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Hilde Laga

“Mannen
zitten óók vast
in dat oude
rollenpatroon”
• Voorzitter van de
Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv
• Zetelt onder meer in
de raden van bestuur
van Barco, Agfa Gevaert
en Greenyard
Zakenadvocate Hilde Laga
schopte het op eigen kracht tot
een van de machtigste mensen
van de Belgische bedrijfswereld. En toch is ze voorstander
van quota. “Niet van harte,
maar omdat het de enige manier is om op korte termijn voor
verandering te zorgen”, zegt ze.
“Kijk maar naar de directies,
daar zijn geen quota en daar
moet je met een vergrootglas
zoeken naar vrouwen.”
Het zijn de vooroordelen die
vrouwen nog steeds doen struikelen in hun weg naar omhoog,
zegt Laga. Vooroordelen van
mannen, “maar ook van vrouwen zelf”. “Ze krijgen voortdurend de vraag of een gezin wel
te combineren valt met een carrière op topniveau. Dat staat
promoties in de weg. Ze weigeren die zelf of ze krijgen ze niet
aangeboden. Die vraag is hardnekkig en hangt samen met een
diepgeworteld rollenpatroon.”

Vier kinderen
Hilde Laga bewijst dat het wel
kan. Haar indrukwekkende
loopbaan combineerde ze met
een gezin met vier kinderen.

“Als de kinderen klein zijn, is
dat wat lastig, maar die periode
duurt nu ook niet zo lang. Je
loopbaan duurt veel langer. Zelf
heb ik geen last gehad van een
glazen plafond, omdat ik mijn
eigen advocatenkantoor gestart
ben. Eerst alleen, en dan altijd
uitgebreid, wat me een natuurlijke autoriteit gaf. Daarna heb
ik altijd geprobeerd om jonge
vrouwelijke medewerkers te
overtuigen dat het wel mogelijk
is carrière en gezin te combineren.”
Basisvereiste is steun van je
omgeving. “Zodat je niet elke
week moet uitleggen waarom je
alweer naar een netwerkevenement moet gaan. Ik was vorige
week trouwens op de uitreiking
van de Manager van het Jaar, en
daar was de overheersende
kleur nog altijd maatpakgrijs.
Er waren ontstellend weinig
vrouwen. Nog steeds.”
Daarnaast moeten ook bedrijven mee willen. “De patronen
doorbreken moet op elk niveau
een topprioriteit zijn. Mannen
zitten óók vast in dat oude rollenpatroon, en ik ben er zeker
van dat ze daar niet allemaal
even gelukkig mee zijn. Ik ken
weinig mannen in de bedrijfswereld die durven te zeggen dat
ze hun kinderen van school
moeten halen omdat er een probleem is met de opvang. En als
ze het zeggen, volgt er onbegrip.
Een meer evenwichtige verdeling van de gezinstaken komt
iedereen ten goede. Het zorgt
ervoor dat je allebei evenwichtiger in het leven staat.”
(cka)

HET NIEUWSBLAD ● ZATERDAG 19 JANUARI 2019

5

VAN
HETZELFDE
LAKEN EEN
ROK, AUB
1 op 3 vrouwen verplicht in bedrijfstop, maar
mannenbastion haalt het quotum nog niet
Vrouwen hebben niet het juiste karakter. Niet genoeg ervaring. En tja, de druk
van zo’n mandaat willen ze er liever niet
bij. Toen acht jaar geleden beslist werd
dat bestuursraden voor een derde uit
vrouwen moeten bestaan, steigerden
mannen én vrouwen. Die laatsten vooral
uit schrik dat ze als excuustruus zouden
moeten opdraven. Maar kijk, nu de wet
sinds 1 januari van kracht is voor álle
beursgenoteerde Belgische bedrijven, is
iedereen eensgezind. “Hun vrouw zijn
blijkt een troef. Terwijl een vrouw aan
de top vroeger de raad kreeg om zich als
een man te gedragen.” Nu nog wat extra
vrouwen vinden, want in aantal blijven
ze achter op de wettelijke norm.
Tekst: Kim Clemens
Foto’s: Inge Kinnet

u
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VAN HETZELFDE LAKEN EEN ROK, AUB
ijzeren dame.” “Koelbloedig.” “Afstandeu “Een
lijk.” En ook nog iets van een harde aanpak in
fluwelen handschoenen. Neen, CEO Domini-

grond, qua competenties. Genderdiversiteit alleen
is niet zaligmakend.”

que Leroy wordt in volle Proximus-crisis in de pers
niet weggezet als een plooibaar vrouwtje dat beter
aan de haard was gebleven. Dat een vrouw aan de
top niet eens altijd zo anders is en óók een bikkelharde strateeg kan zijn, klinkt bijna als een verwijt.
Maar het is vooral ook een opmerkelijke vaststelling, nadat vroeger zo vaak het tegendeel is beweerd.
“Vrouwen hadden de perceptie tegen”, zegt Conny
Vandendriessche. Ze is oprichter van Stella P., een
headhunter van externe bestuurders. “Het idee leefde dat vrouwen té dominant zouden zijn of net niet
sterk genoeg. Dat ze de bitch zouden uithangen of
niet de talenten hadden. Nu blijkt dat de vrouwelijke bestuurders fantastisch werk leveren. Spijtig dat
we altijd eerst quota nodig hebben vooraleer mensen het positieve effect voelen van verandering en
diversiteit.”

Leren van leeuwinnen

De verplichte intrede van vrouwen maakt dat de
selectie van een nieuwe bestuurder ernstiger gebeurt, zegt Trees Paelinck. Ze is general manager
van Women On Board, een netwerk dat al bijna tien
jaar ijvert voor meer vrouwen in raden van bestuur.
In die tijd zag ze veel veranderen. “Het idee dat we
op zoek moeten naar excuustruzen is helemaal onwaar gebleken”, zegt ze. “Het omgekeerde is waar.
Mannen dachten vroeger vaak aan iemand uit hun
eigen netwerk om een vrije plek in te vullen. Nu gebeurt de benoeming professioneler. We zoeken naar
een aantal specifieke competenties of ontbrekende
profielen om de plek in te vullen. Heel interessant.”
Wat dat dan concreet betekent, zo’n bestuursraad
met minder testosteron? “De dames zorgen voor
een andere dynamiek”, zegt Conny Vandendriessche. “Ze kiezen zorgvuldig welk mandaat ze al dan
niet opnemen en steken er hun werk in. Ze denken
heel sterk in het belang van het bedrijf, en minder in
De eerste resultaten van de quota zijn voelbaar. De
hun eigenbelang. Ze zijn bereid constant bij te leren
kleinere beursgenoteerde bedrijven moeten pas
en volgen sterk op. Daarnaast zijn ze niet zo voor te
vanaf dit jaar één derde vrouwelijke bestuurders
veel gepalaver, maar meer voor de vooruit. Ze denaan boord hebben en de nieuwe beursgenoteerde
ken vaak ook meer op een zorgzame manier. Zorgbedrijven hebben een termijn van 6 jaar om zich in
zaam voor de medewerkers, maar ook voor de reputatie van het bedrijf en de aandeelhouders.”
CONNY
Vrouwen kiezen vaak voor een minder
hiërarchische aanpak. En dat hoeft niet te
VANDENDRIESSCHE
verbazen, zegt professor evolutionaire
HEADHUNTER VAN BESTUURDERS,
psychologie Mark van Vugt van de UniVOORAL VROUWEN
versiteit van Amsterdam. Hij werkte mee
aan een onderzoek rond vrouwelijk leiderschap. In de dierenwereld, wel te verstaan. “Bij hyena’s nemen vrouwtjes het
voortouw omdat ze groter en sterker zijn,
bij olifanten speelt kennis een rol om de
leiding te nemen. Daar is het oudste
vrouwtje de baas. Leeuwinnen hebben
dan weer een sterkere band met elkaar
dan leeuwen.”
Dat in de bedrijfswereld tot nog toe vooral de mannen aan zet waren, kun je ook
deels uit die mechanismen verklaren. “Bij
regel te stellen, maar de andere bedrijven van de
de mens is de man fysiek het sterkst én sociaal doBel-20 moesten sinds 2017 al in orde zijn. “De quota
minant. Vrouwen nemen de overhand in kleinschahebben de genderdiversiteit in de raden van bestuur
lige samenlevingen, maar niet in complexe organivooral versneld”, zegt Sandra Gobert, directeur van
saties. Denk aan de politiek. Die organisaties zijn
Guberna, het Belgisch Instituut voor Bestuurders.
vaak vanuit een militaire reden gemaakt, door man“Ondernemingen waren voordien al beginnen te benen voor mannen. En daarin komt het competitieve
seffen dat diversiteit een troef is. De raden van bekarakter beter tot zijn recht dan de verbindende
stuur zijn lang een old boys club geweest, waar nieueigenschappen van vrouwen.”
we leden werden aangesteld via ons kent ons. Altijd
dezelfde namen kwamen terug. De neiging was om
gelijkgezinden te verzamelen. Alleen is een meer diverse groep gunstiger voor het nemen van beslissinDat die vrouwelijke eigenschappen nu toch als
gen. Zeker in een sterk veranderende samenleving
pluspunten en minder als zwakte worden gezien,
is zo’n raad van bestuur met enkel blanke mannen
zegt niet alleen iets over vrouwen. Ook over een
niet meer van deze tijd.”
veranderende bedrijfscultuur. Eentje waarin het
Een raad van bestuur moet worden samengesteld
niet alleen gaat over wie het hardst roept.
in functie van wat het bedrijf nodig heeft met diver“Tien jaar geleden was het devies voor vrouwen
se profielen van professionele, goed gevormde bemet ambitie: Act like a man”, zegt bedrijfsleider Elstuurders. Het gaat dan niet alleen over meer vrouke Jeurissen, oprichter van het Straffe Madammen
wen. “Maar ook diversiteit qua leeftijd, qua achterNetwerk. “Nu kunnen vrouwen veel meer vanuit

Old boys club

“Vrouwen zijn
zorgzamer. Voor de
medewerkers, maar
ook voor de reputatie
van het bedrijf en de
aandeelhouders”

Act like a man
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Lutgart Van den Berghe

“Dit is een generatieprobleem.
Die quota zullen op termijn
niet meer nodig zijn”
• Professor
Corporate Governance
(deugdelijk bestuur
van ondernemingen)
• Lid van de raad van
bestuur van Belfius,
Guberna en AZ Alma
“Het is bijzonder jammer
dat er een wet nodig is om
bedrijven te verplichten
vrouwen op te nemen in
hun raden van bestuur en
dus de facto positief te
discrimineren”, zegt Lutgart Van den Berghe, gewezen professor Corporate Governance aan de Vlerickschool en zelf
bestuurder bij onder meer
Belfius. “Maar kijk: het
werkt. Er zijn nu al veel

meer vrouwelijke bestuurders, en dat is niet meer
dan normaal en logisch.
Maatschappelijk is de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen gelukkig geen issue meer. De
bedrijfswereld heeft dat te
lang genegeerd.”
Maar dat betekent niet
dat Van den Berghe een
sprongetje van vreugde
maakte toen de quotawet
gestemd werd. “Het is
vooral heel spijtig dat de
focus van de wet ligt op de
raden van bestuur. Dat is
veel te eng. Je haalt vrouwen binnen in de absolute
top van het bedrijf, maar
eigenlijk zou er meer aandacht moeten zijn voor die
genderdiversiteit in het
management, in het directiecomité. Dat is de plek
waar iedereen zich, onge-

motie als ze het gevoel hebben dat ze negentig procent van de competenties hebben? Bij mannen is
dat vijftig procent. Als je dat als baas niet weet, dan
ga je vrouwen misschien niet genoeg motiveren om
uit hun comfortzone te treden”, zegt Jeurissen. “Bedrijven die meer diversiteit willen, moeten zich van
die drempels bewust zijn.”
Nog zoiets dat heel wat vrouwen aangeven: dat ze
hun carrièrekeuzes vaker moeten verdedigen. “Tegenover hun omgeving, hun partner, hun kennissenkring. Tegenover zichzelf. Dat is enorm vermoeiend, en daar kruipt veel energie in. Mannen begrijpen dat vaak niet, zij hebben die discussies in
hun hoofd niet. Zij vragen zich tijdens een vergadering niet plots af of er wel brood in de kast ligt voor
morgenvroeg. Pas op, ook daar is een kentering bezig. CEO’s die ook jonge papa’s zijn en óók aan de
crèche willen staan. Nu, ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen zich afvroegen of een vrouw wel
een bedrijf kan leiden. Als je CEO kan zijn van een
gezin, dan kun je ook CEO tout court zijn.”

Amper CEO’s
kijken naar ambitie. Doorgaans draait het bij vrouwen om de impact die ze maken, het effect dat ze
hebben. De titel, het groot kantoor, de dikke auto,
zijn minder van belang.”
Maar om die ambitie waar te maken, komen vrouwen meer hindernissen tegen. En die hindernissen
zijn niet altijd even duidelijk zichtbaar. “Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen pas ‘ja’ zeggen op een pro-

Onderzoek lijkt dat te bevestigen. Of vrouwen aan
de top goed zijn voor de winstcijfers is in het verleden al een aantal keer onderzocht. De denktank
Credit Suisse Research Institute becijferde dat bedrijven met meer vrouwen in de leiding het beter
doen op de beurs én meer winst boeken. Het Amerikaanse Peterson Institute for International Economics zag géén significant betere resultaten voor be-

acht geslacht, kan bewijzen en op die manier
doorgroeien met voldoende kennis van zaken.”
Van den Berghe is ervan
overtuigd dat de quotawet
op termijn niet meer nodig zal zijn. “Het is een generatieprobleem waarmee
we nu worden geconfronteerd. Er zijn nu al veel
meer vrouwen in managementfuncties. Sommigen
daarvan zullen sowieso
doorgroeien naar een bestuursmandaat. Dan is het
geen kwestie meer van geslacht maar van bekwaamheid, en zullen
vrouwen niet meer de
plaats moeten innemen
van mannen die misschien
wel competenter zijn,
maar toevallig het verkeerde geslacht hebben.”
(frp)

drijven met meer vrouwelijke bestuurders, maar
wél voor bedrijven met meer vrouwelijke managers.
Belangrijk is dat ze met minimaal drie zijn, zo blijkt
ook uit onderzoek. “Vanaf drie vrouwen op tien bestuurders blijkt een soort hefboom aanwezig waarbij mannen en vrouwen op een goed niveau met elkaar omgaan”, zegt Trees Paelinck. “Met minder
voelen ze zich als een minderheid, en gaan ze zich
ook zo gedragen.”
Toch is het nog niet al gejuich en gejubel. Bestuursraden zijn dan al diverser, directiecomités zijn dat
niet. Van de meer dan honderd Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben er amper zeven een vrouw
aan het roer. Als het gaat over de dagelijkse leiding
zijn nog lang niet alle vooroordelen de wereld uit,
zegt Conny Vandendriessche. “Dat zie je bijvoorbeeld in de selectieprocedures voor CEO. Heel dikwijls krijgen vrouwen daarbij andere vragen voorgelegd dan mannen. Mannen wordt gevraagd naar hun
strategie op lange termijn, vrouwen naar hoe ze met
crisissituaties zullen omgaan. Blijkbaar twijfelen de
– vaak mannelijke – aandeelhouders er nog aan of
een vrouw dat kan.” Daarnaast stellen vrouwen ook
zichzelf nog te veel in vraag, zegt Trees Paelinck.
En dus is er in de bedrijfswereld ruimte voor nog
veel meer vrouwelijk geweld. “Al jarenlang studeren
er meer meisjes af dan jongens. Competente vrouwen genoeg, dus gebrek aan talent is geen argument
tegen quota”, zegt Elke Jeurissen. “Ik las daar ooit
een geweldige uitspraak over. De dag dat er evenveel
incompetente vrouwen aan de top zijn als incompetente mannen, dan zijn we er.”

Wat is een raad van bestuur?
Wat is de rol van een
raad van bestuur?
“Per onderneming staat de rol van een
raad van bestuur beschreven in het
Corporate Governance Charter dat elk
beursgenoteerd moet publiceren op zijn
website”, zegt professor Lutgart Van
den Berghe. “Er zijn verschillende codes
voor de verschillende bedrijven.”
Doorgaans komt het erop neer dat een
raad van bestuur voor een langetermijnvisie en -strategie moet zorgen. “Het is
de taak van de bestuurders om op lange

termijn succes van de vennootschap na
te streven door ondernemend leiderschap te garanderen en ervoor te
zorgen dat risico’s kunnen worden ingeschat en beheerd”, zegt Van den Berghe. “Bovendien beslist de raad van bestuur over de waarden van de onderneming en zorgt ze ervoor dat het nodige
leiderschap, de nodige financiële en
menselijke middelen voorhanden zijn.”
Met andere woorden: de raad van bestuur zet de lijnen uit waarbinnen de
directie de dagelijkse leiding invult.

Hoeveel leden mag een
raad van bestuur hebben?

Wie mag zetelen in
een raad van bestuur?

In de code die beursgenoteerde bedrijven volgen, staat dat de raad van bestuur “klein genoeg is om efficiënt te
werken en groot genoeg om een verscheidenheid aan kennis en ervaring bij
de leden te garanderen”. Wettelijk is het
minimale aantal leden bepaald op drie.
“Er is geen maximumgrens”, zegt Van
den Berghe. “Maar in de praktijk geldt
een maximum van twaalf tot vijftien bestuurders.”

“De samenstelling van de raad van bestuur van een beursgenoteerd bedrijf
wordt bepaald op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. Maar er wordt ook gekeken of de
leden complementair zijn, zowel qua ervaring, als competenties”, zegt professor Van den Berghe. In geen enkele
code is er sprake van wie wel of niet in
een raad mag zetelen. De enige restrictie: de functie van CEO is niet verenig-

baar met die van voorzitter van de
raad van bestuur. “Al zijn daarop
wel uitzonderingen mogelijk.”

Hoelang duurt een
mandaat doorgaans?
De wettelijke limiet is zes jaar,
maar is onbeperkt verlengbaar. De
codes raden een mandaatsduur van
vier jaar aan. Alleen voor onafhankelijke bestuurders geldt een absolute maximumduur van twaalf jaar,
of drie mandaatstermijnen. (frp)
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Françoise Chombar

“Heb me al vaak
excuustruus
gevoeld”
• CEO van Melexis

KAREL HEMERIJCKX

gehad om vrouwen op
te nemen in de top van
het bedrijf, zegt Chom• Zetelt in de raad van
bar. “Al in 2009 hadden
bestuur van Umicore
we evenveel vrouwelij(lid) en het STEM-platke als mannelijke beform van de Vlaamse
stuurders. Nu is de raoverheid (voorzitter)
tio zelfs 60-40 in het
voordeel van de vrouSinds de quotawet op
wen.”
1 januari 2017 in werChombar stelt zich
king trad, kreeg Franook de vraag of opgelegçoise Chombar veel
de quota wel de juiste
meer aanvragen om in
weg zijn om meer vroueen raad van bestuur te wen aan de top van de
gaan zetelen, zegt de
ondernemingen te krijtopvrouw van Melexis.
gen. “Er zijn betere
“Maar ik had snel door
maatregelen denkbaar
dat sommigen me alleen om vrouwen dat duwtje
maar vroegen als exin de rug te geven. Zorg
cuustruus, omdat het
bijvoorbeeld voor een
moest. Die heb ik vrien- bredere basis door bedelijk geweigerd.”
taalbare kinderopvang,
Wat meteen de vraag
door flexibel werken te
doet rijzen, zoals somstimuleren, door dienmigen beweren, of er
stencheques uit te breiwel genoeg competente den naar bijvoorbeeld
vrouwen te vinden zijn
taxicheques om de kinvoor de raden van bederen naar de sport- of
stuur. “Grote flauwehobbyclub te laten verkul”, noemt Chombar
voeren.”
dat. “Er is een heel gro“Op die manier creëer
te groep van zeer resje meer ruimte voor
pectabele en bekwame
jonge gezinnen - manvrouwen. Het is een
nen én vrouwen - om
kwestie van de blik te
hun droom waar te maverruimen en doorken, zonder dat die al te
drongen te zijn van het
zeer beknot wordt door
feit dat diversiteit in de praktische beslommeraad van bestuur een
ringen. Nog een regeltje
competitief voordeel
erbij, zoals de quotais.”
wet, zal die mentaliteit
Bij Melexis hebben ze
niet doen veranderen.”
de quotawet niet nodig
(frp)

Waarom is dat nu zo moeilijk?
De cijfers die het Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
(IGVM) in november publiceerde waren opzienbarend. Nog altijd één op
de drie grote beursgenoteerde bedrijven slaagt er niet in minstens een
derde vrouwen in de raad van bestuur op te nemen. Er zijn weliswaar
nog een aantal uitzonderingen waarvan enkele beursgenoteerde bedrijven gebruikmaken om te verantwoorden dat ze zo weinig vrouwen in hun

bestuur hebben. “Maar de vaststelling blijft dat een echt evenwicht, dus
ongeveer de helft vrouwen en de
helft mannen, in raden van bestuur
van grote beursgenoteerde bedrijven
nog altijd veraf is”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen.
Intussen leeft volgens Guberna, het
kenniscentrum voor bestuurders en
ondernemingen, tachtig procent van

de bedrijven de quotawet na. Dat is
veel, maar dat zijn ze niet allemaal.

Hoe komt het dat sommige
bedrijven moeite hebben om
voldoende vrouwen te vinden
voor hun raad van bestuur?
“We worstelen nog altijd met een situatie die decennia, zelfs eeuwenlang
is misgroeid”, zegt Stevens. “Het zit
in de hoofden van iedereen. Vraag
aan eender wie wat het stereotype

van een leider is en maar weinig
mensen zullen daar het beeld van
een vrouw tegenover zetten. Doorgaans is dat een daadkrachtige man.
Als een vrouw over dezelfde eigenschappen beschikt, noemt men dat
eerder een harde tante. Op het moment dat een onderneming op zoek
gaat naar een leiderstype om te zetelen in een raad van bestuur, gaat de
aandacht onbewust in de eerste
plaats naar een man.”

“Daarbij komt nog dat bij Belgische
ondernemingen een cultuur heerst
om informeel op zoek te gaan naar
bestuurders. Het eigen netwerk, dat
al jarenlang bestaat en dat vooral
mannelijk kleurt. In zo’n sfeer valt potentieel vrouwelijk talent, dat zich
buiten dat netwerk bevindt, niet op.”

Ook het zelfbewustzijn van
vrouwen speelt een rol. Waar komt
die zelfonderschatting vandaan?
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Thomas Leysen

“Quota zijn er vooral voor
conservatieve bedrijven”

INGE KINNET

• Voorzitter van de raad
van bestuur van Mediahuis,
Umicore, KBC-groep en
Koning Boudewijnstichting

bestuur de vinger aan de
pols houdt, via verschillende invalshoeken. Daarom is de samenstelling ervan zo belangrijk en moet
die zo divers mogelijk zijn.
• Voorzitter Corporate
Niet alleen qua gender,
maar evengoed qua achGovernance Commissie
tergrond van de leden,
Een raad van bestuur kan hun nationaliteit, hun ervaring, hun leeftijd...”
nooit divers genoeg zijn,
“Het is al te gemakkelijk,
zegt Thomas Leysen,
voorzitter van verschillen- en zelfs gevaarlijk, om alles te generaliseren en tede raden van bestuur en
rug te brengen tot louter
van de Corporate Govermannen en vrouwen. Het
nance Commissie, die de
risico is dan reëel dat bespelregels van deugdelijk
bestuur bij beursgenoteer- stuurders gekozen worden
op basis van hun geslacht
de bedrijven bewaakt.
en niet omdat ze bekwaam
“Het is van het uiterste
zijn en de juiste match
belang dat een raad van

hebben met de volledige
constellatie van de raad
van bestuur. Daarom zou
een aanbeveling in plaats
van wettelijke quota veel
beter zijn geweest, zodat
een bestuurslid er niet
van verdacht kan worden
te zetelen omdat ze toevallig een vrouw is.”
“Al heeft de quotawet er
wel voor gezorgd dat het
vandaag meer en meer
een normaliteit is dat er
vrouwen in de raad van
bestuur zetelen. En de wet
heeft meer conservatieve
bedrijven een noodzakelijk duwtje in de rug gegeven om zich aan te passen.” (frp)

Paul Buysse

“De quotawet is een dwangbuis
die de bedrijven beknot”

W
IMAGEGLOBE

• Gewezen voorzitter raad
van bestuur Bekaert

“Het is wel begrijpelijk dat als vrouwen geregeld merken dat er niet aan
hen gedacht wordt voor een leidinggevende functie, dat ze dan ook wat
meer aan zichzelf gaan twijfelen”,
zegt Stevens. “En wellicht zijn er bij
vrouwen nog steeds te weinig rolmodellen aan wie ze zich kunnen spiegelen. En die zijn ook nog eens niet realistisch, maar supervrouwen die dag
en nacht werken, ook al hebben ze
een gezin, en die er altijd stralend

het beste bestuur van een
bedrijf niet wordt bepaald
door de gendersamenstelvan de raad van be• De Code Buysse, de ethi- ling
stuur, maar door de juiste
sche code voor het deugde- invulling van die raad: de
lijk bestuur van ondernemin- beste mensen op de beste
gen, is naar hem genoemd plaats, al naargelang de
doelstelling die worden
Toen de quotawet in
vooropgesteld. Het ge2012 door het parlement
slacht is daar ondergewerd goedgekeurd, was er schikt aan. Ach, die wet…
één man die zijn ongenoe- Hij is gemaakt door politigen luid en duidelijk liet
ci die er niet van verdacht
blijken: graaf Paul Buysse. kunnen worden met veel
“Ik heb er indertijd geen
kennis van zaken te hebapplaus voor gekregen. In- ben gehandeld.”
tegendeel. Ik ben wegge“In de huidige omstanzet als iemand die geen
digheden is het als ondervrouwen wil in de raden
neming al moeilijk genoeg
van bestuur. Die criticasom positie in te nemen. Je
ters vergissen zich.”
moet die raden van beNiet dat hij intussen tot
stuur vooral laten doen,
andere inzichten is gekoom zo competitief mogemen, zegt hij. “Ik ben nog
lijk te blijven en hen dus
altijd tegen die quota. Het niet lastigvallen met rewas en is mijn analyse dat geltjes die dat proces kun-

uitzien. Dat schrikt af. Vrouwen hebben nood aan realistische rolmodellen, maar die zijn schaars, al zal dat
mettertijd wel beteren.”

Welke sancties riskeert een
bedrijf dat het quotum van één
vrouwelijke bestuurder op de drie
niet haalt?
Er zijn twee sancties voorzien in de
wet. “Maar de eerste is eigenlijk een
remediëring en niet echt een straf”,

zegt Liesbet Stevens. “Als een bedrijf
de quota niet haalt, zijn de volgende
benoemingen in die raad van bestuur
nietig tot de situatie in regel is met
de wet, dus één vrouwelijke bestuurder op de drie. Een straf is dat niet,
maar het verplicht de bedrijven wel
om actief op zoek te gaan naar vrouwelijke bestuurders.”
Een tweede maatregel is wel degelijk een sanctie. “Het motto van de
wetgever was: raak hen waar het het

nen vertragen.”
“Het is een feit dat er
niet genoeg vrouwen zijn,
dat is historisch scheef gegroeid. En ja, we moeten
daar als samenleving iets
aan doen. De inhaalbeweging is ingezet, maar de
vijver waarin wordt gevist
is nog altijd klein, waardoor je moet vaststellen
dat het altijd dezelfde gezichten zijn die terugkomen. De quotawet is een
dwangbuis die de bedrijven beknot in dat te doen
wat ze moeten doen: een
positieve bijdrage leveren
en zorgen voor winst.”
“Versta me niet verkeerd:
ik vind dat vrouwen een
belangrijke toegevoegde
waarde hebben, net zoals
mannen. Het heeft niets
met de gender te maken.
Ik ben dus geen ouderwetse vrouwenhater.” (frp)

meest pijn doet”, zegt Liesbet Stevens. “Zolang de onderneming niet in
regel is, mogen de financiële en immateriële voordelen die gepaard
gaan met het mandaat van het bestuurslid niet worden uitgekeerd. Met
andere woorden: ze krijgen geen zitpenning of enige andere vergoeding
voor hun mandaat.”

En wat als het bedrijf dat naast
zich neerlegt en zijn bestuursleden

tóch uitbetaalt?
Daar heeft de wetgever geen rekening mee gehouden. “Maar we
gaan ervan uit dat beursgenoteerde bedrijven deugdelijk bestuur wel
degelijk belangrijk vinden. Bovendien worden zij gecontroleerd door
de FSMA, de waakhond van de
beursgenoteerde bedrijven. We veronderstellen dat die ook wat dat
betreft een oogje in het zeil houdt.”
(frp)

