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‘Mijn diploma dient niet om aan de muur te hangen’ 
 

 

 
Als coming lady van de invloedrijke zakenfamilie Van Waeyenberge, 

huldigt ze doorgaans de discretie. Maar als voorzitter van Jong Voka wil 

Giulia Van Waeyenberge nu toch naar buiten treden. 'Er is veel negativiteit 

in de pers. Maar het heeft geen zin de tegenstellingen op te zoeken.' 

  

Het contrast tussen haar twee functies is groot. Sinds september is Giulia Van 

Waeyenberge, telg van de derde generatie van de bekende zakenfamilie, 

investeringsmanager bij de familieholding De Eik. Daar geldt de regel 'pour 

vivre heureux, vivons cachés'. Maar als voorzitter van Jong Voka 

- de jongerenafdeling van de werkgeversorganisatie, intussen met 1.500 leden - 

klimt ze vanmiddag wel op het podium omde inspiratiemeeting voorafgaand aan 

het jaarlijkse Voka-congres op gang te trekken. Ze glimlacht. 'De rol is anders, 

ja. Maar dat is geen probleem. Ik doe graag wat ik doe bij Voka. Ik wil me 

maatschappelijk engageren. Ik heb van jongsaf geleerd dat je je talenten moet 

inzetten om iets uit te bouwen. Een diploma dient niet om aan de muur te 

hangen.' 

 

Met haar mandaat bij Voka volgt Van Waeyenberge een familietraditie. Haar 

oom Piet, de sterke man bij de familieholding De Eik en de voorbije decennia 

een invloedrijk bestuurder in het Belgische bedrijfsleven, was tussen 1989 en 

1993 voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie, toen nog het VEV. 

Vandaag is hij erevoorzitter. 



Toch is Giulia niet van uit de familie naar voren geschoven, verzekert ze. 

'Michel Delbaere, de voorzitter van Voka, heeft me gevraagd. En ik heb geen 

seconde getwijfeld. De mentaliteit bij jongeren is aan het veranderen. Er is meer 

respect voor ondernemers, er is een evolutie naar 'mislukken mag, je kan 

opnieuw beginnen'. Maar er is nog een lange weg te gaan. Dus moeten 

we de vraag stellen: hoe stimuleren we jongeren om de sprong te wagen? Er 

moet een goed startersklimaat zijn, meer flexibiliteit en een vangnet voor als het 

fout gaat. De jongeren van vandaag zijn de captains of industry van morgen. Zij 

zullen welvaart creëren.' 

 

'De jongste tijd is er veel negativiteit in de pers. Over ondernemerschap, 

met de stakingen tegen de regering. Maar uiteindelijk moeten we samen vooruit, 

het heeft geen zin de tegenstelling op te zoeken. Als je ver genoeg durft te kijken 

- en met Jong Voka hebben we de oefening gedaan samen met stakeholders 

zoals vakbonden, academici, studenten en politici - zie je dat iedereen 

eenzelfde soort samenleving wil.' 

 

Ze wikt haar woorden. Aarzelt soms even. Een vraag over haar standpunt in 

het debat over meerwaardebelasting kaatst ze terug. Geen onderwerp voor Jong 

Voka, maar voor Voka. 'Ik wil daar niet op ingaan. Maar het belangrijkste is dat 

mensen bereid blijven om de grote risico's die aan ondernemen vasthangen, te 

nemen. Dat investeren en innoveren gestimuleerd worden.' 

 

Toen ze haar mandaat bij Voka opnam, had ze het aanvankelijk niet 

gemakkelijk, zo wordt gezegd. 'Een kwestie van alle neuzen in dezelfde richting 

te krijgen', zegt ze daar nu over, zonder in detail te treden. Op de vraag of ze - 

met een achtergrond bij de bankinstelling Merrill Lynch en dan als 

investeringsmanager bij de Boël-holding Sofina en nu het familievehikel De Eik 

- zelf genoeg ondernemer is om een draagvlak te creëren, antwoordt ze 

duidelijk. 'Ik heb het ondernemen van jongsaf meegekregen. Ik zie De Eik niet 

als investeerder, we zijn een langetermijnaandeelhouder. Dat betekent ook mee 

nadenken: hoe gaan we dit bedrijf verder uitbouwen? We zijn met vijf 

investeringsmanagers en die hebben soms een echte operationele rol bij onze 

participaties.' 

 

De wortels van De Eik gaan terug tot de zuivelhandel die haar grootvader 

Camille Van Waeyenberge oprichtte. Die historische activiteit werd in 2012 

afgestoten. In 2013 was De Eik goed voor een geconsolideerd balanstotaal van 

178 miljoen euro, met belangen in uiteenlopende sectoren als voeding, 

distributie, vastgoed, media en logistiek. De holding bezit ook 50 procent van 

het Luxemburgse private-equityvehikel Indufin, die dezer dagen in de running is 

om de naai- en modeketen Veritas over te nemen. 



Van Waeyenberge wordt in de wandelgangen nu al een sterke coming lady 

in de zakenwereld genoemd. Ze blijft er nuchter bij. 'Ik vind het belangrijk 

met de twee voeten op de grond te staan. Ik ben de eerste om kritisch te zijn over 

mezelf. Je moet dingen in handen durven te nemen. Ik ben mijn broer Michaël 

verloren aan leukemie toen hij 18 was. Hij was 16 toen hij ziek werd. We waren 

heel close, hij was een jaar jonger dan ik. Ik vergeet nooit hoezeer hij 

wilde leven, genezen. Zijn doorzettingsvermogen was enorm.' 

 

Maar resultaten boeken, zo gelooft Van Waeyenberge, is een kwestie van 

teamwork. Ze hamert steeds op samenwerking. 'Wij hebben dat ook 

in de familie. De band bij de derde generatie is erg stevig. Alleen door samen te 

werken kan je zaken echt in beweging zetten. Met de vuist op tafel slaan is niet 

mijn manier om iets te veranderen.' 

 

Het netwerken heeft ze alvast in de vingers. Haar mandatenlijst is erg lang voor 

een prille dertiger. Via haar echtgenoot Michaël Saverys, zoon 

van de ondernemer Marc Saverys en actief in het directiecomité 

van de scheepvaartgroep CMB, is ze gelinkt aan een van de machtigste 

ondernemersfamilies in Vlaanderen. 'We leren ook nog van elkaar', lacht ze. 'Al 

zijn de weekends heilig.' 

 

BIO Giulia Van Waeyenberge 

32 jaar. 

Diploma burgerlijk ingenieur elektrotechniek (KU Leuven), master in applied 

economics (Singapore Management University) met stage bij ABN AMRO in 

Singapore. 

 

Werkte voor de investeringsbank Merrill Lynch in Singapore en Londen en 

werd in 2010 investeringsmanager bij de Boël-holding Sofina. Sinds september 

is ze investeringsmanager bij De Eik, de familiale holding van de Van 

Waeyenberges. 

 

Bestuurder bij Eurobrokers (logistiek), Velleman (distributie van elektronica). 

Vicevoorzitter van de werkgeversorganisatie Voka en voorzitter van Jong Voka. 

Bestuurder bij MVW-fonds onder de koepel vande Koning Boudewijnstichting, 

het fonds voor kankeronderzoek ter nagedachtenis van haar overleden broer. 

Actief bij Women on Board, Bu!ld, FBNet en De Warande. 

 

Gehuwd met Michaël Saverys (manager bij CMB), drie zonen 
 


