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40 MENS & ECONOMIE

DE STANDAARD

WOENSDAG 5 DECEMBER 2012

TOM DECLERCQ WINT AXA WOMEN @ WORK AWARD

Hefboomfondsen hopen op winst
bij Griekse schuldterugkoop
Hefboomfondsen wachten af of ze zullen deelnemen aan de
schuldterugkoop die Griekenland organiseert. Geduld kan veel
geld opleveren.

Je moet mensen als volwassenen behandelen. En
dat leidt vanzelf tot gelijkheid tussen man en
vrouw. Dat vindt Tom Declercq, winnaar van de
WoMen @ Workaward.
| Tom Declercq van
Deloitte is de winnaar van de Wo
Men @ Work award, een prijs die
door verzekeraar Axa in het leven
is geroepen. Daarmee worden be
drijfsleiders gelauwerd die strij
den voor de gelijkheid tussen
man en vrouw.
Voor Declercq, managing partner
talent bij Deloitte, is diversiteit
op de werkvloer een must. ‘Niet
alleen omdat het een modewoord
is’, zegt hij. ‘Maar ook omdat het
simpelweg verstandig is. Want
het is een feit dat diverse teams
creatiever zijn.’ Daarbij denkt hij
overigens niet alleen aan gelijk
heid tussen mannen en vrouwen,
maar tussen verschillende cultu
ren.
‘Er is wel degelijk werk aan de
winkel’, zegt Declerq. ‘Als je naar
de toplaag van heel wat bedrijven
kijkt, dan zie je dat daar geen
evenwicht is. En jonge starters bij
ons zien dat probleem niet.’
Volgens de manager zijn heel wat
jongeren zich niet bewust van het
probleem. Ze komen het bedrijf
binnen met de wetenschap dat de
onderneming voor gelijke kansen
staat. Wat ook werkelijk de nobe
le intentie is van de firma.
‘Maar als je langer in de onderne
ming bent, dan zie je dat er hoger
naar de top steeds meer mannen
zijn.’
BRUSSEL

Ook Deloitte zelf ontsnapt niet
aan die trend. Van alle managers
is 44 procent een vrouw. Bij seni
or managers zakt dat aandeel
naar 34 procent, en bij directors
naar 25 procent. ‘Maar er is al
veel vooruitgang geboekt’, zegt
Declercq. ‘Want dat was vijf jaar
geleden nog maar 11 of 14 pro
cent. Er is in alle lagen van de on
derneming al vooruitgang ge
maakt.’
Mannen afschrikken

Om het tij te keren zet de mana
ger sterk in op brede evenemen

‘Hoger naar
de top van een
onderneming
zijn er steeds
meer mannen’
ten die iedereen aanspre
ken. ‘Want je mag ook de mannen
niet afschrikken.’ Té gerichte ini
tiatieven, die enkel op vrouwen
mikken, zijn volgens hem nefast.
Want daar komen dan weer geen
mannen op af, wat de diversiteit
ook niet vooruit helpt.
‘Als je op één groep focust, dan
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Geen gelijkheid
zonder flexibiliteit

Voor Tom Declercq is diversiteit op
de werkvloer een must. © rr

ben je fout bezig. Je moet het om
draaien: je moet initiatieven ne
men waardoor zoveel mogelijk
groepen zich aangesproken voe
len.’
Zo bestrijdt hij vurig de klassieke
rollenpatronen die in veel onder
nemingen nog lijken vastgeroest.
‘Bij ons werken mensen uit nieuw
samengestelde gezinnen, wedu
wen, alleenstaande ouders...
noem maar op.’ Een flexibel werk
regime moet zowel mannen als
vrouwen de mogelijkheid geven
om werk en privé naar eigen
goeddunken te combineren. ‘Als
je bijvoorbeeld op een andere lo
catie werkt, omdat de kinderen
eerst naar school moeten worden
gebracht, of omdat je eerst wil
sporten, dan is dat geen pro
bleem. Als het werk maar goed is,
vindt Declercq. ‘Je moet mensen
gewoon als volwassenen behan
delen.’ (kls)

LONDEN (REUTERS) | De hef
boomfondsen hopen dat de mees
te obligatiehouders wel zullen in
gaan op het Griekse aanbod om
hun schuld over te nemen. Het
Griekse bod betekent dat de be
leggers hun schuld met winst
kunnen verkopen. Hoe meer obli
gaties Griekenland kan opkopen,
hoe sterker de staatsschuld
daalt. En hoe waardevoller de
obligaties worden van degenen
die nu niet verkopen.
Omdat veel obligaties in de han
den van banken zijn, is er weinig
kans dat degenen die niet deelne
men de operatie kunnen doen
mislukken. Volgens een schatting
van Nomura hebben hefboom
fondsen zo’n 25 miljard euro van
de 63 miljard aan Griekse schuld
in privéhanden.

De fondsen die nu niet verkopen,
putten hoop uit het verloop van
de schuldherschikking in februa
ri van dit jaar. Volhouders die
weigerden hun obligaties in te
ruilen voor minder aantrekkelijk
papier, kregen in mei de nomina
le waarde volledig terugbetaald.
Ook de recente uitspraak van een
Amerikaanse rechter over Argen
tijnse schuld is een opsteker voor
de hefboomfondsen. De rechter
gaf beleggers gelijk die weiger
den deel te nemen aan de Argen
tijnse schuldsanering.
Sommige hefboomfondsen heb
ben in juni Griekse schuld ge
kocht tegen 11 procent van de no
minale waarde. Zij kijken aan te
gen megawinsten als deze obliga
ties in waarde stijgen na de terug
koop.
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Credit Suisse rekent negatieve rente
De Zwitserse bank Credit Suisse wil zijn institutionele klanten
laten betalen om geld op een rekening te laten staan.
ZURICH (BLOOMBERG) | Cre
dit Suisse is van plan om institu
tionele klanten een negatieve in
terest aan te rekenen. Dat bete
kent dat het geld gaat kosten als
de tegoeden te hoog oplopen.
De bank wil op die manier klan
ten ontmoedigen te veel geld te
storten. Wegens de onzekerheid
op de financiële markten krijgen
de Zwitserse banken een toe

vloed van deposito’s in Zwitserse
frank te verwerken, waar ze
geen weg mee weten. Ook de
strengere kapitaalvereisten spe
len een rol. Die verplichten de
banken hun balans te verklei
nen.
Voorlopig geldt de maatregel al
leen voor rekeningen die finan
ciële instellingen aanhouden,
zoals andere banken.
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De Standaard en Vlerick Business School
houden uw loon tegen het licht
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Bent u tevreden met wat u verdient? Of vindt u dat u meer
verdient dan u krijgt? Vul de online enquête in van De Standaard
en Vlerick Business School én maak kans op een iPad mini. Begin
volgend jaar ontdekt u in De Standaard alle resultaten.
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