
CATCH ‘Katalysatoren voor Charleroi’ - Een proeftuin om radicale 
verschuivingen op de arbeidsmarkt te observeren en te versnellen?

Gent, stad in werking Partner Dag – 3 oktober 2019
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Agenda

01 Onze opdracht volgend op de sluiting van de 
Caterpillar-fabriek in Charleroi

02 Onze acties om de economische transformatie 
in Charleroi te versnellen

03 Welke lessen trekken we uit de CATCH-opdracht en 
hoe kunnen we onze lokale ervaring repliceren

00 Inleiding over de impact van technologie op de 
arbeidsmarkt
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Continue technologische ontwikkeling gedreven door een 
langdurige verlaging van de kosten van computervermogen

SOURCE : The Hamilton Project – Brookings Institution (2012)
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Impact van technologie op de arbeidsmarkt: 
2 tegengestelde reacties in de media en de publieke opinie

Technologie-

evangelisten
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Opvattingen van 'technologie-evangelisten' (1/3) -
Ongekende welvaartsgroei 

SOURCE : MADDISSON, « The World Economy : A Millenial Perspective », 2012
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Opvattingen van 'technologie-evangelisten' (2/3) - Perspectief 
om op korte termijn een einde te maken aan extreme armoede 
(absoluut) 

SOURCE : World Poverty in absolute numbers (Max Roser based on World Bank and Bourguignon and Morrisson (2012)

Evolutie van het aantal mensen dat in armoede leeft ten 

opzichte van het aantal mensen dat niet in armoede leeft (1820-

2015)
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Opvattingen van 'technologie-evangelisten' (3/3) –
Een scharniermoment voor mondiale ongelijkheid

SOURCE : World Bank “Inequality among world citizens, 1820-2015”, 2016
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Impact van technologie op de arbeidsmarkt: 
2 tegengestelde reacties in de media en de publieke opinie

NeoMalthusiaanse

arbeidseconomen

Vs.

Technologie-

evangelisten



9

SOURCE : Bank of America, Merrill Lynch (2015)

Neo-Malthusiaanse opvattingen over arbeid (1/2) -
Vervanging van arbeid door robots 
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1. Piketty, Zucman, Saez - DISTRIBUTIONAL NATIONAL ACCOUNTS: METHODS AND ESTIMATES FOR THE UNITED STATES – 2017 

Neo-Malthusiaanse opvattingen over arbeid (2/2) –
Ondraaglijke ongelijkheid binnen de afzonderlijke landen



11

Impact van technologie op de arbeidsmarkt: Wie heeft gelijk ?

Neo-Malthusiaanse

arbeidseconomen

Technologie -

Evangelisten

In medio  

stat virtus
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Source: American Community Survey. Census IPUMS. Dorn (2009). Goldman Sachs Global Investment Research.

Zal technologie alle jobs doen verdwijnen? 
Gepolariseerde arbeidsmarkten – bedreigde beroepen
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Source: American Community Survey. Census IPUMS. Dorn (2009). Goldman Sachs Global Investment Research.
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*We first calculate the growth rates of employment and real median wages (deflated by headline PCE) as the 2014-1979 log difference for 
each occupation and then take averages across occupations within a cluster.

Zal technologie alle jobs doen verdwijnen? 
Gepolariseerde arbeidsmarkten - bedreigde beroepen
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Gevolg: een structurele daling van de industriële werkgelegenheid 
in West-Europa

Aandeel werkgelegenheid in de industrie (%)

Source: Eurostat
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Agenda

01 Onze opdracht volgend op de sluiting van de 
Caterpillar-fabriek in Charleroi

02 Onze acties om de economische transformatie 
in Charleroi te versnellen

03 Welke lessen trekken we uit de CATCH-opdracht en 
hoe kunnen we onze lokale ervaring repliceren?
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Aanleiding voor het CATCH-plan: het voornemen van Caterpillar om zijn 
productievestiging in Charleroi (Gosselies) te sluiten.
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De paradox van Charleroi: 
slingeren tussen jobcreatie en -vernietiging

Note: job destruction is calculated as the net job creation in the production sector, including the impact of external job creation

Sources: ONSS, Hainaut Ddéveloppement, AWEX, BSCA, Analyses BCG
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De paradox van Charleroi: 
slingeren tussen jobcreatie en -vernietiging

Note: job destruction is calculated as the net job creation in the production sector, including the impact of external job creation

Sources: ONSS, Hainaut Développement, AWEX, BSCA, Analyses BCG
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CATCH-plan: focus op 4 sleutelsectoren

Kerncijfers

→ Focus op 4 
sleutelsectoren en 1 
transversale sector 
(menselijk kapitaal)

→ 15 projecten in deze 4 
sectoren

→ Deze projecten werden 
geïdentificeerd door 
middel van diverse 
analyses en meer dan 
200 interviews met 
lokale economische 
actoren
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Download het op
www.catch-charleroi.be
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“Vision without
execution is just
hallucination”

– Thomas Edison
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Oprichting van een “delivery unit”: projectteam voor een periode van 3 
jaar

→ Experience: Digital 
communication 
manager for the 
startups Kazidomi and 
Dramapassion

→ Master's degree in 
translation from ISTI 
(ULB)

MARGAUX
BALERIAUX

→ Experience: Start-Up at 
Kamet Ventures, 
Consultant at 
McKinsey

→ Master’s degree from
Solvay (ULB) and 
Harvard Kennedy 
School

THOMAS 
DERMINE

DENIS 
CARIAT

→ Experience: application 
developer at ING after 
a first experience at 
Deloitte

→ Master’s degree in 
Business Engineering 
from UCL

ABD-SAMAD 
HABBACHI

→ Experience: Chain Performance Manager at 
Caterpillar (EMEA region)

→ 17 years of experience at Caterpillar

→ Experience: Advisor to the Minister-President of 
Wallonia, consultant at McKinsey

→ Master’s degree in Engineering from Ecole Centrale 
(Paris) and Polytechnique (ULB)

AMAURY 
CAPRASSE

→ Experience: Advisor to the Federal Minister of Health
after a first experience at the Food & Drug Admin. 
(FDA)

→ Master’s degree in Health Care Mgt. of Bocconi 
(Milan)

AUGUSTIN 
COPPÉE

→ Expérience: Marketing Manager at Uber and Vente-
Privée after a first experience as consultant at Oliver 
Wyman

→ Master’s degree in Business Engineering from Solvay 
(ULB)

THOMAS 
THEWISSEN
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5 werkingsprincipes van de “delivery unit”

Autonomie in 
rekrutering en 

uitvoering

Grootschalige
multipartner

dynamiek

Strikte project-
management 
benadering

Transparantie 
over vooruitgang 
en uitdagingen

Beperkte duur van 
het mandaat (3 

jaar) en niet-
hernieuwbaar
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Agenda

01 Ons mandaat na de sluiting van de Caterpillar-
fabriek in Charleroi

02 Onze acties om de economische transformatie 
in Charleroi te versnellen

03 Welke lessen trekken we uit de CATCH-opdracht en 
hoe kunnen we onze lokale ervaring repliceren? 
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Training Infrastructuur
Buitenlandse
investeringen

Onderzoek & 
incubatie

CATCH plan: 4 hefbomen 
om de sectorale ecosystemen te versterken

Eerste
prioriteit

Tweede
prioriteit
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Focus op enkele sleutelprojecten (Gezondheid & Bio)



28Biopark Dev - IGRETEC - SRIW

‘BioPark Immo’ – Vastgoedproject om het Biopark in staat 
te stellen zijn capaciteit te verdubbelen door middel van 
een begrotingstoewijzing in het kader van het Waalse 
Investeringsplan.



29AViQ - CETIC - DNAlytics - Digital Wallonia - FRATEM – OncoDNA - SPWallonie DG06 

Institute of Analytics for Health (INAH) - Implementatie 
van een instrument voor de analyse van de 
gezondheidsgegevens op basis van het Waals 
gezondheidsnetwerk (Réseau de Santé Wallon)
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Focus op enkele sleutelprojecten (Luchthaven & Logistiek)



31BSCA

Master Plan BSCA - Ondersteuning van de bestuursorganen van 
BSCA bij het ontwikkelen van een 15-jarig masterplan 
(infrastructuur en financiering) om de groei van de luchthaven te 
ondersteunen.

Eerste stap: verlenging van de startbaan (2021)



32IGRETEC - SOFICO - SPW DG01 - TEC 

Mobiliteit rond BSCA - Toewijzing van een gewestelijk
budget van 150 miljoen euro, in het kader van het Waalse 
Investeringsplan (januari 2018), om de ontwikkeling van de 
Waalse luchthavens en de economische aantrekkelijkheid 
ervan te verzekeren.
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Focus op enkele sleutelprojecten (Innovatieve maakindustrie)



34AWEX – IGRETEC - SOGEPA

Promotie van het Europees Industriepark Brussel Zuid -
Charleroi - Implementatie met AWEX-teams van een actieve 
acquisitiestrategie om industriële investeerders aan te 
trekken (www.europeanindustrialpark.com)
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Digital Wallonia - Sambrinvest - SNCB - Ville de Charleroi 
Agoria - Cetic - Cenaero - Mecatech - Sirris - TechnoCampus - WSL

A6K (Atelier 6000) 
Een multidisciplinair centrum voor innovatie o.a. op 
gebied van energie, communicatie en ingebedde 
systemen of operationele transformatie naar de 
industrie 4.0

Opening in september 2019

ADVANCED 
ENGINEERING 
CENTER
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Focus op enkele sleutelprojecten (Creatief & Digitaal)



37Co.Station - Digital Attraxion – Sambrinvest – Quai 10

Versterking van het digitale ecosysteem 
in het centrum van de stad 
Concentratie van digitale activiteiten in 
de benedenstad. Opening van een 
werkruimte (Co.Station) van bijna 2.000 
m² gewijd aan digitale KMO's op de 
oevers, gefinancierd door Sambrinvest.

Appeal
Studio



38Digital Wallonia - Sambrinvest - SNCB - Ville de Charleroi / Becode - Design Innovation - IFAPME - TechnofuturTIC

E6K (Ecole 6000 – Tech Education Center) 
Lancering van een multi-operator 
trainingscentrum gewijd aan digitale vaardigheden 
Opening in september 2019
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Agenda

01 Ons mandaat na de sluiting van de Caterpillar-
fabriek in Charleroi

02 Onze acties om de economische transformatie 
in Charleroi te versnellen

03 Welke lessen trekken we uit de CATCH-opdracht en 
hoe kunnen we onze lokale ervaring repliceren?
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Hoe kunnen we onze lokale ervaring repliceren?

Identificeer concrete 
projecten (niet 

alleen 
hervormingen) en 
zet transversale 

uitvoeringsmechanis
men op met behulp 

van de Deliverology-
aanpak

Focus op het 
internationale om de 

concurrentie-
voordelen van 

Wallonië te 
promoten en 

verbind het gewest
met de wereldwijde 

groei

Investeer massaal in 
de vorming van 

menselijk kapitaal, 
de belangrijkste 

uitdaging in Wallonië 
gezien de evolutie 
van de technologie 

en de veranderingen 
op de arbeidsmarkt

Gebruik het gevoel 
van urgentie om een 
langetermijnvisie te 

definiëren en een 
collectieve 

dynamiek voor 
verandering te 

genereren


