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LEES JE SOFIA NIEUWS ?  
Om onze nieuwsbrief nog interessanter te maken voor onze lezers, 
zouden we graag jouw mening leren kennen over SOFIA nieuws. 
Het kost je (bijna) geen moeite : slechts even hieronder klikken en 
een reply versturen.  
 
 
Lees je SOFIA nieuws, en zou je het willen blijven 
ontvangen?. Stuur dan een mail naar onze redactie op 
ilse.gilops@luc.ac.be (of antwoord op de SOFIA nieuwsbrief).  
Je kan in de mail ook laten weten wat je graag meer aan bod wil 
zien komen in de nieuwsbrief, of welke onderdelen je liever ziet 
verdwijnen.  

 
 
Met opmerkingen, reacties en bijdragen kan je ook altijd terecht op 
het emailadres sein@luc.ac.be .  
 

 
 
 
 
 
Vooroordelen remmen vrouwelijke manager af 
Vooroordelen en stereotypen ten opzichte van de rol en capaciteiten 
van vrouwen vormen de grootste barrière voor vrouwelijke carrières, 
blijkt uit een studie uit 2002. Van de 500 ondervraagde vrouwelijke 
kaderleden noemt 66% vooroordelen als belangrijkste factor.  
Overige barrières :  
* gebrek aan zichtbare, succesvolle rolmodellen (64%) 
* gebrek aan managementervaring (62%) 
* familiale of persoonlijke verantwoordelijkheden (62%) 
* gebrek aan mentoring (61%) 
Regionale of culturele verschillen hebben hierop geen invloed : alle 
vrouwen uit 20 Europese landen ervaren dezelfde obstakels.  
(Scottsdale National Gender Institute - www.gendertraining.com) 
 

 
Archief voor businessplannen  
Deze website heeft als doel om zoveel mogelijk businessplannen te 
verzamelen, aangevuld met documenten die werden gebruikt bij de 
presentatie ervan. Met het archief willen de initiatiefnemers 
toekomstige generaties helpen en inspireren om zelf ondernemingen 
op te starten. Je kan je businessplan uploaden, of zelf inspiratie 
vinden. (Bron : Bizz-by-mail)  
www.businessplanarchive.org 
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Vernieuwd 

Welkom 
op de vernieuwde nieuwsbrief van SOFIA. Deze 
uitgave is bedoeld voor (vrouwelijke) managers en 
ondernemers, en voor vrouwen met ambities.  
Wij sturen SOFIA nieuws naar al onze 
netwerkleden, deelnemers van onze programma’s 
en naar geïnteresseerden die zich hebben 
ingeschreven.  
 
Wens je deze nieuwsbrief toch niet meer te 
ontvangen ? Uitschrijven kan zonder probleem 
op sein@luc.ac.be .  
 
Meer info en het SOFIA nieuws-archief :  
www.vrouwenmanagement.be 

 
Vrouw en Management 

Britse vrouwelijke ondernemers 
overbruggen de kloof 
Een record aantal Britse vrouwen zijn bezig hun 
eigen bedrijf op te zetten, meldde het BBC-nieuws 
in januari dit jaar. Volgens de ‘Global 
Entrepreneurship Monitor’ zijn 46 van de 100 
nieuwe ondernemers in 2004 in Groot-Brittannië 
vrouwen. In totaal startten 177.000 vrouwen er 
vorig jaar een zaak. Groot-Brittannië zou volgens 
de cijfers momenteel een van de meest 
ondernemende landen ter wereld zijn.  
(http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/2/hi/business/4193665.stm) 
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Emma Harrison is de nieuwe Anita Roddick  
Ze is 41, moeder van 4, en zo’n 30 miljoen pond waard. Emma 
Harrison bewijst dat sociaal verantwoord ondernemen kan 
samengaan met commerciële doelstellingen. Deze zakenvrouw 
combineert als geen ander ondernemen en maatschappelijke 
verbetering. Haar grootste onderneming is ‘Action For 
Employment’ (A4e), een wereldwijde organisatie die langdurig 
werklozen opleidt en die kleine ondernemingen begeleidt en steunt.  
Harrison is ingenieur. Op haar 18de besefte ze dat ze niet aan de 
‘heersende normen’ wilde voldoen  -wat toen betekende dat 
vrouwen verpleegster werden, en slimme vrouwen arts- en ze koos 
voor een ingenieursopleiding. ‘Ik besefte dat vooruit geraken enkel 
kon door de regels te omzeilen.’ Harrison treedt ook op als business 
angels in het mentor-tv-programma ‘Make Me A Millionaire’. Zelf 
werd ze gesteund door een mannelijke mentor. ‘Zijn belangrijkste 
advies : het zonder-mij-beleid : mijn ondernemingen moeten 
kunnen werken zonder mij; en raad eens : als ik ze loslaat, 
groeien ze.’  
 
Het laatste nieuwe project van deze zakenvrouw is de ‘Pearl 
Mountain Coffee’,, waarvan een deel van de opbrengst gebruikt 
wordt om onderwijs en gezondheidszorg te voorzien voor 
kinderen in India. Ze start ook een project op met Anita Roddick 
om vrouwelijke slachtoffers van misbruikt te helpen een eigen zaak 
op te zetten. Harrison zegt dat te weinig vrouwen hoog mikken. 
‘Vrouwen moeten om het glazen plafond heen lopen in plaats van er 
met hun hoofd tegen te bonken.’ (Financial Mail, The Mail, 14 
november 2004)  
 

 
 
 

 
 
 
Ongelofelijk maar waar…   
 

? Informatie verstrekken over de pil was strafbaar tot in 1973 
? In 1934 mochten vrouwen bepaalde functies niet vervullen 

(bv. ambtenaar) wegens een werktekort 
? Vrouwen ontvangen pas sinds 1978 gelijk loon voor gelijk 

werk.  
? In 1900 mochten gehuwde vrouwen wel werken, maar niet 

meer dan een bepaald bedrag verdienen (3000 frank), en 
dat geld enkel voor huishoudelijke doeleinden aanwenden.  

? Gehuwde vrouwen mogen pas sinds 1976 een eigen 
rekening openen en beheren zonder toestemming van hun 
man. 

? De term ‘vaderlijk gezag’ werd pas in 1974 veranderd in 
‘ouderlijk gezag’ – toen werd pas erkend dat ook vrouwen 
kinderen kunnen opvoeden.  

? Voltijds werkende vrouwen spenderen gemiddeld 6 uur en 
18 minuten meer aan huishoudelijke taken per week dan 
voltijds werkende mannen.  

   
 

 
Portret 

 
 
De tips van Emma :  
 
1. Niet alleen passie maar ook actie is nodig 
2. Deel je plannen op en werk dag per dag  
3. Stel een profiel op van wie je wil zijn in 5 jaar 
4. Zoek een mentor, en weet wat je ervan wil  
5. Maak van marketing je enige prioriteit 
6. Investeer in mensen  
7. Laat je zaak groeien – ook zonder je 
aanwezigheid  

 
Wist je dat…  

Dat mannen meer verdienen is logisch, 
ze werken ook harder.  
De weetjes die je hiernaast kan lezen komen uit 
de campagneteksten van de Vlaamse minister 
voor Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt. Met 
enkele provocerende stellingen wil ze duidelijk 
maken dat we van ver komen, maar dat de 
vrouwenstrijd nog niet helemaal gestreden is..  
 
Meer informatie vind je op  
www.100jaarvrouwenstrijd.be  
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Womed Award 2004  
Caroline Berlamont, zaakvoerster van het wellnesscentrum 
‘Fam&Om’ in Loppem én SOFIA-lid won in maart de 6de Womed 
Award voor vrouwelijke zelfstandige ondernemers. Ze begon in 1986 
bescheiden met een schoonheidssalon, en bouwde haar zaak uit tot 
een wellnesscentrum voor vrouwen én mannen met maar 
liefst 14 werknemers.  De naam van het centrum groeide mee van 
‘Fam’ in 1986 naar het huidige ‘Fam&Om’. Berlamont wint de Award 
omdat de moeder van twee er volgens de jury in slaagt haar 
bedrijf, haar privé-leven en haar sociaal engagement 
harmonieus te combineren.‘ Markant en UNIZO, die de Womed 
Award organiseren, wijzen erop dat het aantal vrouwelijke 
ondernemers tussen 1980 en 2003 is gestegen van 25 tot 30%. 
 
Nieuw dit jaar was de Womed Award die werd uitgereikt aan 
een vrouwelijke ondernemer uit het Zuiden. De prijs werd 
weggekaapt door Ruth Abiud Lema uit Tanzania. Deze enthousiaste 
moeder van 4 kinderen overleeft als zakenvrouw in een 
mannenbastion : ze heeft een winkel in gereedschap. Lema begon 
met groenten en fruit. Later stapte ze over naar zelfgemaakte 
snacks en decoratie-artikelen. Ook deze onderneemster wordt 
gelauwerd voor haar sociaal engagement : ze zet zich in voor 
weduwen en wezen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom haken vrouwen af ?  
Een recente studie van de Amerikaanse Harvard Business School, 
‘Off-Ramps and On-Ramps, Keeping Talented Women on the Road 
to Succes’ (maart 2005)  toont aan dat meer dan de helft (58%) van 
hoogopgeleide, werkende vrouwen niet-lineaire loopbanen 
hebben. Bijna 4 op 10 vrouwen nemen een pauze tijdens hun 
carrière van gemiddeld 2 jaar. En slecht nieuws : geen enkele van 
de vrouwen die stopten met werken in de economische of financiële 
wereld wilde terugkeren naar haar vroegere job. Belangrijkste reden 
hiervoor was ontevredenheid met de kwaliteit van de job.  
Als hoogopgeleide vrouwen terug willen beginnen werken op hun 
oude niveau, hebben ze het moeilijk, volgens de onderzoekers. Hun 
salaris bedraagt gemiddeld 28% minder dan voordien. Oorzaak 
van deze vermindering : minder uren of minder verantwoordelijk-
heid, zij het een keuze van de vrouw zelf, of een opgelegde situatie 
door de werkgever. (Het onderzoek werd uitgevoerd bij 2443 
vrouwen en 653 mannen in de VS tussen 28 en 55 jaar, allen 
hoogopgeleid.) 
 
 
 
 
 

 
Agenda  

 
Caroline Berlamont 

 
Werk en Leven 

Pure Woman 
In deze hectische tijd zijn we partner, moeder, 
manager, bedrijfsleider en staan we steeds klaar 
in functie van anderen. Vaak missen we een stuk 
stilte voor onszelf of een moment van 
herbronning samen met andere vrouwen. 
 ‘Pure Woman’ zijn maandelijkse bijeenkomsten 
voor vrouwen en door vrouwen. Maandelijks 
verbinden we ons met een ander aspect van ons 
vrouwzijn door middel van meditatie en 
visualisatie, ervaringsuitwisseling en 
bewegingsoefeningen. We vinden rust in onszelf 
en laden ons energetisch op.  
 
Een van de initiatiefneemsters van ‘Pure Woman’ 
is SOFIA-lid Britta Houben, zaakvoerder van One-
for-Ten. Meer info op www.purewoman.be .  
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29 miljoen $ schadevergoeding voor sexuele discriminatie 
Na een drie jaar durende rechtzaak in de VS heeft ex-sales 
executive Laura Zubulake (44) gelijk gekregen voor een New Yorkse 
rechtbank, en ontvangt ze 29 miljoen dollar schadevergoeding als 
slachtoffer van sexuele discriminatie op de werkvloer. De 
vrouw werkte voor een van de grootste Europese banken, UBS, en 
werd ontslagen nadat ze een klacht indiende bij de Equal 
Employment Opportunity Commission. Zubulake werd 
aangenomen in 1999 en werd een jaar later gepasseerd voor een 
job als manager. De functie werd toen gegeven aan een mannelijke 
collega, Matthew Chapin. Hij heeft haar systematisch ondermijnd 
door haar te kleineren en haar belachelijk te maken in het bijzijn van 
collega’s, en door haar belangrijke opdrachten en accounts te 
weigeren. Toen ze een klacht indiende in 2001 ontsloeg hij haar, 
officieel omdat ze ‘haar baas niet gehoorzaamde’. Dat argument 
werd niet gevolgd door de rechtbank.   
In juli 2004 betaalde Morgan Stanley al 54 miljoen dollar 
schadevergoeding aan een groep van 300 vrouwelijke werknemers 
wegens sexuele discriminatie, en onlangs kloeg een groep 
vrouwelijke makelaars Smith Barney, een onderdeel van Citigroup, 
aan omdat het bedrijf de beste accounts aan mannelijke 
collega’s zou geven. Er zijn nog gevallen, die niet in een rechtzaak 
eindigen omdat de aangeklaagde bedrijven hun cijfers betreffende 
aanwervingen, lonen en promotieprocedures niet publiek willen 
maken. (Ireland Business News, 7 april 2005) 

 
 
 
 
 
 
Laat het ons weten !.. 
wanneer je een studiedag, workshop of andere interessante 
activiteit organiseert, wanneer je op zoek bent naar iets of iemand..  

 
ilse.gilops@luc.ac.be 
 
 
 
Met steun van het Europees Sociaal Fonds, VESOC en Groot Gelijk.  
 
ESF : bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door 
het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, 
aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in 
menselijke hulpbronnen.  
ESF Vlaanderen, Markiesstraat 1, 1000 Brussel  
Meer info : www.esf-agentschap.be 
 

  

 
Extra 

 
Redactie  

SOFIA nieuws is een publicatie van SOFIA/SEIN 
Limburgs Universitair Centrum  
Universitaire Campus Gebouw D  
B-3590 Diepenbeek  
 
Tel : 0032-11-268674 
Fax : 0032-11-268731 
 
Redactie :  
Janneke Jellema, janneke.jellema@luc.ac.be 
Anne Latour, anne.latour@luc.ac.be 
Bie Nielandt, bie.nielandt@luc.ac.be 
Ilse Gilops, ilse.gilops@luc.ac.be  
 
Met dank aan : Dienst Emancipatiezaken van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  
Gelijke Kansen in Vlaanderen  
 
© Fontana identity & design  
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Discriminatie op het werk (VS) 
Op de website van de Equal Employment 
Opportunity Commission kom je meer te weten 
over discriminatie op de werkvloer in de Verenigde 
Staten.  
 
In 2004 werden meer dan 24.000 klachten over 
discriminatie op basis van geslacht ingediend bij 
de EEOC. In 58% van de klachten werd er na 
onderzoek besloten dat er niet genoeg redenen 
waren om te spreken van (sexuele) discriminatie. 
Voor 23% van de ingediende klachten kreeg het 
slachtoffer gelijk, gevolgd door een of andere 
regeling of uitbetaling. In totaal werd zo’n 100 
miljoen dollar betaald als schadevergoedingen.   
www.eeoc.gov 
 


