Kandidaturen aan de raad van bestuur
Algemene vergadering van 8 Juni 2019
Zes nieuwe kandidaten aan de raad van bestuur van NewB SCE :
1. Valerie Del Re
Voor zover ik me kan herinneren, ben ik gevoelig voor onrecht en ben ik gemotiveerd om van de
wereld een betere plaats te maken. Deze intrinsieke motivatie heeft mijn passie voor politiek
aangewakkerd en me gemotiveerd om me aan te sluiten bij een (sociaaldemocratische) politieke partij
toen ik 15 jaar oud was. Het is voor mij onvoldoende om te pleiten voor verandering, ik wil deel
uitmaken van het veranderproces.
Door een combinatie van doorzettingsvermogen en geluk slaagde ik erin om tot schepen verkozen te
worden in de allereerste verkiezing waar ik aan deelnam. Ik was toen 27 jaar. Sindsdien ben ik
verantwoordelijk geweest voor verschillende domeinen, wat me de kans gaf om kennis en ervaring op
te doen over zeer uiteenlopende onderwerpen : van financiën en personeelsbeleid tot milieu en
klimaatverandering. Ik ben een generaliste van nature, met interesse in een breed scala aan thema’s,
en ik pas me snel aan nieuwe omgevingen aan. De vereisten van een politiek mandaat hebben me
geleerd hoe je functioneert in een complexe en gelaagde omgeving en hoe je mensen met
verschillende achtergronden en interesses inspireert om zich te scharen achter een
gemeenschappelijk project en actieplan. De politieke successen en mislukkingen van de voorbije 12
jaar hebben van mij een empathische en daadkrachtige leider gemaakt die opleeft in een team, maar
tegelijk niet bang is om knopen door te hakken.
Sinds september 2018 ben ik directeur van Greenpeace Belgium. Op verschillende vlakken is deze job
een droom die uitkomt, want ik kan er mijn passie voor leiderschap combineren met mijn wil om de
samenleving positief te veranderen.
Ik wil graag deel uitmaken van het bestuur van NewB omdat ik de waarden van het project
onderschrijf. Een écht ethische en duurzame bank is een onderdeel van de noodzakelijke transitie die
we op gang moeten brengen als we onze beschaving zoals we die nu kennen in stand willen houden.
2. Koen De Vidts
Ik ben 54 jaar oud, geboren in Merchtem, vader van drie kinderen, en woon in Meise, bij Brussel.
Na ingenieursstudies aan de KULeuven, volgde ik anderhalf jaar burgerdienst in een psychiatrische
instelling in Bierbeek, wat mijn bewondering voor de mensen die in de zorgsector werken blijvend
heeft beïnvloed.
Daarna heb ik 15 jaar in de IT-afdeling van een coöperatieve bank gewerkt (Bacob), na enkele fusies
vertrok ik daar in 2004. Daarna, tot in het voorjaar van 2018, voerde ik verschillende functies uit in
een andere coöperatieve bank (Landbouwkrediet, ondertussen Crelan geworden): van back-offices
(betalen, kredieten, beleggen…) en organisatie tot en met Digitale Transformatie en Marketing.
Ik vertrok daar in mei 2018 om me verder te bekwamen in een domein dat me al jaren boeit:
bedrijfsethiek.
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Ondertussen ben ik sinds juni 2018, op vraag van Tom Olinger, ook enkele dagen per week actief bij
NewB. Ik probeer het bankdossier mee vorm te geven door allerlei noodzakelijke documenten op te
maken, en het IT-platform mee op poten te zetten.
Ondertussen ken ik het team van NewB dan ook, en ik ben fier om te mogen werken met een bevlogen,
doelgerichte en bewuste ploeg die een duidelijke missie heeft. Ik heb vaak gezien dat in organisaties
er slechts één duidelijk leidend principe is. Dit is vaak de beurskoers, de kwartaalwinst of de bonus,
waardoor allerlei andere, soms goedbedoelde doelen zoals duurzaamheid het uiteindelijk toch laten
afweten tegen het echte leidende principe. Bij NewB is dat echt anders: ik heb ervaren dat het super
duidelijk is tot in alle vezels van het team: ethiek en duurzaamheid staan voorop als hét leidend
principe.
Ik hoop dan ook om als lid van de raad van bestuur en het audit- en risk-comité bij te dragen aan het
ethische aspect van NewB.
3. Christel Droogmans
‘Wees zelf de verandering die je wil zien in de wereld’ (Gandhi)
Mijn naam is Christel Droogmans, ik ben 54 jaar en heb 30 jaar ervaring in de financiële sector. Ik ben
econome, ik ben getrouwd en ik ben mama van 3 meisjes die op het punt staan om volwassen te
worden.
Ik heb 27 jaar voor ING België gewerkt en heb verschillende verantwoordelijkheden gehad, onder
andere als directrice van de zone Brussel en als nationale verantwoordelijke voor kredieten en
professionele klanten. Daarna ging ik werken voor de verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd Life
België, waar ik Chief Commercial Officer, lid van het directiecomité en lid van de raad van bestuur
werd.
In mijn verschillende functies heb ik onder andere strategieën ontwikkeld rond marktontwikkeling en
de diversifiëring van distributiekanalen met een strenge benadering van de verschillende risico’s.
Sinds de overname van Delta Lloyd heb ik de coöperatieve onderneming Yuman mee opgericht. Het
is de eerste commerciële plaats in Brussel die uitsluitend is gericht op de verkoop van non-food
producten en diensten uit de circulaire economie.
Na 30 jaar ervaring in de Belgische financiële sector was de overname van het bedrijf waarvoor ik
werkte voor mij de kans om opnieuw zin te geven aan mijn professionele keuzes en om bij te dragen
aan het bouwen van een samenleving die respect toont voor het welzijn van iedereen en voor de
planeet.
Ik ben lid van Cap Network, een groep van coaches voor kmo-ondernemers die als missie heeft om bij
te dragen aan het geluk, de prestaties en de duurzaamheid van organisaties.
Ik wil mijn ervaring en mijn kennis van de Belgische financiële sector als onafhankelijk bestuurder ten
dienste stellen van NewB, haar coöperanten en haar medewerkers. Ik ben overtuigd van de noodzaak
van de oprichting van een eenvoudige, betrouwbare en duurzame bank die ten dienste staat van de
samenleving en van de burgers, en van een paradigmaverschuiving in de bankwereld!
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4. Anne Fily
Na mijn opleiding tot juriste heb ik mijn hele carrière gewijd aan de bescherming van de consument.
Ik heb 17 jaar gewerkt voor een nationale controle-autoriteit (het DGCCRF in Frankrijk, de Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), en daarna 4 jaar
voor de Europese Commissie, voor het directoraat-generaal ‘Justitie en consumentenzaken’.
Sinds 2008 werk ik in de non-profitsector. Eerst voor de Europese consumentenorganisatie (BEUC),
daarna voor het European Financial Inclusion Network, Finance Watch en Financité. Ik was lid van
verschillende expertengroepen over financiële dienstverlening op Europees niveau. Op dit moment
ben ik lid van de stakeholdergroep van de Europese Bankautoriteit.
Ik wil graag toetreden tot de raad van bestuur van NewB om met mijn expertise in
consumentenbescherming bij te dragen opdat de klanten/coöperanten van NewB financiële
producten en diensten krijgen die beantwoorden aan hun verwachtingen.

5. Laurence May
Ik heet Laurence May. Binnenkort word ik 55 jaar en ik werk al 32 jaar in de financiële sector en het
risicomanagement.
Ik heb in Frankrijk gestudeerd en heb een diploma in finance en accountancy.
Ik startte mijn carrière in een auditbureau, Mazars, waar ik 8 jaar lang financiële revisies en overnameaudits uitvoerde.
Daarna, in 1995, ging ik aan de slag bij een Franse bank in moeilijkheden, Crédit Lyonnais. Ik was er
verantwoordelijk voor de problematiek rond het asset-liability management en de grote
risicodossiers. Vervolgens werd ik verantwoordelijk voor management control.
Na 7 jaar bij Crédit Lyonnais stapte ik in 2002 over naar een coöperatieve bank, de Caisse d’Epargne
Ile-de-France Ouest, als lid van het directiecomité en verantwoordelijke voor financiën en risico’s. Ik
ontdekte er een andere manier van bankieren, om het bankwezen te gebruiken voor het algemeen
nut. De klant was niet langer alleen een koper van producten, maar ook een investeerder en iemand
die een rol speelde in de strategie van de bank.
Bij deze coöperatieve groep ben ik 14 jaar gebleven. Ik groeide door van directielid van één spaarkas
tot lid van het uitvoerend comité van het centrale orgaan van deze groep, BPCE. En ik ben van functie
veranderd om Chief Compliance Officer te worden, verantwoordelijk voor compliance, de strijd tegen
witwassen, en veiligheid. In 2013 kwam ik naar Brussel om een nieuwe structuur op te zetten voor
Natixis, een vermogensbeheerder.
Eind 2016 besliste ik om Natixis te verlaten en mijn professionele activiteiten meer zin te geven. Sinds
juni 2017 werk ik als zelfstandig consultant voor een Belgische investeringsmaatschappij,
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gespecialiseerd in het beheer van impactfondsen, die microfinancieringsinstellingen in de MENA-regio
en in Oost-Europa financieren.
Ik wil graag lid worden van de raad van bestuur van NewB om met mijn expertise in audits, risico’s en
compliance bij te dragen. Ik geloof oprecht dat we met NewB een coöperatief model kunnen
ontwikkelen dat het evenwicht bewaart tussen de belangen van de klant en de ontwikkeling van
maatschappelijk verantwoorde investeringen, en dit allemaal binnen de regels die vandaag gelden in
de bankwereld.
6. Jean-Christophe Vanhuysse
Op mijn 53 jaar heb ik het grootste deel van mijn carrière voor de mutualistische groep Crédit Mutuel
gewerkt. Ik ben dus goed vertrouwd met het coöperatieve model zonder grote aandeelhouder, waar
de klanten eigenaars zijn van hun bank en tegelijk partner én gebruiker zijn.
Ik behaalde mijn masterdiploma en een gespecialiseerd diploma in economie en financieel
management aan de Université Catholique de Lille. Daarna bracht ik de eerste 4 jaar van mijn carrière
door bij het coöperatieve netwerk Hauts de France. Tegelijk schaafde ik mijn bancaire kennis bij door
een diploma te behalen aan het Institut Technique de Banque. Vervolgens werd ik verantwoordelijk
voor de afdeling krediettoekenning en risicobeheer in het kantoor van Arras. Dat bleef ik tot eind 1999.
In 2000 stak ik, samen met mijn werkgever, de Franse grens over om aan de slag te gaan bij een nieuwe
coöperatieve groep, in België deze keer: in het netwerk van Crédit Professionnel kreeg ik verschillende
opdrachten en verantwoordelijkheden tot mijn mandaat als bestuurslid en directeur in 2004 werd
uitgebreid tot de commerciële entiteiten van de groep CMNE Belgium-BKCP. Vanaf 2007 werd ik ook
verantwoordelijk voor de financiële activiteiten, en voor de kredieten, en in 2008 voor de permanente
controle.
Om voorbereid te zijn op de uitdagingen die samenhingen met de sterke groei van de groep Crédit
Mutuel Nord Europe Belgium, besliste ik om terug te keren naar de schoolbanken. In 2011 haalde ik
een Executive MBA aan de IÉSEG School of Management in Lille.
In het kader van de samensmelting en de zoektocht naar synergieën tussen BKCP Bank en BEOBANK
werd ik in juni 2014 ook benoemd tot bestuurder en directeur van BEOBANK.
Maar door de groei van de groep was ik niet meer in lijn met mijn eigen waarden. Daarom besloot ik
om mijn mandaten neer te leggen. Ik wilde mijn ervaring en mijn persoonlijke ethiek ten dienste
stellen van een nieuwe uitdaging. Die vond ik eind 2018 in het innovatieve project van NewB. Na bijna
30 jaar werken op basis van coöperatieve en menselijke waarden, voelde ik al snel dat ik mijn steentje
zou kunnen bijdragen om een ethische, transparante en participatieve bank op te richten, mét respect
voor het duurzaamheidsprincipe.
Midden februari 2019 sloot ik me aan bij het team van NewB.
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