business mensen

KWALITEIT EN INNOVATIE VERZOENEN
WIE
Dave Allegaert (43)

DE EERSTE 365 DAGEN VAN MICHAEL BOLLEN (47)

‘Departement verder uitbouwen’

N

te doen. De behoeften van mijn klanten die me grotendeels gevolgd zijn,
speelden ook een rol in mijn keuze.
Vastgoed blijft vooral een lokaal gegeven. Het is maar de vraag of een groot,
internationaal kantoor dan altijd het
juiste vehikel is om hen bij te staan.”

a zijn rechtenopleiding aan
de KU Leuven te hebben afgerond, deed Michael Bollen de stap naar de Brusselse Balie. Tijdens zijn
stage in een kleiner kantoor, daarna bij
DLA Piper. Daar zou hij achttien jaar
blijven, waarvan de laatste tien jaar
ook als partner. Al die tijd was hij verbonden aan het Real Estate Department. Een jaar geleden stapte hij over
naar Laurius.
Vanweer die overstap?
MICHAEL BOLLEN. “Sta me toe eerst en
vooral te benadrukken dat ik DLA
Piper in de beste omstandigheden
verlaten heb. Het was een periode
die even boeiend als leerrijk was. Ik
had behoefte aan een andere manier
van functioneren. De structuren van
Laurius zijn niet te vergelijken met die
van grote internationale kantoren als
DLA Piper. We spreken over andere
dimensies, wat een directe weerslag
heeft op de operationele kant. We
werken met een beperkt aantal vennoten, waardoor de lijnen korter zijn en
beslissingen sneller genomen kunnen
worden. Een ander verschilpunt is dat
Laurius wel een internationaal functionerend kantoor is, maar dat niet doet
via eigen vestigingen, maar via een
losser netwerk. De doelstellingen blijven vergelijkbaar, alleen is de aanpak
anders.”
Is vastgoed uw kernactiviteit
gebleven?
BOLLEN. “Vroeger was ik een onderdeel van het Real Estate Department,

Hoe blikt u terug op het afgelopen
jaar?
BOLLEN. “De verwachtingen zijn ingelost. De hoge kwaliteit van het werk
dat hier geleverd wordt, viel me op.
Naast de mensen, is de onafhankelijkheid die me beloofd was ook daadwerkelijk een feit geworden.”

Is: Partner bij Laurius
Vrije tijd: Familie en lezen

“Nog te vaak hebben we de
reputatie een erg Antwerps
kantoor te zijn”
nu draag ik de verantwoordelijkheid
voor die afdeling. Dat geeft me vrijheid
en onafhankelijkheid. Dat is ook wat
me ook ertoe heeft aangezet de stap

Na een terugblik volgt een vooruitblik. Wat zijn uw plannen?
BOLLEN. “Toen ik hier begon, had ik
een dubbel doel. Laurius was wel
actief bezig met vastgoedtransacties,
maar niet in een afzonderlijk departement. Real Estate uitbouwen als
een apart departement was dus mijn
eerste missie. In tweede instantie wil
ik mee het kantoor in Brussel meer op
de kaart zetten. Nog te vaak hebben we
de reputatie een erg Antwerps kantoor
te zijn.
“De uitbouw van het departement
draait op volle toeren. Het team moet
uitbreiden. Dat brengt ons bij een
draak van een uitdaging: de juiste
mensen vinden. Talent is schaars.
Daarom stellen we ons erg flexibel op.
De lat ligt hoog en je wordt beloond
naargelang je prestaties, maar we verliezen ook de balans tussen werk en
privé niet uit het oog. Ook dat is een
handelsmerk van Laurius.” z MVA

WORDT
Manager kwaliteit en innovatie bij het AZ Groeninge in
Kortrijk.

WIL
“Het leuke aan mijn nieuwe functie is dat ik op een
kruispunt tussen kwaliteit en

WAS
“In het begin van mijn carrière
als verpleegkundige heb ik verschillende sectoren verkend:
residentiële ouderenzorg,
psychiatrie, acuut ziekenhuis,…
Lange tijd werkte ik bij het UZ
Gent, maar de voorbije tien
jaar, een tussenstop in het
Amsterdamse UMC buiten
beschouwing gelaten, was het
AZ Groeninge in Kortrijk mijn
biotoop.”

innovatie zit. Dat is een boeiende combinatie. Kwaliteit
behelst heel wat domeinen: de
veiligheid van de patiënt, zijn
tevredenheid ook, net als het
efficiënt organiseren van het
zorgproces. Het is geen overdrijving te stellen dat kwaliteit
doordringt tot in de diepste
vezels van een ziekenhuis. Een
ander aandachtspunt is innovatie, een hot item de jongste
tijd, maar eigenlijk iets waar
we dagelijks mee bezig zijn.
Iets onontbeerlijks ook, maar
nieuwe innovatieve technieken invoeren betekent vaak
ook dat we nieuwe risico’s in
huis halen. Denk maar aan
het hacken van bepaalde apparaten die binnen en buiten

de ziekenhuismuren gebruikt
worden. Daarover waken,
betekent dat je een breed
zicht over de hele organisatie
moet hebben. Tegelijkertijd
moet je kunnen terugvallen
op een sterk team, maar ook
openstaan voor de suggesties
van patiënten, bezoekers en
– in mijn geval – gelukkig ook
3000 gemotiveerde artsen en
collega’s. Sprak ik al over een
uitdaging (lacht)?”
VRIJE TIJD
“Fietsen en zwemmen maken
het hoofd leeg. Reizen ook, en
bij elke reis zeker een ziekenhuis binnenlopen en ideeën
meenemen hoort daarbij
(lacht).” z MVA

GROEIEN IN FUSIES EN OVERNAMES
WIE
Frederik Vandepitte (45)
IS
CEO van KBC Securities
WAS
“Na mijn studies handelsingenieur aan de KU Leuven ben ik
in 1997 als consultant begonnen bij The Boston Consulting
Group. Maar ik droomde
ervan CFO te worden. Daarom
heb ik tussen 2000 en 2002
een MBA in Management
en Finance gevolgd aan de
Columbia Business School in
New York. In 2002 ging ik aan
de slag bij Morgan Stanley.
Eerst in Londen, daarna drie
jaar in Australië en ten slotte
weer Londen, vanwaaruit ik
het Benelux-zakenbankteam
aanstuurde. Vanaf 2010 zat
ik vooral in België om mee

te werken aan grote deals,
zoals de verkoop van Omega
Pharma aan Perrigo en de
beursintroductie van bpost.
Tijdens een sabbatical in 2016
was ik enkele keren in Afrika,
en daarna wilde ik niet meer
terug naar mijn oude baan.
Ik koos voor Incofin, een investeerder van groeikapitaal
voor bedrijven in ontwikkelingslanden. Ik stak er veel
tijd in het aantrekken en motiveren van medewerkers en
investeerders.”
WIL
Medio 2018 werd Vandepitte
lid van het directiecomité van
KBC Securities, waar hij op
1 mei 2019 benoemd werd
tot CEO. “Ik gedij beter in
een grote organisatie, en het
contact met KBC was altijd
goed. Bij Morgan Stanley had

ik meegewerkt aan de verkoop
van de KBC-dochters Centea,
Fidea en Absolut Bank. KBC
wil groeien in fusies en overnames en is bereid duurzaam
te investeren in corporate
finance. KBC Securities telt
zo’n 130 medewerkers. De

bedoeling is de groei van ons
bedrijvencliënteel te ondersteunen, en hun verschillende
financieringsopties kunnen
voorstellen. De exclusieve
samenwerking met de internationale M&A-adviseurs van
Oaklins maakt het ons mogelijk interessante projecten aan
Belgische ondernemingen voor
te stellen.”
VRIJE TIJD
“Ik ben een fervente fietser
en loper. Elk jaar zoek ik een
bijzondere uitdaging, om me
fysiek en mentaal te onthechten. Dat kan een trekking rond
de Mont Blanc zijn of een
fietstocht in Marokko, maar
evengoed fiets ik mee voor
‘Kom op tegen Kanker’. Ik lees
ook graag non-fictieboeken,
en haal veel inspiratie uit podcasts.” z P.C.
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