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Kanaal Z laat 10 topvrouwen aan het woord 
 
 
 
In de nieuwe reeks “Leading Ladies” laat Kanaal Z 10 zakenvrouwen aan het woord over 
ondernemerschap.  
 
Via 10 controversiële thema’s worden clichés over vrouwelijk ondernemerschap ontkracht, 
bevestigd of in een ander licht geplaatst. Astrid De Lathauwer, algemeen directeur van 
Acerta Consult, staaft de stellingen telkens met onderbouwde, goed gedocumenteerde 
argumenten.  
 
Minister van Werk Monica De Coninck vraagt zich bijvoorbeeld openlijk af of ze iets aan 
haar kapsel moet doen. Saskia Van Uffelen, van het technologiebedrijf Bull vertelt hoe haar 
kinderen op vakantie haar smartphone verstoppen. De Brussels-Marokkaanse 
kledingontwerpster Rachida Aziz getuigt dan weer dat ze niet welkom was in de 
Dansaertstraat omdat ze ‘haar cliënteel’ daar liever niet zagen komen.  
 
Valerie Tanghe, van de Denktank Vrouw en Ingenieur, ontkracht dan weer de mythe dat 
vrouwen niet technisch aangelegd zouden zijn. Colette Dierick, CEO Retail en Private 
Banking bij ING geeft ruiterlijk toe dat ze al wel eens haar emoties durft te tonen op de 
werkvloer. Ellen Joncheere, CEO bij het afvalverwerkingsbedrijf SITA vindt het dan weer 
perfect ok dat niet alleen haar man maar ook zijzelf een drukke baan heeft.  
 
Deze en andere getuigenissen van vrouwelijk toptalent in “Leading Ladies”, vanaf 9 oktober 
op Kanaal Z. 10 krachtige stemmen van 10 topvrouwen 10 woensdagen lang. Deze nieuwe 
reeks komt tot stand dankzij de medewerking van Acerta. 
 
De reeks kan ook online bekeken worden op www.kanaalz.be  
 
 
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en 
geld.  Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 287.000 kijkers en op weekbasis 
1.385.000 kijkers (bron CIM audimetrie), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders 
van het land. 
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