PERSBERICHT
HERMAN DAEMS IS LAUREAAT VAN 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 het sociaal-economische terrein trekken. De onderscheiding gaat dit jaar
naar Herman Daems.
Herman Daems is één van die witte raven die erin slagen een pendelbeweging
tussen het academische milieu en de financieel-economische wereld tot een
succesverhaal te maken.
De professor-emeritus inspireerde vele jaren studenten in de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven. Maar hij gaf ook lange tijd colleges
bedrijfsstrategie en corporate governance als gasthoogleraar aan de prestigieuze
Harvard Business School, aan de University of California in Los Angeles en aan IESE
in Barcelona. Vandaag is hij voorzitter van de Leuvense universiteit.
Maar ‘de ondernemende professor’ zoals hij wel eens genoemd wordt, bouwde ook
een toch wel indrukwekkend palmares uit in het bedrijfsleven bij ondernemingen als
het toenmalige Belgacom, Glaverbel, Telenet, Barco
Lannoo, Coware, GIMV,
vroeger bekend als de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen, en
andere. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van BNP Paribas
Fortis. Hij was de architect achter de plannen voor de hervorming van de VRT in
1995 en ontwierp het Strategisch Plan voor Limburg SALK na de sluiting van Ford
Genk. Hij maakt ook deel uit van de selecte groep experten die de impact van de
Brexit op onder meer het bedrijfsleven in Vlaanderen moet bestuderen. en is de
auteur van een veertiental boeken.
“Herman Daems kan bogen op een grote, ook internationale reputatie inzake
strategisch management en ondernemingsstrategie” poneert An De Moor, de
voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa die de Gulden Spoor toekent.
“Niet voor niets is hij ook de geestelijke vader van de code voor corporate
governance voor beursgenoteerde ondernemingen die zijn naam draagt. En zijn
leiderschap als Vlaming bij een bank als BNP Paribas Fortis, die overwegend in
Franse handen is, blijft een opmerkelijk gegeven. Hij is hoe dan ook zonder twijfel
één van de grote namen binnen ons Vlaams economisch bestel.”
Herman Daems krijgt de onderscheiding op 11 juli om 18 uur tijdens de feestzitting
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag in de Amuz te 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, Fernand Huts, Saskia van Uffelen en Wouter
Torfs.
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