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B
egin 2018 nam Isabelle Ver-
meir de leiding van de vast-
goedgroep Century 21 Be-
nelux in handen. Op dat
moment was Vermeir nog

operationeel directeur bij de groep,
waar ze in 1999 is gestart als commer-
cieel medewerker. 

Hoe kijkt u terug op uw eerste jaar
aan het roer van Century 21 Bene-
lux?
ISABELLE VERMEIR. “Er komt heel wat bij
kijken. Het is een andere functie. Ik
ken Century 21 al twintig jaar en weet
wat het bedrijf inhoudt, maar het blijft
een rollercoaster waarin structuur en
orde moet worden gebracht. Iedereen
in de organisatie probeert zijn stempel
te drukken. Ik heb jarenlang een kan-
toor van Century 21 gehad en ik weet
wat dat inhoudt. Het gaat er ook om de
kantoren met het team van het hoofd-
kantoor bij te staan. Ik merk dat de
groep mij aanvaardt. Ik ben iemand
van ‘onze wereld’ die de dagelijkse
praktijk in marketing en op juridisch
gebied kent. Dat is een pluspunt verge-
leken met iemand die van ergens an-
ders komt.”

Wat is uw grootste uitdaging?
ISABELLE VERMEIR. “Onze grootste uit-
daging is de wereldwijde verandering
van het logo en het nieuwe IT-systeem
voor de Benelux. Als een merk van
look en karakter verandert, geeft dat
veel werk, maar biedt dat ook veel mo-
gelijkheden. Die nieuwe look-and-feel
zal te zien zijn in de kantoren, op de
borden aan de huizen en op de websi-
te. Het is een beslissing van hoger-
hand. Die hebben we een jaar geleden
vernomen en dan komt het erop aan
maatregelen te nemen. We hebben het
gelukkig kunnen combineren met het

maken van een nieuwe website.
“Ik ben verantwoordelijk voor de Be-
nelux, maar we hebben nog geen kan-
toor in Nederland. We hebben wel de
eerste contacten gelegd om Century 21
daar uit te bouwen. Nederland was in
mijn eerste jaar geen prioriteit. Ik
moest eerst als CEO de nieuwe wegen
vinden en meegaan met de logoveran-
dering. Daarom hebben we een aantal
zaken uitgesteld.
“Nederland is een nieuwe uitdaging.
De Nederlandse markt verschilt abso-
luut van die in België. We zullen wer-

ken met mensen die de situatie kennen
en niet copy-pasten van België. Elk
land heeft zijn specificiteit en het is be-
langrijk daar je tijd voor te nemen.
Century 21 is ook actief in Australië,
Afrika, Azië. Waarom zou het dan niet
lukken in ons buurland?”

Vorig jaar had u het over de veran-
derende rol van de makelaar. Die
moest ook andere diensten aanbie-
den zoals verhuizing, renovatie,
alarmsystemen. Hoe ver staat het
daarmee?
VERMEIR. “We hebben inmiddels een
partnership met de Wilink-groep, de
marktleider in verzekeringen en lenin-
gen. We kunnen onze klanten nu dus
ook op dat gebied helpen. We hebben
ook een partnership afgesloten met Se-
curitas voor de installatie van alarm-
en beveiligingssystemen. Mensen die
bij ons kopen of huren moeten niet
veel andere zaken meer regelen. We
zijn niet zo bekend voor nieuwbouw,
maar ook daar hebben we met grote
spelers contracten afgesloten.”

Wat is de marktpositie van Century
21?
VERMEIR. “We zijn met kop en schou-
der de marktleider, voor ERA. We
 waren vroeger een kleine groep, maar
we zijn geëvolueerd van 30 naar 185
kantoren. Ik weet niet of de zelfstan -
dige makelaar onze grootste concur-
rent is. Ik zie de jongste maanden dat
makelaars die al een kantoor hebben,
zich bij ons aansluiten. Ze willen in
een grote groep gesteund worden,
 juridisch en in marketing. We hoeven
niet te rekruteren voor nieuwe kanto-
ren. De groep groeit en wordt sterker.
En we hebben veel mooie bestaande
kantoren. Die houden ons wakker.” z
AVP
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Is: CEO Century 21 Benelux

Vrije tijd: vrienden en vakantie

“Century 21 is ook actief in
Australië, Afrika, Azië.
Waarom zou het dan niet
lukken in ons buurland?”

‘Het blijft een rollercoaster’
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WIE

Benny Moonen (44)

WORDT

Algemeen directeur Devoteam
België

WAS

“Na mijn ingenieursstudies aan
de KU Leuven, Campus Die-
penbeek, startte ik bij Siemens
Atea  als software-ingenieur in
het centrum voor onderzoek
en ontwikkeling voor mobiele
telefonie. Vanaf 1999 stond ik
aan de wieg van het wereldwij-
de competentiecentrum voor
mobiele datacommunicatie en
-applicaties van Siemens voor
2G, 2.5G en 3G. Daar was ik
betrokken bij de technologieën
en de consumentendiensten

die tien jaar later een massa-
markt werden. Eind 2003 werd
ik productmanager voor de
mobiele instant messaging- en

chatdiensten. We hadden toen
al vergelijkbare gebruiksmoge-
lijkheden als vandaag. De ge-
bruikerservaring was natuurlijk
heel wat minder op de gsm-
toestellen van die periode. In
2007 maakte ik de overstap
naar Devoteam, waar ik ver-
antwoordelijk was voor het op-
starten van de telecom- en
mediabusiness in België, eerst
als business development ma-
nager, vervolgens als sales ma-
nager. En in 2012 werd ik ope-
rationeel directeur van Devo-
team België.”

WIL

“Ik wil samen met een sterk
team een merk creëren dat
een specialist is in de digitale
transformatie in België. Op die

manier hoop ik onze groeidoel-
stellingen te halen, en tegelijk
een aantrekkelijke werkgever
te zijn. Dankzij mijn eerdere er-
varingen ken ik de onderne-
ming door en door. Met som-
mige mensen werk ik al twintig
jaar samen. Daarnaast inves-
teerde ik ook sterk in een goe-
de relatie met het Executive
Leadership-team van de Devo-
team Group. Dankzij onze rea-
lisaties en innovaties zijn we
erin geslaagd België op de
kaart te zetten. Dat pad moe-
ten we voort bewandelen.”

WAT IN VRIJE TIJD

“Ik ben supporter van Racing
Genk. Ik hou van lekker eten en
drinken en enkele keren per
jaar ga ik naar Kreta.” z  MVA

SPECIALIST IN DIGITALE TRANSFORMATIE
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Stéphane Vermeire (46)

WORDT

Director private banking & 
wealth management BNP 
Paribas Fortis

WAS

De Solvay-handelsingenieur
ging eerst aan de slag bij
McKinsey waar hij mee de pri-
vatisering van de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan
de Nijverheid begeleidde. Tus-
sendoor volgde hij een MBA
aan Kellogg in Chicago en ging
daarna bij Belgacom aan de
slag vooraleer hij betrokken
was bij integratie van Generale
Bank bij Fortis. Daarna volgde
een passage bij Dexia waar hij
de overname van Artesia mee

hielp af te ronden. Vermeire
werd vervolgens verantwoor-
delijk voor de internationale
expansie van de bank. Tot de
financiële crisis Dexia deed in-
storten. “Die periode heeft mij
geholpen zeer nederig te zijn.”
Vermeire kreeg de opdracht
vanuit Parijs de internationale
filialen van Dexia te sluiten. Tot
hij in 2013 naar BNP Paris For-
tis overstapte en zich via ver-
schillende functies in private
banking wist op te stuwen
naar de directie van de poot
vermogensbeheer.

WIL

Vermeire stuurt de 35 afdelin-
gen van de poot private ban-
king aan net als de drie ‘wealth
houses’ die voorbestemd zijn
voor klanten met een patrimo-

nium van meer dan 5 miljoen
euro. Er werken zo’n 1000
mensen onder hen. De private-
bankingpoot telt zo’n 100.000
klanten en beheert 68 miljard

euro. Net als in veel financiële
instellingen volgt Vermeire de
digitalisering van nabij op. Hij
ziet het als zijn opdracht het
menselijke contact niet uit het
oog te verliezen. “Onze klanten
kunnen op elk moment een ex-
pert bellen. Ik ben al een aantal
weekends actief geweest om
advies te geven en ik verzeker
hen dat hun probleem tegen
maandag is opgelost.” Weldra
maakt Vermeire deel uit van
het directiecomité van BNP Pa-
ribas Fortis.

WAT IN VRIJE TIJD

Fietsen, lopen – “de 20 kilome-
ter van Brussel is een traditie”.
Hij heeft de Kilimanjaro be-
klommen. “De fysieke inspan-
ning was niet het lastigste. Dat
was de kou.” z SB
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