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“Bekaert laat zich niet
afschieten als een tam konijn”

VAN
HET



72 Mensen Trends 7  januar i  2010

mensenmanager van het jaar

“Wij geven nooit

vooruitzichten.

Dat is een van 

de redenen

waarom we het

goed doen”
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Bert De Graeve (54) is geen tafelspringer. Hij laat zich zelden opmerken op het
publieke forum. Toch is hij een geëngageerde figuur die in besloten kring zijn
uitgesproken mening durft te ventileren. Als CEO van Bekaert — sinds 2006—
leidt hij een bedrijf dat opereert in ruim 120 landen, met 23.000 werknemers
waarvan 1700 in België. Hij werd al in 2002 binnengehaald als financieel direc-
teur van Bekaert en werkte in tandem met de toenmalige CEO Julien De Wil-
de. Daarvoor maakte hij carrière bij Alcatel en trok hij tussen 1996 en 2002 de
openbare omroep VRT uit het slop.
De Graeve loodste Bekaert doorheen de zware crisis met een recept van snoei-
en waar nodig en investeren waar kan. Vorig jaar trok Bekaert zijn investerin-
gen in onderzoek en ontwikkeling gevoelig op. Trends had een gesprek met
de Manager van het Jaar over de toekomst van Bekaert en van de industrie in
België en Europa. “Ik maak vandaag de nuchtere vaststelling dat het lijstje met
zaken waarin de Belgische industrie niet langer competitief is steeds langer
wordt. Ons land is te klein om géén keuzes te maken.”

DOOR CELINE DE COSTER & LIEVEN DESMET . FOTO’S JONAS HAMERS REPORTERS



We hebben een bijzonder jaar beleefd. Hoe
schat u de vooruitzichten voor de Belgische
industrie in?
BERT DE GRAEVE (CEO BEKAERT). “Ik denk dat
de Belgische industrie geen gemakkelijke
toekomst voor zich heeft. Veel onderne-
mingen hebben geen of een te beperkte di-
recte thuismarkt wat hen zeer exportge-
voelig maakt. Ze moeten dus op elk element
extra competitief zijn met hun exportmark-
ten. Daarom moeten we blijven voortbou-
wen aan de sterktes die we hebben. 
“We moeten de zaken die we willen promo-
ten als onze sterktes dan wel aan de huidige
context toetsen en niet aan de referenties
van 40 jaar geleden. Toen was België een
klein ‘China in Europa’, bij wijze van spre-
ken. Een groot stuk van onze welvaart is ge-
bouwd op het aantrekken van buitenlandse
investeringen. Grote bedrijven als GM, Ford
en de chemische industrie konden we aan-
trekken omdat we toen een aantrekkelijk
land waren om te investeren.
“We waren goedkoop, we beschikten over
harde werkers en er waren subsidies. Nu
ebt dat allemaal weg. We gaan bijvoorbeeld
prat op onze talenkennis. Is dat nog terecht?
En wat met de goede ingenieurs die ons land
voortbracht? Vandaag zijn er geen Belgische
mijningenieurs meer omdat we geen mijnen
meer hebben. Ook onze nucleaire inge-
nieurs verdwijnen omdat we daar eveneens
almaar minder actief in zijn. We moeten be-
seffen dat de maatregelen en beslissingen
die we vandaag nemen enorme gevolgen
hebben voor de toekomst op middellange
termijn.”

Pas dat eens toe op Bekaert. 
DE GRAEVE. “Bekaert heeft in België een be-
langrijk onderzoeks- en ontwikkelingscen-
trum en we proberen daarnaast een indus-
triële activiteit te bewaren. We houden beide
zaken dicht bijeen, want ze versterken el-
kaar. Industrie moet de innovatie kunnen
betalen, terwijl innovatie noodzakelijk is om
industriële activiteiten te kunnen blijven ver-
antwoorden. Het een kan niet zonder het an-
der, wat men ook beweert. Akkoord, een be-
drijf als Imec is duidelijk een inno-
vatie-instituut, maar is ooit wel vertrokken
vanuit een hele industriële revolutie. Wel-
nu, ik wacht nog steeds op een tweede, ge-
lijkaardige revolutie.” 

Bekaert boerde al bij al goed het voorbije
jaar. Wat verwacht u voor 2010?
DE GRAEVE. “Wij geven nooit vooruitzich-
ten. Dat is een van de redenen waarom we

het goed doen, want we kunnen er dan ook
niet op afgerekend worden. (lacht) Ik denk
dat 2010 niet zo erg wordt als 2009. Dat
was een heel bijzonder jaar. 2008 even-
eens, maar dan in de omgekeerde rich-
ting. Vergelijken blijft dus bijzonder moei-
lijk. Ik hoop dat het lichte herstel dat we nu
overal waarnemen, wordt doorgetrokken.
Als iedereen een beetje groeit, wordt het
weer aanvaardbaar. De verwachting is wel
dat de groeilanden het beter zullen doen
dan de mature markten. Maar eerlijk ge-
zegd, daar hebben we vandaag eigenlijk
het raden naar.”

Bekaert is heel actief in de auto- en bouw-
sector. Niet meteen markten waar een
groot herstel wordt verwacht.
DE GRAEVE. “We hebben een traditie om

zeer snel te reageren zowel bij een op-
portuniteit als bij bedreigingen. Vol-
doende snel de capaciteit aanpassen, met
als onderliggende vraag: waar produce-
ren we, en wat? Wij hebben 100 vestigin-
gen en dan is er altijd wel ergens een die
aangepast moet worden. Dat zijn moeilij-
ke beslissingen om te nemen, maar als je
goed gepositioneerd bent, kan dat. En
neen, fundamentele aanpassingen liggen
momenteel niet in het verschiet.”

Zo’n fundamentele beslissing was het slui-
ten van de vestigingen in Lanklaar en He-
miksem, in 2008. Heeft u het daar persoon-
lijk moeilijk mee?
DE GRAEVE. “Je moet rationele beslissingen
nemen, omdat de toekomst van de hele groep
daarvan afhangt. Het sluiten van een fabriek
is geen alleenstaand gegeven. We wisten al
lang dat we in Lanklaar en in Hemiksem een
structureel kostenprobleem hadden en dat
de situatie onhoudbaar zou worden in een
zwakke economische context. 
“De knoop doorhakken, was niet gemakke-
lijk. Voor niemand. Niet voor Bekaert zelf en
evenmin voor de werknemers die hun baan
kwijtraakten. Dat is niet aangenaam, maar
het past wel in de voortdurende strijd om te
blijven groeien. Zeven jaar geleden telde Be-
kaert 17.000 werknemers, nu meer dan
23.000. Criticasters zullen zeggen dat die groei
ten koste ging van arbeidsplaatsen hier en in
het voordeel speelde van de groeilanden waar
we aanwezig zijn. Dat klopt slechts in heel
beperkte mate. En nogmaals: het is een kwes-
tie van rationeel denken. Het baat niet om
emotioneel heel tevreden te zijn, maar op ter-
mijn niks meer over te hebben.”

Speelt de Belgische context een rol bij zul-
ke beslissingen?
DE GRAEVE. “Een zondebok zoeken, is niet
verantwoord. Toch is het kostenprobleem
van de Bekaert-vestigingen in Hemiksem en
Lanklaar symptomatisch voor de Belgische in-
dustrie. We zijn structureel te duur in verge-
lijking met onze concurrenten. Bovendien
moeten we niet alleen meer met onze buur-
landen concurreren, maar met de hele we-
reld. 
“Het economische speelveld is veel groter
dan vroeger. Het is in die context dat iedereen
zijn rol moet spelen. De politiek, de vakbon-
den en de ondernemers. Vergelijk het met
een patiënt met ademhalingsmoeilijkheden.
Die heeft er zelf geen schuld aan dat hij ziek
is, maar hij moet wel verhuizen naar een ge-
zondere omgeving om weer zuurstof te krij-
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“Ik ben een
schakel in 

130 JAAR 
Bekaert”

“De titel van Manager van het Jaar is

een erkenning”, zegt CEO Bert De

Graeve.“ Voor mij en voor het bedrijf

dat ik vertegenwoordig. Het is heel

prettig om te zien dat Bekaert ook in

moeilijke tijden als een prima bedrijf

naar buiten komt. Dat een onderne-

ming al 130 jaar standhoudt, is niet

vanzelfsprekend. De titel is een

mooie erkenning vanuit de thuisha-

ven en dat apprecieer ik wel. Het is

ook de vrucht van een fundamente-

le verandering die sinds 2000 heeft

plaatsgevonden. De familiale refe-

rentieaandeelhouder heeft toen dui-

delijke keuzes gemaakt voor een

nieuw Bekaert. De titel van de ma-

nager van het jaar is het logische ge-

volg van die jarenlange inspanning,

van keuzes maken, nadenken over

de focus die we willen aanhouden.

En daar dan heel hard in geloven. Dat

heb ik altijd gedaan. Ook in mijn vo-

rige functies. Iedereen zag mij als een

herstructureringsmanager, maar dat

ben ik niet. Groei is steeds de focus

geweest en daarvoor moet je soms

knippen. Om zo het resultaat op de

lange termijn te verzekeren. Dat ver-

geten mensen te vaak.”

mensenmanager van het jaar



gen. Ondernemingen moeten ook die zuurstof krij-
gen. Anders overleven ze niet en moeten ze verhui-
zen naar plaatsen waar ze wel kunnen overleven. Ik
stel vast dat het lijstje met zaken waarin de Belgische
industrie niet langer competitief is almaar langer
wordt.” 

Is West-Europa niet gedoemd om die strijd te ver-
liezen, met een algemene verarming van onze re-
gio als gevolg?
DE GRAEVE. “Als we blind blijven voor wat er in de
groeimarkten gebeurt, dan is dat onvermijdelijk. Be-
kaert zit in elk geval niet als een tam konijn te wach-
ten tot ze ons afschieten. We spelen graag mee in het
verhaal van de groeilanden door er heel sterk aan-
wezig te zijn. Laat ons niet vergeten dat de groei-
markten hier ook goede jaren hebben opgeleverd. 
“Het is zoeken naar een evenwicht tussen de kansen
en de bedreigingen uit de groeilanden. Maar om die
kansen te grijpen moet Europa wel eensgezind op-
treden. Ik mis coördinatie op Europees niveau, terwijl
de Europese markt wel twee keer zo groot is als de
VS. Helaas zie je dat we nog niet sterk genoeg zijn
om een agenda die goed is door te drukken. De re-
cente klimaattop in Kopenhagen heeft dat jammer
genoeg aangetoond.” 

Ontbreekt het de Belgische politici aan sense of ur-
gency? 
DE GRAEVE. “Ik denk dat men toch iets duidelijker
keuzes moet maken. Geen keuzes die maar voor
één legislatuur gelden, maar op de lange termijn.
Ondernemingen hebben een minimum aan hou-
vast nodig. Is de metaalindustrie niet langer ge-
wenst in België? Goed, maar dan wil ik het wel we-
ten. Ons land is te klein om géén keuzes te maken. 
“Ze proberen het wel, maar door hier en daar een
kier te dichten, zo lukt het niet natuurlijk. Akkoord,
het is niet gemakkelijk om politieke keuzes te ma-
ken. Kies je voor één Bekaert en dus voor 2700 ar-
beidsplaatsen in België? Of kies je voor 50 kmo’s
van elk 50 man? Dat is een dilemma, want de uit-
dagingen voor Bekaert zijn niet dezelfde als de uit-
dagingen waar de Belgische kmo’s mee kampen.”

Trekt u mee aan de kar? Hebt u als ondernemer
een directe lijn met politici?
DE GRAEVE. “Ik ga daar heel voorzichtig op ant-
woorden. (pauzeert) Ik ben geëngageerd en zeg
mijn mening. Dat gebeurt best op een informele wij-
ze. Ik denk dat er verstandige mensen zijn die hun
rol op die manier spelen. Zodra belangrijke maat-
schappelijke discussies geformaliseerd worden in
commissies en dergelijke, ontkracht je de bood-
schap of het signaal. In dit land krijg je dan meteen
een etiket opgekleefd over de groep of de kleur
waartoe je behoort. Terwijl het zou moeten gaan
om het uitwisselen van nuttige informatie in het al-
gemeen belang.”

U hebt voor Alcatel in Sjanghai een vestiging geleid
toen velen China nog niet konden aanduiden op de
kaart. Zag u toen ook al dat enorme potentieel?
DE GRAEVE. “Ik ben altijd al een China-fan geweest en
daar ben ik het zeker geworden. China is een schit-
terende omgeving, en voor Bekaert betekent het een
beetje een hergeboorte.
“Je moet er wel de visie voor hebben om het te willen,
te kunnen en te durven doen. Marktkansen zijn er
niet vanzelfsprekend, maar met de juiste benadering
zijn ze bijzonder groot. Denk je eens in: 1,2 miljard
Chinezen naar een hoger niveau van welvaart zien
evolueren in zo’n korte tijd! Dat is een mooi gege-
ven.”

Hoe duurzaam is die enorme groei in China?
DE GRAEVE. “Toen ik daar 15 jaar geleden was, zei
men dat het geen vijf jaar meer zou duren. Nu denk
ik dat ik er niet meer zal zijn als het nog zal duren.
China overstijgt ons bevattingsvermogen: 1,2 mil-
jard mensen in een relatief uniforme markt, uniforme
cultuur en een uniform politiek systeem. Daar is nog
wel een en ander mogelijk. En dan hebben we het
over India nog niet eens gehad. We kunnen die men-
sen hun streven naar nieuwe welvaart ook niet ont-
zeggen. Wat men daar verder ook over zegt.” 

Uw carrière spitst zich toe op drie bedrijven: 
Alcatel, VRT en Bekaert. Waar zit de rode draad?
DE GRAEVE. “Het wordt altijd beter. (lacht) Het zijn
alle drie bedrijven met een enorm groeipotentieel,
hoewel er af en toe eens een dip kan zijn. Neem nu Al-
catel. Ik werkte daar toen het bedrijf nog Alcatel Als-
tom heette en op zijn hoogtepunt zat. De VRT heb ik
— tot spijt van wie het benijdt — helpen groeien. Ook
Bekaert realiseert een enorme groei. 
“Een tweede heel belangrijk element is een sterk ge-
loof in innovatie. We moeten blijven vernieuwen, ma-
ken dat het op technologisch vlak vooruit blijft gaan.
Als je het imago krijgt van een innovatief aantrekke-
lijk bedrijf, dan krijg je ook betere mensen. Dat is
meteen het derde element: ik heb telkens het geluk
gehad om in een omgeving terecht te komen waar
uitzonderlijk goede mensen aan het werk waren. Ik
heb enorm veel van hen geleerd, zowel bij Alcatel als
bij de VRT. Mensen die enorm goed waren in hun
stiel. Hetzelfde bij Bekaert. Hier zitten topmensen,
want in het andere geval zouden we niet het num-
mer één in de wereld zijn.”

Bloedt uw hart als u ziet wat er vandaag met de
VRT gebeurt?
DE GRAEVE. “Dan zou ik snel sterven. (lacht) Tja, leuk
is anders natuurlijk. De VRT ligt mij zeer na aan het
hart. Vanzelfsprekend zou ik liever hebben dat het
bedrijf niet zo negatief in de pers moest komen. Maar
aan de andere kant is de VRT nog altijd een sterk-
houder in het medialandschap en ik hoop dat ze dat
ook blijven.”
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Geboren op 24 maart 1955 

in Avelgem

Opleiding: Licentiaat in de

rechten (UGent), postgra-

duaat taxmanagement

(Vlekho) en financieel beleid

(IPO)

1980-1982 auditor bij Arthur

Andersen en Co

1982-1990 diverse financiële

managementfuncties bij 

Alcatel Bell (Antwerpen)

1991-1994 general manager

Shanghai Bell in China

1994-1996 vicepresident, 

director operations van 

Alcatel Trade International

(Parijs), en in 1996 benoemd

tot director international 

affairs bij Alcatel Alsthom

(Parijs)

1996-2002 gedelegeerd 

bestuurder van de VRT

2002-2005 CFO bij Bekaert

Sinds mei 2006 gedelegeerd

bestuurder van Bekaert

Mandaten lid van IBLAC 

(International Business 

Leaders’ Advisory Council

for the Mayor of Shanghai),

voorzitter van de Vlaams-

Chinese Kamer van Koop-

handel, lid van de raad van

bestuur van de Internationa-

le Koningin Elisabethwed-

strijd van België, lid van de

adviesraad van the Confe-

rence Board China Center for

Economics and Business in

Beijing, lid van de raad van

bestuur van Guberna, 

senior lid van de Conference

Board New York.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Wie is Bert De Graeve?

▼



Het heimwee naar ‘gouden Bertje’ is er
groot. U bent niet gecontacteerd om op-
nieuw de leiding te nemen?
DE GRAEVE. (monkelend) “Dan weet u nog niet
hoe interessant Bekaert is.”

Hoe ziet u uw rol als CEO eigenlijk? Bent u
een katalysator?
DE GRAEVE. “Ik hoop dat, maar dat zou je ei-
genlijk aan andere mensen moeten vragen.
Ik loop binnen bij de mensen bij wie ik kan
of moet binnenlopen om een beslissing te
kunnen nemen of te laten nemen. Ik denk
dat het vooral een kwestie is om te maken
dat de strategie uitgebouwd kan worden,
dat we weten waar we naartoe willen, dat ze
gebaseerd is op stevige fundamenten. Uit-
eindelijk een kwestie dat je anderen kunt
overtuigen met het verhaal van je eigen
werknemers en dat je nog anderen ervan
kunt overtuigen om de nodige middelen op
tafel te leggen en om je strategie te realise-
ren. Dat was zo bij Alcatel: investeren in Chi-
na, om ervoor te zorgen dat je ervan terug-
krijgt. Dat was zo bij de Vlaamse regering:
investeren in de VRT, om ervoor te zorgen
dat je een solide kwaliteitsproduct krijgt dat
zal groeien, tot tevredenheid van de kijkers.
En dat is zo bij Bekaert: de groei voorop dur-
ven te stellen. Het zijn niet die 23.000 werk-
nemers die naar de raad van bestuur komen,
om uit te leggen waar we denken dat we
naartoe gaan. Het is een team dat dit pro-
beert te definiëren, om voldoende vertrou-
wen te genereren om dat door te geven en
om de nodige middelen ter beschikking te
krijgen. En dat ook te blijven verantwoor-
den. Ik denk dat Bekaert op dat vlak een
succesverhaal is.”

Van uw voorganger bij Bekaert, Julien De
Wilde, hebben we altijd zijn adagium the
customer is the emperor onthouden. Heeft
u ook zo’n slagzin die u typeert?
DE GRAEVE. “Eentje dat ik meesleep vanuit
mijn opvoeding bij de jezuïeten: je moet altijd
beter worden. Dat moet minstens je ambi-
tie zijn. Het maakt dat je je omringt met men-
sen die niet alleen jezelf beter maken, maar
ook zorgen dat iedereen beter wordt. Dat
zit trouwens in de baseline van Bekaert: bet-
ter together.” 

Sinds de financiële crisis is het debat over
de bonussencultuur op scherp gesteld.
Verdienen managers te veel?
DE GRAEVE. “Excessen zijn ontoelaatbaar.
Maar geloven we nu echt dat de wetgeving
die nu bij elkaar wordt geschreven een cri-

sis gaat vermijden? Je moet mensen kun-
nen motiveren, niet alleen om te maken
dat ze doen wat jij wilt dat ze doen, maar
ook om iets méér te doen. Dat behoort tot
de basis van ‘altijd beter worden’. Daar-
voor moet je toch een zekere vorm van
waardering ontvangen? 
“Dat er excessen zijn, dat zal niemand ont-
kennen. Die moeten er gewoon uit. Ik vind
dat je daar niet veel woorden aan vuil moet
maken. Wat je echter niet moet doen, is
de motiverende kracht van een bonus uit
het systeem halen. Als we allemaal amb-
tenaren willen worden, moeten we niet ver
kijken om te zien wat dáár het resultaat
van is. Het zijn zeker niet de Belgische ma-
nagers die veel kosten. Daar zitten de ex-
cessen niet. Maar we kunnen er natuur-

lijk weer over discussiëren, want daar zijn
we heel goed in.”

Een ander actueel thema is de quota
over vrouwen in raden van bestuur. Ook
bij Bekaert zit er maar één vrouw in de
raad van bestuur: lady Barbara Thomas
Judge. Waaraan ligt dat?
DE GRAEVE. “Het is inefficiënt om te zeggen
dat er nu meteen 30 procent vrouwen moe-
ten zitting hebben in elke raad van bestuur.
We moeten trachten te zoeken naar een
zo groot mogelijke aanwezigheid van goe-
de mensen. Daarbij mag nationaliteit, ge-
slacht of geloof geen rol spelen. Ik denk
dat het idee van diversiteit heel erg be-
langrijk is, maar je moet dat in een histo-
risch perspectief plaatsen. Je kunt wel zeg-
gen dat het allemaal al honderd jaar duurt
en dat het veel sneller moet gaan. Dat zal
ook gebeuren, want er zijn almaar meer
vrouwen die een professionele carrière uit-
bouwen. 
“De dame die nu in de raad van bestuur
van Bekaert zit, is echt wel een voor-
vechtster geweest op dat vlak. De ervaring
die vrouwen opbouwen, moet op een be-
paald moment toch naar boven komen?
Over al de rest — vooroordelen, rollenpa-
tronen, noem maar op — kunnen we blij-
ven discussiëren. Niet echt nuttig, als je
het mij vraagt.”

Welk advies is u altijd bijgebleven?
DE GRAEVE. “Dat je nooit van iets spijt
mag hebben. Je mag wel een vergissing
maken, maar neem dan onmiddellijk een
andere beslissing in plaats van er spijt van
te hebben. Daarom is het belangrijk om
voor een onderneming te kunnen werken
die je toelaat om een vergissing te begaan.
Heb nooit spijt, want dan begin je te zeu-
ren, je af te vragen hoe je het beter had
kunnen doen. Je kunt misschien een les
leren, maar spijt hebben? Nee.”

Wat doet u om de stress van u af te zetten?
DE GRAEVE. “Naar huis gaan. Ik ontstres
thuis. Maar dan moet je wel opletten dat je
werk thuis niet rondwaart. Het is een keu-
ze die je moet maken. Anderen maken an-
dere keuzes. Het is niet aan mij om daar-
over te oordelen. Ik ga samen met mijn
gezin op vakantie en de weekends probeer
ik heilig te houden. Geen verplichtingen
op zaterdag en zondag. Thuis heb ik ge-
noeg aan mijn gezin. Ik probeer ook een
beetje te sporten. Golf, want dat kan ik weer
samen met mijn gezin doen.” (T)
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Genomineerden

2009
Bert De Graeve

(Bekaert)

Matthieu Boone 
(Lotus Bakeries)

Herman Daems 
(Gimv)

Jan Pieter De Nul
(De Nul)

Duco Sickinghe
(Telenet)

Johnny Thijs
(De Post)

Urbain Vandeurzen
(LMS International)

Herman Van De Velde
Ignace Van Doorselaere

(Van De Velde) 

Chris Van Doorslaer
(Cartamundi)

Christian Van Thillo
(De Persgroep)

▼





1985
John Cordier 

(Telindus)

Was CEO van Telindus. 

Cordier overleed in 2002.

Jan Huyghebaert 
(Kredietbank) 

Was voorzitter van 

Kredietbank. Is voorzitter 

van de KBC Groep.

Walter De Backer 
(Textielbedrijf De Leie)

Was gedelegeerd bestuurder

van Textielbedrijf De Leie 

dat in 1993 failliet ging. 

Overleed in 1990.

Paul Janssen 
(Janssen Pharmaceutica)

Paul Janssen richtte in 1953

Janssen Pharmaceutica op.

Sinds 1961 maakt Janssen

Pharmaceutica deel uit van 

het Amerikaanse Johnson &

Johnson. Janssen kreeg 22

eredoctoraten en vijf erepro-

fessoraten voor zijn onderzoek

naar nieuwe geneesmiddelen.

Paul Janssen overleed in 2003. 

René Lamy
(Generale Maatschappij)

Was topman van de Generale

Maatschappij. Lamy (86) is 

vandaag niet meer aan de slag.

1986
Luc De 

Bruyckere 
(Telindus)

Was CEO van Ter Beke. Hij is

sinds 2006 voorzitter van de

raad van bestuur. De 

Bruyckere werd dit jaar 

verkozen tot Voka-voorzitter.

Etienne Davignon 
(Generale Maatschappij)

Was gedelegeerd bestuurder.

In 2003 werd Davignon vice-

voorzitter van Suez-Tractebel

dat ontstond na de fusie van

Tractebel (eigendom van

Suez) met de Generale Maat-

schappij van België. Vandaag

is hij voorzitter van de Com-

pagnie Maritime Belge, Com-

pagnie des Wagons-Lits, Recti-

cel, SN Air Holding, en onder

meer bestuurder bij Sofina. 

Bessel Kok
(Telindus)

Was oprichter en CEO van

Swift. Hij stond tussen 1992

en 1995 aan het hoofd van

Belgacom. Daarna verkaste

Kok naar Praag om het Tsje-

chische staatsbedrijf Cesky

Telecom te privatiseren.

Hugo Vandamme
(Barco)

Was CEO van Barco en werd

in 2002 vicevoorzitter. In

2005 verdween Vandamme

uit de raad van bestuur. Van-

daag bekleedt hij verschei-

dene bestuursmandaten.

Karel Vinck
(Bekaert)

Was topman van de staaltech-

nologiegroep. Trok in 1994

naar Union Minière (Umicore)

en stond in 2002 aan het hoofd

van de NMBS. Vinck is voorzit-

ter van de BAM (Beheersmaat-

schappij Antwerpen Mobiel),

voorzitter van het Vlaanderen

in Actie-platform en voorzitter

van de Vlaamse Raad voor We-

tenschapsbeleid.

1987
Fernand Huts

(Katoennatie -
Seaport Terminals)

Was gedelegeerd bestuurder

en is voorzitter van de 

Katoennatie Groep.

Patrick Depuydt 
(Val Saint Lambert)

Stond aan het hoofd van de

kristalfabriek. Val Saint Lam-

bert beleefde ups en downs.

Depuydt overleed in 1999.

Thyl Gheyselinck 
(KS)

Was topman van de Kem-

pische Steenkoolmijnen. 
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Grasduinen door 25 jaar Manager van het Jaar levert een staal-

kaart op van de economische evolutie in Vlaanderen. Een rist

genomineerden passeerde de revue. Sommigen staan nog aan

de top, anderen behoren tot de economische geschiedenis.

❙ Door Lieven Desmet / illustraties Debora Lauwers
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Guy Ullens 
(RT Holding, 

Tiense Suikerraffinaderij)

Sinds 1989 maakt de Tiense

Suikerraffinaderij deel uit van

de Südzucker AG groep. Guy

Ullens is niet meer actief in het

bedrijf. De ex-topman leidt nu

vooral zijn privémuseum 

Ullens Center for Contempora-

ry Art (UCCA) in Peking.

Hugo Vandamme
(Barco) zie 1986

1988
Hugo 

Vandamme
(Barco) zie 1986

Patrick Depuydt 
(Val Saint Lambert)

zie 1987

Roger Deceuninck 
(Deceuninck)

Was gedelegeerd bestuurder

van Deceuninck. De groep

kwam door de crisis in hevig

onweer terecht. Hij overleed

in 2004.

Jean Van Marcke
(Lessius)

Was topman van Lessius. Van

Marcke is niet langer operatio-

neel actief. Lessius slaagde niet

in zijn opzet om als Vlaamse fi-

nanciële groep door te breken.

Jef Donck 
(Comelco)

Stond aan het hoofd van de

zuivelproducent. Hij overleed

vorig jaar op 83-jarige leef-

tijd. Jef Donck was tot 1994

bestuurder bij Almanij. Hij

trad ook als investeerder op

de voorgrond.

1989
Patrick 
Depuydt

(Val Saint Lambert)
zie 1987

Paul Buysse 
(Hansen Transmissions 

International)

Was topman van Hansen. Ba-

ron Buysse is vooral bekend als

voorzitter van Bekaert en als

grondlegger van de code-Buys-

se voor deugdelijk bestuur.

Johan De Muynck
(Franki)

Was topman van Franki. Van-

daag is De Muynck (64) voor-

al actief in het sociaal-cultu-

rele leven. 

Walter Resseler
(Gnosis)

Was oprichter van Gnosis. Het

grootste deel van zijn carrière,

van 1959 tot 1985, werkte hij

bij Janssen Pharmaceutica,

waar hij verscheidene functies

vervulde. Hij was bestuurder

van verscheidene buitenlandse

vestigingen. De oud-directeur

van Janssen Pharmaceutica is

een kranige zeventiger. In

1993 verdween hij uit de

raad van bestuur van het

door hem opgerichte in-

formaticabe-

drijf Gno-

sis. In

1995

werd Gnosis overgenomen

door de Amerikaanse software-

producent Intersolv.

Rudolf Vanmoerkerke
(Sun International)

Oprichter van de reisgroep.

Vanmoerkerke (85) weet van

geen ophouden en runt nog

een rist vennootschappen. In

1984 trok Sun International,

de holding die de Belgische

en internationale activiteiten

overkoepelt, naar de beurs.

1990
Luc 

Van Nevel
(Samsonite)

Werd in het midden van de

jaren negentig CEO van Sam-

sonite worldwide. Vandaag is

Van Nevel voorzitter van on-

der meer Picanol, Jensen

Group en PinguinLutosa.

Eliane Achten
(Groepering 

der Havenbelangen)

Was topvrouw van de groepe-

ring. Ze is 76 jaar en manager

van de Antwerpse scheepsma-

kelaar Van Doosselaere en Ach-

ten. Ze werd in 1998 barones.

In een zeldzaam interview in

2004 zei ze: “Ik zit al 46 jaar in

de meest mannelijke sector

denkbaar, die van de scheep-

vaart. Zelfs in de buurlan-

den kan ik geen vrouw

noemen die hetzelfde

doet. Met één uitzonde-

ring: als ik stop, neemt

mijn dochter het over. Mijn

goede raad aan haar:

sta je mannetje.”

Paul Buysse 
(Hansen) zie 1989

Gerard Van Acker &
Raynier Van Outryve 

(Gimv)

Gedelegeerd bestuurder en

voorzitter van Gimv. Van Ac-

ker nam in 2000 vrij abrupt

afscheid van Gimv, in de na-

sleep van het KS-dossier.

Van Outryve overleed in

2007. 

Karel Vinck 
(Bekaert) zie 1986

1991
Luc Bertrand 

(Ackermans & van Haaren)

Is nog altijd de sterke kracht

in de investeringsmaatschap-

pij AvH.

Wim Desmet 
(Neckermann Reizen België)

Was topman van Neckermann

België. Nadien stond Desmet

aan de wieg van Thomas Cook

Airlines Belgium (2003). Hij is

nog onafhankelijk bestuurder

van de Concentra-groep en

bestuurder-penningmeester

van de KMDA. Leidt ook zijn

bedrijf Consultancy & Immo.

John Goossens 
(Alcatel-Bell)

Was topman van de groep. In

1995 trok Goossens naar Bel-

gacom. Overleed in 2002 op

57-jarige leeftijd. 

Robert Kumpen 
(Keramo, 

Bouwgroep Kumpen)

Gedelegeerd bestuurder en nu

nog actief in de bouwgroep

Kumpen.
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De jaren 80
Werden gekenmerkt door detente in de Koude Oorlog. Dat

mondde in 1989 uit in de val van de Berlijnse Muur. In 1987

kreeg de internationale economie de Amerikaanse beurs -

crash te slikken. In eigen land zweetten we de gevolgen uit

van de sanering van de staal- en de steenkoolindustrie, te-

gen een achtergrond van de devaluatie van de Belgische

frank. Eind jaren tachtig bedroeg de werkloosheidsgraad in

België 9 procent, aan het begin van het decennium was dat

zelfs 14,8 procent. Hét evenement was het getouwtrek rond

de Generale Maatschappij. De Italiaanse zakenman Carlo De

Benedetti aasde op de meerderheid en de Belgische rege-

ring zocht en vond steun bij het Franse Suez. Uiteindelijk

ging de financiële holding op in Suez. Daarmee verdween

een van de belangrijkste economische hefbomen naar Parijs.

Een proces dat uitmondde in de verhuis van nagenoeg de

hele Belgische energievoorziening naar Frankrijk.

▼



Leo Neels 
(VTM)

Was directeur-generaal van

VTM. Sinds 2003 is hij alge-

meen directeur van Pharma.be.

Hij is deeltijds hoofddocent in

het media- en communicatie-

recht (KUL en UA). Van 1990 tot

en met 1993 stond hij aan het

hoofd van de Vlaamse Televise

Maatschappij als directeur-ge-

neraal en hij was lid van de raad

van bestuur tot 1996. Hij is on-

afhankelijk bestuurder en voor-

zitter van de raad van bestuur

van het persagentschap Belga

sinds 1994.  

1992
Jo Colruyt

(Colruyt)

Was CEO van de groep. Het

bedrijf wordt nu geleid door

zijn zoon Jef. Colruyt over-

leed in 1994.

Louis 
Akkermans
(SGS België)

De voormalige direc-

teur-generaal van

SGS (de Société

Générale de Sur-

veillance) is nu 73.

Op zijn 69ste liep

Akkermans nog de

marathon van New

York. SGS is een

dienstverlenend be-

drijf dat actief is in de

kwantitatieve contro-

le, kwalitatieve inspec-

tie, expertise en analy-

se van alle soorten

goederen op internatio-

naal en nationaal vlak.

Jean-Pierre Bleyen
(Zincpower)

Was topman van de holding

Zincpower. Die ging midden

de jaren negentig failliet en

was het voorwerp van een

gerechtelijk onderzoek. 

Jan Huyghebaert 
(Almanij) zie 1985

Karel Vinck 
(Bekaert) zie 1986

1993
Aimé Desimpel

(Desimpel)

Oprichter en topman van De-

simpel. Overleed in 2002. Het

bedrijf was toen al verkocht.

Albert Bert 
& Roos Claeys

(Kinepolis)

Bert was co-gedelegeerd be-

stuurder van de bioscoop-

groep. Hij overleed in 1997.

Claeys is erevoorzitter. 

Antoon 
Dieusaert

(BASF Antwerpen)

Was topman van de

chemiegroep. Hij is

vandaag voorzitter

van Fedichem, de fede-

ratie van de chemiesec-

tor. Trad in 2003 af als ge-

delegeerd bestuurder

van BASF. Topman Wou-

ter De Geest kwam net als

Dieusaert binnen als jurist

bij BASF. Dieusaert over-

steeg BASF en had be-

langrijke mandaten in

overkoepelende organi-

saties van de chemie en de in-

dustriële bedrijven in het Ant-

werpse havengebied. En van

daaruit in het Vlaams Econo-

misch Verbond en ten slotte

ook in het voorzitterschap van

Export Vlaanderen. Tussendoor

werd hij ook lid van de raad van

bestuur en het strategisch co-

mité van Tractebel.

Maurice Lippens 
& Hans Bartelds

(Fortis)

Lippens, de toenmalige top-

man van de verzekerings-

maatschappij AG en zijn col-

lega Bartelds van het

Nederlandse AMEV 

besloten hun krachten te

bundelen in een grensover-

schrijdende verzekerings-

groep. Na het debacle trad

Lippens af als voorzitter.

Karel Vinck 
(Bekaert) zie 1986

1994
Karel Vinck

(Bekaert) zie 1986

Lucien De 
Schamphelaere

(Xeikon)

Is 77 jaar. Voor zijn avontuur

met Xeikon werkte hij ruim 35

jaar als ingenieur bij Agfa-Ge-

vaert. In 1988 stond hij aan de

wieg van Xeikon. Het bedrijf

schopte het tot een beursno-

tering op Nasdaq en het we-

reldleiderschap op de profes-

 sionele markt voor digitale

kleurendrukpersen. Maar Xei-

kon kreeg het moeilijk en werd

in 2002 failliet verklaard.

Punch International kocht het

bedrijf op en De Schamphelae-

re bleef een tijdje in de buurt

om de overgangsfase te bege-

leiden. Hij zat tot 2007 in de

raad van bestuur van Option. 

Johan Mussche
(Spector)

De topman van Spector over-

leed in 2001. Het bedrijf heeft

het moeilijk met de overgang

van analoge naar digitale fo-

tografie.

Frank Meysman
(Sara Lee/DE)

Was gedelegeerd bestuurder

en nu CEO van de Raad voor Re-

clame. Hij bekleedt bestuurs-

mandaten bij onder meer Spa-

del, Picanol, Palm en Gimv.

Luc Vansteenkiste
(Recticel)

Blijft tot april CEO van Recticel. 

1995
John Mussche

(Spector) zie 1994

Fred Chaffart
(Generale Bank)

Was directievoorzitter van de

Generale Bank toen die in 1998

door Fortis werd overgeno-

men. Later wordt hij voor de

regering als crisismanager

aangewezen om de financiële

implicaties van de dioxinecrisis

af te handelen. Hij was een tijd

voorzitter van Sabena.

Chris Dewulf
(Volvo Gent)

Deze bedrijfspsycholoog trok

naar Volvo, waar hij gedele-

geerd bestuurder werd en in

1996 naar Netherlands Cars

(Nedcar). Hij werd in 2002 alge-

meen directeur van de Indus-
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De jaren 90 
Stonden voornamelijk in het teken van het Maastrichtplan om in

de Europese muntunie te raken. In 1999 werd de eenheidsmunt

ingevoerd. De Belgische overheid had de handen vol met het te-

rugdringen van de schuld. Saneren stond centraal, voor econo-

mische groei was er weinig ruimte. Internationaal begon de trend

van globalisering. Die leidde ertoe dat tal van sectoren activitei-

ten verhuisden naar lagelonenlanden. De dienstensector kende

een enorme ontwikkeling. Een opvallende trend was ook de flexi-

bilisering van de Belgische arbeidsmarkt: in 1998 waren er bijna

250.000 uitzendkrachten, tegenover 150.000 aan het begin van

de jaren negentig.Het was tevens het tijdperk van forse liberalise-

ringen. Eind jaren negentig volgde een boom in de ICT-sector,

met tal van beursintroducties. De ‘gewone belegger’ vond vlot

zijn weg naar de beurs, maar ontwaakte hard uit zijn droom wan-

neer de ‘zeepbeleconomie’ doorprikt werd. In 1997 werd België

opgeschrikt door de vrij bruuske sluiting van Renault Vilvoorde.

▼



triebank LIOF in Maastricht. In

2005 werd hij aangezocht om

Picanol te leiden. De weefge-

touwenproducent was in een

storm beland na ophef over de

verloning van CEO Jan Coene.

Eind vorig jaar werd Dewulf

vervangen als CEO door de

nieuwe grootaandeelhouder

Luc Tack. Op de algemene ver-

gadering van 2010 wordt De-

wulf aangesteld als voorzitter.

Hij heeft bestuursmandaten bij

onder meer Lotus en Filliers.

Theo Dilissen
(ISS België)

De topman van ISS trok in

2000 naar Real Software,

waar hij een herstructurering

doorvoerde. Is sinds 2004

voorzitter van Belgacom.

Christian Van Thillo
(De Persgroep)

Is CEO van De Persgroep, die

volop de activiteiten in Neder-

land — na de overname van

PCM — aan het integreren is. 

1996
Jo Lernout 

&Pol Hauspie
(Lernout & Hauspie)

Het imperium van beide tech-

nologie-entrepreneurs ging

failliet. Het gerechtelijk on-

derzoek is afgerond en het

proces loopt.

Theo Dilissen
(ISS Europe) zie 1995

Martine Reynaers
(Reynaers Aluminium)

Staat nog aan het hoofd van

het familiale aluminiumbedrijf. 

Jean-Jacques Sioen 
& Jacqueline Zoete

(Sioen)

Was oprichter en CEO van de

textielgroep. Eind vorig jaar

overleed Sioen net voor zijn

74ste verjaardag. Het bedrijf

wordt geleid door dochter

Michèle. 

Michel Van Hemele 
(Creyf’s Interim)

Van 1992 tot 2002 was hij CEO

van de Solvus Group (het voor-

malige Creyf’s Interim). Van He-

mele herstructureerde het be-

drijf en bouwde het uit tot het

Europese nummer vijf. In 2002

werd hij uitvoerend voorzitter

van de Carestel Group, een ca-

teringgroep gespecialiseerd in

restauratie langs de snelwe-

gen. Hij zou blijven tot 2005. In

2004 organiseerde Van Hemele

de managementbuy-out van

de Ernst & Young ETM-divisie

die tot Essensys omgedoopt

werd. Essensys is actief in uit-

zendmanagement, manage-

ment consulting en manage-

ment coaching voor senior

management. Van Hemele

heeft bestuursmandaten bij

Duvel Moortgat, DPA-Flex en

Delta Lloyd Bank.

1997
Albert Bert 

& Roos Claeys
(Kinepolis) zie 1993

Jan Coene
(ABB Services)

Was topman van ABB en verliet

het in 2001 om CEO te worden

bij Picanol. Daar vertrok hij in

2004 in een schandaalsfeer.

Dirk Bruneel
(Bacob)

Na zijn studie economie klom

Bruneel de eerste twintig jaar

van zijn carrière bij de ASLK op

van medewerker van het eco-

nomisch bureau tot directielid

met verantwoordelijkheid voor

het kantorennet. Na de privati-

sering van de ASLK in 1993

stapte Bruneel op. Hij trad toe

tot het directiecomité van Ba-

cob, de coöperatieve bank van

de christelijke arbeidersbewe-

ging. Daar werd hij twee jaar la-

ter directievoorzitter. In 1997

fuseerden Bacob en Paribas tot

Artesia Banking Corporation,

om in 2001 op te gaan in Dexia.

Daar heeft Bruneel zitting 

in het directiecomité.

Antoon Dieusaert
(BASF Antwerpen)zie 1993

Frank Meysman
(Sara Lee/DE) zie 1994

1998
Jan 

Huyghebaert
(Almanij/KBC) zie 1985

Jan Callewaert
(Option International)

Oprichter, voorzitter en CEO.

Staat nog steeds aan het

hoofd van Option. Het be-

drijf kende ups en downs en

werkte de voorbije we-

ken aan een kapitaal-

verhoging.

Bert 
De Graeve

(VRT)

Gouden Bertje was zijn

bijnaam, want hij slaagde

erin om de negatieve spi-

raal waarin de VRT was

verzeild om te buigen. De

openbare omroep voerde

onder zijn beleid een ver-

nieuwende politiek en werd

weer de relevante speler,

een plaats die het met de

komst van VTM was kwijtge-

raakt. De Graeve is een van de

vele Alcatel-boys die uitzwerm-

den over economisch Vlaande-

ren. In 2002 werd hij bij Bekaert

binnengehaald als financieel

directeur, waar hij in tandem

werkte met Julien De Wilde. 

In 2006 werd hij CEO van de

groep. Hij is ook Manager van

het Jaar 2009.

Luc Vansteenkiste
(Recticel)zie 1994

Christian Van Thillo
(De Persgroep) zie 1995

1999
Stijn Bijnens

(Ubizen)

Was oprichter en gedelegeerd

bestuurder van Ubizen. Het be-

drijf zit na de dotcomperikelen

onder de vleugels van het

Amerikaanse Verizon. 

Bijnens is gedelegeerd

bestuurder van de Lim-

burgse Reconversie-

maatschappij (LRM).

Alfons Buts
(Xeikon)

Stichter Lucien

De Schamphelae-

re liet in 1997 het

roer van Xeikon

over aan Alfons

Buts. Het op de

Amerikaanse

groeibeurs Nas-

daq genoteerde

printbedrijf was

toen uit de stei-

gers gegroeid en er was een

andere managementstijl no-

dig. Hij bedacht het commer-

ciële concept om met externe

distributeurs te werken en

voor grote merken als Xerox

onder hun naam producten

aan te leveren. Na de intro-

ductie op Nasdaq ging het ra-

zendsnel bergaf en het be-

drijf werd failliet verklaard en

opgeslokt door Punch. 

Raf Decaluwé
(Bekaert)

Was topman van Bekaert tot

2002. Nu is hij onder meer be-

stuurder bij LSG Groep.

Luc Vansteenkiste
(Recticel) zie 1994

Herman Verwilst
(Fortis bank)

De topman van Fortis ver-

dween na het debacle uit de

groep.
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2000
Luc Vansteenkiste

(Recticel) zie 1994

Ronny Ansoms
(Indaver)

Is nog gedelegeerd bestuur-

der van Indaver België.

Eddy Bruyninckx
(Antwerps Havenbedrijf)

Is nog altijd topman bij het

Havenbedrijf.

Marc Coucke
(Omega Pharma) zie 2002

Herman Daems
(Gimv)

Nog altijd voorzitter van de

Vlaamse investeringsmaat-

schappij. Werd vorig jaar voor-

zitter van BNP Paribas Fortis.

Paul De Keersmaeker
& Hugo Powell

(Interbrew)

Was voorzitter en CEO van de

biergroep. De Keersmaeker

heeft nog een aantal be-

stuursmandaten. Nadat Po-

well was gestopt bij Inter-

brew, werd het stil rond hem.

Martine Reynaers
(Reynaers Aluminium) zie 1996

Dirk en Leo 
Theyskens

(Arcomet)

De tweelingbroers stonden aan

het hoofd van de kranenbou-

wer en –verhuurder. In 2004

kocht Dirk zijn broer uit. Arco-

met verstevigde de afgelopen

drie jaar zijn buitenlandse aan-

wezigheid en kijkt nu vooral

naar het Verre Oosten, het Mid-

den-Oosten en Noord-Amerika.

De waarde van de groep wordt 

geschat op 200 tot 300 miljoen

euro. De holding Sofina en het

private-equityfonds Lazard

kochten in 2008 het belang

over van de durffondsen Gimv,

NPM Capital en Sofinim. De

drie hadden samen 40 procent

in het bedrijf. 

Jan Van Esbroeck 
& Jan Vereecke
(Night of the Proms)

Als student stonden ze aan de

wieg van Night of the Proms.

Nu zijn ze directeur van het

Sportpaleis en uitvinders van

de ticketverkoop per tele-

foon, Tele Ticket Service.

Michel Van Hemele
(Creyf’s Interim) zie 1996

2001
Theo Dilissen 
(Real Software) zie 1995

Marlène Vonken 
(Neuhaus)

Was gedelegeerd bestuurder

van Neuhaus. Ze bracht het be-

drijf in 1997 naar de beurs. De

pralinemaker bedankte in 2003

zijn gedelegeerd bestuurder

voor bewezen diensten. Von-

ken zette Neuhaus weer op de

sporen, maar het bedrijf had

nood aan een nieuwe topman

toen de nieuwe fase startte.

Bois Sauvage is de referentie-

aandeelhouder. Vonken is niet

meer operationeel actief.

Luc Cardinaels 
(Rettig Heating Group)

Was van 1997 tot 2004 CEO van

de groep. Nu is hij gedelegeerd

bestuurder van Luros en samen

met zijn zoon startte hij Off

Road Action, dat wereldwijd 

trialproducten distribueert.

John Goossens 
(Belgacom) zie 1991

Hugo Powell 
(Interbrew) zie 2000

Paul Stoffels & 
Rudi Pauwels 
(Tibotec-Virco) 

Het duo stond aan het hoofd

van de Mechelse hiv-specia-

list Tibotec-Virco die in 2002

aan Johnson & Johnson werd

verkocht. 

Eddy Van Belle 
(Puratos)

Was CEO van de groep die in-

grediënten aan brood- en ban-

ketbakkers levert. Hij is nu voor-

zitter van de raad van bestuur. 

Herman Van De Velde 
(Van De Velde)

Was topman van de producent

van luxelingerie. Is nu samen

met Ignace Van Doorselaere

co-gedelegeerd bestuurder. 

Luc Vandewalle 
(ING) 

Was topman van de ING

groep, nu voorzitter van de

raad van bestuur van ING Bel-

gië en hij bekleedt diverse

bestuursmandaten. 

Bart Van Malderen 
(Ontex)

Was CEO van de luierprodu-

cent en verkocht het bedrijf

in 2003. Hij stapte op in 2007

en is nu actief in vastgoed.

2002
Jef Colruyt 

(Colruyt)

Is sinds 1994 voorzitter van de

groep. Hij volgde zijn vader op

die in 1992 werd gelauwerd.

Jan Coene 
(Picanol) zie 1997

Marc Coucke
(Omega Pharma)

Medeoprichter en CEO van het

bedrijf in voorschriftvrije ge-

neesmiddelen en gezond-

heidszorgproducten. Coucke is

ook een graag geziene gast in

de sportwereld, die hij ook

sponsort. Ook als kunstmece-

nas laat Coucke zich opmerken.

Als bedrijfsleider heeft hij de

touwtjes van Omega Pharma

stevig in handen, na een tus-

senstap als voorzitter van de

raad van bestuur, dat hem min-

der goed afging.

Dirk De Cuyper 
(Resilux)

Is nog altijd gedelegeerd be-

stuurder.

Clement 
De Meersman 

(Deceuninck) 

Was gedelegeerd bestuurder

van Deceuninck. Hij werd in

2009 opgevolgd door Tom

Debusschere.

Mimi Lamote 
(C&A)

Was gedelegeerd bestuurder

bij C&A België tot 2004. Na

een ommetje bij E5-Mode en

het Ziekenhuisnetwerk Ant-

werpen, ging ze aan de slag

bij Pearle Vision. 

Aloïs Michielsen 
(Solvay) 

De topman nam in 2007 af-

scheid als gedelegeerd be-

stuurder en schoof door

naar de voorzittersstoel. 

Marleen Vaesen 
(Sara Lee/DE) 

Was vijf jaar algemeen direc-

teur van Douwe Egberts België.

Nu is ze senior vicepresident.

Bart Van Malderen 
(Ontex) zie 2001
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Met dubbel-CD ‘Feestelijk
Klassiek’ voor slechts 5,95€ extra.

NU TE KOOP

DE NIEUWE 
SAMENLEVING

AFSCHEID 
VAN HET 

KLASSIEKE 
GEZINHET JAAR 2009

Gouden zaakjes, dichter dan je denkt.

Zet gratis je foute cadeau op Vlanshop.be 
en met het gewonnen geld 

koop je er misschien wel het juiste!

Verkeerd kerstcadeau 
ontvangen? 

Gouden zaakjes, dichter dan je denkt.

Zet gratis je foute cadeau op Vlanshop.be 
en met het gewonnen geld 

koop je er misschien wel het juiste!

Verkeerd kerstcadeau 
ontvangen? 



Remi Vermeiren 
(KBC) 

Was topman van de finan-

ciële groep. Hij verliet KBC in

2003 na 43 jaar dienst. 

2003
Martine Reynaers

(Reynaers Aluminium) 

zie 1996

Patrick 
De Maeseneire

(Barry Callebaut) 

Was CEO van de chocolade-

groep. Werd vorig jaar topman

van de uitzendgroep Adecco.

Barry Callebaut en Adecco heb-

ben dezelfde hoofdaandeel-

houder, de Duitse familie Ja-

cobs. Tussen 1998 en 2002 was

De Maeseneire al directeur van

Adecco België, general mana-

ger van Adecco Benelux en ma-

nager van de gespecialiseerde

uitzendactiviteiten van Adecco

Worldwide.

Philippe Vlerick 
(Uco Textiles) 

Is CEO van Uco Textiles, Bic

Carpets en de overkoepelen-

de holding Vlerick Groep.

Voorts bekleedt hij tal van be-

stuursmandaten. 

Clement 
De Meersman 

(Deceuninck) zie 2002

Martin De Prycker 
(Barco)

Was CEO van de technologie-

groep. Werd in 2009 opge-

volgd door Eric Van Zele. Nu

investeert hij in technologie-

start-ups. 

Eddy Geysen 
(Opel Belgium)

Was tussen 1998 en 2004 ge-

delegeerd bestuurder en

voorzitter van Opel. 

Aloïs Michielsen 
(Solvay) zie 2002

Ivan Sabbe 
(Lidl België) 

Was CEO van Lidl dat hij in

België op de kaart zette. Ver-

trok in 2006 bij de discounter.

Nu is hij actief bij Lijst Dedec-

ker en investeerder in vast-

goedprojecten. 

Christian Van Thillo 
(De Persgroep) zie 1995

Ludo Verhoeven 
(Agfa) 

Was CEO van de groep. In

2007 werd hij opgevolgd

door Jo Cornu. 

2004
Ajit Shetty

(Janssen Pharmaceutica) 

Was CEO van de farmagroep.

In 2006 werd Shetty be-

noemd tot corporate vice pre-

sident operations van de hele

Johnson & Johnson-groep.

Jan Callewaert 
(Option International)

zie 1998

Frans De Cock & 
Bernard Thiers

(Unilin) 

Vormden de top-tandem. Na

de verkoop in 2005 aan Mo-

hawk bleef De Cock presi-

dent, tot hij in 2008 de fakkel

doorgaf aan Thiers.

Clement 
De Meersman 

(Deceuninck) zie 2002

Martin De Prycker 
(Barco) zie 2003

Peter Leyman 
(Volvo Gent)

Hij was tot 2007 gedelegeerd

bestuurder van Volvo Gent. Hij

stapte over naar de politiek

(CD&V), maar in 2008 zegde hij

zijn politieke carrière op om ge-

delegeerd bestuur-

der te worden

bij het metaal-

bedrijf Ver-

gokan, in

handen van

het durffonds

Pentahold.

Eind 2009 volg-

de hij Philippe

Muyters op als ge-

delegeerd bestuurder

bij Voka. 

Thomas Leysen 
(Umicore)

Was gedelegeerd bestuurder

bij Umicore en werd in 2008

voorzitter. Hij is ook voorzit-

ter van het VBO.

Marleen Vaesen 
(Sara Lee /DE) zie 2002

Stefaan Van Thielen 
(Continental Teves) 

Is algemeen directeur van de

producent van auto-onder-

delen.

Ludo Verhoeven 
(Agfa) zie 2003

2005
Jan Callewaert 

(Option International)
zie 1998

Hans Bourlon 
(Studio 100) 

Is gedelegeerd bestuurder

van de entertainmentgroep,

samen met Gert Verhulst. 

Clement 
De Meersman 
(Deceuninck) zie 2002

Julien De Wil-
de 

(Bekaert) 

Was gedele-

geerd bestuur-

der bij Bekaert

tot 2005, waar

hij opgevolgd

werd door Bert

De Graeve. Be-

kleedt nog be-

stuursmandaten

en is onder meer

voorzitter van

Nyrstar en Agfa-Gevaert. De

burgerlijk ingenieur schei-

kunde werkte eerder achttien

jaar voor Texaco en was bij

Recticel een jaart hoofd re-

search & business develop-

ment. Hij trok daarna naar Al-

catel voor een carrière van

dertien jaar.

Peter Leyman 
(Volvo Gent) zie 2004

Thomas Leysen 
(Umicore) zie 2004

Duco Sickinghe
(Telenet)

Is gedelegeerd bestuurder 

bij Telenet. 

Christian Van Thillo 
(De Persgroep) zie 1995

Wouter Vandenhaute
(Woestijnvis) 

Is nog altijd gedelegeerd 

bestuurder van Woestijnvis

dat hij mee oprichtte in 1997.

Philippe Vlerick 
(Uco Textiles) zie 2003

2006
Philippe Vlerick

(Uco Textiles) zie 2003

Guido Dumarey 
(Punch International)

Was CEO van Punch. Hij trok

zich in 2009 terug als gedele-

geerd bestuurder.

Bruno Holthof 
(Ziekenhuisnetwerk 

Antwerpen)

Is nog altijd de topman 

van de fusiegroep ZNA. 
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Hilde Laga 
(Laga)

Is de topvrouw van het gelijk-

namige advocatenkantoor. 

Theo Roussis 
(Ravago)

Is CEO van de uiterst 

discrete groep.

Paul Stoffels
(Johnson & Johnson) 

Stond samen met Rudi Pau-

wels aan de wieg van de Me-

chelse hiv-specialist Tibotec-

Virco die in 2002 aan Johnson

& Johnson werd verkocht.

Stoffels is bij J&J hoofdonder-

zoeker. Pauwels werkt bij het

Zwitserse Biocartis.

Jean Vandemoortele 
(Vandemoortele)

Is voorzitter van de raad van be-

stuur van de voedingsgroep. 

Urbain Vandeurzen 
(LMS International)

Is de CEO van de technologie-

groep.

Ignace 
Van Doorselaere 

(Van De Velde) 

Werd in 2003 binnengehaald

bij de producent van luxelin-

gerie. Daar werkt hij in 

tandem met Herman Van De 

Velde als co-gedelegeerd 

bestuurder.

Chris Van Doorslaer 
(Cartamundi)

Is sinds 1997 gedelegeerd 

bestuurder van de kaarten-

producent uit Turnhout.

2007
André Bergen 

(KBC)

Was CEO van de financiële

groep. Legde in 2009 zijn

functie neer. Hij bekleedt en-

kele bestuursmandaten.

Johan Beerlandt
(Besix)

Is CEO en voorzitter 

van de grootste 

bouwgroep van België.

Hans Bourlon 
(Studio 100) zie 2005

Bert De Graeve 
(Bekaert) zie 1998

Hein Deprez 
(Univeg)

Was CEO van de groep. 

Sinds 2009 is hij voorzitter

van de raad van bestuur.

Thomas Leysen 
(Umicore) zie 2004

Marc
& Nicolas Saverys

(CMB)

Marc is de topman van de

beursgenoteerde maritieme

groep CMB. Zijn broer Nico-

las Saverys (Exmar) staat aan

het hoofd van de rederij Ex-

mar die in een kwarteeuw

uitgroeide tot een toonaan-

gevende gasvervoerder.

Sinds 1995 is ook Euronav,

gespecialiseerd in het trans-

port van ruwe olie,

volledig in han-

den van de fa-

milie.

Frans Schotte
(Standaard Boekhandel)

Is al een kwarteeuw gedele-

geerd bestuurder van Stan-

daard Boekhandel, die hij in

de jaren tachtig mee uit het

slop haalde.

Johnny Thijs 
(De Post)

Is sinds januari 2002 be-

noemd als gedelegeerd be-

stuurder van De Post.

2008
Hans Bourlon 
Gert Verhulst 

(Studio 100) zie 2005

Bert De Graeve
(Bekaert) zie 1998

Jan Pieter De Nul
(De Nul)

Is gedelegeerd bestuurder

van de groep waarin de bag-

geractiviteiten het gros van

de omzet uitmaken.

Hein Deprez 
(Univeg) zie 2007

Gabriel Fehervari 
(Alfacam)

Is gedelegeerd bestuurder

van het door hem in 1985 

opgerichte Alfacam.

Duco Sickinghe 
(Telenet) zie 2005

Michèle Sioen 
(Sioen)

Is sinds 2005 gedele-

geerd bestuurder van de

beursgenoteerde textiel-

groep. 

Johnny Thijs 
(De Post) zie 2007

Bart Van 
Coppenolle 

(Metris)

In 1995 richtte hij Metris op

samen met Lieven De Jonge.

De ondernemer en de we-

tenschapper vonden elkaar.

Metris ging aanvankelijk

aarzelend van start, maar

begon vanaf 1997 aan een

verschroeiend overnametra-

ject. In 2009 kwam het be-

drijf in woelig vaarwater te-

recht en werd het

overgenomen door het 

Japanse Nikon. Van Coppe-

nolle leidt vandaag Metris 

in de Nikon-groep. 

Jean Vandemoortele 
(Vandemoortele) zie 2006

Trends 7  januar i  2010 Mensen 85

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Het nieuwe 
millennium

Dit decennium begon in mineur: Sabena werdin november

2001 failliet verklaard en bij Lernout & Hauspie leidde boek-

houdkundige fraude tot het faillissement. Internationaal wa-

ren de aanslagen van 9/11 bepalend. Toch zette de wereld-

economie haar enorme groeiproces voort. Dankzij een

gunstig monetair beleid en de enorme boost in China. Er

volgde een massale fusie- en overnamegolf. De VS kregen

met Obama de eerste zwarte president. Bedrijfsmatig was in

eigen land de fusie van InBev met Anheuser Busch de op -

vallendste gebeurtenis. Vanaf 2007 doken stilaan de eerste

tekenen van een economische terugval op, om halverwege

2008 vrij abrupt in een forse crisis uit te monden. De financië-

le crisis leidde tot een ineenstorting van de wereldeconomie

en tot decimering van grote financiële instellingen. Ook de

reële economie werd aangetast en tal van bedrijven en sec-

toren kenden een abrupte omzetdaling. De overheden

pompten massaal geld in de markt en lanceerden relance-

plannen om erger te voorkomen. 
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