
 

 

 

Persbericht 

 

Vrouwen op de werkvloer: welke voordelen voor bedrijven? 
 

Women on Board & European Women on Boards maken de balans op 

 van het aantal vrouwen in raden van bestuur 

 
Brussel, 5 maart 2015 – Women on Board (WoB) en European Women on Boards (EWoB) vieren 

vandaag de vijfde verjaardag van WoB en de uitbreiding van het Europese netwerk van EWoB. Ook 

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en 

Arbeidsmobiliteit, zal hierbij aanwezig zijn. Het doel van deze organisaties is de vertegenwoordiging 

van vrouwen in raden van bestuur te verbeteren. De resultaten van WoB en EWoB zijn immers 

overduidelijk: de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en hun vertegenwoordiging in raden 

van bestuur hebben een positieve impact op bedrijven, op de economie en op onze samenleving. 

 

Women on Board, een geslaagde gok 

 

In 2009 kwamen vijf vrouwen die in de zakenwereld actief zijn, tot de conclusie dat vrouwen  

ondervertegenwoordigd zijn in raden van bestuur van bedrijven. Sonja Rottiers, Cécile Coune, Françoise 

Roels, Marie Evrard en Emmanuèle Attout besloten Women on Board op te richten, een organisatie die de 

diversiteit in raden van bestuur wil bevorderen door bedrijven een pool van competente vrouwen die in de 

raden van bestuur willen zetelen, aan te bieden. “Vanaf het begin is het onze bedoeling geweest om 

ondernemingen in de private en publieke sector gratis een pool van getalenteerde vrouwen aan te bieden en 

om die vrouwen meer visibiliteit te geven”, legt Sonja Rottiers, voorzitster van Women on Board, uit. Vijf jaar 

later kan de organisatie uitstekende resultaten voorleggen. Steeds meer bedrijven doen een beroep op 

Women on Board om de ideale bestuurster voor hun raad te vinden. De organisatie telt nu meer dan 

tweehonderd leden, van wie de meerderheid een bestuursmandaat uitoefent. Dankzij regelmatige 

workshops, evenementen en mentoring werd er een heel netwerk van bestuursters ontwikkeld, worden ‘best 

practices’ makkelijker uitgewisseld en wordt de vorming van de leden versterkt.  

 

Een probleem dat de Belgische landsgrenzen overstijgt 

 

“Hoewel momenteel 60 % van de afgestudeerden vrouwen zijn, oefenen mannen nog steeds de meeste 

leidinggevende functies uit”, bevestigt Cécile Coune, medevoorzitster van European Women on Boards. Ook 

cijfers van de Europese Commissie tonen aan dat vrouwen slechts 20,2 %
1
 van de topfuncties bij grote 

Europese beursgenoteerde ondernemingen bekleden. “De Europese Unie heeft in haar groeistrategie 

‘Europe 2020’ vastgelegd dat minstens 40 % van de bestuursfuncties door vrouwen moeten worden 

uitgeoefend. Voor onze organisaties is het echter essentieel om een stap verder te gaan en deel te nemen 

aan de denkoefening over de diversifiëring van raden van bestuur. De genomen maatregelen moeten 

bijdragen aan de bevordering van kwaliteitsprofielen, zodat we een echte impact op de samenleving 

hebben”, voegt Cécile Coune eraan toe.  

 

European Women on Boards: een Europees netwerk  

 

Tegen die Europese achtergrond van ondervertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur werd in 

juni 2013 European Women on Boards (EWoB) opgericht. Dit netwerk wordt financieel gesteund door de 

Europese Unie en brengt Europese organisaties samen die een voortrekkersrol spelen in de strijd voor een 

evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur. EWoB bestaat ondertussen al uit 

                                                           
1
 De gegevens werden in oktober 2014 verzameld bij 614 grote Europese beursgenoteerde bedrijven in de 28 lidstaten van de Europese 

Unie. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-
finance/index_en.htm.  



 

 

 

negen organisaties in acht landen (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen en het 

Verenigd Koninkrijk).  

 

Het doel van EWoB is om dit initiatief naar de hele Europese Unie uit te breiden en de voordelen van 

diversiteit, een erkende enabler in veel bedrijven, te blijven benadrukken. Het netwerk wil de arbeidsmarkt 

blijven overtuigen van de positieve invloed van vrouwen in topfuncties. Het programma van EWoB omvat 

onder andere de oprichting van een Europees netwerk van vrouwelijke bestuurders dat voor ondernemingen 

toegankelijk is, verschillende internationale mentoring- en trainingsinitiatieven, en een platform voor de 

uitwisseling van ‘best practices’. EWoB is overtuigd dat een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen 

en vrouwen in raden van bestuur een grote economische opportuniteit is.  
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Over Women on Board (WoB) 

 

Women on Board is ontstaan uit de gedeelde visie van een groep vrouwelijke bestuurders die het aantal 

vrouwen in raden van bestuur bij Belgische bedrijven in zowel de private als de publieke sector willen zien 

groeien. De leden van de organisatie hebben allen een verschillende professionele achtergrond. Stuk voor 

stuk bekleden ze hoge functies met veel verantwoordelijkheid en hebben ze bewezen dat ze over een 

uitstekend zakelijk inzicht beschikken en resoluut actie nemen in de bedrijfswereld. Samen vormen ze een 

unieke pool waar raden van bestuur uit kunnen putten. Bezoek voor meer 

informatie www.womenonboard.be.  

 

Over European Women on Boards (EWoB) 

 

De non-profitorganisatie European Women on Boards (EWoB) werd in juni 2013 opgericht om een uniek 

netwerk van vooruitstrevende organisaties in Europa aan te leggen. Al deze organisaties werken naar 

hetzelfde doel toe: een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur. Women on 

Board (België) is een van de oprichters van EWoB. EWoB bestaat ondertussen al uit negen organisaties in 

acht landen, (Women on Board/België, FidAR/Duitsland, Board Professionals/Finland, Association Femmes 

Diplômées d’Expertise-Comptable Administrateurs en Financi’elles/Frankrijk, Valore D/Italië, Talent Naar De 

Top/Nederland, Norwegian IoD/Noorwegen, Iod/Verenigd Koninkrijk), maar streeft ernaar de hele EU en 

EER stapje voor stapje te bereiken. Het EWoB-netwerk wordt financieel gesteund door de Europese Unie. 

Bezoek voor meer informatie www.europeanwomenonboards.eu.  
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