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ONDERNEMEN

Vrouwennetwerk
gaat Europees
Women on Board, het netwerk
voor bedrijven die vrouwelijke
bestuurders zoeken, krijgt een
Europese dimensie.

VAN ONZE REDACTEUR

RUBEN MOOIJMAN
BRUSSEL | Al vier

jaar lang
helpt de vzw Women on Board be
drijven met de zoektocht naar
vrouwelijke bestuurders. Dankzij
samenwerking met vergelijkbare
organisaties in vier andere Euro
pese landen kan die zoektocht
voortaan ook op internationale
schaal gebeuren. Vanavond wordt
het samenwerkingsverband ‘Eu
ropean Women on Boards’ offici
eel gelanceerd. Daarin werken or
ganisaties uit GrootBrittannië,
Noorwegen, Finland en Frankrijk
samen.
‘De bedoeling is om de komende
jaren organisaties uit nog meer
landen bij het initiatief te betrek
ken’, zegt Sonja Rottiers, de finan
cieel directeur van Axa België en
voorzitter van Women on
Board. ‘We hopen op Duitsland,
Spanje, Italië, Nederland en De
nemarken. In een volgende fase
zouden ook OostEuropese lan
den zich kunnen aansluiten.’
Het voordeel van de samenwer
king is dat bedrijven een veel bre
dere database van ‘boardready
women’ kunnen raadplegen wan

neer ze hun raad van bestuur wil
len vervrouwelijken. En anders
om is het voor vrouwen in de data
base aantrekkelijk om ook bij bui
tenlandse bedrijven onder de aan
dacht te worden gebracht. De
meertaligheid en het internatio
nale profiel van veel Belgische
vrouwen worden in het buiten
land vaak als een troef gezien, zegt
Rottiers.
In België heeft Women on Board
zijn bestaansreden intussen be
wezen. Er wordt zeer regelmatig
een beroep gedaan op de data
base, die de gegevens van 160
vrouwen bevat. ‘Tot voor kort kre
gen we ongeveer drie verzoeken
per maand, maar de laatste maan
den is dat opgelopen tot vier of vijf
per maand’, vertelt Rottiers. ‘In
bijna alle gevallen vinden de be
drijven een geschikte vrouwelijke
bestuurder.’

‘Een onderneming
die vrouwen
links laat liggen,
ontzegt zichzelf
de helft van het
beschikbare
talent’

Vijf

De vijf organisaties die nu gaan
samenwerken, zullen hun databa
ses combineren. Maar helemaal
vergelijkbaar zijn ze niet. Het Bel
gische Women on Board en de
Franse Association des Femmes
Diplômées d’Expertise Comptable
Administrateurs richten zich uit
sluitend op vrouwen. Bij de ande
re drie organisaties gaat om alge
mene belangenverenigingen voor
bestuurders, die zich ook inzetten
voor de vervrouwelijking van de
bestuursraden. Ook de databases
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zijn niet helemaal vergelijkbaar.
‘Daarom gaan we werken met seg
mentering’, zegt Rottiers. ‘We
kunnen een indeling maken op
basis van de competenties, erva

ring en opleiding van de vrouwen.’
De uitdaging om vrouwelijke be
stuurders te vinden, wordt steeds
acuter. Vorige maand keurde het
Europees Parlement een richtlijn

goed die beursgenoteerde bedrij
ven verplicht om over zeven jaar
40 procent vrouwelijke nietuit
voerende bestuurders te hebben.
In België moet over vier jaar
33 procent van de bestuurders
vrouw zijn. Dat betekent dat er de
komende jaren alleen al in België
een paar honderd vrouwelijke be
stuurders aangetrokken moeten
worden. Op Europees niveau moe
ten vijfduizend ondernemingen
hun bestuur vervrouwelijken. In
België is momenteel 14 procent
van de nietuitvoerende bestuur
ders in grote beursgenoteerde be
drijven vrouw, in de hele EU is dat
17 procent.
‘Het is geen gemakkelijke oefe
ning’, zegt Rottiers. ‘Maar ik reken
erop dat de bedrijfswereld over
tuigd is van de business case van
meer vrouwelijke bestuurders.
Een onderneming die vrouwen
links laat liggen, ontzegt zichzelf
de helft van het beschikbare ta
lent.’

Wouter Woussen schetst een even ontroerend als aangrijpend portret
Als kind wilde hij liever voetballen, maar hij moest leren boksen van zijn moeder. Hij was twaalf toen hij hoorde
dat twee van zijn broers en twee van zijn zusjes autistisch waren en waarschijnlijk nooit voor zichzelf zouden
kunnen zorgen. Zo werd Jean-Pierre ‘Junior’ Bauwens een boksertje met een doel: hard zijn, verdergaan, titels
winnen en geld verdienen voor zijn gezin. En toen schoot een van zijn van broertjes per ongeluk hun vader dood.
Dit opmerkelijke boek van De Standaardjournalist
Wouter Woussen (1978) is geen lichtgewicht. In
Junior laat hij ons kennismaken met een boksicoon
binnen en buiten de ring. Hij vertelt daarbij het
verhaal van een getalenteerde jonge bokser met
ruwe bolster, maar bovenal ook een verhaal over
het verdriet van een toegewijde zoon en broer.
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