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Ann Verlinden wordt nieuwe Algemeen Directeur van Catalisti
Antwerpen, 18 februari 2021 – Na een grondige selectieprocedure heeft de Raad van Bestuur van
Catalisti Ann Verlinden, die momenteel nog CEO is bij Belcare, aangesteld als nieuwe Algemeen
Directeur van de speerpuntcluster voor de Vlaamse chemie- en kunststoffensector. In deze rol volgt ze
Jan Van Havenbergh op, en dat vanaf 5 april 2021.
Achtergrond in wetenschap en industrie
Met haar sterke wetenschappelijke en industriële achtergrond, sluit Ann’s profiel perfect aan op haar
nieuwe rol. Zo studeerde Ann af als burgerlijk ingenieur scheikunde met specialisatie in milieutechnologie
aan de KU Leuven. De Vlaams-Brabantse behaalde haar doctoraat aan de Universiteit van LeedsBradford, waar ze zich toelegde op poedertechnologie.
Tijdens haar loopbaan werkte Ann al voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Starten deed ze
bij Exxon Chemical in Diegem, waar ze rond membraantechnologie werkte. Vervolgens ging ze aan de
slag bij BASF Antwerpen als projectmanager van duurzame investeringsprojecten, productieleider van
de ammoniakinstallatie, en innovatiecoach. In 2010 stapte Ann over naar KH Leuven en aansluitend het
Innovatiecentrum Limburg. Daar begeleidde ze bedrijven over alle sectoren heen bij (inter-)nationale
innovatieprojecten en spitste ze zich steeds meer toe op innovatie in de bouwsector. In 2015 werd ze
dan CEO van Belcare, dat open innovatie- en transformatieprojecten in de bouwsector initieert én
faciliteert, met o.a. nadruk op duurzaamheid en circulaire bouw.
Een positieve visie
“Doorheen mijn carrière heb ik de kans gehad om in multidisciplinaire teams talrijke duurzame
innovatieprojecten te initiëren en realiseren,” vertelt Verlinden. “Dat deed ik binnen diverse sectoren en
telkens op maat van de kennisinstelling, overheid, bouw-KMO of toonaangevende chemische
onderneming. Keer op keer stond ik versteld van de expertise die Vlaanderen rijk is én van de
innovatiekracht die multidisciplinaire samenwerking brengt.”
“Ik kijk er dan ook enthousiast naar uit om samen met het Catalisti-team en alle partners positieve
samenwerkingen te creëren en duurzame innovaties te realiseren, met oog op de klimaattransitie van de
chemie- en kunststoffensector”.
Sterkhouder aan het roer
Wouter De Geest, voorzitter van Catalisti, blikt alvast positief vooruit op de aanstelling van de nieuwe
algemeen directeur: “Met Ann krijgt de speerpuntcluster andermaal een sterkhouder aan het roer. Dankzij
haar drive en daadkracht zal het succesvolle track record dat Catalisti de afgelopen jaren aflegde, ook
de komende jaren verdergezet worden. Ze is de geknipte person om de duurzame toekomst van onze
sector verder voor te bereiden en te verzekeren. Ik wens Ann dan ook alle succes als kopvrouw van het
dynamische Catalisti-team.”
Jan Van Havenbergh blijft aan als Moonshot-manager
Jan Van Havenbergh blijft tot slot op post als manager van Moonshot. Dit initiatief van de Vlaamse
overheid ondersteunt bedrijven bij het terugdringen van hun CO2-emissies en wordt geregisseerd vanuit
Catalisti. “In deze functie zal ik me blijven bekommeren om innovatie in het Vlaamse industriële
landschap, met focus op de klimaattransitie van onze industrie en met name de verbinding tussen
disruptieve innovatie en bedrijfsimplementatie,” aldus Van Havenbergh.
“In naam van heel het Catalisti-team,” besluit voorzitter De Geest, “wens ik Jan te bedanken voor zijn
enthousiasme en jarenlang engagement. Ik ben alvast verheugd dat hij aanblijft als trekker van het
Moonshot-initiatief.”
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Uitgebreide bio Ann Verlinden: https://www.linkedin.com/in/ann-verlinden-3a9172100
Uitgebreide bio Jan Van Havenbergh: https://www.linkedin.com/in/jan-van-havenbergh-211335

Contact
Merten De Kinderen – communicatiemedewerker Catalisti – mdekinderen@catalisti.be – 0475 58 32 72
Catalisti is de speerpuntcluster voor de chemie- en kunststoffensector in Vlaanderen (www.catalisti.be). Het is een
samenwerkingsverband van meer dan 100 bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat innovatie in de sector
faciliteert. De realisaties van Catalisti kaderen binnen het Vlaams clusterbeleid, dat inzet op het ontsluiten van
onbenut
economisch
potentieel
via
actieve
en
duurzame
samenwerking.
Meer
info
op

https://www.vlaio.be/nl/clusterorganisaties/het-clusterbeleid/speerpuntclusters.
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