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Flanders Investment & Trade 
Claire Tillekaerts 
CEO 
 
 

Claire Tillekaerts (° Gent 1957)  CEO/gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & 
Trade, is licentiaat in de Rechten en houder van een postuniversitair diploma in Management. 
 
Claire Tillekaerts was gedurende 20 jaar advocaat aan de balie te Gent en combineerde deze 
functie met lesgeven aan de Universiteit van Gent. Zij specialiseerde in het laatste jaar 
Rechten onder meer in administratief recht. Aan de balie beoefende zij hoofdzakelijk 
handelsrecht en internationaal handelsrecht, vennootschapsrecht, verzekeringsrecht en 
familierecht. 
 
In 2001 werd zij gevraagd om de juridische dienst op te richten van de Hogeschool te Gent 
onder meer om de samensmelting met andere hoger onderwijsinstellingen in goede banen 
te leiden, internationale onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen op te richten en als adviseur 
op te treden gedurende de oprichting van de Associatie Universiteit Gent. 
 
In 2005 behaalde zij een managementdiploma, waarna zij in oktober 2006 de functie van 
Algemeen Directeur bij Flanders Investment & Trade opnam. In 2012 werd zij 
CEO/Gedelegeerd Bestuurder. 
 
Zij maakt deel uit van de raden van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, het 
Agentschap voor Buitenlandse Handel, Vlamingen in de Wereld, het Vlaams Huis New York, 
het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), De Warande, UGent, het 
Concertgebouw Brugge en CIFAL, is voorzitter van het Internationaal Filmfestival Vlaanderen 
Gent, voorzitter van de Regentenraad en lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité bij 
de Nationale Bank van België en lid van het Beheerscomité van het Belgisch Commissariaat-
Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Blauwe Cluster 
Marc Nuytemans 
CEO 
 
 
 
 
 

Kapt. Marc Nuytemans (°61) is momenteel CEO van de Blauwe Cluster / Blue Cluster . 
Van januari 2009 tot november 2019 was hij Managing Director van Exmar Shipmanagement 
N.V. en lid van het directiecomité van Exmar N.V. , een Belgisch beursgenoteerd maritiem 
bedrijf. Sinds 2000 doceert hij aan de Universiteit Antwerpen (C-Mat) in scheepvaart en 
scheepvaartmanagement.  
Na een uitgebreide carrière op zee werd hij hoofd van het varend 
personeel bij CMB nv in 1997. In 2000 trad hij aan als algemeen directeur van de Koninklijke 
Belgische RedersVereniging  alwaar hij de herinvlagging van de Belgische vloot 
bewerkstelligde. 
 
Kapitein Marc Nuytemans is bestuurslid van o.a.: 
- BRABO cvba, een bedrijf dat havendiensten verleent (loodsen, afmeren & 
ontmeren, ...)  
- Caritas International, een ngo actief in meer dan 200 landen/regio's  
die slachtoffers van oorlog, natuurrampen, migratie en armoede helpt 
- de Koninklijke Belgische RedersVereniging, tevens lid van het 
remuneratiecomité 
  

http://www.blauwecluster.be/
http://www.exmar.be/
http://www.c-mat.be/
http://www.kbrv.be/
http://www.kbrv.be/
http://www.brabo.com/
http://www.caritasint./
http://www.kbrv.be/


 

VITO  
Dirk Fransaer 
CEO  
 
 
 
 
 

Dirk Fransaer is gedelegeerd bestuurder van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek, het grootste onderzoeksinstituut in België. Hierbij zet VITO in op interdisciplinair 
onderzoek naar cleantech en duurzame ontwikkeling en pilootinstallaties en demonstratoren om 
onderzoek voor bedrijven te de-risken en hierdoor het economisch en sociaal weefsel van 
Vlaanderen te versterken.  

Voor hij bij VITO aan de slag ging, werkte hij als assistent-professor aan de universiteit van Gent in 
het Laboratorium voor Hydraulica, bij Baxter, een groot Amerikaans farmaceutisch bedrijf, op 
kunstmatige organen, en gedurende 13 jaar bij Eurosense als projectingenieur op het gebied van 
aardobservatie en teledetectie.  

Hij is de auteur en co-auteur van meer dan 30 wetenschappelijke papers gepubliceerd in nationale 
en internationale tijdschriften. 

Dirk is voorzitter van LIBOVITO, een 100 % dochteronderneming in Beijing, voorzitter raad van 
bestuur VITO ME (Qatar), voorzitter raad van bestuur VITO Arabia (Dubai), bestuurder VITO Asia 
(Hong Kong), voorzitter van het Auditcomité en voorzitter van de raad opleidingsbeoordeling van de 
UAntwerpen, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
ereprofessor Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. 
 

  



 

VLAKWA 
Dirk Halet 
Strategisch coördinator 
 
 
 
 
 
 
Ir. Dirk Halet behaalde in 2003 zijn diploma als bio-ingenieur in de milieutechnologie aan de 
Universiteit Gent. In de daarop volgende jaren werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker aan het 
Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET) en de vakgroep Landbouweconomie 
van de UGent. Van 2007 tot 2011 was hij milieu-en energieadviseur bij de Beroepsfederatie voor de 
Belgische voedingsindustrie (FEVIA). Daarnaast werd hij aangesteld als manager “hernieuwbare 
energie” bij de Federation of Belgian Industrial Energy Consumers (Febeliec). Voorafgaand aan zijn 
huidige functie deed hij industriële ervaring op als Kwaliteits- Veiligheids-en Milieumanager bij een 
voedingsverwerkend bedrijf. Dirk Halet is nu strategisch coördinator van het Vlaams Kenniscentrum 
Water. 

  



 
 

 

Cleantech Flanders  
 

Frans Snijkers  
Directeur  
 
 

 

 

Frans Snijkers (°1963) directeur Cleantech Flanders/kandidaat in de wetenschappen Universiteit 
Hasselt en licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Frans Snijkers werkte gedurende 14 jaar bij Philips, nu Philips Electronics nv. Hij startte zijn loopbaan 
als wetenschappelijk medewerker in het onderzoek rond thermische kathodes en innovatieve  
displaytechnologieën bij het Philips Natuurkundig Laboratorium (Philips Research Laboratories) in 
Eindhoven, Nederland. Hierna volgde een periode van 9 jaar als project manager in de product- en 
procesontwikkeling van thermische kathodes en kathodestraalbuizen bij Philips Display Components 
in Eindhoven.  

 
Na 14 jaar onderzoek en ontwikkeling in de industrie werd hij onderzoeker/projectleider en later 
teamleider in het team Keramische Materialen en Poedermetallurgie bij de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO nv). Naast projectacquisitie was hij actief in verschillende 
internationale, overwegend Europese projecten en projecten voor Vlaamse bedrijven. Hij was 
organisator en co-organisator van conferenties, co-promotor van doctoraatsprojecten, en is hij auteur 
of co-auteur van een 100-tal papers in internationale wetenschappelijke tijdschriften en een tiental 
patenten. 
In 2018 vervoegde hij het Cleantech Flanders team dat internationale promotie voert voor het 
Vlaamse ecosysteem rond innovatieve cleantech. 
 
Frans Snijkers zetelt voor VITO nv in de Raad van Bestuur van VLOOT, de Vlaamse Overkoepelende 
Organisatie voor Technologieverstrekkers.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


