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Actuele opdrachten: 

• Lid van de stakeholder groep (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group 
IRSG) van EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) in 
Frankfurt (sinds oktober 2013) 

• Wetenschappelijk raadgever bij FERMA (Federation of European Risk 
Management Associations) sinds 2011,  

• docent (strategy and risk governance) in het MBA programma met focus op 
Enterprise Risk Management (ERM) aan het ENPC-MBA (Ecole des Ponts 
ParisTech) in Parijs 

• voorzitter van de wetenschappelijke raad van PRIMO Europe (Associatie rond 
risk management van openbare Besturen) 

 
Raden van bestuur en andere: 

• Board member of the Institute of Risk Management (London) sinds december 
2012 

• Bestuurder Belfius Insurance NV, sinds 29 mei 2012, lid van audit comité en 
risk comité 

• Bestuurder Belfius Bank België, sinds februari 2012, en lid van het audit 
comité sinds mei 2013 

• Bestuurder van de Vinçotte vennootschappen en lid van het audit comité; 
• lid van audit comité Partena vennootschappen belast met risk management 
• Lid van raden van bestuur: Partena OZV, Vinçotte vennootschappen,  
• lid van de stichting Epegon rond ‘people governance’ 
• lid van ‘Women on Board’ 

 
andere vroegere activiteiten: 

• tot 2012 lid van raden van bestuur Mensura GVK (sinds 2001) en Mensura NV 
(sinds 2004) 

• tot 2012 lid van de raden van bestuur (sinds 2002): Partena Sociaal 
Secretariaat, Partena Kinderbijslagfonds, Partena Sociaal Verzekeringsfonds 
voor Zelfstandigen,  

• medewerking aan de oprichting van een risk management research platform 
bij Vlerick Leuven Gent Management School tussen 2009 en 2011; 

• Van 1985 tot begin 2009: actief in de Bekaert groep, globale markt- en 
technologisch leider in geavanceerde metaal transformatie en geavanceerde 
materialen en coatings,  

o eerst als verantwoordelijke verzekeringen en  
o van 1992 tot 2009 als Group Risk & Insurance Manager, 

verantwoordelijk voor design, opvolging en coördinatie van een 
wereldwijd risk management programma, inclusief de 
risicobehandeling en de risico transfers, o.a. verzekeringen; 

• van juni 2009 tot oktober 2011 lid van de raad van bestuur van FERMA 
• Van oktober 2005 tot juni 2009 voorzitter FERMA (Federation of European 

Risk Management Associations) 
• Van 1994 tot 2005 voorzitter van raad van bestuur van Belrim (Belgian Risk 

Management Association) 



• Tot oktober 2008 bestuurder van Becare Ltd. (captive herverzekerings-
maatschappij van Bekaert in Dublin, Ireland)  

• tot 2009 lid van M200: als enige Belgische vertegenwoordiger in dit wereld 
platform van 40 leden (risk managers van grote bedrijven, top managers van 
grote verzekeraars en herverzekeraars) 

• Medeoprichter van een postacademische cursus in risk management in 
Vlaanderen (1999) in samenwerking met K.U.Leuven – campus Kortrijk en 
Amelior  

• van 1981 tot 1986 docent Economie en Financiën in de Rechtsfaculteit in de 
K.U. Leuven – campus Kortrijk en de VLEKHO  

• van 1976 tot 1981 assistent economie in de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven 
–campus Kortrijk  

• Start van carrière in Gent op het ‘Seminarie voor Productiviteitsstudie en –
Onderzoek’ bij Prof. A. Vlerick  (nu Vlerick school), als lid van het 
onderzoeksteam in operationeel onderzoek en met lesopdracht o.a. in 
statistiek en lineaire programmering  

 
Ontvangen erkenningen: 

• 2012: Honorary Life Member of the Institute of Risk Management (IRM) 
• 2009: Life time achievement award 2009 – Business Insurance 
• 2006: ‘Woman to Watch’ Business Insurance, October 2006  
• 2000: European Risk Manager of the Year 2000 
• 1999: oeuvre award from the Dutch ‘Genootschap voor Risico Management’  

 
Diplomas: 

• Lic. en Droit et Economie des Assurances – U.C. de Louvain (U.C.L.) – 1989 
avec grande distinction 

• Ph. D in Toegepaste Economische Wetenschappen (Financiering) – 
K.U.LEUVEN – 1981  

• Lic. in Toegepaste Economische Wetenschappen (operationeel onderzoek) – 
K.U.LEUVEN – 1970 – met grootste onderscheiding 

• Bachelor in Economische wetenschappen 1969 met grote onderscheiding 
 
Lectures & articles on several topics: e.g. 
 
• Solvency II and pension funds (analysis for FERMA) 
• Supply chain risk management 
• environmental risk management 
• the future of risk management & the risk manager 
• experience of risk management in China 
• risk management and total quality management 
• credit risk management 
• political and commercial risk management 
• integrated risk management 
• e-risk management 
• risk management of the 21th century 
• risk management and internal audit 
• project risk management 
• enterprise risk management 
• internal audit and risk management 
• evolution in risk management (article in book) 
• enterprise risk management 
• influence of crisis on risk management 
• position paper on new insurance block exemption regulation 
• ... 


