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Luc Verbist (De Persgroep) is ‘CIO of the Year 2012’ 

 
 
 
Luc Verbist, de chief information officer bij De Persgroep is uitgeroepen tot de Belgische 
‘CIO of the Year 2012’. Data News bekroonde eveneens Wim Nagels (A. Schulman) als ICT 
Manager van het jaar bij de grote ondernemingen en Peter Demets (A.S. Adventure) als ICT 
Manager van het jaar in de kmo-sector. 
 
Luc Verbist (54) werd door zowat 9.500 lezers van Data News in de top-3 van de 
belangrijkste Belgische cio’s van het jaar gestemd. De jury wees hem aan als de cio van het 
jaar en prees Luc Verbist voor zijn leiderschap en de manier waarop hij it als hét platform 
positioneert binnen het mediaconcern De Persgroep (Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag 
Allemaal). Hij werd ook gelauwerd voor de opmerkelijke integratie van de Nederlandse 
activiteiten. 
 
Luc Verbist was tien jaar manager projects & development bij de Corelio Group. Na een 
korte uitstap als cio van Cimad ging hij aan de slag bij De Persgroep waar hij al bijna vijftien 
jaar cio is.   
 
Voor de 20ste keer werd eveneens de ICT Manager van het jaar verkozen. De kandidaten 
moeten daarvoor een project verdedigen waarbij innovatie, business impact en uitvoering 
een bepalende rol spelen.  
 
Wim Nagels, emea ict director bij de mondiale plastiek-grondstofleverancier A.Schulman, 
kreeg de titel van ‘ICT Manager van het jaar bij grote ondernemingen’. Hij kreeg vooral lof 
voor zijn titanenwerk bij het tot stand brengen van de volledige it-integratie en 
vereenvoudiging van de bijzonder heterogene infrastructuur van de groep.  
 
Peter Demets, de cio van de A.S. Adventure Group is verkozen tot ‘ICT Manager van het 
jaar bij de kleine en middelgrote ondernemingen’. Hij loodste de specialist in 
vrijetijdsbeleving naar een geïntegreerde multimediale aanpak via diverse webgebaseerde 
kanalen.  
 
Data News maakt deel uit van de Roularta Media Group en biedt een platform van print, 
website, tablet- en smartphone-apps, video, sociale media, nieuwsbrieven en events.    
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