
Annick Martin vervoegt Van den Berg  

Van den Berg, sinds 2017 onderdeel van de BESIX Group, heeft een ruime ervaring op het vlak van de 
aanleg van bekabeling en pijpleidingen en biedt zijn klanten hoogkwalitatieve oplossingen voor boven- en 
ondergrondse infrastructuur. 

Annick Martin vervoegde Van den Berg op 25 februari en zal in de loop van het jaar de taken als Managing 
Director overnemen. Na een overdrachtsperiode zal ze René opvolgen. Hij leidde het bedrijf de voorbije 15 
jaar als CEO en kan terugblikken op een carrière van 45 jaar bij Van den Berg. 

René zal de teugels van CEO tegen het najaar overdragen aan Annick en blijft zelf bestuurder binnen de 
raden van bestuur van verschillende bedrijven van de groep, waaronder Van den Berg, BESIX Infra, BESIX 
Infra Support, Larabo en UniConnect.  

Annick Martin (48) heeft een masterdiploma Industrieel Ingenieur Elektriciteit en Energietransmissie, en 
een aanvullend diploma Advanced Management van de Vlerick Management School.  

Zij startte haar carrière als projectmanager bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, waarna zij de leiding 
op zich nam van een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf dat 5 jaar later werd overgenomen door de 
Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM).  

Na enkele jaren binnen de sector van de energiedistributie maakte zij de overstap naar de sector van de 
energieproductie. De volgende 10 jaar bekleedde ze meerdere managementfuncties bij SPE, later gekend als 
EDF-Luminus, waarna ze 4 jaar werkte als regionaal directeur bij SITA, de afdeling afvalverwerking van de 
SUEZ Group.  

De voorbije 4 jaar was Annick CEO voor de Benelux bij de gekende liftenbouwer Schindler. Haar passie 
voor het operationele en de uitstekende reputatie van Van den Berg hebben haar ertoe aangezet om bij 
haar volgende carrièrestap voor Van den Berg te kiezen. 

Haar uitgebreide ervaring op het vlak van bedrijfsmanagement en de productie en distributie van energie 
zal ongetwijfeld bijdragen tot de verdere groei van Van den Berg en zijn dochtermaatschappijen.  

Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group: "Ik wil René van harte bedanken voor alles wat hij heeft 
betekend voor Van den Berg en BESIX Group, in het bijzonder in termen van visie en leiderschap, die 
hebben bijgedragen tot een versterking van de positie van Van den Berg als belangrijke speler voor de 
aanleg van netwerken voor data en nutsvoorzieningen. Samen met de leden van de raad van bestuur van 
BESIX Group spreek ik mijn dank uit voor zijn werk en de groei die Van den Berg onder zijn leiding heeft 
kunnen doormaken. Tegelijkertijd heten we Annick van harte welkom binnen ons bedrijf." 
 


