
 

 

 

- KANDIDATEN RAAD VAN BESTUUR -  

 

 

A. BESTUURDERS VOORGESTELD DOOR DE BELGISCHE STAAT 

 

JOS DONVIL  

 

Jos Donvil is sinds begin 2021 de CEO (Executive Vice President) van Royal Sporting Club Anderlecht.  

Voordien (tussen 2016 en 2020) was hij de CEO van VOO, de kabeloperator in Brussel en Wallonië. 

Bij BASE Company, een mobiele telecomoperator,  oefende Jos Donvil de functie uit van COO tussen 

2007 en 2011, en de functie van CEO tussen 2012 en 2016. Van 1995 tot 2006 deed Jos Donvil de 

nodige ervaring op bij Kraft Foods, als General Sales Director Belux, Directeur International Sales 

Strategy en Directeur Global Customers.  

 

MOHSSIN EL GHABRI 

 

Mohssin El Ghabri is sinds 2018 politiek directeur van de politieke partij Ecolo. Sinds 2019 is hij ook 

lid van de raad van bestuur van Brutele. Daarvoor was hij schepen van de gemeente Sint-Gillis, 

verantwoordelijk voor handel en cultuur. Van 2011 tot 2018 adviseerde hij Prospective. In deze rol 

publiceerde hij studies en analyses met betrekking tot de digitale en ecologische transitie, de 

deeleconomie en de automatisering van werkgelegenheid. 

 

AUDREY HANARD 

 

Audrey Hanard is een Associate Partner bij Dalberg Global Advisors, een missiegedreven strategisch 

adviesbureau gericht op sociale 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 10 jaar ervaring in het adviseren 

van bedrijven, overheden en filantropische klanten over deze onderwerpen. Audrey is momenteel 

voorzitter van Be education, een organisatie die initiatieven ondersteunt die bijdragen tot de 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in België. Voorheen was ze voorzitter van de 

Vrijdaggroep, een denktank van jonge Belgische talenten met verschillende professionele 

achtergronden die erop gericht is om het Belgische beleid te inspireren d.m.v. diversiteit. Audrey 

Hanard behaalde een MSc in Business Engineering aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en een 

Master in Public Administration aan Columbia University. 

 

  



    

B. ONAFHANKELIJK BESTUURDERS 

 

JULES NOTEN 

 

Jules Noten begon zijn carrière in 1985 bij Unilever waar hij verschillende managementfuncties 

bekleedde voordat hij in 2001 voorzitter werd van Unilever België. Na achtereenvolgens CEO te zijn 

geweest van Massive en Balta Group, stapte hij in 2012 over naar Vandemoortele Group waar hij 

van 2014 tot 2020 CEO was. Jules Noten zetelt als onafhankelijk bestuurder in verschillende 

bedrijven zoals Sioen Industries NV. Hij studeerde aan de KU Leuven en Vlekho Brussel en volgde 

verschillende opleidingen aan de Kellogg Business School (Northwestern University) en Harvard 

Business School.   

 

SONJA ROTTIERS 

 

Sonja Rottiers is CEO van Lloyd's Insurance Company, medeoprichter en bestuurder van Women on 

Board, bestuurder bij de Belgian Finance Club en onafhankelijk bestuurder bij Kinepolis Group NV 

en Matexi NV.  Als Chief Financial Officer van AXA Belgium NV (tot 2016) en CFO van Dexia Insurance 

(tot 2009) heeft ze meer dan 35 jaar professionele ervaring in de financiële sector. Ze zetelde ook in 

de raad van bestuur van Leasinvest Real Estate SCA, AXA Holdings Belgium NV, ING Belgium NV en 

Touring Verzekeringen NV. Sonja Rottiers behaalde een Master in Toegepaste Economische 

Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. 

 

LIONEL DESCLÉE  

 

Lionel Desclée is Senior VP & Walmart Officer en was Voorzitter en CEO van Walmart Japan/Seiyu 

tot maart 2021. Daarvoor was hij Voorzitter en CEO van Tom & Co. Hij werkte ook meer dan 10 jaar 

voor de Delhaize Groep waar hij senior functies bekleedde met verantwoordelijkheden in 

verschillende landen en een aanzienlijke ervaring ontwikkelde in omni-channel retail business. Hij 

behaalde een Master in Financial Management aan de Vlerick Business School en een Master in 

Economische Wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain (UCL). 

 

SONJA WILLEMS  

 

Sonja Willems is gedelegeerd bestuurder van Janssen Benelux. Ze werkt meer dan 30 jaar voor de 

Johnson & Johnson-groep, waar ze in verschillende landen (België, Duitsland en Canada) 

internationale senior managementfuncties bekleedde in de farmaceutica en de medische devices. 

Sonja Willems zetelt ook in de raad van bestuur van Pharma.be en Innovation Circle en is voorzitter 

van de raad van bestuur van Flanders Investment & Trade. Ze behaalde een Master in Business aan 

de Universiteit Hasselt.  

 


