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Stephane Berghmans wordt nieuwe directeur 

Technopolis 

De Vlaamse Regering heeft Stephane Berghmans aangesteld als nieuwe directeur van Technopolis. 

Berghmans kwam als beste kandidaat naar voor uit een selectieprocedure. De datum waarop de 

nieuwe directeur bij Technopolis zijn taken zal opnemen, wordt nog in onderling overleg 

vastgesteld. 

Stephane Berghmans is doctor in de chemie en maakte carrière in de innovatie bij Total, Milliken & 

Company en Janssen Pharmaceutica. Vandaag is hij Innovation Manager bij CommScope Connectivity 

Belgium. Hij kwam als meest geschikte kandidaat naar voor uit een onafhankelijk assessment. Uit dat 

assessment komt Berghmans naar voor als een dynamische manager die een goed evenwicht kan 

vinden tussen mensgerichtheid, taakgerichtheid en verandering. Hij gaf ook blijkt van een gedegen 

inhoudelijke visie, waarbij hij wil inzetten op het Internet of Things en partnerships. Tijdens een 

gesprek overtuigde Berghmans de regering dat hij over de juiste competenties beschikt om 

Technopolis een volgende fase in te leiden, waarmee de regering ook de inschatting van de Raad van 

Bestuur volgde. 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Stephane Berghmans heeft zijn ervaring in de 

academische en de bedrijfswereld. Hij is een man die de brug kan slaan tussen die twee werelden en 

het publiek. Bovendien kwam hij naar voor als een enthousiaste en vernieuwende manager. Hij is 

iemand die met zijn dynamische leiderschapsstijl in staat moet zijn om de uitdagingen waar 

Technopolis voor staat op een gedragen manier aan te pakken.” 

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van Technopolis: “Met Stephane Berghmans 

aan de leiding bouwt FTI/ Technopolis verder aan de toekomst van het doe-centrum en de 

wetenschapscommunicatie in Vlaanderen. Zijn vernieuwende inzichten op het vlak van digitale 

ontwikkeling, zijn wetenschappelijke en internationale ervaring en netwerking zullen daar zeker toe 

bijdragen. Bovendien hecht hij groot belang aan een sterke samenwerking met alle medewerkers." 

Het personeel van Technopolis werd intussen op de hoogte gebracht. Een Bijzondere Algemene 

Vergadering zal Stephane Berghmans aanstellen als gedelegeerd bestuurder. 
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