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Ondernemen

INTERVIEW
emmanUel vanbrUssel

We ontmoeten Christine en Birgit
Conix in Antwerpen, de stad van
hun jeugd. Locatie: het hoofdkwar-
tier van Bank Van Breda, het voor-
maligegoederentreinstationaande
kaaien. Het architectenbureau van
Christine Conix heeft het gebouw
gerestaureerd, uitgebreid enherin-
gericht. ‘Eenknipoognaarmijn zus
en mijn financeachtergrond’, zegt
Birgit. ‘Ook als architectmoet je de
centen tellen. Eerst rekenen, endan
tekenen. Want je moet duurzaam
omgaan met het budget van de
klant’, vult Christine aan.
Beidenhebbeneendrukjaarach-

ter de rug. Birgit is sinds oktober
2013aandeslagals financieeldirec-
teur van het telecom- enmediabe-
drijf Telenet.Het isdeeerstekeerdat
ze CFO is van een beursgenoteerd
bedrijf, na hoge financiële functies
bijHeinekenen Johnson&Johnson.
Christinewas indeweeromdevorig
jaarbeklonken fusievanhaararchi-
tectenbureau en sectorgenoot
RDBM in goede banen te leiden.

Maarnoemdezussengeen ‘straf-
femadammen’. Ze houdenniet van
die uitdrukking. Christine: ‘Watwil
dat zeggen?Erzijnevengoedsterke
mannen. Ikhebhet insollicitatiege-
sprekken nooit belangrijk gevon-
denof ereenvrouwofmanvoormij
zat.’ Birgit: ‘Mee eens, de kwaliteit
primeert. In eenmanagementteam
is hetwel beter dat je eenmix hebt,
net zoals verschillendeculturenbij-
dragenomtoteenbeterebesluitvor-
ming te komen.’

Jullie carrières contrasteren. Ter-
wijl de ene zichopwerkt in grote
multinationals, bouwtde andere
haar eigenbedrijf uit.
ChristineConix: ‘Datklopt,maarer
zijnookheel veel vergelijkingspun-
ten. Als architect geef je het beste

van jezelf voor de klant, aan wie je
verantwoordingmoet afleggen. In
een grote onderneming zal die
klantgerichtheid er ookwel zijn.’
Birgit: ‘Vooral in een bedrijf als Te-
lenet. De klant heeftmeer inspraak
gekregen door de opkomst van de
socialemedia. Jeweetmeteenwatde
klant denkt. Er zijn nogparallellen,
zoals dematuriteitsfase van de be-
drijven, elkophuneigen schaal. Te-
lenet is geëvolueerd van een snelle
groeier naar eenmatuur Bel20-be-
drijf.Hoega jedaarmeeom?Jemoet
je structuur anders inrichten om
snel te reageren op demarkt. Daar
heeft Christine ook mee te maken
gehad.’
Christine: ‘Klopt. Ik ben nu 35 jaar
bezig. Ik ben begonnen opde hoek
van de keukentafel. Telkens als je
team tien medewerkers meer telt,
moet jeweernadenkenoverde juis-
te structuur. Zo ook zijn we gefu-
seerdmetRDBM,omdatdebureaus
complementairmet elkaar zijn. En
wieweet groeit het bureaunog ver-
der, tot Birgit bijmij komt sollicite-
ren om CFO te worden. Bereid je
maar voor, Birgit.’ (hilariteit)

Haduelkaars jobkunnendoen?
Christine: ‘We zijn niet voorbe-
stemd. Ikhadevengoedineengroot
architectenbureaukunnenwerken.
Ik zouwel niet de rol van CFO kun-
nenopnemen,het zoueerder iets in
de creatieve sfeer zijn.’

Waren jullie als tieners ook al lei-
dersfiguren?
Birgit: ‘Jewordtnietgeborenals lei-
der,datontwikkeltzichcontinu.Lei-

derskunnen leren.Hetklassieke lei-
derstype - iemanddie commando’s
uitdeelt en zichzelf slimmer vindt
dan zijn team - is voorbijgestreefd.
Ik benmeer gefascineerd door lei-
ders diemidden in hun team staan
en zo invloeduitoefenen.’

Is uw zus een rolmodel?
Christine (verbaasd): ‘Ik voorhaar?
Dat denk ik niet.’
Birgit: ‘Voormij toch wel, hoor. Ik
weetwat ikvan joukan leren,Chris-
tine: de gedrevenheid en passie bij
projecten. Jegaat rechtop jedoelaf.’
Christine: ‘In zekere zin ben jij ook
eenrolmodelvoormij.Toen je inter-
nationaalbezigwas,was iknogheel
lokaal in Antwerpen aan het bou-
wen. Daar keek ik enormnaar op.’

Is er onderlinge concurrentie?
Samen: ‘Neen.’ (gelach)
Christine: ‘Wat een idee.’
Birgit: ‘Integendeel.We volgen el-
kaars carrière en steunen elkaar.’

Zijn julliewereldveroveraars?
Birgit: ‘Nee,maarvan thuisuitwer-
denwewel dewereld ingestuurd.’

Christine: ‘Gedrevenheid,passie en
ervoor gaan. Dat kregenwemee.’

Hoehardwerken jullie?
Christine: ‘Ik denk dat je niet iets
kuntbereiken zonder er iets voor te
doen.Hardwerken iseennoodzaak.
Hetaantalurenreken iknietuit.Ar-
chitectuur is als eenhobby.’
Birgit: ‘Dathangtaf vandecarrière-
fase waar je in zit. Als je begin de
dertig bent, moet je alle financiële
modellen uitrekenen en dat doe je
dan soms tot midden in de nacht.
Maarmet de jaren vind je beter de
balans tussenwerk enprivé.’

RenéHex, uwbaas bij Janssen
Pharmaceutica, herinnert zich
dat u zo vroeguit zwanger-
schapsverlof terugkwam,dat er
problemen rezenmet de verzeke-
ring.
Birgit: ‘Dat verdient geen schoon-
heidsprijs.Datweet iknuookwel. In
mijn geval is de balans in de loop
der jarenpositief geëvolueerd.’

Jullie hebben eenbaanmet strak-
kedeadlines. Gaan jullie daar an-
dersmeeomdanvroeger?
Christine: ‘Bij mij is dat hetzelfde
gebleven.’
Birgit: ‘Ik gaerbetermeeom.Vroe-
ger las ik nog tot laat ’s nachts rap-
portenna. Nuwerk ik efficiënter en
verlies ikmenietmeer in details. Ik
kanookrekenenopeengoedteam.’
Christine: ‘IkzouBirgitweleensaan
hetwerkwillen zien. Ik zouhet niet
kunnen, al die cijfers in je hoofd
stoppen en daar nog een zicht op
krijgen.’

Gaan jullie tijdens vakanties vol-
ledig offline?
Birgit: ‘Dat wil je wel en het mag
ook van Telenet.Maar dat gaat niet.
Je voelt je comfortabeler als je even
op je smartphonekuntkijken.Zit er
niets dringends tussen? Dat geeft
gemoedsrust. Ik kijk elke dag naar
de beurskoers, moet ik toegeven.
Maar dat duurtmaar een seconde.’
Christine: ‘Met het gezin kiezenwe
somsvakantieszonderarchitectuur,
trekkings of zo. Maar als ik in een
vreemde stad ben, let ik automa-
tisch op de gebouwen en de archi-
tectuur.Wie niet? Zoals gezegd: ar-
chitectuur is ookmijn hobby.’

Wat is het geheimvan jullie suc-
ces?
Birgit: ‘Hetdraaitomdepassievoor
wat je doet. Bij Telenet heeft ieder-
een dat, wat aanstekelijk werkt.
Maar ikdenkookdatmijn zus en ik
dezakenmetdezelfdehumorbena-
deren, ook buiten hetwerk. Jemag
jezelf niet al te serieus nemen.’

birgit en christine conix: ‘We volgen elkaars carrière en steunen elkaar.’ © DRIES LUYTEN

BIO
BIRGIT CONIX

49 jaar
Financieel directeur (CFO)
bij Telenet.

Over haar overstap
naar Telenet:
‘Je leest veel over Liberty, onze
grootste aandeelhouder. Maar
ik ben positief verrast. Telenet is
een bedrijf op zich, met een
Vlaamse cultuur en insteek. Het
is de optimale mix. En we heb-
ben onafhankelijke aandeelhou-
ders. Bij Johnson & Johnson heb
je het gevoel voor een grote
Amerikaanse multinational te
werken. Dat is anders bij Tele-
net. Telenet is Vlaams, met Li-
berty Global als internationale
aandeelhouder.'

BIO
CHRISTINE CONIX

59 jaar
Leidt met twee vennoten een
architectenbureau met 65 werk-
nemers.

Over architectuur:
‘We staan voor duurzame con-
textuele architectuur. Elk pro-
ject is daarbij een uniek ant-
woord op een unieke plek. Ik
geloof niet in architectuur die
met een helikopter ergens een
object dropt. De plek is het uit-
gangspunt, de habitat is de es-
sentie van architectuur. De be-
schikbare ruimte is schaars en
gebouwen dienen de tijd te
doorstaan. Elk project moet een
duurzaam antwoord bieden.’

met de jaren vind
je beter de balans
tussen werk en privé.

CFO TELENET
birgit conix

Hard werken is een
noodzaak. Het aantal
uren reken ik niet uit.
architectuur is
als een hobby.

ZAAKVOERSTER CONIX
RDBM ARCHITECTS
cHristine conix

‘Elkaars concurrent?Wateen idee’
Birgit Conix is financieel direc-
teur van Telenet, grote zus Chris-
tine is zaakvoerster van Conix
RDBMArchitects. De twee zussen
hebben elk ophunmanier de za-
kelijke top bereikt. Een gesprek
over carrière, deadlines en
vakantie.

Uber zal zijn recht
verdedigen omde
dienst in berlijn aan
te bieden, en de
chauffeurs die hem
willen gebruiken.

EENWOORDVOERDER VAN DE
TAXI-APP Uber zet zich schrap
voor een verbod op de dienst
in Berlijn.

Ruim een week nadat een recht-
bank in Amsterdam besloot dat
Ageas een schadevergoeding
moetbetalenaangedupeerdeFor-
tis-beleggers, blijft het schade-
claims regenen tegen de verzeke-
raar. De Nederlandse vereniging
ConsumentenClaimmelddegiste-
ren dat ze 1.000meldingen heeft
gekregenomzichaantesluitenbij
een nieuwe procedure tegen
Ageas. Een honderdvijftigtal van
die nieuwe aanmeldingen komt
van gedupeerde Fortis-beleggers
uitBelgië, zegtdeorganisatienog.
FortisEffect, de belangengroep
rond advocaat Adriaan De Gier,
heeft naar eigen zeggen 7.000ge-
dupeerden aangetrokken.

Bij het biofarmabedrijf Uteron
Pharma, gespecialiseerd in ge-
neesmiddelenvoorvrouwen,drei-
gen 30 onderzoekers aan de deur
te worden gezet, de helft van het
aantal werknemers. De Ameri-
kaanseeigenaarActavis (hetvroe-
gere Watson Pharmaceuticals),
die het bedrijf begin vorig jaar
overnam,wil de onderzoeksafde-
ling sluiten. EgidioDi Panfilo van
de socialistische vakbond wijst
eropdatdeAmerikaanseeigenaar
zich bij de overname heeft geën-
gageerd om de activiteiten van
Uteron voort te ontwikkelen en
dat het bedrijf regionale steun
kreeg.Hijwildatdedirectie ende
Waalse overheid die beloftes na-
komen.

1.000nieuwe
Fortis-claims tegen
verzekeraarAgeas

30 jobsbedreigd
bijUteron
PharmainLuik

JUSTITIE

FARMA

Hostessen van Etihad enAlitalia poseren voor de aanvang van een
persconferentie van beide luchtvaartmaatschappijen in Rome. Eti-
hadkooptbijnadehelft vanAlitaliavoor560miljoeneuro.Bijde Ita-
liaansemaatschappij zouden ruim 1.600 jobs sneuvelen. © REUTERS

LUCHTVAARTALLIANTIE

LUCHTVAART

2,3miljoen
brussels airport kreeg in juli
2,3 miljoen reizigers over de
vloer. Daarmee is het vorige
passagiersrecord van juli
2000 gebroken.

maaike van melckebeke

De Belgische quinoa is voorlopig
beperkt tot een proefveld van
13hectare isRhisnes, eendorpje in
Namen. De opbrengst wordt ge-
raamdopzo’n20 ton.Wereldwijd
werd vorig jaar 73.000 ton van de
zaden geproduceerd. Wegen op
de wereldmarkt is dus nog niet
voormorgen,maar het Belgische
proefveld zegt veel over de popu-
lariteit vanhet ras.
Quinoa isnietnieuw.Hetgewas

wordt al 5.000 jaar geteeld op de
hoogvlaktes van de Andes. Het
koude klimaat, de schrale grond
ende felle zonzijn idealeomstan-
digheden voor het gewas. Wel
nieuwisdehyperondhetproduct.
Sinds onderzoek uitwees dat de
zaden van de plant boordevol ei-
witten, vitaminen, ijzer en goede
vetten zitten,wil iedereende rijst-

en pastavervanger in huis en is de
vraag exponentieel gestegen. In
Bolivia -degrootsteproducentvan
quinoa - is de productie tussen
2000 en 2012 verveertigvoudigd
naar 58.000 ton.
Toch kunnen de ‘oude’ produ-

centende groeiende verkoop am-
perbijbenen.Methogeprijzen tot
gevolg. Een ton quinoa is - afhan-
kelijk vandevariant - vandaagge-
makkelijk tot 8.000dollarwaard.
Door die hoge prijzen wordt het
ookvoorEuropeseboeren interes-
sant omhet gewas te kweken.
Robert van Loo, onderzoeker

aan de Nederlandse universiteit
vanWageningen, wist door krui-
singen een ras te creëren dat kan
gedijen in eenWest-Europees kli-
maat. Bovendien zijn de zaden
minderbitterdanhunBoliviaanse
variant,waardoordeschilniet lan-
ger verwijderdmoetworden, wat
eendure aangelegenheid is.
De universiteit commerciali-

seert de rassen sinds 2007 en van-
daagstaat er 1.200hectarequinoa
in Frankrijk en zo’n 30 hectare in
Nederland. Ookde Belgische pro-
ducent gebruikt de Nederlandse
variëteit.

InWalloniëwordt einddeze
maandde eerste Belgische
quinoa geoogst. Door de hype
rondhet eeuwenoude ‘super-
graan’, wordt het nu ook voor
Europese boeren interessant
omhet gewas te kweken.

EersteBelgischequinoa
klaarvooroogst
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