien vanop 

de markt van Kortrijk en de zee bijna. (Matti Vandemaele, 

werkt bij JEMP vzw)

De meerWaarDeZoeker
Onlangs was er een grootscheepse bevraging van jonge 

West-Vlaamse ‘emigranten’ met als doel op basis daarvan 

een actieplan tegen de leegloop op te stellen. Ik trek het nut 

daarvan in twijfel. Mensen verhuizen niet weg van, maar naar 

ergens. Basically mist West-Vlaanderen een metropool die de 

nodige aantrekkingskracht en afstotingskracht uitoefent. Dat 

vraagt om een woordje uitleg.

Vooreerst: aantrekkingskracht. Ooit ben ik pardoes in Gent 

gearriveerd. Ik was me er toen totaal niet van bewust dat er 

daar een oneindig veel rijker aanbod bestond en een pak meer 

kansen lagen dan in mijn dorp van afkomst. Dus dat was niet 

de reden. Ik ging enkel en alleen omdat de studierichting die 

ik wou volgen niet aangeboden werd in West-Vlaanderen.

Dit voorbeeld verbergt een tweeledige beweging: steden als 

Kortrijk, Oostende, Roeselare ... beschikken niet over speci-

fieke ‘kleinere’ studierichtingen wegens een te klein potentieel 

doelpubliek, zodat Gent, Antwerpen en Brussel de West-

Vlaamse studenten die zo’n richting willen volgen, naar zich 

toe trekken. Een Mattheuseffect dus, dat ook opgaat voor het 

cultuuraanbod, werkgelegenheid, mobiliteit: waar veel volk 

woont gaat veel volk naartoe. De grote steden worden daar-

door jonger, gevarieerder en boeiender wegens een grotere 

‘afzetmarkt’. De kleine bloeden dood. Een metropool trekt 

aan dus.

Vervolgens: afstotingskracht. Dikwijls ervaren mensen het 

stadsleven na verloop van tijd plots niet meer als bruisend 

en wervelend maar als lawaaierig en hectisch en gaan ze op 

zoek naar een rustiger woonomgeving. Ze keren echter niet 

terug naar hun dorp van afkomst, maar verkiezen de buiten-

wijken of omgeving van de ondertussen gekende stad. Een 

metropool stoot dus soms ook af.

Geboren Oost-Vlamingen en Vlaams-Brabanders maken die 

beweging vaak naar een ander ‘dorp’, maar wel binnen de 

eigen provinciegrenzen. Bijgevolg: geen leegloop voor de 

provincie. Maar West-Vlamingen die naar de grootstad trok-

ken en zich daarna willen vestigen in de omgeving van die 

grootstad, keren dus niet terug naar West-Vlaanderen. Of 

plastisch samengevat: de zuigkracht van een stad reikt verder 

dan de spuwkracht ervan.

Mijn hoogstpersoonlijke en geenszins van satire gespeende 

conclusie: de enige zinvolle maatregel om de leegloop van 

West-Vlaanderen tegen te gaan is het installeren van een stad 

die minstens de grootte van Gent heeft en liefst groter. Een 

alternatief is natuurlijk dat we de volledige kustlijn en inte-

graal Zuid-West-Vlaanderen met de grond gelijk maken en 

door groen vervangen, zodat het – net zoals Limburg, waar 

geen diaspora woedt – niet alleen rustig maar ook mooi is 

om te wonen. Want dat West-Vlaanderen lelijk is lijdt geen 

twijfel. (Bruno Houthoofd, vrijwilliger bij Chiro en Vlaamse 

Jeugdraad).


