
Koen Dejonckheere 
 
 

 

Professionele ervaring 

 
KBC SECURITIES GROEP – 2002 - 2008 

Managing Director, verantwoordelijk voor Corporate Finance 

Eerder was Koen Dejonckheere actief in Corporate Finance en Private Equity 

 

GIMV NV 

Gedelegeerd Bestuurder 
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity 
en venture capital. Gimv is genoteerd op Euronext Brussel en heeft momenteel ongeveer 1,8 miljard 
euro (inclusief co-investeringspartnerships) aan investeringen in circa 50 portefeuillebedrijven. 
 

Bestuursmandaten 
 

 AZ Delta vzw (ziekenhuis Groep) 
 Home Invest SA (beursgenoteerd) 
 Enternext SA 
 Roularta NV (beursgenoteerd) 
 Bestuurder van VOKA vzw en Voorzitter van VEV vzw 
 Voorzitter van de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Bedrijven 
 Lid van het directiecomité van VBO-FBE 

 
 

Opleiding 
 

 
 Burgerlijk Materiaalkundig Ingenieur (Universiteit Gent, België) 
 Master of Business Administration (IEFSI-EDHEC, Lille-Frankrijk) 

 
 

.  



Manon Janssen 
 
 

 

Belangrijke verwezenlijkingen 

 

Huidig: CEO & Chair van Ecorys Group. 

Vorig: als CEO & Managing Director van Ecofys, het leiden van een wereldwijd gerenommeerd 

adviesbureau in (duurzame) energie naar een weer gezonde groei. 

Bij Philips Lighting, het leiden van de nieuwe klantgerichte outside-in mentaliteit om omzet, winst en 

marktaandeel te drijven door middel van een beter begrip van en het voldoen aan de behoeften van de 

klanten; het opzetten van een sterke marketing discipline, proces en mogelijkheden. 

Bij Electrolux, het leiden van een nieuwe merk portfolio en uitgelijnde productstrategie, aanzienlijke 

wijziging van de manier waarop aan de behoeften van de consumenten tegemoet gekomen wordt. 

Bij Procter & Gamble, het leiden van meerdere merken in verschillende afdelingen. Het oprichten van 

"customer marketing" als key sales versneller in EMEA. Significante omzet- en winstgroei op P&G's 

Paper divisie in België onderwijl het leiden van een aantal belangrijke projecten voor Europa; leidde een 

belangrijke zakelijke turn-around van Health & Beauty Care in België; leidde de set-up van de organisatie 

van de marketingafdeling voor P&G's nieuwe België/Nederland cluster (juli 1998). Voorheen, opbouw van 

P&G Frankrijk’s Paper divisie met inbegrip van de lancering van Always. Doorheen de jaren, opleiding 

van vele jonge managers.  

 

 

Professionele ervaring 

 
ECORYS GROEP 

CEO en Voorzitter Raad van Bestuur, Ecorys groep - september 2015 -> 
 

ECOFYS GROEP- 2010 - 2015 

CEO en Managing Director, Ecofys groep 
 

ROYAL PHILIPS ELECTRONICS - 2005 - 2010 

Chief Marketing Officer (senior vice-president), Philips Lighting Division wereldwijd 
 

THE ELECTROLUX COMPANY - 2001 - 2004 

Vice-President Brands & Marketing Electrolux Home Products, Europa 
 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY - 1998 - 2001 

Director Customer Marketing P&G Europa/Midden-Oosten/Afrika (augustus 1998 - juli 2001) 

Marketing Director Paper Division & new brands P&G België (mei 1996 - juli 1998) 

Marketing Manager/Marketing Director Health & Beauty Care Division P&G België (januari 1993 - april 

1996) 

Marketing Manager Paper Division P&G Frankrijk (juni 1990 - maart 1992) 

Brand Manager P&G Frankrijk (april 1987 - juni 1990) 

Assistant Brand Manager P&G Benelux en P&G Frankrijk (augustus 1984 - maart 1987) 

 



Bestuursfuncties 
 

 Voorzitter Nederlandse Top Sector energie, besturen van de energietransitie door middel 
van relevante innovatieprogramma's, in samenwerking met het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en de maatschappij - sinds oktober 2013 

 Lid adviescommissie RLI (Nederlandse Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur), 
adviseren van het Ministerie van BZ met betrekking tot de lange termijn energievisie voor 
Nederland – 2015  

 Niet-uitvoerend Bestuurslid bij Reynaers Aluminium, België - 2012-2016 
 Lid van de Green Deals Board, adviseren van de overheid inzake Green Deals met 

Nederlandse brancheorganisaties - 2012-2013  
 Co-voorzitter bij de 2013 National Energy Deal onder leiding van de Sociaal-Economische 

Raad - 2012 
 

 

Opleiding 
 

(1979-1984)  
Business school SOLVAY, VUB, Master of Science Handelsingenieur. Afgestudeerd met onderscheiding 
(3de in het eindklassement) 
 
Challenges of Leadership, Insead – 2010 
 
 

 
Andere activiteiten en verwezenlijkingen 

 
 2001-2011, assistent professor aan de Universiteit van Brussel, lessen marketing aan MBA 

studenten 
 

 In oktober 2004, bekroond met de levenslange eretitel “Master Marketer” van de Belgische 
Stichting Marketing, erkenning van een marketing carrière die het marketingvak verder op 
de kaart zet. Slechts 40 personen dragen deze titel. 

 

 

 
.  



An Vermeersch 
 
 

Professionele ervaring 
 

GLAXOSMITHKLINE VACCINES (WAVER – BELGIË) – 2008 - HEDEN 

 

01/2016 – Heden 

Vice President, Global Health and Corporate Affairs 

 Aansturen van de Global Health strategie om toegang tot en innovatie van vaccins voor de 
ontwikkelingslanden te vergroten 

 Leiden van partnerships en betrokkenheid bij Global Health beheerders (Bill & Melinda 
Gates Foundation, WHO, Gavi, Unicef,...) 

 Ontwikkelen van Vaccines Corporate Affairs strategie en beleid voor hoofdkwartier locaties  
 

2013 - Heden 

Lid van Stuurgroep van GSK – Save the Children partnerschap 

 Aansturen van de werkstroom inzake immunisering, voornamelijk gericht op interventies 
om de immuniseringsdekking voor kinderen te verhogen in de moeilijkst te bereiken 
gebieden 

 

2014 – 2015 

Vice President, Vaccines Integratie 

 Leiden van de Novartis Vaccines integratie van planfase tot implementatie van de 
integratie, met transversaal team. Beheren van alle aspecten van de integratie, inclusief 
waardeopname, menselijke en organisatorische herstructurering, 
veranderingsmanagement, communicatie, en de interacties met Novartis. 

 
2011 – 2015 

Lid Vaccines Executive Team 

 Lid Vaccines Executive Team 
 Lid van de Belgische Raad van Bestuur, Risk & Compliance Raad en Investeringsraad 
 Lid van de Raad van Bestuur van GSK Biologicals 

 

2011 – 2014 

Vice President, Vaccines Executive Office, Strategy & Performance 

 Verantwoordelijk voor strategie, beheer van zakelijke prestaties, governance en het ’lean’-
programma 

 Herontwerpen van de bedrijfsstrategie met het executive team, en leiden van het 3-jaar 
durende transformatieproces door middel van crossfunctional teams 

 Implementatie van de strategie-ontplooiing en performance management benadering voor 
GSK Vaccines 

 Samenstellen van een gemotiveerd team (bestaande uit oorspronkelijk 2, later 70 mensen). 
Aantrekken van diverse profielen; gericht op loopbaan- & ontwikkelingsplanning 

 
2008 - 2011 
Bestuurder Global Business Operations, Global Vaccines Development 

 Leiden van afdeling van 25 personen (gesitueerd in VS, België, Indië), inclusief klinisch 
projectmanagement, strategische middelen, operationele uitmuntendheid en zakelijke 
prestaties 



 Verantwoordelijk voor beheer van het globale ontwikkelingsbudget voor vaccins 
 Ontwikkelen van outsourcing strategie en partnership in Indië om klinische activiteiten uit te 

besteden 
 Ontwerpen en opzetten van nieuwe organisatiestructuur en 

gedragsveranderingsprogramma 
 Lid van Global Vaccines Development leiderschapsteam 

 
McKINSEY & COMPANY, INC (BRUSSEL) 2000 – 2008 

 

2006 – 2008 

Expert Pharma R&D 

 Leiden van projecten in de farmaceutische, vaccinale en medische productindustrie die 
productstrategie, markttoegang, verkoopseffectiviteit en operationele uitmuntendheid 
omvat 

 Erkenning als expert in portefeuillestrategie, R&D financiering, uitmuntendheid op het vlak 
van klinische ontwikkeling, R&D organisatie en vaccins 

 Opbouw van visie op de toekomst van de Belgische zorgsector en hervormingen van de 

gezondheidszorg in Europa 
 

2003 – 2006 

Engagement Manager 

 
2000 – 2003 
Associate 
 
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (RIXENSART, BELGIE) 1995 – 2000 
 

1998 – 2000 

R&D Finance Business Partner 

 

1997 – 1998 
Global Product Manager voor pediatrische vaccins 

 

1995 – 1997 
Management Stagiaire 
 
Opleiding 

 
 Vlerick Business School, België 1995 

Master in Business Administration 

Afgestudeerd met grote onderscheiding 
 Universiteit Gent, België 1994 

Bio-Ingenieur in de Microbiologie en Biochemie 

Onderzoek proefschrift aan de Universiteit van Burundi 

Afgestudeerd met grote onderscheiding 

 
Niet-Uitvoerende Ervaring  
 

FLOREE (BELGIUM) – 2016 – HEDEN 

Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurslid 
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