
 
New York, 14 april 2018 

 
 

 Françoise CHOMBAR, CEO van Melexis 
wint de Wereldwijde Prijs voor Onderneemsters 2018 van BNP Paribas   

uitgereikt tijdens het FCEM World Committee in New York 
 

BNP Paribas Wealth Management koos, met de steun van het wereldwijde 
netwerk voor onderneemsters FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises 
Mondiales), mevrouw Françoise CHOMBAR uit België uit een pool van dertig 
internationale kandidaten komende van vier continenten, omwille van haar 
uitzonderlijke verwezenlijkingen als onderneemster op basis van vier criteria: 
economische prestaties, positieve impact op de maatschappij, disruptieve 
innovatie en promotie van ondernemerschap door vrouwen.  
 

Deze prijs weerspiegelt de strategie van BNP Paribas Wealth Management, om vrouwelijke ondernemers te 
begrijpen, van dienst te zijn en te huldigen, in het bijzonder door inspirerende rolmodellen zoals mevrouw Chombar in 
het voetlicht te plaatsen. De jury bestaat uit zakenvrouwen uit 7 landen in Europa, Azië en de VS.  (bekijk de volledige 
lijst van juryleden). In 2017 was de laureate dr. Laura MELIS, een Italiaanse onderneemster in de sector van de 
gezondheidszorg. 
 
Françoise Chombar, de laureate van 2018, zei: “Ik ben heel vereerd dat ik deze prijs persoonlijk win, maar ik wil er 
graag een echte teamprijs van maken. Wij hebben plezier in wat we als team bij Melexis realiseren en daar ligt ook de 
basis van onze creativiteit, en dus ook de bron van onze klantentevredenheid. Waarom we doen wat we doen, is zelfs 
nog fundamenteler: wij creëren innovatieve micro-elektronische oplossingen voor de best mogelijke toekomst. Onze 
bijdrage aan de maatschappij is waar we het elke dag opnieuw voor doen: dat is hoe ik de volgende generatie van 
ondernemers en intrapreneurs wil inspireren.” 
 
WAT HEEFT DE JURY DOEN BESLISSEN? 
 
1. BEDRIJFSGROEI 
Mevrouw Chombar heeft Melexis tot één van de vier wereldleiders gemaakt in halfgeleidende sensoren voor de 

automobielsector. Melexis speelt ook een vooraanstaande rol in de ontwikkeling, uitvoering en toepassing van  

geïntegreerde halfgeleiders voor motoren, autonetwerking en bedrade en draadloze communicatie. Mevrouw 

Chombar heeft de onderneming in 1988 zelf mee opgericht. In 2002 ging het bedrijf naar de beurs op Euronext, en is 

ondertussen uitgegroeid tot 1.400 werknemers in 14 landen en heeft vijf jaar op rij een organische groei met dubbele 

cijfers behaald. In elke nieuwe auto in de wereld zitten gemiddeld 10 chips die Melexis heeft gemaakt. 

 
2. DISRUPTIEVE INNOVATIE 
De onderneming lanceert ongeveer één nieuw product per maand en twee derde daarvan heeft innovatieve functies 

die auto's, elektrische auto's, vrachtwagens en offroadvoertuigen, veiliger, betrouwbaarder en zuiniger maken. 

Melexis is ook actief in de slimme apparatuur, automatisering van woningen en in de industrie en de medische sector.  

 

3. POSITIEVE IMPACT  
Als CEO legt mevrouw Chombar een grote nadruk op het anticiperen op toekomstige uitdagingen om het zakelijke 
succes van morgen te verzekeren, maar ook om bij te dragen aan een betere wereld. De visie voor 2030 van de 
onderneming onderzoekt het potentieel van slimme steden, zelfrijdende auto's en data. 
 
4. PERSOONLIJK ENGAGEMENT  
Mevrouw Chombar is bezorgd over het lage aantal jongeren met interesse in STEM-onderwijs (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics: wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde), en vindt het vooral 

belangrijk dat meisjes voor STEM kiezen, omdat ze ondervonden heeft dat meisjes de STEM domeinen 

pragmatischer benaderen en daarbij meer aandacht hebben voor mens en natuur. Om die reden is zij voorzitter van 

het STEM-platform, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Mevrouw Chombar wil graag meer vrouwen zien in 

alle beroepen en dat engagement uit zich in de samenstelling van de raad van bestuur van Melexis (40/60 m/v) en 

van haar directieteam (60/40 m/v). Ze steunde de emancipatie van vrouwen op de werkvloer gedurende 17 jaar via 

SOFIA, het Belgische vrouwennetwerk, een educatief programma voor vrouwen in managementfuncties van de 

Universiteit Hasselt (www.uhasselt.be) en via Women on Board, een vzw die de deelname van vrouwen in raden van 

bestuur bij Belgische ondernemingen wil promoten (www.womenonboard.be). 

 

PERSBERICHT 

https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expert-voices/members-jury-for-global-prize-women-entrepreneurs-program-2018.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expert-voices/members-jury-for-global-prize-women-entrepreneurs-program-2018.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expert-voices/the-first-bnp-paribas-global-prize-for-women-entrepreneurs-awarded-to-dr-laura-melis.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expert-voices/the-first-bnp-paribas-global-prize-for-women-entrepreneurs-awarded-to-dr-laura-melis.html
http://www.melexis.com/
http://www.uhasselt.be/
http://www.womenonboard.be/


Sofia Merlo, co-CEO van BNP Paribas Wealth Management, legt uit: “Onze jury was onder de indruk van het 
ondernemerstraject dat mevrouw Chombar heeft afgelegd: onder haar leiding kon haar bedrijf aanzienlijk groeien door 
te investeren in zowel innovatie als zelfbeschikking voor het personeel, inclusief de promotie van vrouwen in de 
engineeringsector, waar maar weinig vrouwen werken!”  
 
Vincent Lecomte, co-CEO van BNP Paribas Wealth Management, voegt daaraan toe: “Deze prijs is een van de 
speerpunten van onze strategie om internationale onderneemsters te begrijpen, van dienst te zijn en te huldigen. 
Hiermee zetten we grote rolmodellen in het voetlicht wiens passie zonder enige twijfel een inspiratie zal zijn voor de 
volgende generatie ondernemers.” 

EINDE 
 
 
Over FCEM – Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales  
De vereniging FCEM is een pionier die vrouwelijke bedrijfsleiders van over de hele wereld verenigt. Ze werd in 1945, 
enkele maanden nog vóór de Verenigde Naties, in Frankrijk opgericht door Yvonne Foinant. Al snel breidde de 
vereniging uit naar andere Europese landen en de vijf continenten. FCEM brengt gelijkgezinde vrouwen samen in een 
geest van solidariteit en vriendschap, en zij hebben allemaal één gezamenlijke interesse: ondernemerschap. Vandaag 
omvat het FCEM-netwerk meer dan 120 landen en 5 miljoen leden van op de 5 continenten, het aantal leden groeit 
nog: elk jaar zijn er nieuwe lidmaatschapsaanvragen. 
 
Over BNP Paribas Wealth Management  
BNP Paribas Wealth Management is een toonaangevende private bank en de grootste private bank in de eurozone op 
het vlak van activa onder beheer. BNP Paribas Wealth Management is aanwezig in drie hubs in Europa, Azië en de 
VS. Ruim 6.800 professionals reiken private beleggers oplossingen aan voor de bescherming, de groei en de 
overdracht van hun activa. De bank heeft (op 30 december 2017) €364 miljard activa onder beheer en werd in 2016 
en 2017 verkozen tot “Best Private Bank for Entrepreneurs”. 
 
 
 
Perscontact BNP Paribas Wealth Management  
 

Servane Costrel de Corainville – +33 (0)1 42 98 15 91 / +33 (0)6 74 81 98 27 

 

Volg ons op : @BNPP_Wealth 
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