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Stopte zijn persoonlijk
vermogen opnieuw in Option
toen het slecht ging.
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HET JAAR 2005:
Zijn bedrijf ging van de top naar het ravijn —
en terug.Jarenlang hielden vooral het
charisma en de koppigheid van
Jan Callewaert Option in de lucht.
Maar vandaag is Option ook gewoon een
goed geleid bedrijf.
e omzetdoelstelling van Option staat binnenkort
op de bedrijfsshirts: ‘5 by 8’ — vijfhonderd miljoen omzet tegen eind 2008. Een kleine twintig
keer hoger dan de omzet in 2002, het jaar dat Option afsloot met een beurskoers van 1 euro. Vorige week ging
de koers boven 70 euro.
Vanwaar die ommekeer? Vrienden van Jan Callewaert, zoals directeur Jan De Schepper van Telindus,
schrijven de ommekeer toe aan zijn drive, zijn entrepreneurship, zijn vermogen om “met zijn twee voeten van
de grond te gaan”, gekoppeld aan een sterk technisch
inzicht. “Hij heeft de typische kenmerken van een startup in zijn organisatie kunnen behouden: passie, talent,
entrepreneurship, snelheid. Dat is sterk. Door zijn focus
op een bepaald marktsegment is hij heel scherp kunnen
gaan. En hij is altijd zelf voor de grote deals gegaan. Dat
is de klasse van de entrepreneur: een heel nauw contact
met de markt, geen ivoren torens, geen zware organisatie.”

D

De motor achter de groei van
Option: de mobilofoon wordt
een alternatief voor de
vaste lijn.
Een man van alle seizoenen
Omgekeerd zaten in 1998-2002 de omstandigheden
tegen. Option was na zijn beursintroductie tegen 10
dollar naar 68 dollar doorgeschoten op basis van zijn
eerste mobiele product, een gsm-adapter voor dataverkeer. Maar de Nokia’s en Ericssons introduceerden zelf
adapters. En er was geen vraag naar het antwoord van
Option: een eerste gsm-op-een-datakaart. De volgende
technologiegolf — mobiel internet via GPRS — ■ ■ ■
TRENDS 12 JANUARI 2006 FOCUS
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Het juryrapport

BEURSGRAFIEK OPTION

V

oor de selectie van de Manager van het Jaar 2005 kwam de jury, onder het voorzitterschap van Lutgart Van Den Berghe (Belgisch Bestuursinstituut), driemaal bijeen. In eerste instantie om
de shortlist van tien kandidaten samen te stellen, dan om — op basis
van de kiesprocedure waarin u, lezer, uw stem kon uitbrengen — de
drie genomineerden aan te wijzen en daarna voor de selectie van de
laureaat.
De jury was samengesteld uit zestien leden. Vier vertegenwoordigers van de Trendsredactie (Frans Crols, Piet Depuydt, An Goovaerts
en Luc Huysmans), de vorige drie Managers van het Jaar (Ajit Shetty,
Martine Reynaers en Jef Colruyt), Rik Duyck (voorzitter Vlaamse Management Associatie) en acht onafhankelijken (Lutgart Van Den
Berghe, Jozef Lievens, Johan Van Overtveldt, Marc Buelens, Geert
Noels, Herman Daems, Jean Van den Eynde, Rita Aerts).
De keuze viel na een uitgebreide en spannende discussie op Jan
Callewaert (Option). Voorzitter Lutgart Van Den Berghe: “Een laureaat
die twee belangrijke eigenschappen in zich combineert: een pure
entrepreneurial drive en het nodige managementtalent om een bedrijf in een doorgroeifase en snel evoluerende markt verder te begeleiden.” De jury hield daarbij in het bijzonder rekening met de volgende criteria: de complexiteit van de opdracht, de dimensie waarin het
bedrijf opereert, de diverse klantengroepen en marktsegmenten die
worden bediend, de financiële prestaties in de voorbije periode en de
uitstraling van de manager naar zijn onmiddellijke omgeving en buitenwereld. Van Den Berghe: “Samengevat: maakt hij het verschil,
heeft hij impact door zijn manier van managen? Dat was de kernvraag.”

■ ■ ■ zou nog drie jaar op zich laten wachten. Bij gebrek aan
vernieuwing in zijn kernproduct, stelde Option zijn ontwikkelingscapaciteit veilig met maatwerk voor derden — Compaq,
Handspring, het Chinese Xoceco. Geen enkel van die contracten kreeg een lucratief vervolg. De langverwachte GPRSkaart, de Globetrotter, begin 2001 voorgesteld op muziek van
Mission Impossible, was een nachtmerrie. De kaart stond niet
op punt en — even erg — de kwaliteit van de GPRS-standaard
zelf bleek zeer te verschillen volgens operator. Huisbankier
Fortis adviseerde beleggers om Option te dumpen. De investe-

OPTION: DE CIJFERS
Duizend euro

2005

2004

2003

Balanstotaal
Omzet
Eigen vermogen
Nettoresultaat voor belastingen
Nettocashflow
Solvabiliteit (%)
Liquiditeit (2)
Personeel

n.b.
195.000 (1)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
340

63.334
102.512
43.009
19.103
18.249
67,9
2,7
196

32.782
56.640
19.510
5.940
7.368
58,4
1,45
157

EUR

ringsmaatschappij Gimv, bevriende investeerders en vooral
Jan Callewaert zelf hielden het bedrijf recht met miljoenen verse euro’s.
Toch werden dat jaar de maatregelen uitgevoerd die de huidige groei onderbouwen: een topklasse research- en ontwikkelingscapaciteit verwerven voor de snelst mogelijke time-tomarket; de productie overdragen aan outsourcer Jabil (maar
een efficiënte kwaliteitscontrole organiseren); voeling houden
met de markt door het productontwerp in nauw overleg te doen
met de mobiele operatoren; marketing en verkoop in handen
geven van die operatoren en ze een minimumafname laten garanderen; niet investeren in een eigen merk.
De versterking van het management in 2001 bracht rust.
Vooral Bernard Schaballie, de nieuwe engineeringdirecteur,
overgekomen van Telindus, bleek een zegen. Option werd geleidelijk een klokvaste leverancier. En ook privé bracht 2001
geluk. Jan Callewaert werd voor het eerst vader — van een
dochter, Laurence, “mijn lady” noemt hij haar.

Zoveel mogelijk communicatie op één kaart
De doorbraak was het contract in november 2002 met Vodafone, de eerste operator die echt werk maakte van mobiele data. Toen Vodafone marcheerde, moesten de anderen volgen.
Option legt er zich op toe om zoveel mogelijk communicatiemogelijkheden op één kaart te verenigen — een strategie
waarin de Amerikaanse concurrent Novatel niet geloofde —
en komt sinds halfweg 2003 geregeld met primeurs: wifi,
GPRS en tri-band-gsm op één kaart, dan een combinatie van
UMTS, GPRS en wifi (met Swisscom),
vervolgens, als de gsm-verbetering Edge doorbreekt: Edge, GPRS en wifi. En
nu recent, de ‘HSDPA Ready’-kaarten,
die alleen een software-upgrade vergen
2002
2001
om de aangekondigde verbetering van
UMTS — HSDPA — te kunnen ge25.210 22.108
bruiken. De combinatie van normen
25.626 22.108
laat operatoren toe om Option à la carte
7.269
12.234
in te passen in hun investeringen.
-8.271
-13.701
De klantenlijst is intussen langer dan
-2051
3440
zeventig, met onder meer China Mobi28,8
40,7
le, T-Mobile, Telefonica en het Ameri1,04
1,93
kaanse Cingular — naast Vodafone ui157
159
teraard.

N.b.: niet bekend.
(1) Prognose bij derde kwartaalbericht.
(2) De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate er voldoende vlottende activa aanwezig zijn om de kortetermijnschulden
af te lossen. Een gezonde ratio ligt boven 1.
Bron: jaarverslagen Option.
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Op het terrein van de grote jongens
Het lijkt een paradox, maar al die tijd
is de markt voor mobiele datakaarten
zich veel trager blijven ontwikkelen
dan verwacht. Option is met zijn 30-40

een middenkader aan — in legal, human resources, verkoop, engineering,
marketing en business development —
dat absoluut nodig is om te kunnen delegeren en informatie terug te krijgen.”
Het zevenkoppige directiecomité —
2005: Jan Callewaert
onveranderd sinds 2002 — blijft ongewijzigd.
2004: Ajit Shetty
“Je moet dat team de kans geven om
2003: Martine Reynaers
mee te groeien met het bedrijf. Dat zijn
2002: Jef Colruyt
uitdagingen, maar ze nemen ze waar.
2001: Theo Dilissen
Dat is het mooie daaraan. Anderen
2000: Luc Vansteenkiste
daarin parachuteren, zou de ambities
1999: Stijn Bijnens
fnuiken,” zegt Callewaert.
1998: Jan Huyghebaert
Analisten volgen met argusogen de
1997: Roos Claeys en Albert Bert
marges die Option realiseert — 41,3%
1996: Jo Lernout en Pol Hauspie
in het derde kwartaal. Zolang de tech1995: Johan Mussche
nologie snel genoeg evolueert — en
1994: Karel Vinck
dat is het geval — kunnen die hoog
1993: Aimé Desimpel
blijven. Option blijft mikken op één
1992: Jo Colruyt
derde van de wereldmarkt in datakaar1991: Luc Bertrand
ten, die door ABI Research op ruim 8
1990: Luc Van Nevel
miljoen stuks wordt geschat in 2008.
1989: Patrick Depuydt
Voor inbouwmodules zullen pc-fabri1988: Hugo Vandamme
kanten altijd rijpere technologie ge1987: Fernand Huts
bruiken — ze willen geen pc’s terug1986: Luc De Bruyckere
Voetbal,skiën,wandelen,stilte...
krijgen wegens één module. Maar pre1985: John Cordier
Wat is genieten voor een 200 km/uurcies omwille van dat streven naar betype als Jan Callewaert? De groei van
trouwbaarheid denkt Jan Callewaert
Option en zijn medewerkers natuurlijk. Maar ook het histori- dat Option zich daar, met zijn trackrecord, zijn grondige kennis
sche complex Tafelrond, naast het Leuvense stadhuis, dat Jan van de technologie en zijn relatie met de operatoren, moet kunCallewaert persoonlijk in juni 2005 kocht voor 6,4 miljoen eu- nen doorzetten. Jan Callewaert geeft grif toe dat zijn bedrijf —
ro. En kennelijk ook de ambitieuze tweedeklasser Oud Hever- zoals de concurrenten — voor zijn UMTS-technologie erg aflee Leuven, waar Jan Callewaert Option vorig jaar als hoofd- hankelijk is van patentengrossier Qualcomm, dat de basisponsor binnenloodste (hij is geregeld bij de thuiswedstrijden schipsets levert. “Maar dit is meer dan wat producten van
te zien).
Qualcomm inkopen en wat engineering doen. Eigenlijk zijn de
Maar ook de antithese: de wandelingen met vrouw en doch- instapbarrières enorm.”
ter in Heverlee-Bos, dat naast zijn landhuis ligt, het diner met
Met twaalf tot achttien maanden vooruitzicht op wat de opede vrienden, zijn geliefde bergen — en geconcentreerd werken ratoren van plan zijn, is Option al halfweg voor zijn “5 by 8”.
in stilte. “Speciaal daarvoor heb ik een stek in het Leuvense
stadscentrum,” verklapt hij. En lezen. Boeken over manageBruno Leijnse ■
ment en technologie. “Door bij te lezen, weet ik wat ik wil, en
bruno.leijnse@trends.be
ook wat ik niet wil.”
Dat laatste gold voor de inbouwmodules. “Soms is het beter
niet de eerste te zijn. We hebben doelbewust negen maanden
gewacht, al was dat op de tanden bijten.” Tot de industrie zich
op een nieuwe formaatfactor standaardiseerde. Door meteen
daarop in te pikken, springt Option nu over Sierra heen met een
MANAGER DE L’ANNÉE:
“design win” bij een “belangrijke informaticafabrikant”.
PIERRE CUISINIER
Option stapte in november 2005 ook in een tweede nieuwe
specialiteit. Als UMTS de rol van de DSL-verbinding over(CATERPILLAR)
neemt, ontstaat er behoefte aan routers om verschillende
draadloze lokale netwerkgebruikers een UMTS-verbinding te
ns zusterblad Trends-Tendances verlaten delen. Daarvoor nam Option in november 2005 de roukoos dit jaar Pierre Cuisinier van Caterteractiviteiten en -patenten van het Zweedse Possio over. Oppillar tot Manager de l’Année. Waarom
tion is niet eerst op die markt. In september 2005 bracht CisCuisinier, en waarom Caterpillar? De reden is eenvoudig: wanneer
co/Linksys al een UMTS-router uit, in samenwerking met...
het goed gaat met Caterpillar, gaat het meestal ook goed met WalVodafone.
lonië. De grootste fabriek van de Amerikaanse groep Caterpillar
Mogelijk koopt Option nog meer technologiebedrijfjes om
staat immers in Gosselies, en die fabriek is de op één na grootste
hiaten in te vullen, vermoedt analist Eric De Graaf van Peterprivéwerkgever in het Waals Gewest.
cam in Amsterdam. “Option zat bij het jaareinde op meer dan
Pierre Cuisinier, de gedelegeerd bestuurder van Caterpillar Bel50 miljoen euro cash.”
gium, zorgde ervoor dat de activiteitenwaaier van Caterpillar Gos-

MANAGER VAN HET JAAR:

DE EREGALERIJ

ISOPIX

procent marktaandeel een grote vis in een
kleine poel.
Dat verandert nu. In december 2005
demonstreerde Option (en enkele dagen
later Samsung) dat zijn nieuwe HSDPAkaarten met hun 3,6 megabit per seconde
de snelheid van een vaste DSL-verbinding van Belgacom kunnen evenaren. De
mobilofoon wordt daarmee voor het eerst
technisch een werkelijk alternatief voor
de vaste lijn, al blijft de commerciële toepassing nog even uit. “Eind dit jaar vriendelijke tests, in 2007 de echte roll-out. De
7,2 Mbps-versie gaat in 2008 commercieel,” voorspelt Jan Callewaert.
Zo verbreedt de markt. Plots speelt
Option op het terrein van de grote jongens. Fabrikanten van draagbare computers bouwen nu al lokale draadloze wifinetwerking in en zullen ook mobielecommunicatiemodules inbouwen, voorspelt Jan Callewaert. Tot nog toe is dat
een projectbusiness, die Option — wijs
geworden sinds 1998-2002 — aan Sierra
Wireless overlaat.

O

Hoog mikken: één derde van de wereldmarkt
De Leuvenaren versterken zich intussen om in die Nieuwe
Wereld mee te spelen, ook in Azië. Callewaert: “We trekken nu

selies in 2005 een nieuwe piek bereikte, met een hele reeks aanwervingen tot gevolg, en een sterke klemtoon op R&D.
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PETER LEYMAN
(VOLVO CARS GENT)

FOTO’S: MICHEL WIEGANDT

JAN CALLEWAERT
(OPTION)

JAN CALLEWAERT, PETER LEYMAN EN WOUTER VANDENHAUTE

De wijsheden en andere briljante

VLAANDERENS 3 BESTE
Nog vóór de jury van de Manager van het Jaar
afgelopen maandagochtend de knoop definitief
doorhakte,sprak Trends met de drie finalisten.
at hebben Jan Callewaert (Option), Peter Leyman (Volvo Cars Gent) en Wouter Vandenhaute (Woestijnvis)
gemeen? Het zijn alle drie uitmuntende bedrijfsleiders,
zij het van een verschillende signatuur. Callewaert (49) is het
prototype van de technologische entrepreneur in hippe mobiele communicatie, Leyman (43) een sociale manager uit wat
wel eens de oude industrie wordt genoemd, en Vandenhaute
(43) maakt zich waar als stuurman van een artistiekedienstenleverancier.
Option International kroop uit een diep beursdal, Volvo

W
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Cars brak in een moeilijke markt al zijn productierecords en
Woestijnvis bewijst met spraakmakende televisieprogramma’s dat creativiteit en economische logica kunnen samengaan.
Alle drie zijn succesvol in hun job, maar bovenal zijn het
drie managers met een mening. We peilden naar hun visie over
ondernemen aan de hand van een aantal managementwijsheden. We probeerden ook te peilen naar de mens achter de bedrijfsleider en legden ze ethische kwesties en bedenkingen
voor over de bredere maatschappelijke omgeving waarin ze
werken.
1.Waar liggen de grenzen aan de groei van uw bedrijf?
PETER LEYMAN (VOLVO CARS GENT). “Er is in de VS en Europa

nog vervanging van het wagenpark, maar geen groeipotentieel. Het principe blijft: make it where you sell it. Daarom zal

WOUTER VANDENHAUTE
(WOESTIJNVIS)

ideeën van

MANAGERS
er in West-Europa altijd een automobielindustrie zijn, maar
zullen wij nooit wagens voor China bouwen. In de nieuwe
economieën China, India, Rusland en Zuid-Amerika is er nog
volop groeipotentieel. Maar 1,3 miljard Chinezen met een auto, met de technieken die we vandaag kennen, is een ramp
voor het milieu. Volgens sommigen moet je de milieuschade
aftrekken van de groei. Maar groei betekent ook tewerkstelling. Dus zonder groei zit je daar met een probleem. Is de juiste
groei 2 tot 3%? Ik denk het wel, zeker voor West-Europa en de
VS. Alles wat meer is, is meegenomen.”
WOUTER VANDENHAUTE (WOESTIJNVIS). “Voor Woestijnvis zelf
geloof ik vooral in organische groei. Klassieke managers of
bedrijfsleiders zullen het hier veel moeilijker mee hebben,
want zij zitten in een logica van omzetgroei en winstaccumulatie. Ik kan me permitteren om niet in die logica mee te gaan.
Dus ik vind het ook absoluut niet erg om het voorbije seizoen

1 miljoen euro minder omzet te draaien. Wie naar onze curve
op langere termijn kijkt, ziet dat we in de beginfase fors gegroeid zijn en de jongste drie jaren net onder de 20 miljoen euro omzet zijn gestabiliseerd. Dat is typisch aan televisie: één
programma meer of minder heeft meteen een impact op het resultaat van het boekjaar, omdat ieder programma in principe
een groot order met zich meebrengt. Ofwel plaatsen we dat order nog net voor het einde van het seizoen, ofwel net erna. Dat
heeft alles te maken met de ruimte die je aan creatieve mensen
geeft. Het komende boekjaar (n.v.d.r. - 2005-2006) zullen we
dan weer de stap zetten naar een omzetgrootte van meer dan
30 miljoen euro, omdat er een paar nieuwe opdrachten zijn bijgekomen, zoals een eerste grote fictiereeks en de productie
van het Belgische voetbal.”
JAN CALLEWAERT (OPTION). “Option ziet vandaag de grenzen
nog niet. Wij hebben de visibiliteit om te melden dat we dit
jaar van 195 naar tussen 275 en 295 miljoen euro omzet zullen
groeien. Deze maand gaan we ons personeel een T-shirt geven
met daarop de slogan ‘5 by 8’. Vijfhonderd miljoen euro omzet tegen 2008. Als we marktgedreven blijven innoveren, zullen we dat doel bereiken. Realistisch gezien zal elk bedrijf op
een bepaald moment een saturatie meemaken, dus Option
ook, tenzij je via acquisities wil groeien. Maar die 500 miljoen
omzet is organische groei.”
2. Volgt u de aanpak van de voormalige General Electric-CEO Jack
Welch: neem elk jaar afscheid van je tien procent slechtste perfor■■■
mers?
TRENDS 12 JANUARI 2006 FOCUS

37

OMSLAG
VERHAAL

BELANG VAN DE ONDERSCHEIDING ‘MANAGER VAN HET JAAR’
JAN CALLEWAERT. “Een prachtige erkenning voor alle medewerkers en uiteraard ook mezelf.
Maar ik blijf mezelf en mijn mensen voorhouden: voeten op de grond en gewoon verder doen.”
PETER LEYMAN. “Voor mij als persoon zou het ook een mooie erkenning zijn. Het streelt je ego: wie dat ontkent, liegt.
Maar de grootste erkenning geldt voor het bedrijf. Prijzen zijn niet onbelangrijk voor Volvo.
We hebben het syndroom van ‘maar een’ dochteronderneming te zijn: wij moeten ernaar streven beter te zijn dan het moederbedrijf
in Zweden.Want indien het eventjes heel kwaad wordt, zal de moeder altijd meer worden gespaard.”
WOUTER VANDENHAUTE. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nooit één seconde bij heb stilgestaan. Uiteindelijk heb ik er met een aantal
mensen hier over gepraat, en vooral de creatievelingen zeiden me dat ik de nominatie moest aanvaarden. De bottomline was:
je moet daar fier op zijn, dat is een erkenning. En een prijs weiger je niet, tenzij die van slechte mensen komt (lacht).”

■■■

CALLEWAERT. “De Welch-aanpak dient vooral grote
conglomeraten, waar de leiding niet langer operationeel betrokken is in de divisies en dan een beroep moet doen op zo’n
methodiek. In bedrijven zoals Option, met zijn 300-tal werknemers, moet je kleinschalig denken. Iedereen wordt in het kader van een humanresourcesbeleid persoonlijk op zijn presta-

VOLVO CARS GENT: DE CIJFERS
Modellen: Volvo S40,V50, S60,V70
Capaciteit: 270.000 wagens
Productie 2005: 258.000 (246.077 in 2004, 130.000 in 2003)
Werknemers: 5000 (5316 in 2004)
Miljoen euro
Omzet (1)
Nettoresultaat (2)
Toegevoegde waarde

2004
4286
13,86
360

2003
2906,12
9,05
280

2002
2817,25
10,30
320

(1) In dit cijfer worden ook de juridische dochters van Volvo Cars Gent gevat,
zoals de verkooporganisatie Volvo Cars Belgium. Operationeel maken die geen
deel uit van VCG, maar rapporteren rechtstreeks aan Zweden.
Voor 2005 wordt gemikt op 4,3 miljard euro omzet.
(2) Winstcijfers zijn voor Volvo Cars Gent irrelevant, de graadmeter is toegevoegde
waarde per geproduceerde auto.
Bron: Economisch Dossier Volvo Cars Gent 2005, Financieel-Economische
Informatie 2004.

ties geëvalueerd. Schiet hij tekort volgens zijn objectieven,
dan volgt er een verwittiging en een stappenplan ter verbetering. Herpakt hij zich niet in een periode van bijvoorbeeld zes
maanden, dan is er de beslissing dat hij weggaat.”
LEYMAN. “Ik ben het eens met het principe, maar die 10 % is
idioot. In 2005 zijn er hier vierhonderd mensen vertrok- ■ ■ ■

LEYMAN EN ZWARTE SNEEUW
PETER LEYMAN. “In 2004 zag ik zwarte sneeuw: het liep niét
bij Volvo. We haalden onze volumes niet, en de volumes die
we wel haalden, waren niet goed genoeg, moesten geüpgraded worden. Dan dacht ik: waar zijn we mee bezig? We hebben toen een noodorganisatie op poten gezet. De essentie
was: laat alles vallen wat niet met het produceren van auto’s
te maken heeft. We stoppen even met alle toekomstprojecten
— een pas gelanceerd project over gemeenschappelijke systemen voor Zweden en Gent, de nieuwe C30 die we vanaf
2006 gaan produceren — en elke dag vergadering: waar
staan we, hoe gaat het? We hebben 2500 problemen in kaart
gebracht, die gecatalogiseerd, en we hebben per categorie
een kostfunctionele taskforce opgesteld die elke dag moest
rapporteren. Prioriteiten werden gesteld: eerst de grootste en
de gemakkelijkst oplosbare problemen. En elke dag ging iedereen van het management naar de vloer: is het opgelost,
waarom nog niet, hoe kunnen we ze wel oplossen en wie hebben we daarvoor nodig? De ommekeer die we toen hebben
gerealiseerd, is ongelooflijk. Sindsdien hebben we fantastisch
geproduceerd, en begin 2005 konden we opnieuw overgaan
tot de normale orde van de dag.”

PETER LEYMAN (VOLVO CARS GENT)
“Ik verdien bij Volvo ongeveer zeven
keer meer dan de laagstbetaalde hier.
Ik heb er geen problemen mee om mijn
salaris bekend te maken — mijn
vakbonden kennen het ook.”

Be in the
middle of the
action ...

… and embrace new
perspectives.*

*

Werken voor het kruim van de
internationale en lokale
organisaties.
De meest actuele en boeiende
dossiers behandelen in diverse
sectoren en domeinen.
Mooie projecten trekken of in
langlopende opdrachten
stappen.
Contacten leggen op hoog
niveau.
Samenwerken met de knapste
koppen in hun vakgebied.
Een job bij PricewaterhouseCoopers
kan niet anders dan leiden naar
nieuwe perspectieven!
En er is meer. Geen enkele
ontwikkeling in de markt ontgaat
ons. Je knowhow en ervaring
nemen pijlsnel toe.

Bert Mesdom

*connectedthinking

Want bij PricewaterhouseCoopers
delen we actief onze kennis. Lokaal,
internationaal en vanuit de meest
uiteenlopende disciplines.
Kortom, PricewaterhouseCoopers
brengt je daar waar het gebeurt:
“in the middle of the action”.

Heb je minimum drie jaar relevante
ervaring? Dan kan je morgen al aan
de slag in onze teams:

• Advisory
• Tax & Legal
• Audit
• Accountancy
Surf naar www.careers.pwc.be
en klik op een carrière met
perspectieven.

Het nieuwe ras van Alfa Romeo voor 499 €/maand*.
499 € excl. BTW. per maand. Daarmee wordt de Alfa 159 1.9 JTDM
Progression Corporate 115 pk nóg aantrekkelijker. En dat
bovenop zijn al indrukwekkende standaarduitrusting: 7 airbags,
automatische dual zone airconditioning, lederen zetelbekleding,
ESP, lederen stuur met radio/telefoon bedieningstoetsen,
RDS-radio met CD-speler, 8 luidsprekers, Cruise Control, mistlichten, centrale vergrendeling met afstandsbediening...

* Full leasing op 48 maanden en 100.000 km - Vaste bonus malus
- Vrijstelling 3% - Alle diensten inbegrepen : onderhoud, banden,
verzekering, bijstand, BIV, verkeersbelasting, afschrijving, interesten,
vervangwagen klasse A. Basisprijs voertuig : 20.962 € excl. BTW.
Aanbod geldig op elke bestelling vóór 28/02/06. Er is ook een promotioneel aanbod geldig op het volledige gamma Alfa 159 Progression
Corporate 115, 120, 136 en 150 pk. Contacteer uw Alfa Romeo
concessiehouder of bel 02/706 42 17 voor een offerte op maat.

Gemengd verbruik (l/100 km): van 5,9 tot 11,5 (van 1.9 JTDM 8v 115 pk tot 3.2 JTS Q4). C02-uitstoot (g/km): van 157 tot 270 (van 1.9 JTDM 8v 115 pk tot 3.2 JTS Q4).
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WOUTER VANDENHAUTE (WOESTIJNVIS)
“Buitenstaanders denken dat het hier nogal een chaotische boel is,
maar eigenlijk is Woestijnvis veel meer aan deadlines gebonden dan
de meeste andere bedrijven.We zijn in een branche actief waar we
constant worden afgerekend op prestatie.”

■ ■ ■ ken: het merendeel op pensioen of uit eigen beweging,
maar ook een aantal waar we afscheid van hebben moeten nemen. Met 400 man minder werken, kan door ons product op
een slimmere manier te maken. Wij krijgen de opdracht om
elk jaar 5% — of meer — efficiënter te produceren. Dit jaar
zijn we 15% efficiënter: dat is een record, nog nooit gedaan. In
2005 hebben we op alle vlakken alle records gebroken: volume, 258.000 wagens, nog nooit zoveel en we hebben ze nog
nooit zo precies geleverd: 95% op het moment waarop ze waren beloofd. En als je nu vraagt of we dat in 2006 weer gaan

WOUTER VANDENHAUTE.
“Via mijn vrouw leerde ik
een jonge Rwandese kennen die droomde van haar
eigen kapperszaak. Op een
bepaald moment heb ik besloten om haar te helpen. Ik heb toen een huis in Brussel gekocht — dat is veilig als investering — en heb mijn contacten
aangesproken voor de inrichting van het salon en haar 85.000
euro geleend. Vier maanden later heeft de Kartuizerstraat er
een levendig kapsalon bij, Boomba genaamd, met drie werknemers. In fysieke en mentale tijd heeft dat weinig energie gekost en toch heb ik mijn plezier ervan. Ik vind dat het kleine initiatief in onze maatschappij wordt onderschat. De economische activiteit van hele kleine ondernemingen blijft voor een
stuk verborgen. Die mensen zitten niet in de statistieken, zijn
niet georganiseerd, halen de boekskes niet.Ten onrechte.”

KAPSALON

BONANZA EN WOESTIJNVIS
WOUTER VANDENHAUTE. “De reden waarom we in 2001
met het weekblad Bonanza zijn gestart, is nog altijd even relevant vandaag. En de reden waarom we gestopt zijn, ook. Het
enige dat daartussenin is gebeurd, is dat we enorm veel ervaring hebben opgedaan met het maken van een tijdschrift. Ik
koester nog wel ambities om een aantal dingen te doen die
ook buiten televisie liggen. Ze zullen op een of andere manier
altijd wel iets met entertainment en amusement te maken
hebben. Ik zal wel zien of we nog iets met onze ervaring in de
geschreven pers kunnen aanvangen. Daar zijn nu geen directe, concrete plannen voor.”

VANDENHAUTE

doen, dan ga ik eerst twee weken vakantie nemen (lacht).”
VANDENHAUTE. “Wie poeslief is, kan een heleboel dingen laten
aanmodderen. Je moet op bepaalde momenten durven te beslissen. Ik durf de confrontatie aan te gaan met mijn medewerkers. Maar die uitspraak van Welch, dat vind ik zo Amerikaans, zo gratuit. Als een rechtsachterbak drie ballen doorlaat,
dan is de kans ook groot dat hij nog voor de rust van het veld
moet.”
3. Management is communisme binnen bedrijfsmuren: vijfjarenplannen, gecentraliseerde hoofdkwartieren, manifesten, oekazes.
De rest is camouflage.
VANDENHAUTE. “Voor ons geldt eerder de omgekeerde percep-

tie. Buitenstaanders denken dat het hier nogal een chaotische
boel is, maar eigenlijk is Woestijnvis veel meer aan deadlines
gebonden dan de meeste andere bedrijven. We zijn in een
branche actief waar we constant worden afgerekend op presta-

tie. De cassette met de opname moet op tijd worden afgeleverd
en het programma moet piekfijn in orde zijn als het op antenne
gaat. Ik beschouw dit als een langetermijnrelatie: je moet er
permanent aan werken, net zoals in een huwelijk. We hebben
wel een exclusief contract met de VRT tot 2011 — wat meer is
dan een vijfjarenplan (lacht). Maar stoppen zowel Woestijnvis
als de VRT er niet elke dag hun energie in, dan weet je dat het
vroeg of laat fout loopt.”
LEYMAN. “Neen. Voor mij is management het coachen van een
team, targets zetten, opvolgen en ondersteunen. Al onze mensen zijn competent genoeg, dus laat ze maar doen. Je ■ ■ ■

WOESTIJNVIS: DE CIJFERS
Miljoen euro

2004

2003

2002

2001 2000

Omzet
Eigen vermogen
Balanstotaal
Programmakosten (1)
Ebitda
Bedrijfswinst
Nettowinst
Winstmarge (2)

18,19
7,41
10,84
9,94
3,08
2,95
2,58
11%

19,16
4,82
8,41
10,74
3,79
3,67
3,1
12%

17,88
1,71
3,59
10,85
2,83
2,6
1,43
8%

14,5
0,29
2,72
7,66
3,49
2,99
0,01
12%

12,04
0,27
2,46
6,5
2,41
1,97
0,14
9,5%

(1) Grootste deel van de bedrijfskosten.
(2) Courante nettowinst, in procent van de omzet.
Bron: Woestijnvis.
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Voor u doen we alles,
behalve de schijn hoog houden.

Dicht bij u staan, maar zonder overdrijven. Uw mening respecteren, maar objectief advies geven. Tot uw
dienst staan, maar zonder loze beloften. Dat is Private Banking bij ING. U kunt bij één enkele gesprekspartner
terecht: uw Private Banker. Die laat u meegenieten van de internationale expertise van ING. Hij helpt u om uw
vermogen op te bouwen, efficiënt te beschermen en in de allerbeste omstandigheden over te dragen. Telkens
pakt hij uit met de oplossingen die het best aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Zodat hij uw volledige
vertrouwen verdient. Bel hem vandaag nog.

www.ingprivatebanking.be
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JAN CALLEWAERT (OPTION)
“Wij zien nog geen grenzen aan de
bedrijfsgroei. Dit jaar evolueren we van
195 naar tussen 275 en 295 miljoen
euro omzet. Ons personeel krijgt
binnenkort een T-shirt met daarop de
slogan ‘5 by 8’. Ik wil 500 miljoen euro
omzet tegen 2008.”

■ ■ ■ moet wel het kader schetsen waarin alles moet worden
gerealiseerd. Lukt dit niet, dan ga je ondersteunen, maar ik kan
de wagens zelf niet bouwen, ik moet terugvallen op de 5000
mensen die achter mij staan. Ik gebruik liever een ander beeld:
communisme is één groot slagschip, wij zijn een reeks kleine
speedbootjes. Die moeten allemaal dezelfde richting uit, maar
ze kunnen hun koers en snelheid voor een stuk zelf bepalen.”
CALLEWAERT. “Een vijfjarenplan? De golven van de technologie veranderen zo snel en er vloeien zoveel opportuniteiten
naar Option, dat we eigenlijk verplicht zijn om ons budget nagenoeg elk kwartaal te herzien. En dus moeten we ook extrabudgettaire beslissingen direct naar de raad van bestuur rapporteren om hun goedkeuring te vragen, met de reden waarom.”

4. Vindt u een CEO die twintig keer meer verdient dan zijn laagstbetaalde medewerker een schurk?
LEYMAN. “Dat denk ik wel. Al is de vraag: wat is de juiste ba-

lans? Ik verdien ongeveer zeven keer meer dan de laagstbetaalde hier. Tegelijk: ik zie de mensen hier om halftwee weggaan, en ik ga juist nog naar huis om te slapen. Ik houd dit tempo geen twintig jaar vol, dat heb ik voor mijzelf al uitgemaakt.
Wie voelt zich geroepen om te oordelen over de juiste verhouding? Is zeven de juiste? In de VS schijnt het gemiddeld vijftien te zijn, in Zweden met moeite vier of vijf. Twintig is wel
heel schrijnend in bedrijven die slecht presteren. Maar ik heb
er geen problemen mee om mijn salaris bekend te maken —
mijn vakbonden kennen het ook.”
VANDENHAUTE. “Een loonspanning van één op twintig is overdreven. Ik geloof ook niet in een loonspanning van één op
twee of één op drie, maar moet dat dan één op tien zijn? Geld is
een middel, geen doel. Ik geloof enorm in intrinsieke motivatie en niet in extrinsieke motivatie. Als je het alleen doet voor
het publiek en het applaus, dan houd je dit niet lang vol. Ik wil
de energie voor mijn job uit mezelf halen en niet uit uiterlijke
dingen zoals macht, geld, omzet of aantal werknemers.”
CALLEWAERT. “Een CEO moet in de eerste plaats een voorbeeldfunctie hebben en geen extravagante vergoeding krijgen
in vergelijking met de laagste sporten op de ladder. Maar tegelijk moet hij wel een salaris krijgen dat voldoende is om het risico dat hij neemt, in te dekken. Als er iets mis loopt — en ik
heb dat een lange periode meegemaakt — is de CEO de sigaar.
Hij moet zijn nek uitsteken en het gaan uitleggen aan de klanten, de aandeelhouders, het personeel, de raad van bestuur enzovoort. Men speelt dan niet meer op het bedrijf, maar op de
man. Heel simpel gezegd hebben we in onze verloningsstructuur negen salarisbanden naargelang van de functies. We toetsen die regelmatig aan de marktomstandigheden. En tussen de
hoogste en de laagste is de loonspanning — gemeten in loonkost — minder dan de helft van twintig.”

CALLEWAERT EN DE VAKBOND
JAN CALLEWAERT. “We hebben geen vakbondsafgevaardigden in
het bedrijf. Option heeft ooit één kandidaat gehad, maar die heeft
zich teruggetrokken. We hebben dat ingevuld door focusgroepen op
te richten, met daarin een vertegenwoordiging van alle geledingen
van het bedrijf. Regelmatig komen die samen, onder supervisie van
de hr-directeur en een vicepresident, om opmerkingen te geven over
zaken die aangepakt moeten worden. En we creëren daarmee een
gezonde mentaliteit. ”

5.Kunt u het werk aan zonder uitlaatklep?
VANDENHAUTE. “Ik fiets. Dat is mijn grote hobby. Ik heb vorig

jaar meer dan 8000 kilometer gereden. Dat is veel en voor mij
persoonlijk een goed jaar. Meestal doe ik 5000 kilometer op
één jaar. Dit jaar was bijzonder omdat ik een doel had. We hebben de Mont Ventoux langs drie kanten beklommen in één
dag. Dat is 68 kilometer klimmen en 68 kilometer dalen. Eigenlijk een zware bergrit in de Tour met twee cols buiten categorie en een col van eerste categorie. Als je dan niet goed getraind bent en op gewicht staat, is dat ongezond. Als ik scherp
sta, voel ik me ook beter in mijn vel. Het verrijkt me mentaal.
Problemen worden op slag minder groot en dringend. Het is al
vaak gebeurd dat ik na een ritje met de aanzet tot een oplossing
thuiskwam. Je gedachten gaan rond en je kunt dingen laten bezinken tijdens het afmalen van kilometers.”
CALLEWAERT. “Ik ben een verwoede skiër. Ik ga niet hors piste,
maar ik doe wel de zwarte pistes, dus ik ga hoog. En in de zomer doe ik graag gedurende drie tot vier dagen een berghuttentocht met een tiental mensen. Zo heb ik Les Dents du Midi gedaan, op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, in de omgeving van Avoriaz. Weg van alles, ’s avonds eten in zo’n
cabane, allemaal samen in van die grote bakken slapen. Puur
de natuur in, samen zijn en na drie à vier dagen gezond terugkomen in het dorp. Prachtig.”
LEYMAN. “Ik ben een compleet ander mens — bijna schizofreen — als ik gitaar speel. Twee mensen van de keuken, iemand van de personeelsadministratie en ik repeteren eenmaal
per week in een rockgroep, de Rolling Amazon Band. Vorig
jaar, op zaterdag 17 december, hebben we nog een concert gegeven. Ik was die avond doodmoe. Vijf minuten voor we op
moesten, belde ik nog naar mijn vrouw dat ik liever naar huis
wou: de ambiance was er gewoon niet. We zijn beginnen spelen, en na twintig minuten was het dikke vetten am- ■ ■ ■
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biance (grijnst) en die vermoeidheid was compleet weg.
Ik heb daar staan springen, op de dansvloer staan spelen. Voor
mij zijn dat de enige momenten waarop ik absoluut niet aan
Volvo denk: ik heb er de tijd niet voor. Tijdens mijn nachtrust
kan ik zelfs Volvo niet uit mijn hoofd zetten. Maar in de band
ben ik duidelijk niét de leider. Ze hebben me daar wel The
Boss gedoopt, maar van alle afspraken, communicatie, facturen, onkostennota’s trek ik me niets aan. Zij geven mij een
agenda, ik zeg wanneer ik kan en voor de rest ben ik gewoon
lid. Ik zit er dikwijls mee verveeld wanneer ze aankondigen:
The Rolling Amazon Band met de gedelegeerd bestuurder van
Volvo. Ik vind dat niet gepast.”

6. Herman De Bode, managing partner bij McKinsey, nam vorig jaar
ontslag omdat hij het Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen
had ondertekend. Hoever reikt vrije meningsuiting voor u? Mag dit
tegen de belangen van uw klanten ingaan?
LEYMAN. “Vrije meningsuiting moet kunnen, maar ik besef

ook twee zaken. Eén: je bent alleen. Uiteindelijk wordt er altijd naar jou gekeken om te zien wat je gaat beslissen. En wat
ik totaal had onderschat toen ik aan deze job begon, is het feit
dat je constant wordt geciteerd. Zowel in de fabriek als op vergaderingen: ‘de Leyman heeft gezegd, dus... ’Veel van onze
mensen zijn politiek actief, maar ik denk dat er in mijn functie
een aantal onverzoenbaarheden zijn, waardoor je wel een mening hebt, maar die niet zomaar kan en mag uiten. Ik heb ook
mijn meningen over Europa, Vlaanderen, Bush en Irak, maar
die leg ik niet op tafel, want dan heeft Leyman streepke gedelegeerd bestuurder Volvo streepke gezegd: “...” Je let beter
twee keer op je woorden. Als de regering morgen beslist om de
loonkosten op te drijven, dan zal ik er alles aan doen om op de
eerste bladzijde te staan. Maar over de politiek van Chavez tegen Bush zal ik het hebben wanneer je bandopnemer uit staat.”
VANDENHAUTE. “In een creatieve sfeer is artistieke vrijheid gewoon heilig. Ik heb tot nu toe altijd mijn creatieve mensen
door dik en dun verdedigd. Onlangs had een van onze journalisten een conflict met Standard Luik. Ik was het oneens met
wat hij had gezegd: hij had zijn journalistieke vrijheid niet intelligent gebruikt, maar ik heb wel zijn journalistieke vrijheid
verdedigd. Uiteindelijk hebben we dat in Luik kunnen uitpraten. Op het gebied van vrije meningsuiting wil ik geen enkele
toegeving doen. Dat heeft te maken met spelregels. Als ik
voetbal, dan weet ik dat er een scheidsrechter is. Als die fluit,
ook al is dat onterecht, dan moet ik die beslissing toch aanvaarden.”
CALLEWAERT. “Iedereen moet vandaag in de maatschappij uit
persoonlijke overtuiging iets kunnen laten of doen. Maar een
ondernemer, manager of bedrijfsleider heeft ook een sociaaleconomische verantwoordelijkheid en moet dus rekening
houden met zijn klanten en stakeholders. Ikzelf zou dit manifest niet ondertekend hebben. Ik ben en voel me ook een Vlaming, maar je moet weten in welke omgeving je opereert als
bedrijfsleider, en daar mag je niet te licht over gaan. De vraag
‘stopt de persoonlijke mening waar de commercie begint’ zou
ik in die zin kunnen counteren door te stellen: ‘commercie =
businessdeals = werk voor mensen = welvaart voor onze regio’. In dat kader is mijn persoonlijke mening minder relevant.”
7.Weg met het brugpensioen.Eens of oneens?
VANDENHAUTE. “Mijn fietsbuddy is 58 en gepensioneerd. Maar

die man heeft wel veertig jaren dienst achter de rug. Hoe de
politici dit vergrijzingsprobleem moeten oplossen, weet ik
niet. We zullen langer moeten werken en arbeid is gewoon
veel te duur in België. Maar een beleid uitwerken via lineaire
maatregelen zal moeilijk worden. Moeten we dan beslissen de
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sociale zekerheid vanaf een bepaalde leeftijd te plafonneren?”
LEYMAN. “Persoonlijk besef ik dat het huidige systeem niet
langer kan. Als je echt mathematisch redeneert, dan moet het
brugpensioen verdwijnen. Tegelijk: wij hebben een cao waarbij alle arbeiders op 55 met pensioen gaan. De vraag is: wat is
het vermogen van de mensen? Ik constateer dat onze arbeiders
allemaal op 55 met pensioen gaan. De bedienden niet, daarvan
blijft 70% langer dan hun 58ste, wanneer zij op brugpensioen
kunnen. Dat duidt op een verschil in belasting tussen de twee
categorieën. Sommige jobs kan je misschien wel tot je tachtigste doen. Wij gebruiken het ook als een vorm van flexibiliteit.
Als het goed gaat, dan moeten ze niet op brugpensioen; hebben we het financieel moeilijk, zoals nu, dan vragen we hen
om te gaan. Het is nu de derde keer dat we zo een pool hebben
gevormd van mensen die langer zijn gebleven. Maar alles wat
niet lijngebonden is, zal in de toekomst nog meer worden uitbesteed. Dus de jobs die we reserveerden voor de mensen die
het al iets moeilijker hadden, zullen ook verdwijnen. Het is een
objectieve vaststelling dat brugpensioen onbetaalbaar wordt
én niet fair is tegenover de volgende generaties. Dan moet ik
dus de discussie opentrekken op een hoger niveau dan Volvo
alleen. Welk niveau? Agoria? Het Verbond van Belgische Ondernemingen? We moeten volgens mij zoeken naar een soort
poolsysteem waarin zulke mensen terechtkomen en waar er
een soort herschikking kan gebeuren.”
CALLEWAERT. “Vergeet ook niet dat mensen die op hun 55ste
met pensioen gaan, straks nog een heel leven voor de boeg
hebben, want de gemiddelde leeftijd voor mannen is 78 tot 80
jaar en voor vrouwen 82. Om wat te doen? Te rentenieren? Dat
zie ik niet gebeuren. Die mensen zullen een tweede job zoeken.”
8. Laten we dan de vraag omdraaien. Een 55-plusser komt vrij op
de arbeidsmarkt en heeft veel ervaring.Neemt u hem of haar aan?
CALLEWAERT. “Ik geef eerlijk toe, het antwoord is neen. Ik heb

ook nog geen dergelijke sollicitanten gezien. De meesten die
bij ons komen aankloppen, zijn tussen 23 en 48 jaar. Zolang
werkgevers met huizenhoge opzegpremies geconfronteerd
worden, is het een illusie om mensen met ervaring te stimuleren om ze opnieuw in het arbeidscircuit te krijgen. Vijftigplussers die als zelfstandige contractor voor een bepaalde periode
binnenkomen, dat werkt wel. Vorig jaar heeft een midvijftiger
met een pak ervaring samen met mij de hele humanresourcesstructuur van Option uitgebouwd, een voormalige hr-directeur
van Digital, Compaq en HP. Je haalt daarmee een autoriteit
binnen. We hebben dat voor elkaar gekregen op tien maanden.
Had ik daar een junior op gezet, dan zou dit nooit gelukt zijn.”
LEYMAN. “Ervaring is een meerwaarde, en een jonger persoon
heeft die niet. Als ik nu vergelijk met vijf jaar geleden: de ervaring die ik heb opgebouwd, is fenomenaal. Je kan meepraten
over zaken die je ook hebt meegemaakt, waarvan je vijf jaar
geleden gewoon niet wist hoe het moest gebeuren. Maar het is
niet omdat je ouder bent, dat je het per definitie kan. Wel zijn er
mensen die we zelf opnieuw aanspreken, wegens hun ervaring
of competentie, die we nog kunnen gebruiken, maar in een
mindere mate: meer als consultant om de opvolger wat bij te
staan, of omdat we de tijd of middelen niet hebben om het zelf
te doen.”
VANDENHAUTE. “Bij ons werken er niet veel vijftigplussers,
maar dat wil niet zeggen dat we er geen aanwerven. Wij willen
met goede mensen werken. Er zijn er drie die hun vijftigste
verjaardag hier hebben gevierd — de gemiddelde leeftijd van
ons personeel schat ik ergens rond 35. Maar dat cijfer zal langzaam stijgen.”
Luc Huysmans,Bruno Leijnse,Roeland Byl,Piet Depuydt ■
piet.depuydt@trends.be
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