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Merkenonderde loepnemenenaf-
stoffen. Dat iswat Chris Burggraeve
(50) het liefst doet. En dat iswat hij
ook vanplan ismet het PrinsAlbert
Fonds (PAF). Sinds de ex-topmarke-
teer vanmerkreuzen zoals AB InBev
en Coca-Cola Company in oktober
vorig jaar aanhet roer kwamvande
dertig jaar oude stichting, waait er
eennieuwewind.
De doelstelling van het Fonds

blijft dezelfde: jongeuniversitairen
en kaderleden van 21 tot 30 jaar de
kansgeven ‘eenpraktijkgerichtesta-
ge in eenniet-West-Europese vesti-
gingvaneenBelgischbedrijf’ tevol-
genmetbehulpvaneenbeurs.Maar
demanierwaaropdatgebeurt,moet
anders, zegtdeBelgdie inNewYork
woont en vandaaruit opereert.
Devoorbijedriedecenniakregen

362 jongeren van het Fonds een
beurswaardoorzeervaringkonden
opdoenbij 175 bedrijven in circa 40
landen, hoofdzakelijk verspreid
overNoord- en Zuid-Amerika, Azië
enOost-Europa. Vooral in de jaren
90 lag het aantal jongeren dat zich
spontaan kandidaat stelde vrij
hoog: elk jaar waren er gemiddeld
400 aanvragen (waarvan slechts 10
procent effectief een beurs kreeg
toegewezen). Die hoge instroom is
de voorbije tien jaar nooit meer
geëvenaard: het gemiddeld aantal
kandidaturen ligt vandaag op 150.

Daarvoor zijn diverse verklarin-
gen, zegt Burggraeve. ‘Het Prins Al-
bert Fonds is in 1984 opgericht. Dat
is het jaar waarin Apple zijn eerste
personal computer op de markt
bracht. Ikhoefuniet tevertellenhoe
de wereld sindsdien is veranderd.
Jongerenzijndooruitwisselingspro-
gramma’szoalsErasmusveelmobie-
ler geworden. En mede dankzij
allerlei sociale media is de wereld

ook veelmeerhundorpgeworden.’
Ookdeeconomischeomgevingis

veranderd. ‘Heel wat bedrijven die
toen met ons samenwerkten, zijn
sindsdiengefuseerd, overgenomen
ofverdwenen.Erzijntalrijkenieuwe
marktspelersinhunplaatsgekomen,
met andere behoeften enuitdagin-
gen. De uitdaging van het Fonds is
omdaarmee rekening tehoudenen
daaropvoldoende in te spelen.’

Uitdecijfersblijktdateenbeperkt
aantal gevestigde bedrijven - zoals
Barco,Umicore, AB InBevof Solvay -
opregelmatigebasiseenberoepheb-
ben gedaan op de nieuwe lichting
stagiairs die elk jaar doorhet Fonds
wordt aangeboden. Zij waren een
vaste klant. De grote meerderheid
vandebedrijvendie een stagiair in-
schakelde,deeddatechtereenmalig.
Enbijdiegroepzatenheelwatkleine
ofmiddelgroteondernemingen.
Burggraeve wil daar iets aan

doen. ‘Hetkannatuurlijknietdebe-
doeling zijn dat jongeren enkel in
grote bedrijven worden tewerkge-
steld, waar de omkadering door-
gaans veel beter is en waar je mis-
schiennietzosneluit jecomfortzone
komt’, zegt hij. ‘Door zonder zwem-
bandjes in het water geworpen te
worden,doejeveelmeerervaringop
en kan je ook beter je toegevoegde
waardebewijzen.Wewillendanook
zichtbaarderwordenbij jongegroei-
bedrijven enbeloftevolle start-ups.’
De West-Vlaming, die drie jaar

geledenzijneigenmarketingconsul-
tancybedrijf Vicomte oprichtte, is
zelfeenalumnusvanhetPrinsAlbert
Fonds. In 1989 kreeg hij een werk-
beursomvooreenjaaraandeslagte
gaanbij Atlas Consult, toen een van
de eerste kmo’swaarmeehet Fonds
experimenteerde.
‘Ikmoest een filiaal starten in de

VS endatwerd al snel een karakter-
test’, zegt Burggraeve. ‘Ik heb er
zwartesneeuwgezien,maarookfan-
tastische dingen beleefd: een zaak
vannuloprichten,deeersteklanten
werven, zelfgemaakte seminaries
verkopenaantopmanagers inAme-
rikaanse firma’s en zelfsmijn eigen
baas vinden en rekruteren.’
Dedoelstelling om jongbelofte-

volbedrijfstalentgedurendeéénjaar
in een buitenlands bad onder te
dompelen, vindt hij nog altijd bij-
zonderactueel, zekerals je rekening
houdtmet de alsmaar toenemende
globalisering. ‘Inde jaren80wasdat
idee zelfs revolutionair. Bij veel be-
drijvenwashetnietdegewoonteom
vooreenbuitenlandseopdrachtbe-
roeptedoenopjongeren.Zezonden
enkel hunmeest ervarenmedewer-
kers naar verre landen.’
Het Fondswil zijn inspanningen

dan ook verdubbelen. ‘Ons streef-
doel isnuom350jongereneenbeurs
teverstrekkenindekomende15 jaar.
Dat komt neer op een gemiddelde
van 22 stagiairs per jaar, de helft
meerdanvoordienhetgevalwas.We
zijn daarvoormet een fondsenwer-
vingbegonnenvan2,5miljoeneuro,
geld dat we in ons netwerk van be-
vriendebedrijven en alumniwillen
ophalen indevormvanstrategische
filantropie endonaties.’
Diemiddelenmoetenhetmoge-

lijkmaken100extrawerkbeurzente
financierenvantelkens25.000euro,
eenbedragdatdientomdestagiairs
te betalen (wat neerkomt op circa
2.000euronettopermaand).Debe-
drijven die met het Prins Albert
Fonds samenwerken, moeten wel
zelf instaanvoordehuisvestings-en
transportkosten en een eenmalige
administratievebijdragebetalenvan
12.000 euro aanhet Fonds.

‘Die beurzen zijn geen druppels
opeenheteplaat’, vindtBurggraeve.
Uiteigenervaringweethijdathet te-
genwoordig niet zo’n grote uitda-
ging is voor starters en groeibedrij-
venomkapitaal te vinden voorhun
buitenlandse expansie. ‘Dat geld is
er. Kijk maar naar de vele investe-
ringsfondsendie kapitaalkrachtige
ondernemers en zakenfamilies op-
richten, ook inBelgië.’
DégroteuitdagingvoorBelgische

bedrijven is omhet geschikte talent
tevindendiedestapnaarhetbuiten-
land mogelijk maakt. Daar wil het
PrinsAlbertFondszijnbijdrageleve-
ren. ‘Die twaalfmaanden stage zijn
een goede test om teweten of je de
juiste kandidaat in huis hebt en le-
vert sowiesovoordestagiairzelf een
onbetaalbare levenservaringop.’

18 DE TIJD VRIJDAG 3 APRIL 2015

Ondernemen

ADVERTENTIE

BIO
CHRIS
BURGGRAEVE

+ Geboren in 1964.

+ Studeerde economie aan de

KU Leuven.

+ Was van 2007 tot 2012 chief

marketing oDicer bij AB

InBev en werkte daarvoor bij

Coca-Cola Company en

Procter & Gamble.

+ Richtte in 2012 hetmarke-

tingadviesbureau Vicomte

op in New York.

+ Is zelf investeerder in een

zestal jonge groeibedrijven.

+ Werd in oktober vorig jaar

managing director van het

Prins Albert Fonds.

PROFIEL
PRINS ALBERT
FONDS

+ Opgericht in 1984 door het

VBO en de Koning Boudewijn-

stichting.

+ Verstrektwerkbeurzen aan

universitairen en kaderleden

tussen 21 en 30 jaar voor een

bedrijfsstage in het buitenland

+ Selecteerde tot nu toe 362

stagiairs die bij 175 bedrijven

in 40 landen buiten West-

Europa aan de slag gingen.

Het Prins Albert Fondswil de ko-
mende 15 jaarmet 350 beurzen
voor jongerenBelgische bedrij-
ven helpen beter de stap naar
het buitenland te zetten. ‘We
willen zichtbaarderworden
bij jonge groeibedrijven en
beloftevolle start-ups.’

Twaalf maanden stage
zijn een goede test om
te weten of je de juiste
kandidaat in huis hebt
en levert een onbetaal-
bare levenservaring op.

CEO PRINS ALBERT FONDS

CHRIS BURGGRAEVE

Chris Burggraeve: ‘Het is niet de bedoeling jongeren enkel naar grote bedrijven te sturen.’ © JONAS ROOSENS

Dubbel zoveelbeurzenvoorbuitenlandse stages

2,5
miljoen

350
Het doel is 350 stagiairs in 15

jaar tijd een beurs verstrekken.

Het Prins Albert Fonds wil 2,5

miljoen euro extra geld ophalen.

Eedaflegging voorbankiers

Op de beursvloer in Amsterdam is
gisterenmeteengongslageennieu-
we gedragscode voor bankiers in-
geluid. Zo’n90.000bankmedewer-
kers zijn nu verplicht een eed af te
leggen,waardoor ze gebonden zijn
aanhet naleven vandebijbehoren-
de gedragsregels.
Debankierseed is inhet levenge-

roepen omhet vertrouwen in de fi-

nanciële sector teherstellen.Wiede
regels overtreedt, kan daaropwor-
denaangesprokendoordeStichting
Tuchtrecht Banken. Die is speciaal
ingestelddoordeNederlandseVer-
eniging vanBanken (NVB).
Bij overtreding van de gedrags-

regels kunnenmedewerkers indivi-
dueelbestraftwordenviahet tucht-
recht.
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