SASKIA VAN UFFELEN ONTVANGT DE GULDEN SPOOR VOOR ECONOMISCHE
UITSTRALING
De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor voor
Economische Uitstraling uit aan verdienstelijke personaliteiten die een opmerkelijk
spoor op sociaal-economisch gebied trekken. De onderscheiding gaat dit jaar naar
een vrouw: Saskia van Uffelen, ceo van Ericsson Belux en Digital Champion voor
België.
Saskia van Uffelen is zeker één van de uitzonderingen op de regel als het gaat over
het glazen plafond dat vrouwen zou afremmen op weg naar topfuncties. De VlaamsBrabantse die studies Lichamelijke Opvoeding op haar cv staan heeft, had als
jeugddroom om sportkampen te organiseren. Maar ze rolde uiteindelijk in een totaal
andere wereld en is vandaag gepokt en gemazeld in het milieu van de ICT en
telecommunicatie.
De voorbije kwarteeuw voerde haar eerst langs verkoops- en managementsfuncties
in diverse ICT bedrijven. Een twaalftal jaar geleden kwam ze als ceo voor België,
Luxemburg en de Europese Instellingen aan het roer te staan bij het Franse Bull.
Daar slaagde ze erin de omzet te verdubbelen en het bedrijf te transformeren van
vooral hardwareproductie naar een brede provider van ICT diensten en oplossingen.
In 2014 maakte ze de overstap naar Ericsson om het Zweedse bedrijf, met een
traditie van ruim 100 jaar in communicatie, een nieuwe dynamiek te geven als ceo
voor België en Luxemburg.
Het magazine Data News riep haar enkele jaren geleden uit tot ‘ICT Vrouw van het
jaar’ en de Belgische federale regering maakte haar tot onze eerste Digital Champion
in het kader van een breder Europees project. Als een soort ambassadeur voor de
digitalisering zet ze haar schouders onder campagnes om jongeren, en vooral ook
meisjes, warm te maken voor een toekomstige job in de digitale economie.
Van Uffelen is ook auteur van het boek ‘Iedereen Baas’. Daarin stelt ze haar inzichten
scherp over de niet te onderschatten impact van het gegeven dat vandaag vier
verschillende generaties met een erg uiteenlopende arbeidscultuur en gedachtewereld
samen op de werkvloer staan: van de naoorlogse babyboomers, de huidige prille
zestigers zeg maar, tot de jonge ‘digital natives’ die er nu volop aankomen.
“Alleen al voor het frisse teamgerichte spelverdeler-type van leiderschap dat zij
uitstraalt en voor haar management van menselijk kapitaal past Saskia van Uffelen
uitstekend in het rijtje van laureaten van de Gulden Spoor voor Economische
Uitstraling”, zegt An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw die
jaarlijks de onderscheiding uitreikt. “Maar bovendien toont ze zich ook als een straffe
madam in de manier waarop ze haar top-job combineert met een engagement voor
een digitaliseringsupdate van ons onderwijs en met acties om de digitale kloof voor
kansarmere groepen in de informatiemaatschappij te dichten”
Saskia van Uffelen krijgt de onderscheiding op 11 juli om 18 uur tijdens de
feestzitting ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van
Antwerpen.
De uitreiking van de Gulden Sporen kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen Feest!
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Recente voorgangers als Gulden

Spoordrager zijn o.m. Eddy Bruyninckx, Antoon Dieusart, Jan-Pieter Denul, Peter
Leyman, Frans Crols, Urbain Vandeurzen, Dirk Vyncke, Chris Maene, Joachim Coens,
Gert Verhulst & Hans Bourlon, Esmeralda Peleman, de familie Van Rompuy (Argenta),
Luc Tack, Hein Deprez en Fernand Huts.
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