
ANN CALUWAERTS, BURGERLIJK INGENIEUR EN TOPVROUW BIJ TELENET

ALUMNI

limlachend komt Ann 
Caluwaerts de vergader-
ruimte binnen, zes hoog 

in Woluwe. Ze oogt uitgeslapen. “Ik 
heb nochtans om vijf uur deze morgen 
mijn zoon weer op het vliegtuig naar 
Zürich gezet, waar hij op Erasmus zit. 
Hij is vierdejaars burgerlijk ingenieur 
aan de KU Leuven en ook mijn jongste, 
die nu 17 is, overweegt die studie. Mijn 
oudste werkt en volgt een marketing-
opleiding in avondonderwijs.”

Zelf stamt ze uit een warm Zweve-
gems nest. “Het was geen ingenieurs-
familie, maar mij leek die richting in-
teressant omdat ze me een waaier aan 
mogelijkheden zou geven. Ik hield 
ook van een uitdaging. De definitie-
ve trigger kwam van mijn leerkracht 
scheikunde die zei: ‘Ingenieur is geen 
beroep voor meisjes.’ Dat hij dat in de 
jaren tachtig nog durfde te zeggen …”

“In de aula was ik inderdaad een van 
de weinige meisjes, maar ik stond mijn 
mannetje. Tijdens een bedrijfsreis in 
het derde jaar leerde ik mijn echtge-
noot kennen, waarna ik op vlinders 
leefde. Ook op andere vlakken bloeide 
ik open. Ik ging naar feestjes en werk-
te mee aan de jaarlijkse revue waarin 
de studenten de proffen nadeden. Mijn 
rol was die van Mieke, de assistente 
van de prof analyse, het buisvak. Ze 
had blonde krullen.” Ze lacht geamu-
seerd. “Ik had in mijn jeugd al toneel 
gespeeld – ik ontwikkel graag zowel 
mijn numerieke linkerhersenhelft als 
de creatieve rechterkant – en genoot 
erg van de revue.” 

“Het frappante is dat ik in mijn kan-
didaturen gedisciplineerder was, maar 
in de licenties betere resultaten haalde, 
wellicht omdat ik me beter in m’n vel 
voelde. Ik zeg het vandaag tegen mijn 

team: zorg dat je plezier vindt in wat je 
doet, dan kun je zoveel meer.”

 
Gandhi
Caluwaerts heeft een zwak voor wis-
kunde. “Als je de gave hebt, is het als 
een boeiend spel, maar tot mijn grote 
bezorgdheid kiezen nog altijd wei-
nig meisjes voor STEM-richtingen 
(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics – red.) En dat terwijl er 
vandaag in de technologische sector in 
België 30.000 vacatures niet ingevuld 
raken door een tekort aan digitale ex-
perten en technische profielen.” 

“De overwegend mannelijke facul-
teiten gebruiken termen als ‘coderen’, 
‘management’ en ‘labs’ om jongeren 
aan te trekken, maar analyses bewij-
zen dat die minder appelleren aan 
vrouwen. Zij kiezen nu vaak voor de 
zorg. We moeten hen zeggen dat ze 
via een STEM-studie bijvoorbeeld 
mee kanker de wereld uit kunnen hel-
pen, misschien meer dan als dokter 
of verpleegster.”

“De technologie is onze wereld zo 
drastisch aan het veranderen dat men-
sen over honderd jaar zullen terugkij-
ken op deze tijd alsof het de verre mid-
deleeuwen waren. Zaken als artificiële 
intelligentie en augmented reality zul-
len de realiteit hertekenen op een ma-
nier die we nu moeilijk kunnen vatten. 
We zijn dan ook lineaire denkers. Ex-
ponentieel redeneren is lastig.”

“Waar we wel zeker van kunnen zijn, 
is het belang van adaptability. Mensen 
zullen flexibeler dan ooit moeten zijn 
en levenslang leren. Gandhi zei, en 
het is mijn levensmotto: leef alsof je 
morgen zult sterven, leer alsof je eeu-
wig zult leven. Universiteiten moeten 
volgens mij een strategisch toekomst-

plan hebben met als speerpunt wat ik 
STEMpathie noem. De volgende ge-
neraties moeten niet alleen over di-
gitale kennis maar ook over soft skills 
beschikken, zoals empathie, zin voor 
samenwerking en communicatie. 
Meisjes zijn daar vaak iets beter in, 
vandaar dat we hen zo nodig hebben.”

 
170 jaar wachten?
Een kwart van de vrouwelijke 
Bel 20-directieleden werkt bij Telenet. 
“Hier zie ik dagelijks wat een rijkdom 
dat is. Er is minder machogedrag, meer 
samenwerking en meer begrip voor 

persoonlijke situaties. Toen onze CEO 
op een eerste september ‘s avonds wil-
de doorwerken, protesteerde ik dat ik 
de verhalen van mijn kinderen wilde 
horen. Een vrouwelijke collega trad me 
meteen bij. Dat maakt het gemakkelij-
ker dan in een omgeving met alleen 
mannen die pizza’s bestellen en ver-
der vergaderen.”

“Mannen twijfelen doorgaans min-
der aan zichzelf. Ze zeggen: ‘Ik ken 70 
procent van de job dus ik kan dat’, ter-
wijl vrouwen bezorgd zijn over de an-
dere 30 procent. Daarom moeten vrou-
wen een extra push krijgen. De sleutel 
ligt bij de CEO. Die moet van gender-

gelijkheid een prioriteit willen maken. 
Precies daartoe riep ik op in mijn open 
brief (op de recentste Vrouwendag – 
red.). Ik was verrast door de vijftig gro-
te namen – zoals de CEO’s van Solvay, 
KBC en Torfs – die hem onderteken-
den en door de vele vrouwen die me 
zeiden de krachten te willen bundelen.” 

Ze broedt nu op mogelijke verdere 
stappen. “Volgens het World Econo-
mic Forum zal de loonkloof tussen de 
seksen pas in 2186 gedicht zijn, maar 
170 jaar wachten vind ik veel te lang. 
Er is niet één magische oplossing, maar 
het zou helpen mochten we alvast best 
practices delen. Zo kun je werknemers 
trainen om te leren omgaan met hun 
onbewuste vooroordelen.” 

In oktober liet Caluwaerts in De 
Standaard optekenen dat ze uit princi-
pe niet meer lacht om schunnige mop-
pen, ze geven het verkeerde signaal. 
“Waar vrouwen leiding geven, is er ge-
woon minder seksisme. Ik ben blij dat 
mijn functie me toelaat de bewustwor-
ding te vergroten.”

 
Thuiskomen
Caluwaerts werkt in de hoogste regi-
onen van Telenet. Ze begon er in 2011, 
op haar 45ste. De tien jaren daarvoor 
noemt ze de moeilijkste uit haar loop-
baan. Ze werkte toen bij de Britse 
telefoonmaatschappij BT en reisde 
vaker dan haar lief was, tot vier da-
gen per week. “Terwijl ik aan het ver-
bouwen was en drie jonge kinderen 
had. Evenementen op school moest 
ik vaak missen. Ik heb toen absoluut 
getwijfeld, maar het duurde nog even 
eer ik concludeerde dat ik echt geen 
energie meer uit mijn job haalde. BT 
was aan het afslanken en ik stond als-
maar verder van de klant. Toen een 
headhunter me contacteerde voor 
een directiefunctie bij Telenet waagde 
ik de sprong – een van de beste van 
mijn leven.”

“Het was best een grote stap, want 
bij Telenet kwam ik voor het eerst in 
een consumentenomgeving terecht, 
ging ik lokaal in plaats van internatio-
naal werken en moest ik de onderhan-
delingen met mediagroepen voeren: 
drie nieuwe aspecten voor mij. Maar ik 
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Ann Caluwaerts (52) is Chief Corporate Affairs bij Telenet, heeft drie op-
groeiende zonen en een druk sociaal leven. Ze gaat minstens een keer per 
week lopen, volgt pilateslessen én versterkt de #metoo-beweging. Hoe ze dat 
allemaal vrolijk weet te combineren? Ze verklapt ons haar geheim.
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“ Waarom zou je 
niet boven het maaiveld 
mogen uitsteken?”

LEVEN
na 
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Mijn leerkracht 
scheikunde gaf 

me het definitieve 
zetje. Hij zei: 
‘Ingenieur is 

geen beroep voor 
meisjes.’ Dat hij 
dat in de jaren 

tachtig nog durfde 
te zeggen …
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had een goede klik met de CEO (toen 
Duco Sickinghe – red.) en de directie. 
De waarden van dit bedrijf zijn ook 
de mijne: passie, teamwerk, innovatie. 
Het voelde als thuiskomen.”

Als Chief Corporate Affairs legt 
ze zich toe op de interne en externe 
communicatie en op externe relaties. 
Haar team telt 66 mensen. “Net ge-
noeg om ze nog allemaal te kennen. 
De grootste voldoening haal ik trou-
wens uit mijn mensen coachen. Ik wil 
ze doen groeien, want dan krijgt ons 
hele team vleugels en wordt mijn job 
ook gemakkelijk.”

“Als bedrijven moeten we anders 
omgaan met expertise, vind ik. Waar-
om promoveren we altijd hiërar-
chisch? Niet iedereen haalt energie 
uit managen. Waarom topspecialisten 
niet als experten profileren naar de 
buitenwereld, hen jonge collega’s la-
ten coachen of gewoon financieel be-
lonen? Iemand met een buitengewone 
skill mag van mij meer verdienen dan 
zijn baas.”

 
Hallo hersteller
Het is meteen haar achilleshiel: net 
omdat ze zo gelooft in haar team en 
bedrijf raakt kritiek haar diep, zegt 
ze. Vorige maand nog, toen Telenet 
voor 100 procent eigenaar werd van 
De Vijver Media, klonk het dat het be-
drijf te machtig wordt. “Zonder onze 
steun zouden zenders als vier en vijf 
verdwijnen en dat verarmt de keuze 
van de kijker”, countert Caluwaerts. 
“Vergis u trouwens niet: wij hebben 
maar 3.300 werknemers tegenover de 
14.000 van Proximus, en tegen wereld-
spelers als Netflix en Facebook kun-
nen we niet op.” 

“Maar omdat we met Telenet blijven 
groeien en communiceren noemen 
sommigen ons machtig. Zolang we de 
underdog waren, waren we graag ge-
zien, maar in Vlaanderen mag je niet 
boven het maaiveld uitsteken. On-
langs toonde een ronduit verontrus-
tende statistiek dat het ambitieniveau 
van Belgische scholieren het laagst in 
Europa is. We moeten echt af van die 
zesjescultuur.”

°1966, Zwevegem
 
Gestudeerd
1985-1990: licentiaat 

burgerlijk ingenieur 
(KU Leuven)

2003: Advanced Finance 
for Executives (London 
Business School)

 
Loopbaan
1990-1994: product 

manager bij Lernout & 
Hauspie

1994-2011: werkt voor BT, 
waar ze opklimt tot Senior 
Vice President Strategy & 
Transformation

Sinds 2011: aan de slag bij 
Telenet, waar ze intussen 
Chief Corporate Affairs is

 
Privé
Getrouwd, woont in Bertem
Heeft drie zonen: Jelle (24), 
Wout (22) en Thijs (17)

Wie is Ann 
Caluwaerts?

In een alsmaar digitalere wereld wil je 
toch dat er een hersteller langskomt in 
plaats van tegen een chatbot te moe-
ten praten?” 

Het zit haar hoog. “Ik ben verant-
woordelijk voor communicatie en 
wil dus nog beter uitleggen waarmee 
Telenet bezig is. Ik kan het ook ge-
woon niet aanvaarden als we onheus 
behandeld worden. Gelukkig haal ik 
veel intrinsieke motivatie uit de socia-
le projecten die we sponsoren: BeCo-
de, dat een divers, Brussels jongeren-
publiek opleidt tot webontwikkelaars, 
of CoderDojo, dat duizenden kinde-
ren per maand laat kennismaken met 
de fun van coderen.”

Schlagerfestival
Ze hoopt haar engagement nog uit te 
breiden. Naast gaan lesgeven – “een 
meisjesdroom” – en CEO worden 
– “ooit wil ik de eindverantwoorde-
lijkheid over een interessante onder-
neming” – is een derde toekomstpiste 
vrijwilligerswerk. “Want ik vraag me 
soms af of ik voldoende bijdraag, ge-
zien het enorme geluk dat me al te 

beurt gevallen is. Ik heb drie fantas-
tische kinderen, een partner die me 
altijd steunt, een mooie carrière en 
veel vrienden.”

“Met één vriendin ga ik al jaren lo-
pen, soms één keer in de week, soms 
drie keer. Hoe meer stress we hebben, 
hoe langer en rapper we lopen”, glim-
lacht ze. “Het is een ideale manier om te 
relativeren, net als pilateslessen volgen, 
met vriendinnen naar het schlagerfes-
tival gaan of een uurtje lezen in de zon. 
Ook in de moeilijke jaren maakte ik 
daar tijd voor. Ik regelde kinderopvang 
en poetshulp zodat ik momenten over-
hield voor wat mij echt oplaadt.”

“In 2008, tijdens mijn jaar loop-
baanonderbreking, volgde ik gi-
taarlessen, richtte ik mijn huis op-
nieuw in, leerde Italiaans koken en gaf 
een straatfeest: allemaal dingen die al 
langer op mijn lijstje stonden. Ik leef-
de trager en bouwde vriendschappen 
op die nu nog altijd mijn beste zijn. 
Als we op een mooie zomeravond sa-
men doorzakken, besef ik: ik doe mijn 
job ongelooflijk graag, maar dit is 
even belangrijk.” 

“Telenet wil vooruit en heeft de 
beste intenties. In tegenstelling tot 
spelers als Netflix investeren wij in 
lokale producties zoals De Dag – een 
fantastische reeks. Daarin maken we 
het verschil, net als in het persoonlijke. 

Mannen twijfelen 
doorgaans minder 

aan zichzelf. 
Ze zeggen: ‘Ik ken 
70 procent van de 
job dus ik kan dat’. 

Vrouwen zijn 
bezorgd over de 

andere 30 procent. 
Daarom moeten 

zij een extra push 
krijgen.


