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   Martin De Prycker 

De heer Martin De Prycker is beherend vennoot van het Qbic 
Fonds ter ondersteuning van spin-offs van universiteiten in 
België.  
De heer De Prycker was van 2002 tot 2009 CEO van Barco. Hij 
richtte en ontwikkelde het bedrijf op markten die 
gebruikmaken van schermen, zoals de medische sector, 
digitale cinema, controle- en vliegtuigindustrie en de verkoop 
van non-core productlijnen zoals grafische producten, textiel, 
en onderaanneming. Voordien was hij CTO en lid van het 
uitvoerend comité van Alcatel-Lucent. Voor hij CTO werd bij 
Alcatel-Lucent, was de heer De Prycker verantwoordelijk voor 
de wereldwijde leiderspositie van Alcatel-Lucent in de 
breedbandtoegangsmarkt. Onder zijn leiding evolueerde 
ADSL van een researchproject tot een miljardenbusiness voor 
Alcatel-Lucent.  
De heer De Prycker was van 2009 tot 2013 ook CEO van 
Caliopa, een start-up van UGent/imec in siliciumgebaseerde 
fotonica, waarmee het mogelijk is honderden Gbps te 
transporteren over optische vezel. Caliopa werd in 2013 
overgenomen door Huawei. 
Hij is ook lid van de Raad van Bestuur van diverse 
ondernemingen, zoals EVS, Sentiance, Arkite, Venture Spirit 
en Faktion en voorzitter van de Raad van Calltic. 
De heer De Prycker heeft een doctoraatsdiploma in de 
computerwetenschappen en een master in de elektronica 
van de Universiteit van Gent, en behaalde daarnaast een 
MBA aan de Universiteit van Antwerpen. 

 

   Catherine Rutten 

Mevrouw Catherine Rutten is Vice-President International, 
Government Affairs & Public Policy van Vertex 
Pharmaceuticals sinds 1 juli 2020. Van september 2013 tot 
eind juni 2020 was ze CEO van pharma.be, de vereniging van 
innovatieve biofarmaceutische bedrijven in België. Van 2003 
tot 2013 was ze Lid van de Raad van het Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en Telecommunicatie, de regulator van de 
elektronische communicatiemarkt, de postmarkt, het 
elektro-magnetische spectrum van de radiofrequenties en de 
mediaregulator in Brussel-Hoofdstad. Voorheen werkte zij als 
Directeur Regulatory Affairs bij de Belgische afdeling van BT. 

Ze begon haar loopbaan als advocaat, lid van de Brusselse 
balie, in 1994. 
Ze is bestuurder bij Women on Board. 
Ze heeft rechten gestudeerd aan de KU Leuven en aan de 
Universiteit van Namen en heeft een LL.M. in intellectueel 
eigendomsrecht van de London School of Economics and 
Political Science en een LL.M. in Europees recht van het 
Europacollege. 
 
 

  Cécile Coune 

Cécile Coune kan terugblikken op een dubbele loopbaan als 
executive: gedurende meer dan 15 jaar als CEO in de 
financiële sector, en als vennoot in een toonaangevend 
advocatenkantoor.  
Van 2012 tot 2018 stond Cécile Coune aan het hoofd van 
Aviabel, een Belgische onderneming gespecialiseerd in 
luchtvaartverzekering en -herverzekering, tot de overname 
ervan door een internationale speler, AXIS Capital Ltd. Van 
opleiding juriste, was ze ook advocate en later vennoot bij 
advocatenkantoor Liedekerke van 2004 tot 2012. Daarvoor 
werkte ze bijna 17 jaar in de verzekeringssector, waarvan 
het grootste deel bij Chubb, een Amerikaanse multinational, 
waar ze op zeer jonge leeftijd algemeen directeur voor 
België en Luxemburg werd en uitvoerend lid van de Raad 
van Bestuur van Chubb Europe. Ze stond ook aan het hoofd 
van AXA Art (Benelux), een dochteronderneming van de AXA 
Groep die gespecialiseerd is in kunstverzekeringen.  
Momenteel is ze onafhankelijk bestuurder en zetelt ze in de 
Raad van Bestuur en in comités van verschillende grote 
ondernemingen, waaronder Belfius Insurance, QBE Europe 
en Credendo GSR.  
Cécile Coune is lid van verschillende internationale en 
nationale zakenkringen en netwerken en zet zich ook 
maatschappelijk in voor diversiteit en inclusie. Ze is 
medeoprichtster en lid van Women on Board sinds 2009, en 
medeoprichtster, lid en erevoorzitster van European Women 
on Boards sinds 2013. Ze is mentor bij Duo for a Job, een 
vereniging die de integratie van jongeren met een 
migratieachtergrond op de arbeidsmarkt bevordert, en 
onafhankelijk bestuurder van OFC, de Franstalige tak van 
Broeders van Liefde, een organisatie die vooral actief is in 
het domein van de geestelijke gezondheid. Als aanhangster 
van de ESG-vereisten heeft ze onlangs een certificaat voor 
duurzame financiering verkregen van het Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership.  
Cécile Coune heeft verschillende prijzen en 

onderscheidingen gewonnen. Ze werd in 2017 door Zijne 

Majesteit Filip, Koning der Belgen, onderscheiden met de 

rang van Commandeur in de Kroonorde voor haar bijdrage 

aan de Belgische samenleving.  


