
dende factor ten opzichte van de rest van de
bevolking. Het is net het nemen van bere
kende risico’s dat tot succes kan leiden. Dit
land moet keuzes durven maken voor de
toekomst, en elk van die keuzes houdt een
risico in. Geen keuzes maken is niet langer
een optie. Hier schuilt ook een boodschap
voor de pers: een politicus die een perfect te
verantwoorden keuze heeft durven nemen,
verdient het niet neergesabeld te worden
indien deze keuze verkeerd uitpakt. Politici
die het nalaten om keuzes te maken daaren
tegen…

Inspireren door
geïnspireerd te ondernemen

Het beste moet nog komen. Slechts weinig
ondernemers worden gedreven door de am
bitie om zo rijk mogelijk te worden. Onder

ren speler op het sociale middenveld, maar
het lijkt me onwaarschijnlijk dat we in dit
verscheurde, complexe land ooit tot die gro
te groeideal zullen komen. De sociale ‘part
ners’ missen daarvoor de bereidwillige ach
terban, politici komen in het gehos van ver
kiezing naar verkiezing amper toe aan een
langetermijnvisie, laat staan aan de uitvoe
ring ervan. Compromissen à la belge kun
nen nog wel, zoals vorige week bij het een
heidsstatuut arbeidersbedienden bewezen
werd, maar of een compromis ons land in
ternationaal aan de top van het peloton kan
brengen is nog maar de vraag. De internati
onale competitie tussen landen en econo
mieën is helaas compromisloos. Het recht
van de sterkste, weet u wel.
Op zich hoeft het geen probleem te zijn dat
die grote groeideal er niet komt. Toponder
nemers kunnen hier overigens tot inspira
tie dienen. Neem Sébastien de Halleux, een
uitgeweken Belg in Silicon Valley die in zes
jaar tijd twee bedrijven uitbouwde tot een
waarde boven de 300 miljoen dollar. Toen
ik hem eerder dit jaar vroeg hoe hij dit voor
elkaar had gekregen, was zijn antwoord
heel simpel. Eén: ontwikkel een heldere,
ambitieuze visie. Twee: neem een voor een
elk obstakel weg dat tussen de situatie van
daag en het realiseren van die visie staat.
Bericht aan de politici: sommige obstakels
zullen sneller verdwijnen dan andere. Som
mige obstakels zullen niet verwijderd kun
nen worden, zoek dan een andere route
richting de realisatie van uw visie. Maar
hou niet op met obstakel na obstakel te rui
men. Wacht niet op die allesomvattende
deal, maar begin er meteen aan.
Een tweede zaak waarvoor veel onderne
mers model kunnen staan, is het geloof in
eigen kunnen. Zelfvertrouwen is vaak een
selffulfilling prophecy, het leidt tot succes.
Waar in onze eerder afgunstige maatschap
pij zelfvertrouwen soms als arrogantie ver
taald wordt, heeft dit land nood aan een can
domentaliteit. Met klagen geraken we niet
vooruit. Om Vic Swerts van Soudal te cite
ren: ‘Dromen, Denken, Durven, Doen en
Doorzetten!’
Tot slot blijft het risico dat ondernemers be
reid zijn te nemen bij de realisatie van hun
streefdoel wellicht de meest onderschei

Bijna was ik in mijn pen gekropen (na
zes jaar radiostilte: een opiniestukje in DS
7 juni 2007). Het ‘steriele zelfbeklag’ waar
mee Bart Sturtewagen in zijn ‘Boeiende tij
den’bijdrage (DS 5 juli) de heren Huts, De
Nul, Bertrand en met hen alle andere on
dernemers bedacht, kon ik niet zomaar la
ten passeren. Alsof wij ondernemers plots
verwachten dat de overheid al onze proble
men moet oplossen. Alsof we nu, volledig
tegen onze natuur in, bij de pakken zouden
blijven zitten. Handdoek in de ring dan
maar?
Maar goed, het verging me de voorbije da
gen zoals zoveel ondernemers. De werk
druk die ik mezelf graag opleg bij het uit
bouwen van mijn bedrijfje nam de boven
hand: klanten moesten bediend worden,
medewerkers gecoacht en administratie ge
regeld. Van opiniestukken schrijven kwam
niet veel in huis. Dan maar geen maat
schappelijke duit in het zakje doen.
Maandagmorgen leek alles vanzelf in orde
te komen: Michel Delbaere en Jo Libeer van
Voka zouden in hun antwoord wel even de
puntjes op de ‘i’ zetten (DS 8 juli). ‘Ja, on
dernemers zijn voor solidariteit, mits ge
koppeld aan verantwoordelijkheid. Nee,
het huidige welvaartsmodel kan niet onge
wijzigd blijven.’ Er is volgens hen nood aan
een ‘nieuwe, inclusieve groeideal’. Een
nieuwe wat? U bedoelt? En u spreekt na
mens wie? Toch maar een opiniestuk schrij
ven dus.

Eerst de visie,
daarna obstakels wegnemen

Ik ben geen politicus, nog minder een erva

KLEINE ONDERNEMER DOET DUIT IN HET ZAKJE

Weg naar Werchter hoeft niet lang te zijn

Ondernemers willen iets realiseren, een spoor trekken dat het verschil maakt. © Chad Ehlers

‘Een nieuwe groeideal’, dat was de suggestie van Voka op deze pagina’s. PHILIP TAILLIEU
begrijpt niet waarom daarvan zoveel wordt verwacht. Daarvoor zijn in dit land te veel zaken te
complex en al te vaak heerst besluiteloosheid.

PHILIP TAILLIEU
Wie? Gedelegeerd bestuurder
Flow nv.
Wat? Het volstaat om de
aanpak van gedreven onder
nemers te volgen: de visie,
de durf en het zelfvertrouwen
waarmee ze zaken realiseren

kunnen voor andere ondernemers, voor de over
heid en voor de media tot voorbeeld strekken.

‘Geld, seks,
drugs en
rock’nroll,
ga daar maar
eens mee om
als prille
twintiger.
Dat hebben ze
je op school
niet geleerd.’
Muzikant DAAN STUYVEN
prijst zichzelf gelukkig dat hij
een laatbloeier is (in Humo).

© imageglobe

Ik vind het de evidentie zelve. Een rapport
van het Steunpunt Media, in opdracht van
de Vlaamse ministers van Media en van
Welzijn, pleit voor het aanstellen van een
bemiddelaar die de contacten verzorgt tus
sen slachtoffers van een misdrijf, een ramp
of een ongeval, en de journalisten die over
de zaak berichten.
Het is maar een van de zestien aanbevelin

gen uit het driehonderd bladzijden dikke
Pers en Slachtoffers, dat de relevante be
richtgeving tussen 2010 en 2012 onderzocht
in de journaals van VTM en VRT, en in Het
Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Het Be
lang van Limburg, Gazet van Antwerpen,
De Morgen en De Standaard. Gisteren werd
het rapport overhandigd aan vertegen
woordigers van die acht, met de vraag de

aanbevelingen elk op de eigen redactie te
bespreken en in het najaar opnieuw samen
te zitten, samen met Slachtofferhulp en de
Raad voor de Journalistiek.
Die ‘bemiddelaar’ is dus maar een van de
opties, maar het is in mijn ogen de beste,
met de grootste garantie op een zichtbaar
effect, omdat dat in een klap twee proble
men aanpakt: 1. de stress die sommige / vele
slachtoffers ervaren als ze, vaak onmiddel
lijk nadat ze een dramatische gebeurtenis
hebben meegemaakt, door journalisten van
verschillende media worden gecontacteerd
met de vraag om een reactie, en 2. de nega
tieve invloed op het verwerkingsproces als
(opnieuw: sommige / vele) slachtoffers
vaststellen dat hun persoonlijke leed buiten
hun wil publiek geworden is, en dat er aller

EEN WOORDVOERDER
VOOR SLACHTOFFERS

TOM NAEGELS

De busramp in Sierre, de moordpartij van Kim De Gelder, het treinongeluk in Wetteren:
dramatische gebeurtenissen waarover journalisten graag slachtoffers of hun familieleden
aan het woord laten. Dat er nu aanbevelingen zijn om met slachtoffers om te gaan vindt
TOM NAEGELS een goede zaak, maar ze mogen geen maat voor niets worden.
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deed me dan ook plezier te vernemen dat de
verkeershinder bij Rock Werchter dit jaar
volgens De Standaard reuze meeviel. Of hoe
een visie ook in crisistijden kan uitmonden
in een succesvol internationaal technolo
giebedrijfje.

nemers willen iets opbouwen, iets realise
ren, een spoor trekken dat het verschil ge
maakt heeft. Ze slagen er dus vaak in een
ambitie om te zetten in een creatie.
Ondernemers kunnen en willen dus wel een
maatschappelijke bijdrage leveren in dit
land. Is het al niet door de creatie van wel
vaart en werkgelegenheid, dan is het min
stens toch door de inspiratie die ze graag
voor politici kunnen betekenen.
Om terug te komen op dat artikeltje van zes
jaar geleden. Ik beschreef er hoe de grote
verkeershinder bij evenementen als Rock
Werchter perfect vermijdbaar en daarom
niet acceptabel was. Intussen heb ik een be
drijf opgericht dat verkeersbeheer bij we
genwerken en evenementen aanbiedt en
mogen we Rock Werchter en vele wegbe
heerders tot onze klanten rekenen. Het
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Weg naar Werchter hoeft niet lang te zijn

Ondernemers willen iets realiseren, een spoor trekken dat het verschil maakt. © Chad Ehlers

Slechts weinig
ondernemers worden
gedreven door de
ambitie om zo rijk
mogelijk te worden

‘Omdat ik géén koning hoef te
zijn, geen alom bekeken en
beoordeeld, in een korset van
andermans meningen
vastgesnoerd staatshoofd.’
De Mensmens FRANK VANDER LINDEN ziet een goede
reden om een feest te geven (in ‘De mening’ in DS Avond).

lei details over henzelf of hun naasten in
de pers staan die ze liever niet openbaar
hadden gezien (en die soms ook verkeerd
zijn).
Ik zet die ‘sommige / vele’ erbij omdat niet
alle slachtoffers er in alle omstandigheden
tegen gekant zijn om met een journalist te
praten. In sommige gevallen ervaren ze
het als een vorm van catharsis of erken
ning. Soms ook willen ze, door mee te wer
ken met de pers, vermijden dat er foutieve
informatie gaat circuleren. Soms willen ze
hun versie geven, om te vermijden dat die
van de tegenpartij de berichtgeving domi
neert. Soms vertrouwen ze de journalist
en zijn ze achteraf blij dat er een mooi eer
betoon aan een overleden geliefde in de
krant heeft gestaan. En soms willen ze
eerst niet, maar een maand later wel. Om
dat journalisten niet op voorhand weten
of iemand wil, gaan ze ieder voor zich elk
slachtoffer contacteren – die moest maar
eens ja zeggen. En de volgende week op
nieuw – hij moest nu maar eens ja zeg
gen…
Dat wil niet zeggen dat Vlaamse faitsdi

versjournalisten cowboys zijn, die slacht
offers en nabestaanden overrompelen en
intimideren omdat de verkoopcijfers dat
nu eenmaal willen. In de gesprekken die
de onderzoekers voerden met dertig
Vlaamse journalisten die recent over
slachtoffers berichtten, benadrukken die
het belang van menselijkheid, een serene
weergave, en ‘nee is nee’: als het slachtof
fer niet wil, dan respecteer je dat. Dat
blijkt ook uit de analyse van de 1.389
nieuwsberichten (over in totaal 1.926
slachtoffers): in de grote meerderheid
daarvan wordt de privacy gerespecteerd,
de onderzoekers beoordeelden de bericht
geving doorgaans ook niet als sensatio
neel, en minderjarigen en slachtoffers van
seksueel misbruik worden, zoals dat wet
telijk verplicht is, extra beschermd. Vol
gens mij is dat zelfs, ironisch genoeg, net
een van de problemen: omdat het door
gaans ‘allemaal wel meevalt’, is er ook wei
nig druk om iets te doen voor die gevallen
waar het wel misloopt.
Daarom denk ik ook dat de aanbevelingen
die erop gericht zijn het deontologisch be

sef van individuele journalisten voor deze
problematiek te vergroten minder effect
zullen hebben. Het gaat om aanbevelingen
als: ‘iedereen een deontologisch zakboek
je meegeven’, ‘meer vorming voor jonge
journalisten’, ‘meer debat op de redactie
over ethische kwesties’, ‘een concretere in
vulling van het begrip maatschappelijke
relevantie’ of ‘een manager ethiek en een
ombudsman op meer redacties’ (wat ik na
tuurlijk verder een fantastisch plan vind).
Uit de interviews in het rapport met 13
slachtoffers die in de media kwamen,
blijkt dat het vooral het collectieve gedrag
is dat stoort: te vroeg na de feiten, op een
ongepast moment aanbellen, blijven aan
dringen, er met te veel tegelijk staan... Dat
gebeurt niet door individueel falen, maar
door een collectieve dynamiek: ‘wij moe
ten daar wel staan, want de anderen doen
het ook’. Je moet eerst die dynamiek stop
zetten – pas dan kun je, waar nodig, begin
nen praten over meer deontologisch besef.
Tot mijn blijdschap blijken verschillende
bevraagde journalisten zelf gewonnen
voor het idee van een bemiddelaar. (Som

migen geven ook aan dat de code van de
Raad voor de Journalistiek strenger mag,
en concreter.) In het rapport wordt onder
meer voorgesteld om Slachtofferhulp die
taak te geven. Dat is er snel bij en heeft
ervaring met het begeleiden van slachtof
fers; dat lijkt me een goeie keuze.
De enige voorwaarde opdat het zou wer
ken, is dat het om echte bemiddelaars
gaat, niet om ‘afstoppers’, zoals bij Justitie
vaak het geval is. Want dan zal, net als bij
Justitie, de woordvoerder genegeerd en
omzeild worden. En dan zijn we terug bij
af.

De ombudsman houdt de redactie van
De Standaard wekelijks een spiegel voor.
Opmerkingen over journalistiek in De Stan
daard kan u melden via
ombudsman@standaard.be en via
www.standaard.be/ombudsman, waar u ook
links vindt naar zijn Facebook en
Twitterpagina (@OmbudsDS)

KORT&BONDIG
Minder vrouwen in nieuwe Leuvense ploeg

‘Het is misschien een wat ouderwets
woord, maar ik wil meer broederlijk
heid. En meer samenwerking, meer
transparantie ook.’ Dit verklaarde rec
torelect Rik Torfs op 17 mei, onmiddel
lijk na de bekendmaking van zijn ver
kiezingsoverwinning. Broederlijkheid,
een verrassend woord na een campag
ne waarin het woord ‘gender’ veel cen
traler werd dan iemand bij de start van
de verkiezingsperiode kon vermoeden.
Al een tijdje manen de ministers Lieten
en Smet de Vlaamse universiteiten aan
dringend werk te maken van meer
vrouwen onder het academisch perso
neel en in de bestuurlijke geledingen.
Zij vragen heldere beleidsplannen en
meetbare resultaten. ‘Gender’ werd ook
een centraal thema omdat zowel in
Gent als Leuven vrouwelijke kandi
daatrectoren kleur gaven aan het ver
kiezingsgebeuren. Op 14 mei besliste de
Raad van Bestuur in Gent na een wat
vreemde verkiezingsprocedure profes
sor genetica Ann De Paepe aan te stel
len als rector. Het had dus gekund:
Gent en Leuven met een vrouwelijke
rector, in dezelfde week. Het scheelde
36 stemmen. Tijdens het interview met
het VRTjournaal op 17 mei meldde de
net verkozen Leuvense rector dat hij
een sterke, bestuurservaren ploeg zou
samenstellen, en dat daarbij ‘zeker de
allerbeste mannen of vrouwen, en ze
ker vrouwen, want die zijn doorgaans
nog ietsje sterker’ aan bod zouden ko
men. Op 28 mei raakten de namen van
de vicerectoren voortijdig bekend: het
aantal vrouwen daalt, van 3 op 8 in de
ploeg van uittredend rector Waer, van
wie twee in de belangrijke functie van
groepsvoorzitter, naar 2 op 8 in de
Torfsploeg. Nochtans waren de belof
tes helder: een ‘gendertest’ over toe
komstige beleidsmaatregelen werd aan
de vier Leuvense rectorkandidaten
voorgelegd. Rik Torfs kreeg de beste

score. ‘De kern lijkt me dat ik vorm wil
geven aan vernieuwing’, klinkt het in de
Campuskrant, onder de titel ‘Knik in de
curve’. Betekent vernieuwing vandaag
minder vrouwen? Terwijl vrouwelijke
studenten de meerderheid vormen?
Ongetwijfeld kan deze vooral broeder
lijke ploeg ook vrouwelijke waarden
vertegenwoordigen. Ze moet wel, wil
ze een andere verkiezingsbelofte in
willigen: ‘werken aan een cultuur die
“vrouwelijke” waarden binnen laat
dringen in de concrete bestuursstijl
van de universiteit’. Het blijft in de ver
kiezingsteksten onduidelijk waar die
‘vrouwelijke’ waarden voor staan. Voor
een bepaald type leiderschap, dat
ruimte biedt aan teamgerichte, moti
verende en probleem oplossende lei
dinggevenden, aan mensen die een
mentorrol op zich nemen en medewer
kers positief stimuleren? Zo’n beleid
staat of valt niet met een vrouw meer
of minder, werpen mensen op. Maar
een minimumrepresentatie van één
derde, ook op topniveau, is absoluut
nodig om de gewenste organisatiever
andering slaagkansen te geven, leert
onderzoek. Door de samenstelling van
de nieuwe ploeg, zullen beide vrouwe
lijke vicerectoren moeten kunnen re
kenen op de geheid sterke, mannelijke
schouders om de veranderingsproces
sen overtuigend en organisatiebreed
uit te dragen.
Het woord ‘broederlijkheid’ deed me
aan de schrijver Nescio denken. Hij
wist het al: mensen beleven soms won
derlijke tijden. Ik kan het enkel be
amen.

Veerle Draulans
Genderstudies KU Leuven,
Universiteit Tilburg


