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FINN en Auxipress rangschikten zo’n 35 bedrijven en CEO’s: Belgische bedrijven (bv. 
Schoenen Torfs), bedrijven met een hoofdzetel in België (zoals AB InBev) en/of bedrijven 
met een Belgische CEO (bv. Patrick De Maeseneire van Adecco). 

Deze bedrijven werden vervolgens gerangschikt volgens marktkapitalisatie (gebaseerd 
op beurskoersen van 9/12/2011). Vervolgens telde Auxipress in zijn databases hoe 
vaak het bedrijf en de CEO voorkwamen. Om een idee te krijgen van de uitstraling van 
de CEO, berekenden we ook hoe vaak de naam van de CEO vermeld werd wanneer 
de naam van het bedrijf viel. In sommige gevallen (bv. Jean-Luc Dehaene) oordeelden 
we dat het nuttig zou zijn om het aantal verschijningen van de CEO te vergelijken met 
die van de voorzitter van de raad van bestuur. 

Van een aantal opvallende CEO’s zochten we vervolgens in de databases naar artikels 
waarin hun naam voorkwam in de titel of in de inleiding. Van deze artikels voerden we 
een representatief staal in in tagxedo.com, een online word cloud tool die ook toelaat 
om kernwoorden te tellen. Op deze manier bekomen we een kwalitatieve analyse van 
de vermeldingen in de pers. 

Door de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve benadering proberen we te 
achterhalen welke CEO’s dit jaar het meest spraakmakend zijn geweest in de pers. 
We wilden ook kijken of de schaal van een bedrijf een impact had op het aantal 
persvermeldingen (of er dus van een soort ‘fair share’ sprake was). 

Vanzelfsprekend zijn er talloze caveats te noteren bij dit onderzoek:

	■ 1. Niet alle bedrijven zijn beursgenoteerd en kunnen dus gerangschikt worden volgens 
marktkapitalisatie (bv. Eneco). Andere bedrijven zijn beursgenoteerd, maar niet 
uitgesplitst: Electrabel is bijvoorbeeld onderdeel van GDF Suez en wordt niet apart 
gewaardeerd. Voor Electrabel kozen we om geen marktkapitalisatie te vermelden.

	■ 2. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om een getrouw beeld te geven, 
levert een onderzoek als dit altijd een beeld ‘bij benadering’ op. Methodologische en 
onderzoekstips om onze resultaten in de toekomst betrouwbaarder te maken, zijn 
zeer welkom. 

	■ 3. Wij zijn ongetwijfeld CEO’s vergeten die een plek verdienen in een ranking als 
deze. 

Tips voor de editie 2012 zijn in elk geval welkom per mail of twitter: 
@kris10vermoesen of kristien.vermoesen@finn.be
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€ 70,906,000,000 

€ 37,572,790,000 

€ 8,035,000,000 

€ 7,979,080,000 

€ 7,469,270,000 

€ 5,821,840,000 

€ 5,431,040,000 

€ 4,706,480,000 

€ 4,409,920,000 

€ 4,018,330,000 

€ 4,018,330,000 

€ 3,793,200,000 

€ 3,211,020,000 

€ 3,105,580,000 

€ 2,288,350,000 

€ 1,937,250,000 

€ 1,850,030,000 

€ 1,634,870,000 

€ 1,039,380,000 

€ 854,730,000 

€ 848,630,000 

€ 643,160,000 

€ 643,160,000 

€ 442,710,000 

€ 435,450,000 

€ 377,770,000 

€ 209,660,000 

€ 177,000,000 

€ 120,415,000 

Carlos Brito (AB Inbev)
Max Jadot (BNP Paribas Fortis)

Albert Frère (GBL)
Didier Bellens (Belgacom)

Patrick De Maeseneire (Adecco)
Roch Doliveux (UCB)

Christian Jourquin (Solvay)
Jef Colruyt (Colruyt)

Pierre Olivier Beckers (Delhaize)
Jan Vanhevel (KBC)

Thomas Leysen* (KBC)
Marc Grynberg (Umicore)

Bart De Smet (Ageas)
Duco Sickinghe (Telenet)

Jean Marc Harion (Mobistar)
Jean Pierre Bizet (D'Ieteren)

Luc Bertrand (A&VH)
Bert De Graeve (Bekaert)

Roland Junck (Nyrstar)
Benoît De Blieck (Befimmo)

Marc Coucke (Omega Pharma)
Pierre Mariani (Dexia)

Jean Luc Dehaene* (Dexia)
Eric Van Zele (Barco)

Françoise Chombar (Melexis)
Michel Moortgat (Duvel Moortgat)

Christian Reinaudo (Agfa)
Luc Tack (Picanol)

Serge Fautré (Cofinimmo)

Bedrijven/CEO ranking volgens marktkapitalisatie
Namen met * = voorzitter Raad van Bestuur
Copyright FINN.be/Auxipress.be 2011

geen sprAKe VAn ‘FAir shAre’

Uit de onderzoeksresultaten blijkt alvast duidelijk dat er wat bedrijven betreft geen sprake 
is van een soort ‘fair share’ in media-aandacht. Nochtans hadden we verwacht dat de 
media-aandacht voor bedrijven grosso modo in de lijn zou liggen van hun relatieve 
grootte. Dat Dexia vaak zou voorkomen is vanzelfsprekend te verwachten. Maar dat 
Colruyt meer dan 1000 artikels minder scoort in de Belgische pers dan Delhaize,  is wel 
verrassend (zie figuur p. 007).

http://www.finn.be
http://auxipress.be
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11013

8194

6778

5480

5178

5111

5009

4156

2777

2423

Dexia (21)

KBC (10)

Belgacom (4)

Delhaize (9)

Bekaert (17)

Telenet (13)

Omega Pharma (20)

Colruyt (8)

Electrabel (n/a)

BNP Paribas Fortis (2)

Top 10 bedrijven in de pers, aantal artikels
Cijfer tussen haakjes = ranking van het bedrijf volgens marktkapitalisatie
Copyright FINN.be /Auxipress.be 2011

Beursnieuws OVerheerst

Voor vrijwel alle bedrijven uit de top 10 geldt dat de mediaberichtgeving overheerst 
wordt door beursnieuws. Ze hebben ook gemeen dat 2011 voor vrijwel allemaal een 
slecht jaar was: Bekaert kreeg klappen, de banken sukkelden van crisis naar crisis. 
Alleen Telenet haalt relatief vaak het nieuws met vernieuwingen in het aanbod. Ook de 
retailers krijgen relatief veel aandacht in vergelijking tot andere sectoren. Wellicht is dat 
omdat retail en telecom dicht bij de leefwereld van mediagebruikers staan.

http://www.finn.be
http://auxipress.be
http://finn.be


008

finn
ceo media ranking
beLgiUm 2011

■	 www.aUxipress.be info@aUxipress.be        www.finn.be   info@finn.be

965
739

620
584

488
176
163
162
162

139
127
115
106
105
92
88
88
84
80
80
79
67
63
62
52
51
49
49
36
30
27
21
19
18
15
15
11

Jean Luc Dehaene (Dexia)*
Pierre Mariani (Dexia)

Didier Bellens (Belgacom)
Marc Coucke (Omega Pharma)

Albert Frère (GBL)
Bert De Graeve (Bekaert)

Johnny Thijs (Bpost)
Jan Vanhevel (KBC)

Duco Sickinghe (Telenet)
Carlos Brito (AB Inbev)

Pierre Olivier Beckers (Delhaize)
Thomas Leysen (KBC)*

Christian Jourquin (Solvay)
Christian Reinaudo (Agfa)

Wouter Torfs (Torfs)
Luc Bertrand (A&VH)

Max Jadot (Fortis)
Bart De Smet (Ageas)
Jef Colruyt (Colruyt)

Michel Moortgat (Duvel Moortgat)
Karel Vinck (BAM)

Marc Grynberg (Umicore)
Roch Doliveux (UCB)

Urbain Vandeurzen (LMS)
Roland Junck (Nyrstar)

Luc Tack (Picanol)
Eric Van Zele (Barco)

Serge Fautré (Cofinimmo)
Benoît De Blieck (Befimmo)
Christophe Degrez (Eneco)

Françoise Chombar (Melexis)
Patrick De Maeseneire (Adecco)

Jean Pierre Bizet (D'Ieteren)
Johan Beerlandt (Besix)

Jean Marc Harion (Mobistar)
Dirk Beeuwsaert (Electrabel)

Pascal Gilet (Alken Maes)

Vermeldingen CEO
Namen met * = voorzitter Raad van Bestuur
Copyright FINN.be/Auxipress.be 2011
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Behalve het loutere aantal vermeldingen, waren we ook geïnteresseerd in de mate 
waarin een CEO wordt geassocieerd met ‘zijn’ bedrijf (NVDR: merk ook op dat maar 1 
vrouw tussen de ceo’s voorkomt). 

208%

167%

53.10%

30%

11.60%

10%

10%

9%

8.70%

8.60%

8.10%

8%

7%

6.70%

6.70%

6.25%

6%

6%

5.20%

Albert Frère (GBL)

Urbain Vandeurzen (LMS)

Wouter Torfs (Torfs)

Karel Vinck (BAM)

Marc Coucke (Omega Pharma)

Luc Bertrand (A&VH)

Michel Moortgat (Duvel Moortgat)

Didier Bellens (Belgacom)

Jean Luc Dehaene (Dexia)

Christian Jourquin (Solvay)

Johan Beerlandt (Besix)

Carlos Brito (AB Inbev)

Christian Reinaudo (Agfa)

Johnny Thijs (Bpost)

Pierre Mariani (Dexia)

Patrick De Maeseneire (Adecco)

Luc Tack (Picanol)

Serge Fautré (Cofinimmo)

Benoît De Blieck (Befimmo)

Top 20 CEO in percentage
CEO’s die het vaakst worden geassocieerd met het bedrijf dat ze leiden
Copyright FINN.be/Auxipress.be 2011 

Hier valt vooral op dat vooral kleinere bedrijven makkelijker worden gelinkt aan de CEO 
of voorzitter van de Raad van Bestuur: Johan Beerlandt van Besix, Wouter Torfs van 
Schoenen Torfs. Er zijn maar twee topmannen die hun bedrijf echt overstijgen in België. 
Albert Frères naam valt maar liefst twee keer zo vaak als de naam van het bedrijf dat hij 
leidt (GBL). En Urbain Vandeurzen wordt ook vaker genoemd dan LMS (wellicht omdat 
hij bij het grote publiek vooral bekend is als oud-voorzitter van VOKA). 

In de top vijf valt op dat Karel Vinck de enige niet-eigenaar/oprichter is van het bedrijf 
dat hij leidt. Een teken dat deze metric vrij betrouwbaar is om het soortelijk gewicht van 
een CEO of topman in te schatten. 

http://www.finn.be
http://auxipress.be
http://finn.be
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deel ii
KwAlitAtieVe AnAlyse
CeO’s in de pers
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jeAn-luC dehAene 
een Brug te Ver

Bij Dexia was niet zozeer CEO Pierre Mariani de man die met alle persaandacht ging 
lopen, maar veeleer voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Luc Dehaene. Voor Jean-
Luc Dehaene was 2011 de brug te ver: ook de superloodgieter kon Dexia niet vlot 
trekken. 

Opvallend is de uitdrukkelijke link die met het ACW werd gelegd. Heel opvallend in de 
wordcloud zijn woorden als ‘achteraf’,  en de vele werkwoorden in de verleden tijd: het 
tumultueuze vertrek van Jean-Luc Dehaene bij Dexia en zijn opgemerkte verschijningen 
in de Dexiacommissie waren zijn afscheid uit het publieke leven. 

Jean-Luc Dehaene heeft (in tegenstelling tot Didier Bellens) nog geen groot interview 
gegeven om zijn visie op de feiten uiteen te zetten. In het verleden toonde Dehaene zich 
steeds een meester in het kiezen van de juiste setting om de puntjes op de i te zetten, 
en zijn vrouw Célie speelde daarin vaak een rol. Zij heeft de eerste interviews al gegeven 
(ondermeer in Het Nieuwsblad, op 6 oktober 2011: “Jean-Luc moet het nu zelf maar 
oplossen. Celie wil dat haar man op pensioen gaat”). 

http://www.finn.be
http://auxipress.be
http://finn.be
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didier Bellens
geen tOpjAAr AChter de rug

Zelfs zonder uitgebreid personderzoek hadden we kunnen voorspellen dat 2011 niet het 
jaar zou worden van Didier Bellens. Zijn rechterhand Concetta Fagard moest opstappen 
na klachten over pesterijen, Bellens zelf vocht over haar ontslag een rondje uit met 
zijn Raad van Bestuur, vervolgens werd Bellens genoemd in een corruptiedossier 
rond immobiliën. En tot overmaat van ramp verloor Belgacom in juni 2011 ook het 
voetbalcontract aan concurrent Telenet. Opvallend is alvast dat de naam Concetta 
Fagard voorkomt in een kleine helft van de artikels over Didier Bellens dit jaar. Na de 
zomer gaf Bellens twee eerder defensieve interviews (De Standaard en De Tijd/L’Echo) 
om de schade te herstellen. Zoals vaak hielp dat wel om de druk van de ketel te halen. 

http://www.finn.be
http://auxipress.be
http://finn.be
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duCO siCKinghe

Duco Sickinghe kwam er heel wat beter vanaf dan zijn telecomcollega Didier Bellens. 
Sickinghe was voor veel Vlaamse journalisten het dichtst dat ze bij Steve Jobs konden 
geraken (Sickinghe werkte in de jaren negentig samen met Jobs bij NeXt Computer). 
En zo kon Sickinghe meegenieten van het visionaire imago van Jobs, in de nasleep van 
diens overlijden. Bovendien kon Telenet mooie resultaten voorleggen: de dividenden 
blijven voorlopig stromen bij Telenet, en ook het voetbalcontract  was een mooie 
opsteker. 
CEO’s die het goed doen, worden automatisch meer gepeild naar hun inzichten op 
andere terreinen dan het pure zakendoen, en dat zie je dus ook bij Sickinghe. Duco 
Sickinghe bleek dit jaar betrekkelijk toegankelijk voor de pers, en niet alleen voor de 
‘serieuze’ pers: dat blijkt ondermeer uit het woordje  “Lacht.” in de wordcloud.

http://www.finn.be
http://auxipress.be
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24
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16

14

14
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12

10

9

9

9

9

8

8

7

7

6

Fagard

raad

klacht

bestuur

topman

Concetta

overheid

staat

miljoen

zij

loon

advies

Coppenolle

Frère

strategie

Chauvat

Telindus

herbenoeming

Lathouwer

directiecomité

Didier Bellens, Belgacom

43

32

31

27

27

26

25

20

19

16

16

15

15

15

14

14

12

12

12

11

10

Belgacom

Jobs

klanten

Steve

tv

Nederland

nieuwe

miljoen

digitale

manager

kabel

Belgische

Vlaamse

Apple

internet

zender

voetbalcontract

Vlaanderen

mobiele

Nederlandse

Europese

Duco Sickinge, Telenet
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AlBert Frère

Albert Frère is de godfather van het Belgische zakenleven, dat blijkt heel duidelijk als 
we tellen hoe vaak Frère wordt vermeld: zo’n twee keer vaker dan GBL, het bedrijf 
waarvan hij (mede-)CEO is (samen met zijn zoon Gerald Frère en Thierry De Rudder). De 
wordcloud rond Albert Frère is all business, no smiles: de man geeft zelden interviews, 
dus is er ook niet veel plaats voor zachtere boodschappen, of een blik op de mens 
achter de miljardair. Ook opvallend vaak geteld: de woorden ‘opvolging’, ‘zoon’ en 
‘schoonzoon’ (Ian Gallienne, die een bod uitbracht op AS Adventure). Afwachten wie 
van de drie troonpretendenten de volgende jaren zijn plek kan innemen in de media.

http://www.finn.be
http://auxipress.be
http://finn.be
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MArC COuCKe

Hoewel hij dit jaar misschien minder dan vorige jaren opviel in de populaire pers, 
veroverde Marc Coucke toch weer moeiteloos een plek in de top 5 van meest vermelde 
CEO’s. Coucke is altijd een meester geweest in het herkennen van persopportuniteiten, 
en zijn wielerteam legt in dat verband geen windeieren (dat Philippe Gilbert het seizoen 
van zijn leven reed, hielp ook). De wordcloud van Coucke kan je eigenlijk in twee helften 
snijden: een deel over zijn bedrijf Omega Pharma (dat een exit van de beurs voorbereidt 
via Waterland), en een deel over het wielrennen.

http://www.finn.be
http://auxipress.be
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CArlOs BritO

De Braziliaan Carlos Brito mocht twee prijzen in zijn kast zetten dit jaar: het tijdschrift 
Barron’s zette hem in het lijstje met de 30 beste CEO’s ter wereld. Vandaar de verwijzingen 
naar Steve Jobs en Warren Buffett (ook CEO’s die ooit het lijstje van Barron’s haalden.) 
Brito bleef bovendien met enige voorsprong de best betaalde CEO van België (een blik 
op de marktkapitalisatie van AB Inbev leert dat dat niet abnormaal is: naast een bedrijf 
van 70 miljard euro verbleken vrijwel alle Bel20-bedrijven). 

http://www.finn.be
http://auxipress.be
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wOuter tOrFs

Interessant geval, Wouter Torfs. Als er één CEO een grand cru-jaar achter de rug heeft, 
dan wel Wouter Torfs. Torfs werd in het voorjaar uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever van 
België’ en zette dat kundig om in een jaar lang strategische media-aandacht. Torfs was 
vlot toegankelijk voor interviews, en slaagde er – ondermeer dankzij zijn boek “De ziel zit 
in een schoendoos” – wonderwel in om het gebruikelijke businessverhaal te overstijgen 
en zowaar een boodschap over bedrijfswaarden mee te geven. Opvallend is de plek 
die woorden als medewerkers, personeel, werknemers, baas, stress en mindfulness 
innemen. Torfs was dit jaar geen CEO, maar een goeroe. En overal: op Twitter (als één 
van de weinige Belgische CEO’s), waar hij een aanwervingscampagne orkestreerde, in 
de boekhandel, in de regiobladzijden en in de weekendkaternen en jobbijlagen. 
Zeer sterk staaltje personal branding, dat zijn schoenwinkels wellicht geen windeieren 
zal leggen. Het is nu al uitkijken of hij dit tempo in 2012 en verder kan volhouden.

http://www.finn.be
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deel iii
COnClusies
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 1. 2011 was geen topjaar voor CEO’s in de pers

En dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Met een BEL20 die traditioneel zwaar steunt op 
financiële waarden, hoeft het niet te verbazen dat de top van het Belgische bedrijfsleven 
niet op positieve manier in de pers komt in een jaar waarin de wereldeconomie sidderde 
en beefde. 

 2. Verwijzingen naar bonussen en vergoedingen waren nooit veraf in de  
 Belgische pers

In veel artikels over CEO’s vinden we verwijzingen terug naar hun verloning. Ook dat 
is te verwachten in een jaar waarin de top van het (financiële) establishment onder 
vuur ligt, en waarin zware budgettaire inspanningen worden verwacht van de werkende 
bevolking. 

 3. Vooral kleinere CEO’s slagen erin om een goed imago in stand te  
 houden

Van de CEO’s die we kwalitatief hebben onderzocht, is het vrijwel alleen Wouter Torfs die 
consistent op een positieve manier in de pers komt. “Grote” CEO’s zijn mogelijk weinig 
geïnteresseerd in persrelaties. Wie de persresultaten bekijkt voor grote CEO’s als Brito 
of Albert Frère, moet besluiten dat ze weinig moeite doen om het beeld over hen te 
sturen. Brito, bijvoorbeeld, geeft leiding aan een wereldwijd bedrijf met een waarde van 
70 miljard euro, maar wordt blijkbaar vooral geassocieerd met zijn royale bonus.  

 4. Ethische thema’s zijn vrijwel afwezig in de pers

Hoewel vele bedrijven grote inspanningen doen (en veel geld uitgeven) om in externe 
communicatie hun corporate values te benadrukken, moeten we concluderen dat deze 
inspanningen nauwelijks resulteren in persaandacht voor maatschappelijk duurzaam 
ondernemen (corporate social responsibility) of ‘zachtere waarden’. Uit de kwalitatieve 
analyse blijkt dat vrijwel alle artikels waarin CEO’s worden vermeld een overwegend 
financiële inslag hebben. Voor de pers is een CEO blijkbaar iemand die waarde moet 
creëren voor de aandeelhouder. Andere stakeholders, zoals werknemers, of klanten 
komen zelden ter sprake in persartikels over CEO’s.  Ook hier blijkt de enige uitzondering 
Wouter Torfs te zijn, wiens word cloud opvallend afwijkt van die van de andere CEO’s 
(het moet gezegd dat zijn bedrijf ook vele malen kleiner is dan pakweg Belgacom of 
Bpost). Bij Torfs is er wél plaats voor woorden als mindfulness, medewerkeers, gelukkig, 
enzovoorts.
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 5. De pers beschouwt economische activiteit als een zero sum game

Net als de politieke pers, lijkt de economische pers voornamelijk geïnteresseerd in een 
zero sum benadering van economische activiteit (iemand wint, dus iemand verliest). Dat 
is vooral duidelijk voor wie de berichtgeving over Telenet en Belgacom naast elkaar legt. 
Het voetbalcontract is een boksmatch tussen Sickinghe en Bellens. De commotie rond 
Concetta Fagard is een Wagneriaanse strijd tussen Bellens en ‘zijn’ Raad van Bestuur.  
Enzovoorts. 

 6. Journalisten beschrijven CEO’s graag als larger than life

Aansluitend op het vorige punt: in beschrijvingen kiezen journalisten graag voor 
bewoordingen als ‘topman’, captain of industry, superbonus, topmanager, enz. De 
vraag rijst of dit de verantwoordelijkheid is van de journalisten, of dat CEO’s zich deze 
aanpak graag laten aanleunen. Op al deze punten is ongetwijfeld ruimte voor een meer 
proactieve aanpak door communicatieverantwoordelijken van bedrijven. 

Eén voorbeeld: men hoort steeds vaker dat het moeilijk wordt om jong toptalent te 
recruteren. Generation Y hecht veel waarde aan kansen, een open werksfeer, work 
life balance. Zo bleek uit een studie van Pedro Debruyckere (Artevelde Hogeschooll): 
“Generatie Y is zich heel bewust van waarden: maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is belangrijk voor hen.” Gen Y-ers willen bij voorkeur werken voor een bedrijf dat die 
waarden echt belichaamt: “Ze willen een vlag waarachter ze kunnen lopen.” (bron: HRM 
Magazine, april 2010)

Wie de berichtgeving over de grootste bedrijven leest, moet bijna concluderen dat het 
zeer harde werkomgevingen zijn. Een strategie waarbij de CEO zelf moeite doet om de 
bedrijfswaarden te verkondigen (en liefst te belichamen) in contacten met de pers, lijken 
ons zeker kansen te bieden om grote bedrijven aantrekkelijker te maken in de ogen van 
jong talent.
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OVer Finn
FINN is een communicatiebedrijf met een sterke focus op innovatie. FINN zorgt ervoor 
dat bedrijven of mensen aanweziger zijn in media op sociale netwerken en in de sector 
waarin ze actief zijn. Door hun uitstraling te verbeteren helpt FINN hen om strategische 
doelen te bereiken, zoals bedrijfsgroei of rekrutering van toptalent.

OVer Auxipress
Auxipress biedt oplossingen inzake media-opvolging en -analyses die u toelaten de 
juiste beslissingen te nemen en uw strategische doelstellingen te bereiken. 
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