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Kandidatuur voor de raad van bestuur – Gedelegeerd bestuurder 
Algemene vergadering van 21 november 2020  

 

Thierry Smets:  

Ik heet Thierry Smets en ben 57 jaar. Ik ben getrouwd en gelukkige vader van twee volwassen dochters 

en sinds enkele maanden ook grootvader van een kleinzoon. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in de 

(voornamelijk Belgische) banksector.  

Ik ben geboren in Nijvel, opgegroeid in Waterloo en deed mijn studies aan het I.C.H.E.C. (Brussel). Mijn 

carrière begon – een beetje pardoes – in de bankwereld (bij de toenmalige Generale Bank). Ik had al 

snel door dat ik niet in de wieg gelegd was om in grote organisaties te werken en verwisselde mijn 

baan voor een functie in een kleiner bedrijf. Ik ging aan de slag bij Nagelmackers, in Controlling. In die 

functie leerde ik hoe een bank functioneert en vooral wat haar resultaten bepaalt.  

In de daaropvolgende jaren kreeg ik de kans om mijn ervaring uit te breiden en verantwoordelijkheden 

op te nemen in verschillende domeinen en bij verschillende werkgevers. Van de backoffice en de 

boekhouding over controlling, informatica en risicobeheer tot human resources: ik heb het geluk 

gehad al deze verschillende, ‘administratieve’ metiers in het bankwezen van dichtbij te leren kennen.  

Eind 2011 werd ik benoemd tot CEO van Puilaetco Dewaay, waar ik al sinds 2004 werkte. Als CEO was 

ik er verantwoordelijk voor onder meer de reorganisatie van de commerciële dienst en de overname 

van UBS Belgium. De veranderingen die de nieuwe aandeelhouder van mijn werkgever vroeg leidden 

me ertoe het bedrijf in 2018 te verlaten. Ik ben toen gaan nadenken over welke richting ik uit wilde 

met mijn carrière en hoe ik mijn werk en mijn waarden meer op elkaar zou kunnen afstemmen.  

Uit die overpeinzingen werd StarTalers geboren, een startup die ik oprichtte samen met een 

voormalige collega, die vandaag aan het hoofd staat van dit fintechbedrijf. De missie van StarTalers is 

om vrouwen te helpen financieel autonomer te worden door hen dezelfde kaarten als mannen in de 

hand te geven. Dat gebeurt in de eerste plaats door een ‘opleiding’ waarbij de deelnemers een 

basiskennis meekrijgen om de financiële wereld beter te begrijpen in het algemeen (en met bijzondere 

aandacht voor de deelgebieden die hen specifiek interesseren       ). StarTalers biedt hen vervolgens 

duurzame investeringsoplossingen aan, die overeenstemmen met hun waarden en die hen helpen 

hun doelen te bereiken.   

Daarnaast ben ik bestuurder en voorzitter geworden van het auditcomité van de Kliniek Sint-Jan in 

Brussel.  

Doorheen mijn hele carrière heb ik altijd gevonden dat het belangrijkste actief van een organisatie 

haar personeel is. Veel organisaties beweren dit, maar slechts weinige zetten het om in de praktijk. 

Als manager heb ik altijd geprobeerd om het menselijke een centrale plek te geven en dat is een van 

de dingen die me zo aanspraken bij NewB. Van bij het eerste contact met de verantwoordelijken 

afgelopen zomer voelde ik meteen hoezeer de medewerkers hier naar waarde worden geschat.  
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Ik ben ervan overtuigd dat ik hier een omgeving, doelstellingen en een opdracht zal vinden die alles 

overeenstemmen met mijn waarden. Ik hoop dat ik al de kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn 

carrière heb opgedaan en ontwikkeld kan inzetten voor NewB en dat ik van dit project een realiteit 

kan maken die tegemoet komt aan de verwachtingen van duizenden burgers.  

En last but not least ben ik overtuigd van het belang van een goed evenwicht tussen werk- en 

privéleven. Ik leef me uit in sport, meer bepaald in fietsen en joggen. Sport is niet alleen gezond en 

goed voor het sociale contact, het is ook een fantastische bron van levenslessen, niet in het minst die 

van de nederigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


