
 
 
 

PERSBERICHT 
 
Onder EMBARGO tot donderdag 8 mei 2014 om 20u 
 

8 mei 2014 

 
 

Drie businessvrouwen aan de top! 
De laureaten van de Trends Business Women Awards zijn 

bekend. 

 
 
Op donderdag 8 mei stelden Trends en Trends-Tendances de eerste nationale editie 
van de Trends Business Women Awards voor in Flagey waarbij drie inspirerende 
vrouwen trots werden bekroond. 
 
Deze editie werd ingezet door Corinne Boulangier en Valerie Thys. Zij stelden kort het 
verloop van de avond voor en benadrukten het belang van rolmodellen, 
identificatiebronnen voor de jongere generatie en voor vrouwen op zoek naar een 
professionele toekomst.  
Vervolgens werd het woord gegeven aan Céline Fremault, minister van Werk en Economie 
in de Brusselse regering. Zij benadrukte het belang van vrouwelijk ondernemerschap in een 
gevatte uiteenzetting. Verder stelde Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux, haar 
nieuw boek voor : ‘Iedereen baas! Over samenwerken met vier generaties’. 
De avond werd afgesloten met de proclamatie in bijzijn van meer dan 300 ondernemers. De 
3 vrouwelijke laureaten zijn:  
 

 Categorie CEO : Dominique Leroy 
 Categorie MANAGER : Katleen Vandeweyer 
 Categorie FOUNDER : Anne Bataille 

 
Overtuigd van de kracht van rolmodellen om onder meer ambities en roepingen aan te 
moedigen, hebben Trends en Trends-Tendances de Trends Business Women Awards 
gelanceerd.  



Vandaag de dag hebben slechts 29% van de vrouwen het zelfstandigenstatuut1,  terwijl 54% 
van de studenten vrouwen zijn! 2  Hoewel dit percentage jaarlijks stijgt, blijft er toch 
aanzienlijk ruimte voor verbetering. Het enthousiasme en de innoverende aanpak van vele 
vrouwen verdienen daarom ook extra onderstreept te worden.  
De opzet van de "Trends Business Women Awards" is bijgevolg heel duidelijk: benadruk 
rolmodellen en geef hen meer zichtbaarheid. Vandaag de dag is meer dan ooit de groei van 
ondernemingen een noodzaak voor de economie en de werkgelegenheid. 
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1 Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women Report (GEM) 
2 Database van de Raad van Rectoren 2011 (Cref) 


