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PERSBERICHT Juni 2016 

CIOforum Belgian Business wil CXO’s betrekken en inspireren 
CIOforum Belgian Business heeft sinds december 2015 een nieuwe frontman.  
Erwin Verstraelen, die ook CIO is van Aveve, wil voortbouwen op de fundamenten van de 
organisatie en nieuwe accenten leggen.  
 

Beslissers op zoek naar inzicht 
“Wij maken een boeiende overgangsperiode mee”, zegt Erwin Verstraelen. “Internet of things, big data, 
artificiële intelligentie, robotica, 3D printing en virtuele realiteit geven de digitale economie vleugels. De 
4de industriële revolutie is volop aan de gang. Smart devices worden actoren. De economie wordt 
programmeerbaar.” 

“Beslissingnemers in IT- en businessrollen kampen zichtbaar met de complexiteit. Zij zijn op zoek naar 
inzicht. in deze digitale era waar alles gaat over co-creatie. De tijd dat een individu innovatie of 
verbetering kon creëren is voorbij. Hoe creëer je met al die nieuwe technologie waarde voor je business? 
Met technologie je bedrijfsresultaten verbeteren en innovatie ondersteunen: hoe doe je dat dan? 
CIOforum is uitstekend geplaatst om mee te denken met wie strategische keuzes maakt. Daarom onze  
nieuwe accenten.” 
 

Nieuwe accenten 
Als geëngageerde organisatie en netwerkplatform wil CIOforum Belgian Business zijn rol verbreden, de 
doelgroep verruimen en de impact vergroten. “Vanaf nu zullen wij op geregelde tijdstippen niet alleen 
CIO’s maar ook andere CXO’s van de ledenbedrijven betrekken bij de kennisuitwisseling”, verduidelijkt 
Erwin Verstraelen. “Wij willen inspireren en ons laten inspireren, o.a. door de rijke ervaring in onze 
groep samen te brengen en te confronteren met de visie en het enthousiasme van start-ups en early 
stagers.” 

“Als organisatie willen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Wij nemen graag 
deel aan het brede maatschappelijke debat over jobcreatie en jobhappiness. Waar nodig bundelen we 
de krachten met andere organisaties om standpunten in te nemen en blokkage in de digitale economie 
op te ruimen.” 

 

 
Over CIOforum Belgian Business 

CIOforum Belgian Business interactief en betrouwbaar netwerk waar IT professionals de uitdagingen en 
moeilijkheden binnen hun snel veranderende werkomgeving kunnen delen. 
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Door het organiseren van events en masterclasses zorgt CIOforum voor een interactief en betrouwbaar 
platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring binnen de Belgische IT community en kan  er 
samengewerkt worden aan oplossingen voor complexe, hedendaagse IT vraagstukken.  

Website: http://www.cioforum.be 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cio-forum-belgium-business 

Twitter: @cioforum_BE 
 

Meer weten over dit persbericht? 

Freddy Van den Wyngaert 
T:  + 32 475 26 36 92 
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