Kandidaat-bestuurders

Karel De Gucht

De heer Karel De Gucht, Minister van Staat, was van
februari 2010 tot 31 oktober 2014 Europees commissaris
voor Handel, waar hij een centrale rol speelde bij het
onderhandelen, afsluiten en beheren van verschillende
Europese vrijhandels- en investeringsovereenkomsten
wereldwijd.
Eerder diende hij als Belgisch minister van Buitenlandse
Zaken van 2004 tot 2009, vicepremier van 2008 tot 2009,
en als Europees commissaris voor internationale
samenwerking, humanitaire hulp en crisisrespons van
2009 tot 2010.
Momenteel is hij de Voorzitter van het Instituut voor
Europese Studies (IES) aan de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) – zijn alma mater (Masters of Laws, 1976) waar hij
Europees recht doceert. Hij is lid van de raden van bestuur
van ArcelorMittal nv, van EnergyVision, Sprimoglass en
zetelt als adviseur van CVC Capital Partners.
Hij is ook de manager van een door een familie gerund
wijnproducerend bedrijf in de Chianti-regio (Italië).

Pierre Demuelenaere

Tot 31 augustus 2015 was de heer Pierre Demuelenaere
Gedelegeerd Bestuurder van I.R.I.S. (Image Recognition
Integrated Systems), een onderneming waarvan hij in
1987 medeoprichter was om de resultaten van zijn
doctoraatsthesis te commercialiseren.
De heer Demuelenaere heeft meer dan dertig jaar
ervaring met beeldverwerking en kunstmatige
intelligentie. Hij heeft ruime ervaring met het beheer van
technologische bedrijven, R&D management en het
aangaan van internationale partnerschappen met
bedrijven in de VS en Azië (HP, Kodak, Adobe, Fujitsu,
Samsung, Canon, enz.). Doorheen de jaren is hij nauw
betrokken gebleven bij de definitie van de R&D-visie van
I.R.I.S. en heeft hij bijgedragen tot de ontwikkeling van

nieuwe technologieën en producten en de indiening van
een aantal octrooien.
In 2013 heeft de heer Demuelenaere met succes
onderhandeld over de overname van de I.R.I.S. Group
door Canon. Het bedrijf maakt nu deel uit van de Canon
Group.
De heer Demuelenaere behaalde een diploma burgerlijk
ingenieur micro-elektronica aan de UCLouvain en werd in
1987 doctor in de toegepaste wetenschappen.
Hij ontving de prijs ‘2001 Manager van het Jaar’ en de prijs
‘2002 Ondernemer van het jaar’. In 2008 werd hij door
Data News uitgeroepen tot ‘ICT Personality of the Year’.
Naast zijn andere activiteiten was hij in 2018 en 2019
Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO ad interim van
EVS Broadcast Equipment. Hij is ook lid van de Raad van
Bestuur van Guberna en professor in management aan de
UCLouvain. Hij was gedurende 7 jaar lid van de Raad van
Bestuur van BSB, een bedrijf dat software produceert voor
de verzekerings- en banksector, gedurende 23 jaar in de
Raad van Bestuur van Pairi Daiza en gedurende 10 jaar in
de raad van e-capital, een Venture Capital Fund.

Ibrahim Ouassari

Ibrahim Ouassari is oprichter en CEO van MolenGeek.
Na een atypische, autodidactische loopbaan in de
technologie profileerde Ibrahim zichzelf als
doorgewinterde consultant in de sector.
Hij startte zijn carrière als ondernemer bij enkele van de
grootste en meest gerenommeerde bedrijven in België.
Het was die ervaring die hem ertoe aanzette om in
2015 MolenGeek uit de grond te stampen, een
internationaal inclusief technologisch ecosysteem dat
de technologische wereld toegankelijk maakt.
MolenGeek ontstond in Molenbeek, in het hart van
Brussel, maar breidde zich al snel uit met vestingen in
Padua (Italië), Amsterdam en Rotterdam (Nederland),
maar ook in Antwerpen en Charleroi (België).
De heer Ibrahim Ouassari is ook oprichter en CEO van
UrbanTech, opgericht in 2005, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in IT en systems engineering.
Tot zijn klantenportefeuille behoorden/behoren onder
meer Fortis, BNP Paribas, ING, Elia, Sibelga, Fluxys. Op
basis van de groeiende vraag heeft UrbanTech zich de
afgelopen jaren toegelegd op de specifieke behoeften van
het onderwijs en de sociale sector.
Na 10 jaar ervaring als consultant bij UrbanTech zette
de heer Ouassari een innovatief beheersysteem voor
rekrutering op dat consultants rechtstreeks in contact
brengt met hr-rekruteerders, Greator genaamd.

Greator brengt bedrijven samen, helpt hen hun hr-taken
te beheren en hun business gemakkelijk en op
betrouwbare wijze te laten groeien. Het stelt werknemers
ook in staat zich op een opdracht toe te leggen door een
perfecte match met hun vaardigheden te vinden bij
bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbaar talent.

