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Financiële sector pleit 
voor meer vrouwen 
aan de top
Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen verdient een Belgische vrouw gemiddeld 8% minder 
dan een Belgische man. Dit is niet louter te wijten aan gen-
derdiscriminatie; er zijn ook andere redenen waarom deze 
kloof hardnekkig blijft bestaan.
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Ten eerste werken veel vrouwen deel-
tijds. In België is dit het geval voor 44% 
van de vrouwen en maar 11% van de 
mannen. Ten tweede zijn vrouwen 
minder actief in de sectoren die goed 
betalen (Technologie, IT). En ten derde 
stoten vrouwen minder door tot lei-
dinggevende functies.

In de financiële sector speelt dit zeker 
ook en zelfs meer dan in andere secto-
ren. 51% van de werknemers binnen de 
financiële instellingen is een vrouw. Toch 
groeien zij minder makkelijk door naar 
een leidinggevende positie: slechts 25% 
van deze functies wordt door een vrouw 
bekleed. In de raden van bestuur loopt 
het aantal vrouwen verder terug naar 1 
op 5.

Recent werden er initiatieven genomen 
om hier verandering in te brengen. Dit 
steunen wij  als financiële instelling vol-
ledig! Daarom tekenden wij op 17 juni 
2019 samen met enkele andere finan-
ciële spelers een charter dat pleit voor 
meer genderdiversiteit in de financiële 
sector. De doelstelling? Gelijke en eerlij-
ke kansen bieden aan mannen én vrou-
wen in de financiële sector.

Een eerste stap is bewustwording. Het 
charter wil financiële instellingen laten 
inzien dat een gezond bedrijf vrouwen 
en mannen nodig heeft op álle niveaus. 

Elk vanuit hun eigen accenten komen ze 
samen tot betere inzichten en dus tot 
betere beslissingen.

Maar het charter gaat nog een stap 
verder. De ondertekenaars engageren 
zich om:
•  genderverschillen op elk niveau in 

hun bedrijf te meten
•  specifieke objectieven voor het be-

drijf vast te leggen
•  een diversiteits- en inclusieactie-

plan op te stellen
• een verantwoordelijke voor diversi-

teit aan te duiden

Onderzoek  van Forbes wijst uit dat wan-
neer er meer vrouwen rond de tafel 
zitten dit voor meer evenwichtige be-
slissingen zorgt. Dat komt omdat zij de 
wereld op een andere manier bekijken 
dan mannen. Dat verschil in perspec-
tief leidt tot betere inzichten. Homogene 
teams nemen in 58% van de gevallen 
goede beslissingen. Voeg er vrouwen 
aan toe en datzelfde team zal in 73% 
van de gevallen een betere beslissing 
nemen.

De hoofdfocus van het charter ligt dan 
wel op genderdiversiteit, het zet ook aan 
om aandacht te schenken aan diversi-
teit in het algemeen: verschillende op-
leidingsprofielen, verschillende leeftijds-
groepen, verschillende nationaliteiten. •

8%
gemiddeld verdient een Bel-
gische vrouw minder dan een 
Belgische man

51%
van de werknemers binnen de 
financiële instellingen is een 
vrouw

25%
slechts 25% van de vrouwen in 
de financiële sector heeft een 
leidinggevende functie

73%
teams met mannen en vrouwen 
nemen betere beslissingen in 
73% van de gevallen

Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin

Het charter dat wij ondertekend hebben, is een 
eerste stap in het waarmaken van onze ambitie om 
de financiële sector meer divers te maken. Het is 
belangrijk dat wij de samenleving reflecteren. Jong en 
oud. Van verschillende culturen. Man en vrouw. Net dat 
is de sterkte van een bedrijf.
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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