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B
elgische CEO’s worden 
jong benoemd, is de con-
clusie van de jaarlijkse 
studie Route to the Top 
van Heidrick & Struggles. 

De specialist in executive search en 
leiderschapsconsulting onderzoekt 
de wereldwijde evolutie in 
CEO-profielen en nam voor het 
eerst België op in zijn steekproef. 
Daaruit blijkt dat de Belgische 
CEO’s relatief jong zijn. Alleen in 
Noorwegen is de gemiddelde leeftijd 
nog lager.

Je zou denken dat het dus wel 
snor zit met de doorstroming van 
jong talent in grote bedrijven, maar 
dat blijkt toch wat tegen te vallen. 
De redactie contacteerde de 
Bel-20-bedrijven met de vraag hoe-
veel mensen onder de veertig in het 
topmanagement zitten. Dat is pak-
weg de top 50 of top 100 van het be-
drijf. Bij Umicore en Sofina is dat 
niemand. Ontex heeft vier managers 
onder de veertig en Solvay vijf onder 
de veertig in zijn top 100. UCB heeft 
een top 64, waarvan drie managers 
onder de veertig zijn. Volgens Col-

ruyt Group is de jeugd bij hen beter 
vertegenwoordigd, laat het bedrijf 
weten. Iets minder dan een op de 
vier in het hoger kader of de directie 
is onder de veertig. “De eerder tradi-
tionele bedrijven plaatsen meer er-
varen mensen in hun directiecomi-
tés, maar in de sectoren gedreven 
door innovatie zie je meer jonge 
mensen”, zegt Benoit Lison, mana-
ging partner van het executive-
searchbureau Amrop België. “Denk 
aan technologie, farma, de start-ups. 
In een groot aantal bedrijven moest 
je vroeger vijftigplusser zijn voor je 
in het directiecomité kwam, terwijl 
vandaag veertig volstaat.”

Meer nog dan in het bedrijfsleven, 
lijken jonge politici sneller in aan-
merking te komen voor topfuncties. 
De premiers van Nieuw-Zeeland 
(Jacinda Ardern), Oostenrijk (Sebas-
tien Kurz) en Finland (Sanna Marin) 
zijn dertigers. De Franse president 
Emmanuel Macron werd verkozen 
op zijn 39ste, de leeftijd die ook 
Charles Michel had toen hij premier 
van België werd. De 27-jarige Con-
ner Rousseau, sinds kort voorzitter 
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‘IN ELKE RAAD VAN BESTUUR ZOU  
EEN JONGERE MOETEN ZITTEN’

≤

In het bedrijfsleven en de politiek duiken ze steeds vaker op: mensen die al op jonge leeftijd 
leidinggeven en verantwoordelijkheid dragen. Het besef groeit dat niet de leeftijd belangrijk 
is, maar vooral welk type leider iemand is. “Een bedrijf leiden is zoals 365 dagen per jaar een 
spaghetti-avond organiseren.” Benny Debruyne

Op de volgende pagina’s vindt u  
dertig portretten van mensen die op  
hun dertigste al aan de top staan.

1. HOE GEBEURDE DE SELECTIE? De re-
dacties van Trends en Trends-Tendances 
maakten een eigenzinnige keuze van dertig 
mensen die op jonge leeftijd al een ge-
slaagde carrière kunnen voorleggen. Het 
zijn rolmodellen voor jong talent.

2. WIE KWAM IN AANMERKING? Belgi-
sche ondernemers en managers, al vulden 
we dat breed in. Naast de traditionele pro-
fielen, telt de lijst ook een ondernemer die 
politicus werd, een topchef, een muzikant 
met ondernemersbloed en een duo voor-
malige topatleten met een eigen bedrijf.

3. WAAR ZIJN DE TECHONDERNEMERS? 
Jonge ondernemer-managers als Felix Van 
de Maele (Collibra) of het duo Pieterjan 
Bouten en Louis Jonckheere (Showpad) 
werden al genomineerd voor de Trends 
Manager van het Jaar. Toch ontbreken ze 
in deze lijst. Er zijn zoveel CEO’s van Belgi-
sche techbedrijven die onder de veertig 
zijn, dat ze een apart artikel verdienen. Dat 
leest u volgende week in Trends.

30’ERS AAN DE TOP
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van de sp.a, is wel heel jong de topman 
van zijn partij geworden. De activiste 
Greta Thunberg, die je kan zien als de 
natuurlijke leider van de wereldwijde 
klimaatbeweging, is zelfs nog maar 17.

Bestaansreden

“Het voordeel van jong te beginnen, 
is dat je start van een blanco blad. 
Learning by doing”, zegt Sihame El 
Kaouakibi. Sinds kort zit de 33-jarige in 
het Vlaams Parlement voor Open Vld, 
maar als jonge twintiger richtte ze al de 
straatcultuurorganisatie Let’s Go Ur-
ban op. Daarna volgde nog een rist or-
ganisaties om het potentieel van jonge-
ren te ontwikkelen en hen in contact te 
brengen met bedrijven. Op haar 28ste 
werd ze gevraagd in de raad van be-
stuur van de VRT te zitten. “In elke 
raad van bestuur zou minstens één per-
soon onder de 35 moeten zitten”, zegt 
de Antwerpse. “Op die leeftijd heb je al 
een of meer jobs achter de rug of heb je 
al een bedrijf opgericht.”

De vinger aan de pols houden als be-
drijf doe je volgens Sihame El Kaouaki-
bi niet enkel door naar de financiële 
kant te kijken, maar ook naar de purpo-
se. Die term is te vertalen als de be-
staansreden van je bedrijf, de maat-
schappelijke meerwaarde van wat het 
doet. “Meer dan 70 procent van de mil-
lennials kijkt eerst naar de purpose als 
ze een bedrijf kiezen”, zegt El Kaouaki-
bi. “Niet naar de bedrijfswagen of het 
financiële pakket. Ik krijg op LinkedIn 
elke dag berichten van mensen die iets 
meer willen bereiken dan wat ze nu 
doen. Onder hen ook veel dertigers en 
veertigers die op zoek zijn naar een 
manier om iets te betekenen voor de 
maatschappij.”

Jeroen Stouten, hoogleraar organisa-
tiepsychologie aan de KU Leuven, wijst 
erop dat de persoonlijkheid van men-
sen kan verschuiven naarmate ze ouder 
worden. Jonge mensen zijn door de 
band genomen ambitieuzer en impul-
siever. Met het verglijden van de jaren 
vlakt dat wat af. Stouten suggereert dat 
we beter de vraag kunnen stellen wie 

onze leiders zijn. “De mensen die lei-
ding willen geven, zijn niet noodzake-
lijk de beste leiders. Wie veel ambitie 
heeft, is doorgaans goed in netwerken, 
sociale relaties aangaan en de eigen 
competenties goed presenteren. Een 
sterke drive en zelfverzekerdheid kun-
nen leiden tot hybris, waardoor het 
moeilijk wordt te voelen wat een team 
nodig heeft. Misschien zijn net de men-

sen die twijfelen of ze een goede leider 
zouden zijn, beter geschikt voor die rol. 
We willen in de eerste plaats dat leiders 
hun organisatie zo kunnen sturen en 
hun mensen zo kunnen motiveren, dat 
de resultaten verbeteren. We willen 
ook dat ze hun mensen helpen zich te 
ontwikkelen en dat ze als een paraplu 
fungeren door hun team in bescher-
ming te nemen. Dit gaat minder om lei-
derschap an sich, maar om in functie te 
staan van het team en de organisatie en 
die te doen groeien.”

Cultuur

De 39-jarige Bart Van Acker, die net 
30 was toen hij Quality by Design 
(QbD) mee oprichtte, is een voorbeeld 
van zo’n leider. “Ik probeer op sleutel-
posities mensen naast mij te hebben die 
slimmer zijn dan ik. Ik zorg ook dat ze 
gecoacht worden. Je moet ook een 
goed netwerk hebben. Ik geloof niet in 
één bedrijf dat alles doet, daarvoor zijn 
de dingen te complex. Samenwerken 
en goed netwerken in je sector – weten 
bij wie je moet aankloppen – zijn be-
langrijk.”

Sihame El Kaouakibi heeft een soort-
gelijke visie op leidinggeven: “Leider-
schap is voor mij niet denken aan jezelf 
en aan de persoonlijke relaties met 
mensen, maar denken aan je organisa-
tie. Als ik een onderneming opbouw die 
volledig afhankelijk is van mij, welke 

zekerheid bied ik dan aan mijn men-
sen? De beste leiders hebben altijd ook 
hun eigen exit op het oog. Als je organi-
satie niet zonder jou kan, dan ben je te 
egoïstisch je organisatie aan het uitbou-
wen.”

Jeroen Stouten pleit ervoor af te 
stappen van het romantische beeld van 
leiderschap, waarbij leiders als verhe-
ven figuren met uitzonderlijke eigen-

schappen worden beschouwd. “Organi-
saties moeten dat loslaten. Ze moeten 
kijken naar de resultaten van de lei-
dinggevenden. Dan kun je sneller je 
team laten groeien en mensen verant-
woordelijkheid laten opnemen. Men-
sen worden ook gemakkelijk gepromo-
veerd, naar een training gestuurd en 
dan moeten ze het maar kunnen. Maar 
hoe je als leidinggevende mensen helpt 
zich te ontwikkelen en hen motiveert, 
is niet zo makkelijk.”

Nico Van de Velde is medeoprichter 
van Hotel Hungaria, het media- en 
marketinghuis dat bekend werd met de 
programma’s van de televisiekok Je-
roen Meus. Op zijn 32ste werd hij door 
de ondernemersorganisatie JCI verko-
zen tot Vlaamse Jonge Ondernemer 
van het Jaar 2013. Hij wijst op het be-
lang van de bedrijfscultuur. “Leiding-
geven is op zich niet te leren”, zegt Van 
de Velde. “Maar als je een goede cul-
tuur installeert in je bedrijf, is 90 pro-
cent van het leidinggeven al opgelost. 
Die cultuur betekent bij ons dat men-
sen ondernemend zijn, dat teams zelf-
sturend zijn en dat de mensen klantge-
richt werken. Er bestaat geen gids om 
leiding te geven. Ik heb het meegekre-
gen bij de scouts. Ik zeg altijd dat een 
bedrijf leiden is zoals 365 dagen per 
jaar een spaghetti-avond organiseren. 
Je moet je mensen motiveren in dezelf-
de richting te gaan.” z

≤

“Het voordeel van jong te beginnen, is dat je start  
van een blanco blad” - SIHAME EL KAOUAKIBI, LET’S GO URBAN

Mediargus met docroom pdf




	TRENDS - SIHAME EL KAOUAKIBI - 30 dertigers aan de top
	TRENDS04

