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Peter Bal is CIO of the Year 2015 

 

 
 

Op donderdag 19 november organiseerde Data News  de 8ste editie van CIO of the 

Year. Met deze award wil Data News een CIO lauweren voor haar of zijn realisaties. De 

elementen die meespelen in de keuze zijn visie, strategisch inzicht, 

leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. 

De lezers van Data News stemden voor de top-3, waarna een professionele jury bestaande 

uit academici, ex-winnaars, en IT-prominenten de uiteindelijke winnaar bepaalde.  De jury 

onder leiding van professor Guido Dedene (KU Leuven) wees Peter Bal (Wabco) aan als de 

beste cio van het jaar.  

Peter Bal (Wabco) is CIO of the Year 2015 

De CIO van Wabco leidt een IT-afdeling van 200 mensen en staat in voor digitalisering bij 

het bedrijf dat veiligheids- en efficiëntieoplossingen, bijv. remsystemen, maakt voor 

vrachtwagens, bussen en opleggers. Bij Wabco is hij als CIO onder meer verantwoordelijk 

voor de verbetering van de processen en digitalisering binnen het bedrijf. Hij heeft een IT-

afdeling van 200 mensen onder hem, met nog eens 110 via het shared services center in 

India en Polen. Daarnaast is hij lid van CIOforum, MIT Club en EuroCIO. Bal werkt sinds 

2007 voor het Wabco. Hij begon zijn carrière bij Imec, schakelde later over naar Alcatel en 



werkte tussen 1997 en 2005 voor Proximus waar hij onder meer directeur application 

services was. Van 2005 tot 2007 was hij head information solutions bij Swift. 

ICT Project of the Year gaat naar Uitgeverij Van In en EDF Luminus 

Daarnaast worden ook twee awards uitgereikt voor de interessantste ict-projecten. Uit de 

vele inzendingen, maakt de Data News redactie een eerste selectie waarbij vier projecten 

weerhouden werden in zowel de categorie ‘small & medium businesses’ als ‘large 

organisations’. Voor die acht projecten moesten de deelnemers zelf hun case komen 

verdedigen. 

In het segment van de corporate ondernemingen wint energiespeler EDF Luminus met het 

project Flexibility. EDF Luminus haalde het van het AZ Sint Jan Brugge Oostende, Total  en 

Vandemoortele. Flexibility is een webgebaseerde tool die professionele klanten helpt 

beslissen wanneer ze best elektriciteit kunnen inkopen of wanneer ze best zelf energie 

produceren. 

Bij de kleine en middelgrote bedrijven gaat de award naar Van In met het project Bingel en 

Diddit. De uitgeverij liet daarbij andere sterke projecten van Fashion Club 70, IgnitionOne en 

Mederi achter zich. Bingel en Diddit zijn zelf ontwikkelde digitale leerplatformen die 

momenteel in acht op tien scholen in het lager onderwijs gebruikt worden. 

Een uitgebreid interview met  Peter Bal als nieuwe CIO of the Year 2015, meer achtergrond  

en meer info over de winnende projecten leest u in de editie van Data News die vrijdag 20 

november verschijnt. 
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