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REACTIE OP STANDPUNT ZUUR VAN 28 AUCU TUS 2010

Kort door de bocht

dm ooi tvn pat mmde itiltm lYoüenen
Knti^ spuKii pp stcchft pnsunes op del niiwiJ vind ik
zektt fCTff it Damti mlg ik t wHedicf Alhxn reageren
ivrf irrflMot uH rtii d s hdijaisi i w nienxn die iittr

Het stsiidpimi van vorigf wed cvn de lonen vjn de
NMBS toplui lun nic met mfniiigcTL Nkinind bctvvtst
dat tte s van owrItddsbedrijwn go«l verlond mog«i wof
ifcn nuir din marien djjr wel irüutütm legcnmfr su^n
Ik pmdd ji twuiü^ Mi nirt de Uan lUir mi|n Wïrk en lieb
de torsund nog nooil jx lanipzalig gcwcttn A^wdiafle
trcuirji CTi wrtragjngni zi n dagdi|lse kost geworden OhIc
pcrscmeeU eden vsn de s^ocm Cginaalsduppii bcainni dat
en zeggfn dat tl tonmiunicane binnm hft bfdrijf zeer
stroefwHoopt Het is cLui ook nogjl oinsth dat in «n jaar
van pOK ciisis df rindverantisijorddijkfn voot dil ^Ics
ïichafU telowr» met «n lootwvrhojpiig sein 6 procmt

Mensen die durven kritiek spuien op deae toesuiiden ds
zuur bestmipelfn v nd ik din ook zetr kon door de bocliL
De hjitsie iiidcï uii M^Lng die ik gekft^ hd
datem
ci Tngpns vjn oktober 200S
Rud Simoti^ 20 jur treinrciz^er vii enuil

gotd kttvild minlat iwf goeie pastatses Dat wou t
oontórom in mifn mnJpunt
Masittx Km h K rdr da t ur VAcatiuv mAgAïinc

REACTIE OP COVERVER HAAL

ZO WORt T U

CEO VflN J I AUGUSTUS 3t 10

Succesvolle ceo s
komen niet

noodzakelijk uit Leuven
Zonder conipctenic

«faiifve en toekonisEgenchte

cros ktinu«n we geen sbg^ ^urdige bedriiven heb
ben Het is din óak prima d tt Vjcjturt wii uitge
breid pn^Ëcl schftsl vAn onze Vlaamse tup tfo i en
hterbi oot de schijmwipcre ndit op liLin iiiii ersi
tAite opleiding Todi een kanttekeniny succesvolle

ft fen Afl Wonaaf raff j ems bt os j pniwiid maelm monfen

cto s iflfvcrcn is zetcr nirt hrt verhaal van één uni

IK ^mcTK iwn run presfiWtx Dar^hcwt cok bij d spcwnwo^cn
V toonn^jify liMarautT aflr heat htgon oswai ten banws du
wtrd HtïMfflfW «IS009 Alhn wotdt ifr flmvang van tlit Iviius
baémliialticnsdcprcsteiiainhtiiaarlOOS Bi dat jacrbcgen
de specéeiaai bl^^at tm ptd füppoit In 2009 hebitn u

wreitdt Ook andere Vlaamse universiteiten tellen

titdeidiitid an pak minder gotdgcscootiL onda mea dooi de vele
vtrmigin^ai at afidagin^ Ha

smal nu ui vast dat zt diljtiai

veit succesvolle cco s onder hun alumni en hrfjbcn

ondmienicrsdiap een belangrijk plajti gegeven in
hun opleidin^ianbod Onze kennisecanomie kan
er alleen nuwr v v bij virenl
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