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DIETER PENNINCKX
In 2003 zette Dieter 

Penninckx (44) 
samen met zijn vrouw 
Anja Maes en hun 
kompaan Manu 
Bracke – drie burger-
lijk ingenieurs – zijn 
eerste stappen in de 
modewereld. Dit jaar 
overschrijdt FNG 
Group (Fred & 
Ginger, CKS, Miss 
Etam) de kaap van het 
half miljard euro om-
zet na de geslaagde 
overname en stroom-
lijning van Brantano. 
Straffe stoot in tijden 
waarin winkels 
bezwijken onder het 
e-commercegeweld.
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FRANÇOISE CHOMBAR
Half april werd 

Françoise Chombar 
(56), de leading lady 
van chipproducent 
Melexis en bij 
uitbreiding van de 
hele Belgische tech-
nologiesector, in New 
York uitgeroepen tot 
’s werelds beste 
vrouwelijke onder-
nemer. Chombar 
stond in 1988 mee aan 
de wieg van Melexis, 
dat onder haar leiding 
uitgroeide tot een 
wereldspeler met een 
jaaromzet van meer 
dan een half miljard 
euro. 
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FRANÇOIS FORNIERI
Farma-ondernemer 

François Fornieri 
(56), CEO van 
specialist in vrouwen-
geneeskunde Mithra, 
bewees dit jaar waar-
om hij weleens de 
Waalse Marc Coucke 
wordt genoemd. Hij is 
al even flamboyant als 
zijn Vlaamse zaken-
partner én aandeel-
houder, zit niet verle-
gen om een boude uit-
spraak, haalde 
tientallen miljoenen 
kapitaal op en zag het 
aandeel sinds begin 
dit jaar meer dan 
verdubbelen. Een 
boerenjaar heet dat.
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BIEKE VAN GORP
Voor Bieke Van Gorp

(33), medestichter 
van de Hasseltse 
start-up Qompium, 
was 2018 een topper-
tje. FibriCheck, een 
app om hartritme-
stoornissen op te spo-
ren, kreeg in oktober 
van de Food and Drug 
Administration groen 
licht in de VS. “56.000 
mensen maken nu al 
gebruik van de app op 
doktersvoorschrift. 
We mogen zeggen dat 
we zo toch al duizend 
mensenlevens hebben 
gered.”
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WIM SARENS
“Een ingenieur met

een scherpe zakelij-
ke geest”, zo wordt 
CEO Wim Sarens 
(39) omschreven. 
De vierde generatie 
is hij al van kraan- 
en transportbedrijf 
Sarens uit Meise. 
Met de inhuldiging 
van de SGC-250 be-
gin november heeft 
de groep de krach-
tigste mobiele hijs-
kraan ter wereld. 
Die kan tot 5.000 
ton tillen, het equi-
valent van 1.408 oli-
fanten. Waarin een 
klein land groot kan 
zijn. 

De Ryanair Papers noemden we ze in de
krant: de getuigenis van Steve Lemmens 
over de werkomstandigheden bij Ryanair. 
Voordien bereikten af en toe alarmerende 
berichten over de erbarmelijke werkom-
standigheden de buitenwereld, altijd op 
basis van anonieme getuigenissen. Uit-
zonderlijk wilde Steve de onvrede een ge-
zicht geven.

“Ik had al interviews gegeven. Op voor-
waarde: zonder foto, geen naam, zelfs 
geen initialen. Zo bang was ik om ontsla-
gen te worden, volledig in lijn met de 
angstcultuur waarin ik al dertien jaar 
werkte. Maar de situatie was veranderd. 
Ik voelde dat er een revolutie onder het 
personeel sluimerde. Als we de angstcul-
tuur wilden doorbreken, moest iemand de 
aanzet geven. Ik dus, Steve Lemmens, 
33 jaar, Belg met Madrid als standplaats.”

Hoe diep zit de angstcultuur?
“Ik toonde jullie een schriftelijke waar-

schuwing aan mijn adres, waarin mijn 

verkoopprestaties een blijvend probleem 
werden genoemd (hij verkocht gemiddeld 
0,72 euro per passagier, terwijl 0,91 euro 
de richtlijn was, nvdr.). Als ik er nu over 
nadenk, is zo’n berisping toch te gek voor 
woorden? Maar hoe gaat zoiets? Op mijn 
19de had ik alleen een diploma middel-
baar onderwijs, ik kende niks van de ar-
beidsmarkt en kwam bij Ryanair terecht. 
Betalen voor je opleiding en je uniform: 
vreemd, redeneerde ik, maar ik pikte het. 
Geen loon als het vliegtuig aan de grond 
blijft wegens een sneeuwstorm: het zal 
wel zo zijn. Op het matje worden geroe-
pen op het hoofdkwartier, omdat je drie 
keer ziek was in zes maanden, ook al heb 
je doktersbriefjes: tja.”

Ben je gesanctioneerd of ontslagen nadat je de 
zwijgplicht had doorbroken?

“Mijn moeder was er niet gerust in. Pas 
op, jongen, dit kan je je job kosten, waar-
schuwde ze me. Ik wist maar al te goed 
dat ik een risico nam. Ik had op z’n minst 

verwacht dat ik er van hogerhand op zou 
worden aangesproken of zelfs een beris-
ping zou krijgen. Maar ik vernam niks. 
Terwijl ze in Dublin ongetwijfeld het ar-
tikel hebben gelezen – het is viraal ge-
gaan bij Ryanair.”

“In het klimaat van tien jaar geleden 
zou ik nooit openlijk met de pers hebben 
gesproken. Toen zat de luchtvaartsector 
in crisis. Nu niet meer. Een ervaren ste-
ward vindt gemakkelijk een nieuwe 
baan. Ryanair als werkervaring staat, o 
ironie, mooi op je cv. Als je die job over-
leeft, weten ze dat je stressbestendig 
bent. Dat je kunt presteren onder druk. 
De druk om te verkopen, van bustickets 
over kalenders tot krasloten. De druk 
ook om binnen 25 minuten na de lan-
ding alweer op te stijgen voor de volgen-
de vlucht, wat de snelste turnabout van 
alle luchtvaartmaatschappijen is. We 
zijn gedrild.”

Wat heeft jouw verzet en dat van je collega’s 
veranderd in 2018?

“Onze grote baas Michael O’Leary zei 
dat de hel eerder zal dichtvriezen dan 
dat hij de vakbonden erkent. Dit jaar is 
hij voor ons gezwicht. Wat in Madrid 
begon als protest onder collega’s/vrien-
den, leidde tot toetreding tot een vak-
bond. En uit contacten in andere landen 
ontstond een bredere, internationale be-
weging. Bovendien is de verkoopdruk op 
het personeel verminderd. Toch is er 
nog veel werk voor de boeg.”

Stewards worden onder druk gezet om passagiers te doen 
kopen. Ze krijgen geen loon als het vliegtuig aan de grond 
blijft door vertragingen of noodweer. En ze komen ziek 
werken uit schrik ontslagen te worden. Ryanair-personeel 
zweeg jarenlang over de wantoestanden bij de lagekosten-
maatschappij. Maar afgelopen zomer doorbrak de Belgische 
steward Steve Lemmens (33) de omerta.
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RYANAIR-KLOKKENLUIDER

“Ik wist dat ik
  een risico nam”

Tekst: Wim Dehandschutter
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DE GELE HESJES
Wat begon in Frank-

rijk als protest tegen 
te hoge brandstoftak-
sen, is overgewaaid 
naar België en andere 
landen. Je zou de 
‘gele hesjes’ gerust 
een politiek feno-
meen kunnen noe-
men, maar dan wel 
een dat gestoeld is op 
een economische 
analyse, met name de 
groeiende tweespalt 
tussen de goed opge-
leide optimisten die 
profiteren van de 
globalisering en alle 
anderen die er alleen 
maar de nadelen van 
ondervinden.
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MARC COUCKE
Voor Marc Coucke 

(53) was 2018 een jaar 
met twee gezichten: 
aan de overname van 
Anderlecht en het 
voorzitterschap van de 
ProLeague beleefde hij 
nog niet zo veel ple-
zier, maar zijn finan-
ciële participaties in 
o.a. Mithra, Smart-
photo en vooral Pairi 
Daiza renderen wel. 
Coucke breidde deze 
zomer zijn ‘pretimpe-
rium’ ook uit met twee 
golfclubs. Intussen is 
het wachten op de af-
loop van zijn 
miljardengeschil met 
Perrigo. 
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STEVE LEMMENS
Ryanair sluit het 

woeligste jaar in haar 
geschiedenis af. Aan-
houdende onrust 
onder piloten en 
cabinepersoneel en 
stakingen leidden tot 
verlies. De Limburg-
se steward Steve 
Lemmens (33) deed 
afgelopen zomer wat 
zijn contract hem 
verbood: praten met 
de pers. “Reizigers 
hebben gelijk om te 
klagen. Maar ze 
klagen tegen de ver-
keerde mensen. Het 
personeel wordt ook 
behandeld als vuil”, 
zei hij in onze krant.

FRANÇOISE CHOMBAR 

om de inwoners van het Oegandese dorp 
Busibi een basisinkomen te garanderen. 
Dichter bij huis ook organisaties die 
proberen om kwetsbare jongeren aan de 
slag te helpen, zoals het ToekomstAte-
lierdelAvenir in Brussel. Mijn engage-
ment in het STEM-platform past in die-
zelfde strijd. Want er is niet alleen fi-
nanciële ongelijkheid, ook technologisch
groeit er een kloof.”

Is er iets wat u dit jaar voor het eerst hebt 
gedaan?

“Een TED-talk (een ‘ideeënspeech’, 
nvdr.). Over hoe belangrijk diversiteit is 
in de technologie en waarom er meer 
vrouwen nodig zijn. Dat was de moeite. 
Voor het eerst sinds lang moest ik écht 
uit mijn comfortzone komen.”

Hoe vrouwelijk is Melexis zelf?
“We zitten nog niet aan de helft vrou-

wen. Maar in België hebben we toch al 
35 procent vrouwen, wereldwijd ietsje 
minder, maar toch één op de drie gemid-
deld. Die genderdiversiteit zit als van 
nature ingebakken in onze organisatie.”

Mocht u één ding uit het recente verleden 
kunnen ‘wissen’, wat zou dat zijn?

“Trump in het Witte Huis. Ik herinner 
me nog levendig dat ik verschrikkelijke 
koppijn kreeg toen ik de ochtend na de 
verkiezingen hoorde dat hij gewonnen 
had. We waren op dat moment in Mün-
chen voor een belangrijke beurs. Een 
hele dag heb ik pillen gepakt, maar het 
ging niet over. Ik voelde intuïtief aan dat 
de wereld er niet beter op zou worden.  
En dat is het voorbije jaar helaas 
bewezen: Trump teert op de angst en de 
woede van mensen die zich achtergela-
ten voelen. Maar hij biedt geen oplos-
singen. Daar word ik mottig van.”

Ook bij ons is er ongenoegen. Denk aan de 
‘gele hesjes’.

“Ik kan sommige frustraties wel 
begrijpen. Het is duidelijk dat de politie-
ke besluitvorming de evolutie van de 
maatschappij en de technologie niet kan 
volgen. De politiek is bovendien te wei-
nig bekommerd om wat de mensen écht 
bezighoudt: kunnen we de eindjes aan 
elkaar knopen? En brengt de klimaat-
opwarming de toekomst van onze 
kinderen niet in het gedrang?”  (krs)

Doet de naam Melexis niet meteen een
belletje rinkelen? Toch is de kans reëel 
dat u dagelijks met de technologie van 
het bedrijf in aanraking komt: de senso-
ren van deze Vlaamse multinational zit-
ten vandaag in haast elke auto. Onder 
Chombar, tolk van opleiding, groeide 
Melexis uit tot een van de vier wereld-
spelers op de markt van de sensorchips 
die onze auto’s steeds zuiniger, veiliger 
en comfortabeler moeten maken. “Het is 
een heel druk jaar geweest, met flink 
wat variatie”, zegt ze. “Melexis is mooi 
blijven groeien. En ook al eindigt 2018 
iets moeilijker, ons groeiverhaal op de 
lange termijn is intact. Daarnaast heb ik 
heel veel tijd besteed aan het STEM-
platform, waarvan ik voorzitter ben. Die 
adviesraad van de Vlaamse regering wil 
jongeren aanmoedigen om een opleiding 
in wetenschappen, technologie of wis-
kunde te volgen.”

“Amper 13 op de 1.000 Belgen hebben 
een technisch-wetenschappelijke oplei-
ding genoten, in landen als Finland en 
Ierland is dat ruim het dubbele. Dat legt 
een enorme hypotheek op onze econo-
mie – die naar zulke mensen smacht – 
maar ook op de toekomst, want techno-
logie is broodnodig om de problemen 
van deze wereld op te lossen. Denk al-
leen al aan de klimaatproblematiek.”

Wat was uw persoonlijke hoogtepunt 
afgelopen jaar?

“Ongetwijfeld de Global Prize for 
Women Entrepreneurs die ik dit voor-
jaar in New York kreeg. Die onderschei-
ding bekroont vrouwen die uitmunten 
in de ondernemerswereld. Ik was daar 
serieus van onder de indruk. Al besef ik 
dat dit niet mogelijk zou zijn zonder al 
die fantastische mensen rondom mij. Ik 
ben maar het gezicht.”

Wat heeft u het voorbije jaar het meest 
verbaasd?

“Dat het maatschappelijke debat zo 
verruwd is. Er is geen plaats meer voor 
nuance. Het draait meer om oneliners 
dan om zaken écht begrijpen. Ik mis 
mildheid in de omgang met elkaar. En 
dat leidt tot misbruiken: denk aan fake 
news, Cambridge Analytica (het privacy-
schandaal bij Facebook, nvdr.), 
beïnvloeding via sociale media.”

Zit u zelf op sociale media?
“Ik blog heel spaarzaam op LinkedIn en

zit sinds eind mei op Twitter. Ik heb me 
voorgenomen om daar enkel doordachte 
en onderbouwde dingen te posten, met 
een positieve insteek. Ik denk dat 
99,9 procent van mijn tweets positief is. 
Niet dat ik me nooit erger, maar ik vind 
het te makkelijk om ongebreideld je 
mening te ventileren.”

Is dat uw grootste ergernis?
“Ik erger mij nog veel meer aan de toe-

nemende ongelijkheid, zowel bij ons als 
wereldwijd. Als ik zie hoeveel kinderen 
in armoede opgroeien, dat frustreert mij 
écht.”

Wat, met alle respect, makkelijk gezegd is als 
je er zelf warmpjes bij zit. Probeert u er ook 
iets aan te doen?

“Ja, ik steun het project Eight.World, 

Voor Françoise Chombar (56), 
CEO van chipfabrikant Melexis, 
was 2019 een jaar om in te 
lijsten. “Met dank aan elk van 
mijn 1.500 medewerkers wereld-
wijd. Ik ben maar het gezicht.” 
Maar dan wel een gezicht met 
een duidelijke mening.

“Ik mis 
  mildheid in 
  de omgang”


