
Kandidaat-bestuurders 

 

   Agnès Touraine 

 
Mevrouw Agnès Touraine is CEO van Act III Consultants, 
een managementconsultingbedrijf dat 
gespecialiseerd is in digitale transformatie. Zij was eerder 
Voorzitter en CEO van Vivendi Universal 
Publishing, een bedrijf met een waarde van 4,7 miljard 
dollar. Daarvoor werkte ze tien jaar bij de 
Lagardère Group als Head of Strategy en CEO van de 
massmarketdivisie, en vijf jaar bij McKinsey. 
Ze behaalde diploma’s aan het Parijse Instituut voor 
Politieke Studies (Sciences Po) en Columbia 
University (MBA). 
Ze zetelt in de Raden van Bestuur van Rexel SA, Tarkett 
SA, GBL, SNCF (sinds januari 2020) en voorheen 
Darty Plc evenals Neopost SA. Ze zetelt ook in non-
profitorganisaties zoals The French-American 
Foundation en IDATE. Tot juli 2019 was zij Voorzitster van 
de Raad van Bestuur van het IFA (Institut 
Français des Administrateurs). 
Proximus 
 
 

   Catherine Vandenborre 

 
Mevrouw Catherine Vandenborre is Chief Financial Officer 
bij Elia. Daarvoor is mevrouw Vandenborre lid 
geweest van het directiecomité van APX-ENDEX, een Brits-
Nederlands bedrijf voor gas en elektriciteit in 
Amsterdam, en CEO van Belpex. Ze begon haar carrière bij 
Coopers & Lybrand als auditor. 
Mevrouw Vandenborre is lid van diverse raden van 
bestuur, waaronder die van Contassur, een 
verzekeringsmaatschappij. 
Ze heeft naast een master in de toegepaste economie, 
behaald aan de UCL, bijkomende diploma’s in 
fiscaal recht en financieel risicomanagement. 
 
 
 

   Stefaan De Clerck 

 

De heer Stefaan De Clerck is sinds 20 september 2013 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Proximus. Hij is Voorzitter van het Paritair Comité van 
Proximus, van het Pensioenfonds van Proximus 
en van Proximus Art VZW. Hij is ook bestuurder van de 
Proximus Foundation en Connectimmo. 
Hij is lid van de Orientation Council van Euronext, van het 
Strategisch Comité van het VBO, van de BBR 
(Benelux Business Roundtable) en lid van Bureau van de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 
Vóór Proximus, was hij van oktober 1990 tot oktober 2013 
volksvertegenwoordiger. 
Van juni 1995 tot april 1998 en van december 2008 tot 
december 2011 was hij Belgisch minister van 
Justitie. Van 1999 tot 2003 was hij Voorzitter van CD&V, 
de Vlaamse christendemocratische partij. 
Hij was burgemeester van Kortrijk van januari 2001 tot 
eind december 2012. 
De heer De Clerck behaalde een master in de rechten aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven. 
Proximus 
 
 

   Béatrice de Mahieu 

 
Van 2019 tot september 2021 was Béatrice de Mahieu 
CEO van Co.Station België (een tech startup co-working en 
innovatie hub) waar ze de open innovatie business line 
opstarte en ontwikkelde (inclusief open innovatie 
ecosystemen zoals IO.energy, co.mobility, co.food, 
co.building). Ze is nu Hoofd Innovatie bij Nova Reperta.  
Sinds het begin van haar carrière in 1999 heeft Béatrice de 
Mahieu achtereenvolgens gewerkt voor grote telecom-, 
tech- en mediabedrijven (Telenet, Microsoft, Elle 
Belgium...) waar ze heeft bijgedragen tot de 
groeistrategieën en de digitale transformatie.  
Vanaf 2011 begon Béatrice de Mahieu te werken als 
zelfstandige mentor en investeerder voor technologische 
en digitale startups en begeleidde ze hen in hun zoektocht 
naar investeerders, de ontwikkeling van hun strategie en 
de groei van deze jonge bedrijven. 
Béatrice de Mahieu is momenteel bestuurslid van Fintech 
Belgium, Ambassify, Slim Regio Vlaanderen en Agoria 
Brussels en extern innovatiebestuurslid voor NMBS en Elia 
Group. Ze is ook mede-investeerder in het investerings-
fonds Internet Attitude.  



Ze is zeer sociaal geëngageerd op het vlak van digitale 
inclusie en steunt regelmatig initiatieven in dit verband bij 
de Koning Boudewijnstichting. Ze is evenals bestuurslid 
van We Tech Care en United Fund for Belgium.  
Béatrice de Mahieu behaalde een diploma Toegepaste 
Communicatie - Reclame aan het Instituut voor Hogere 
Sociale Communicatiewetenschappen (IHECS) en is co-
auteur van "Pimento Map: evalueer de sterkte van uw 
business plan" (2014) en "Shiftmakers: L'Art du 
(self)leadership dans les années 2020" (2022). 
 

 
 
 
 
Audrey Hanard 
 
 
 
 

 
Audrey Hanard is associate partner bij Dalberg Global 
Advisors, manager bij McKinsey & Co en bij Telos Impact.   
Audrey Hanard is momenteel voorzitter van de raad van 
bestuur van bpost, de grootste Belgische operator voor 
post en e-commerce, met wereldwijd 36.000 
medewerkers. Ze is ook voorzitter van Be education, een 
organisatie die initiatieven ondersteunt die bijdragen tot 
de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in 
België. Voordien was ze voorzitter van de Vrijdaggroep, 
een denktank van jonge Belgische talenten met 
verschillende professionele een missiegedreven 
strategisch adviesbureau dat zich richt op duurzame 
impact. Ze werkt samen met haar klanten – ngo's, VN-
organisaties, overheden en stichtingen – aan de 
wereldwijde vooruitgang van onderwijs en 
werkgelegenheid door het ontwikkelen, implementeren 
en meten van impactvolle strategieën ter ondersteuning 
van inclusieve ontwikkeling. Ze kan hiervoor terugvallen 
op meer dan tien jaar ervaring in het adviseren van 
bedrijven, overheden en filantropische klanten over deze 
onderwerpen als achtergronden die vastbesloten zijn om 
het Belgische beleid te inspireren door middel van 
diversiteit.  
Audrey Hanard behaalde een MSc in Business Engineering 
aan de Université Libre de Bruxelles (Solvay Brussels 
School, ULB) en een Master in Public Administration aan 
Columbia University (School of International and Public 
Affairs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Claire Tillekaerts 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Tillekaerts is sinds oktober 2006 Algemeen 
Directeur bij Flanders Investment & Trade, het 
overheidsagentschap dat Vlaamse bedrijven ondersteunt 
bij hun inspanningen om internationaal zaken te doen in 
het buitenland en buitenlandse bedrijven bijstaat die zich 
willen vestigen of hun activiteiten willen uitbreiden in 
Vlaanderen, de meest noordelijke regio van België. Op 1 
mei 2012 werd ze door de Vlaamse regering aangesteld 
als CEO van FIT. 
Claire Tillekaerts was gedurende 20 jaar zelfstandig 
advocaat aan de balie te Gent en combineerde deze functie 
gedurende zes jaar met lesgeven aan de Universiteit van 
Gent.  
In 2001 werd ze gevraagd om de juridische dienst op te 
richten van de Hogeschool in Gent, onder meer om de 
samensmelting met andere hogeronderwijs-instellingen in 
goede banen te leiden, internationale onderzoeks- en 
ontwikkelingsfondsen op te richten en als adviseur op te 
treden gedurende de oprichting van de Associatie 
Universiteit Gent. 
Claire Tillekaerts is licentiaat in de rechten en behaalde een 
postuniversitair diploma management. 
Ze maakt deel uit van de Raad van Bestuur van de 
Nationale Delcrederedienst (Export Credit Agency), het 
Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel (vice-
voorzitter), het VLEVA (Vlaams-Europees 
Verbindingsagentschap), De Warande, Universiteit Gent, 
CIFAL-Flanders, ORSI Academy en het Nationaal Orkest 
van België en is voorzitter van de Raad van Bestuur van 
het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen (Gent), 
voorzitter van de Regentenraad van de Nationale Bank 
van België en lid van het Remuneratie- en 
Benoemingscomité van de Nationale Bank van België, 
alsook lid van het Beheerscomité van het Belgisch 
Commissariaat-generaal voor de Internationale 
Tentoonstellingen. 

 
 


