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40 MENS & ECONOMIE DE STANDAARD
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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.

Surf naar www.standaard.be/beloningsonderzoek
en win een iPad mini

WIN
een

iPad mini

SHOP

De Standaard en Vlerick Business School
houden uw loon tegen het licht

HET GROTE
BELONINGSONDERZOEK

WIN
iPad mini

BRUSSEL | 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.’

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

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

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 WINT AXA WOMEN @WORK AWARD

Geen gelijkheid
zonder flexibiliteit

‘Hoger naar
de top van een
onderneming
zijn er steeds
meer mannen’

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.

Hefboomfondsen hopen op winst
bij Griekse schuldterugkoop

FINANCIEN

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.

Hefboomfondsen wachten af of ze zullen deelnemen aan de
schuldterugkoop die Griekenland organiseert. Geduld kan veel
geld opleveren.

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

Credit Suisse rekent negatieve rente
BANKEN

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.

De Zwitserse bank Credit Suisse wil zijn institutionele klanten
laten betalen om geld op een rekening te laten staan.

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)
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Arabië) achter zich laat. Die bedrij
ven staan niet in de lijst.
De innovatielijst wordt gedomi
neerd door de Verenigde Staten: 47
van de 100 bedrijven komen uit de
VS. Japan telt 25 wereldleiders op
innovatievlak. Europa volgt met 21
vermeldingen, acht bedrijven min
der dan een jaar geleden. Meer dan
de helft van de Europese bedrijven
is gevestigd in Frankrijk.
Geen enkel Chinees bedrijf mag
zich een globale wereldleider in in
novatie noemen. ‘China evolueert
van “Made in China” naar “Made
by China”’, zegt Lallemand. ‘Voor
lopig beschermen Chinese bedrij
ven hun intellectueel eigendom
vooral in eigen land, maar ook zij
zullen dat binnenkort wereldwijd
doen.’ (dds)

dat er een andere meting gebruikt
wordt. Terwijl Thomson Reuters
vooral kijkt naar patenten, baseert
de Europese Commissie zich op
uitgaven voor onderzoek en ont
wikkeling. In de lijst van Thomson
Reuters staat overigens maar één
farmabedrijf: het Zwitserse Roche.
‘Voor farmabedrijven is het moei
lijker om in de lijst te geraken’, zegt
Lallemand. ‘Ze innoveren ook
haast continu, maar hebben meest
al een langere ontwikkelingscy
clus. Daardoor kunnen er minder
patenten aangevraagd worden.’

VS domineren

Opmerkelijk is dat Solvay op inno
vatievlak veel grotere chemiebe
drijven zoals BASF (Duitsland), Si
nopec (China) en SABIC (Saudi

het in de toekomst mogelijk wor
den om zonnepanelen te verwer
ken in een folie. Door de folie op
glazen ramen van gebouwen te
plakken, krijgt de folie een dubbele
functie: als zonnewering en als
energiebron. Bij de ledlampen kan
een men een volledig plafond licht
laten geven.’
Ook de Europese Commissie stelt
jaarlijks een lijst op van de meest
innovatieve bedrijven. In België
moet Solvay het farmabedrijf UCB
laten voorgaan. Dat is vooral om

Solvay is het eerste en enige Belgi
sche bedrijf dat de top100lijst
haalt.
Bij Solvay zijn ze gecharmeerd
door de vermelding. ‘Uiteraard is
het voor Solvay nooit een doel om
in deze of gene index te komen’,
zegt Erik De Leye, woordvoerder
van Solvay.
‘Maar voor de medewerkers is het
heel motiverend. Tenslotte is het
door hun inspanning dat we in de
index geraakt zijn.’
Met welke innovaties Solvay
scoort, is moeilijk te zeggen. ‘We
zijn op heel veel vlakken tegelijk
actief. Heel vaak gaat het om verbe
teringen van chemische processen.’
In België wordt onder meer ge
werkt aan zonnepanelen en led
lampen zonder silicium. ‘Zo moet

BRUSSEL | Solvay heeft een stek
veroverd in Thomson Reuters’ lijst
van de honderd wereldleiders voor
innovatie.
‘Om die lijst samen te stellen base
ren we ons op vier criteria’, zegt Je
roen Lallemand van Thomson
Reuters. ‘Een bedrijf moet in de
laatste drie jaar jaarlijks meer dan
honderd innovaties gedaan heb
ben, het moet zijn innovaties suc
cesvol kunnen registreren, de rech
ten globaal gebruiken en een aan
tal patenten moet ook door de con
currenten gebruikt worden. Solvay
scoort vooral goed op het verwer
ven van patenten.’
Binnen de lijst is er geen onderlin
ge rangschikking. Het valt dus niet
uit te maken welke bedrijf het
meest innovatieve ter wereld is.

EUROPA VERLIEST TERREIN IN DE STRIJD OM INNOVATIE

Solvay is wereldleider
op vlak van innovatie

Solvay ontwikkelde in samenwerking met het Holst Centre in Eindhoven een ledverlichting op een soepele drager. © V.Thulliez/solvay

‘Voor Solvay is
deze index geen
doel op zich’

BRUSSEL | Electrabel is de jongste 
maanden op kousenvoeten een van de 
goedkoopste elektriciteitsleveranciers 
van het land geworden. Al sinds septem
ber biedt het een zeer goedkoop inter
nettarief aan  (DS 27 oktober).  Dat ta
rief werd FixOnline gedoopt. 
Bij de kleinere leveranciers die zich op

werpen als prijsbrekers, leidde dat even 
tot grote onrust. Omdat ze vreesden dat 
Electrabel vroeg of laat zou uitpakken 
met een forse reclamecampagne om de 
energieverbruikers  duidelijk te maken 

dat het imago van Electrabel als dure 
energieleverancier niet klopt. 
Maar deze campagne is er nog altijd niet 
gekomen. 
Omdat volgens Lut Vande Velde, de 

woordvoerster van het grootste elektri
citeitsbedrijf van ons land, reclameac
ties rond energietarieven nooit een on
derdeel zijn geweest van de communica
tiestrategie.
Bij haar weten is het nog  maar één 

keer gebeurd. Dat was bij het begin van 
de vrijmaking van de energiemarkt in 

Vlaanderen in 2004. 
De Franstalige zakenkrant L’Echo

kwam gisteren echter met een heel an
dere uitleg op de proppen om duidelijk 
te maken waarom  Electrabel geen moei
te doet om zijn nieuwe goedkope FixOn

linetarief enige bekendheid te geven. 
Het blad legde de hand op een intern 

rondschrijven van de marketingafdeling 

van twee weken geleden. 
Daarin wordt het personeel aangera

den om geen publiciteit te maken rond 
het tarief en het evenmin zelf voor te 
stellen wanneer klanten aan de lijn han
gen. 
‘Omdat het niet de bedoeling is van het 
bedrijf om de goedkoopste elektriciteits
leverancier van de energiemarkt te zijn’, 
zo staat in het interne schrijven.
Opvallend is nog dat het internettarief 

van Electrabel voor aardgas niet tot de 
laagste tarieven op de markt behoort. 
De prijsbrekers onder de kleine leve

ranciers  blijven op jaarbasis zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië enkele tien
tallen euro’s goedkoper voor wie zich 
met aardgas verwarmt.  (pse)

‘HET IS NIET DE BEDOELING OM DE GOEDKOOPSTE TE ZIJN’

Als het goed is bij Electrabel, dan mag het niet gezegd worden
Heb je dan als Electrabel het zo goed als goedkoopste
stroomtarief in ons land, dan lekt een schrijven uit waaruit blijkt
dat het personeel het niet mag aanprijzen bij de verbruiker.

‘Het is niet de
bedoeling dat we de
goedkoopste zijn’

Solvay is een van de honderd meest innovatieve bedrijven wereldwijd.
Het Belgische chemiebedrijf is vooral sterk in het patenteren van uitvindingen.










