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Vrouwen beleggen doordachter
22/04/2013 | Van onze medewerker Michiel Leen
Ann Vancoillie sleepte onlangs de Womed award in de wacht, de onderscheiding voor
vrouwelijke ondernemer van het jaar. Samen met haar echtgenoot, Dirk Deleu, staat
Vancoillie aan het hoofd van twee kmo's in de standenbouw.

Ann Vancoillie. Lisa Van Damme
‘Ik was verwonderd om de persaandacht', zegt Ann Vancoillie. 'Blijkbaar is dat nog erg
bijzonder, een vrouw in de ondernemerswereld. Een op drie ondernemers is een vrouw, maar
dat is nog steeds een minderheid. Vrouwen van mijn generatie zijn ook de eerste die op een
expliciete manier kunnen gaan voor het bedrijfsleiderschap. Vroeger hadden vrouwen binnen
bedrijven vaak een grote betrokkenheid, maar dan bijvoorbeeld als meewerkende echtgenote.
Nooit een rol die hen een officiële leidinggevende functie gaf.'
U hebt Creaplan en Aluvision zelf opgericht?
‘Creaplan is opgericht in 1994, door mijzelf en mijn echtgenoot. We zijn destijds begonnen in
de aardappelloods bij mijn ouders in het West-Vlaamse Handzame. In 2002 verhuisden we
naar Oost-Vlaanderen, vandaag zijn we met 46 medewerkers. Creaplan verzorgt
standenbouw, displays en interieurinrichting, op projectbasis. We bieden de totaalaanpak van

een standproject aan onze klanten, vanaf het eerste ontwerp tot en met de finale realisatie van
de stand, waar ook ter wereld.'
‘Aluvision is een productiebedrijf, opgericht in 2003. Daar produceren we profielen en
systemen om standen sneller, efficiënter en ecologischer op te bouwen. Aluvision is
internationaal actief: vanaf augustus start Aluvision Inc met een sales office en een warehouse
in Atlanta (VS) en zal een expat de verdeling voor zijn rekening nemen. Aluvision groeit erg
snel. Twee jaar geleden zijn we naar een nieuw gebouw verhuisd. Toen waren we met 8
mensen, intussen al met 25. ‘
Een bedrijf in volle expansie, ondanks het huidige economische klimaat?
‘Een dergelijke economische crisis omzeil je niet, daar moet je tegenaan. Dat kun je alleen
maar door reserves in te bouwen: ondernemen met een gevoel voor risico, maar tegelijkertijd
ook een buffer opbouwen. In crisistijden kun je die immers goed gebruiken, om toch nog de
juiste beslissingen te kunnen nemen. Zoals uitbreiden in volle crisis, ja'
Wie zijn typische klanten voor uw bedrijf?
‘Diverse bedrijven, internationaal én nationaal, die een stand op maat willen. Onze klanten
komen dan ook uit diverse sectoren: zware machinerie, cosmetica, speelgoed, voeding of
automobiel, noem maar op. Onze interieurarchitecten gaan aan de slag en vertalen de
marketingstrategie van de klant naar een concreet ontwerp. Immers: de stijl, filosofie en het
imago van de klant wordt via die stand uitgedragen. Je moet dus goed kunnen luisteren.'
‘Mijn echtgenoot en ik vormen daarin een complementair duo. Hij is ingenieur van opleiding,
ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd en verbleef een tijd in het buitenland. Die
internationale blik, gecombineerd met de technische knowhow van mijn man, maken het
verschil. Wij ondernemen samen, zoals een duo mannelijke of vrouwelijke vennoten dat zou
doen.'
Bent u buiten het bedrijf nog met beleggen en investeren bezig?
‘Misschien stop ik wat te weinig tijd in privébeleggingen, maar daar staat tegenover dat we
veel tijd, energie en middelen in onze beide bedrijven investeren. Onze privéportefeuille is erg
traditioneel: een stukje verzekeringen, een stukje vastgoed, weinig aandelen.'
‘Aan beleggingen in specifieke aandelen hebben we minder goede herinneringen. In de jaren
‘90 moest je daarin mee, moest je volgen. De algemene roekeloosheid van die jaren lijkt wel
weggeëbd, er heeft toch een mentaliteitswijziging plaatsgevonden. Om succesvol te beleggen
in aandelen, moet je echt met kennis van zaken handelen. Vandaar focussen we nu op onze
eigen bedrijven.'
Beleg je als vrouw op een anderen manier?
‘Dat denk ik wel. Je neemt minder risico, gaat op zoek naar veiliger producten en misschien
wel doordachter. Mannen zullen sneller zeggen: "Hier gaan we voor!" Vrouwen willen toch
eerst een aantal vraagtekens opgelost zien. En bij aandelen zullen die vraagtekens er altijd
zijn, dus dan heb je niet veel speelruimte meer. Ik zal eerder op de rem gaan staan dan mijn
man.'

Zou de financiële sector gebaat zijn bij meer vrouwen aan de knoppen?
‘Met meer vrouwen aan de top had de economische situatie er anders uitgezien. Daarmee wil
ik niet zeggen dat de crisis zo per se vermeden had kunnen worden. We missen momenteel
sowieso de mix tussen mannelijke en vrouwelijke knowhow, ook aan de top van de financiële
wereld.'

