
Bijkomende activiteiten van de 
medewerkers 
Voor de allereerste keer in België publiceren de DéFI-ministers alle mandaten en 
beroepsactiviteiten van hun kabinetsleden (en het jaar van aanvang ervan). Goed 
bestuur, hét handelsmerk van DéFI, is dan ook onmogelijk zonder transparantie over de 
activiteiten van de medewerkers van een minister. Hieronder vindt u volledige 
informatie over deze bijkomende activiteiten. 

De Minister 

 Didier Gosuin, Minister van Tewerkstelling en Economie bij het Brussels Gewest, 
Minister van Beroepsopleiding in de Brusselse Franstalige Regering en Minister van 
de GGC, oefent onbezoldigde mandaten uit van verhinderd burgemeester van 
Oudergem (2014) en voorzitter van “Association Artistique d’Auderghem” (1978). 

Directie van het kabinet 

 Jean-François Leconte, kabinetschef, oefent bezoldigde mandaten uit van 
Regeringscommissaris bij Actiris (2014) en bij citydev.brussels (2016). Hij oefent ook 
nog twee onbezoldigde mandaten uit: bestuurder van de vzw “screen.brussels fund” 
(2016) en bestuurder van “BX1” (2010). Hij is ook gastprofessor bij IHECS (1998) 

 Olivier De Clercq, adjunct-kabinetschef, oefent het bezoldigde mandaat van 
Commissaris van de bevoegde Minister voor Bruxelles Formation (2015) uit, naast het 
onbezoldigde mandaat van vicevoorzitter van het MAD (2014). 

 Nathalie Noel, adjunct-kabinetschef, oefent het bezoldigde mandaat van voorzitter van 
het Brussels Waarborgfonds (2014), alsook de onbezoldigde mandaten van bestuurster 
en vertegenwoordigster van de Minister in de RvB van de vzw “Arianne” (2014), 
bestuurster van de RvB van “Hôpital de jour La Clé” in Luik (2005) en bestuurster van 
de vzw “COBEPRIVE” (2012). 

 Amel Idrissi, assistente van de minister, oefent geen ander mandaat of andere 
beroepsactiviteit uit. 

 Isabelle Wibin, assistente van de kabinetschef, oefent geen ander mandaat of andere 
beroepsactiviteit uit. 

Algemene zaken 

 Rachid Ben Salah oefent het bezoldigde mandaat van bestuurder uit bij de GSOB 
(2014). Hij heeft ook vier onbezoldigde mandaten: bestuurder bij “MRAX” (2015), 
vicevoorzitter van “Citoyens Sans-Frontières” (2014), bestuurder bij “CLES” (2014) 
en voorzitter van de vzw “Au cœur des cultures” (2017). 

 Matthieu Pillois, verantwoordelijke voor de kanselarij en de betrekkingen met het 
Brussels Parlement, oefent een onbezoldigd mandaat uit van vertegenwoordiger van 
het College bij de Sociale Dienst van de ION's van de FGC (2015). 

 Camille Hallet oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 



Economie 

 Anne Flahaut oefent een bezoldigd mandaat van Regeringscommissaris bij het 
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (2017) uit. Zij heeft 
ook nog acht onbezoldigde mandaten: Regeringsafgevaardigde bij Impulse (BAO) 
vzw (2015), bestuurster bij de vzw “screen.brussels fund” (2016), bestuurster bij 
BRUSTART (2016), bestuurster bij “EEBIC SA” (2016), bestuurster bij “BLSI SA” 
(2017), bestuurster bij “ICAB SA” (2017), bestuurster bij “Pepicentre” (2017), 
bestuurster bij “Village partenaire SA” (2017).  

 Valentin Graas, gedetacheerde van de GOB, oefent de onbezoldigde mandaten uit van 
bestuurder bij de vzw “Commissariat à l’Europe et aux organisations internationales” 
(2014) en waarnemer van de Strategische Commissie van het Brussels Agentschap 
voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (2017). 

 Nicolas Harmel oefent vijf onbezoldigde mandaten uit van bestuurder bij Dansaert 
Centrum (2017), ondernemingscentrum M-Village (2017), het 
beroepsreferentiecentrum Evoliris (2016), het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor 
de Bouwsector (2016). Hij is ook onbezoldigd waarnemer bij het Microsoft Innovation 
Center (2016). Hij is ook nog zelfstandige in bijberoep (2016). 

 Laure Mattys, assistente, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 
 Gaëtan Vanloqueren oefent een onbezoldigd mandaat van vertegenwoordiger van de 

Minister bij de Nationale Klimaatcommissie (2015) uit. Hij is ook gastprofessor bij 
ICHEC (2011). 

Tewerkstelling 

 Cristina AMBOLDI, “directrice du partenariat” bij Actiris is gedetacheerd en oefent 
twee onbezoldigde mandaten uit: Voorzitster van het Opvolgingscomité van het 
operationele programma ESF(2014) en voorzitster van het overlegplatform inzake 
tewerkstelling (2016). 

 Vincent Libert oefent een onbezoldigd mandaat uit van voorzitter van het 
Overlegplatform van de Sociale Economie (2014). 

 Jonathan Ventura, expert opvolging van het beheerscontract bij Actiris, is 
gedetacheerd en oefent vier onbezoldigde mandaten van bestuurder bij het 
beroepsreferentiecentrum BEEZY (2016) en het beroepsreferentiecentrum 
IRISTECH+ (2016), plaatsvervangend lid dat de Minister vertegenwoordigt bij de 
Commissie Opleidingsfonds (Dienstencheques) van de Economische en Sociale Raad 
(2017) en plaatsvervangende voorzitter van de Adviescommissie erkenningen 
(dienstencheques) van de Economische en Sociale Raad (2016) uit. Hij is overigens 
ook nog zelfstandige in bijberoep (2012).  

Openbaar ambt 

 Thierry Mommer, gedetacheerd door het Brussels Parlement, oefent een bezoldigd 
mandaat uit van lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  bij het OCMW van 
Etterbeek (2014). 

Beroepsopleiding 



 Donat Carlier, coördinator van “Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation 
– Emploi Bruxelles” is gedetacheerd door Bruxelles Formation. Hij oefent een 
bezoldigd mandaat uit van Commissaris van de Brusselse Franstalige Regering bij het 
Stuurcomité van het “Consortium de Validation des Compétences” en 
vertegenwoordiger van de Minister in de “Commission consultative et d’agrément” 
van het “Consortium de Validation des Compétences” (2015). Hij oefent ook drie 
onbezoldigde mandaten uit van vertegenwoordiger van de Minister bij het 
Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (2015), vertegenwoordiger van de 
Minister en lid van de RvB bij het beroepsreferentiecentrum IRIS TL (2016) en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Minister in het Beheerscomité van AEF 
(2015). 

 Stéphanie Goddin, gedetacheerde van de FGC, oefent geen ander mandaat of andere 
beroepsactiviteit uit. 

 Audrey Grandjean, opdrachthoudster bij “Instance Bassin Enseignement qualifiant – 
Formation – Emploi Bruxelles” is gedetacheerd door Bruxelles Formation. Ze oefent 
drie onbezoldigde mandaten uit van bestuurster bij het beroepsreferentiecentrum 
HORECABEPRO (2016), bestuurster bij het Beroepsreferentiecentrum voor de 
Bouwsector (2016) en lid van het Beheerscomité van het Agentschap “AEF” (2016). 

 Dorothée SCHEVENEELS, coördinatrice van het “CEFA” van de Stad Brussel is 
gedetacheerd. Ze oefent drie onbezoldigde mandaten uit van bestuurster bij Skills 
Belgium (2016), vicevoorzitster van het Beheerscomité en het beperkt bureau van het 
“Agence FSE” (2016) en Commissaris van de Franstalige Brusselse Regering bij 
“OFFA” (2017). Ze is lid van de vzw “ASPIAM & AMIS des Arts & Métiers” en 
“maître assistant” bij “HEB Defré”. 

Gezondheidszorg 

 Sylvia Caramazza, assistente, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit 
uit. 

 Luc Detavernier oefent een bezoldigd mandaat uit bij “Société Mutualiste d’Assurance 
Hospitalia” (1998). Hij oefent ook nog twee onbezoldigde mandaten uit van 
vertegenwoordiger van de minister bij de vzw “La Strada” (2015) en voorzitter van de 
vzw “Défense des Droits de l’Homme” (ACAT) (1994). 

 Olivier Gillis oefent een bezoldigd mandaat uit bij “Comité d’éthique de la Fédération 
des maisons médicales” (2016).  Hij oefent ook een onbezoldigd mandaat uit van 
secretaris bij de vzw “Défense des Droits de l’Homme” (ACAT) (2017). 

 Muriel Quinet, die gedetacheerd is door de GGC, oefent het onbezoldigde mandaat uit 
van vertegenwoordigster van de GGC in het Beheerscomité van het Platform eHealth 
(2016). 

Begroting 

 Marie-Astrid Deuxant, gedetacheerd door Leefmilieu Brussel, oefent geen ander 
mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 

 Michel Dierick, gedetacheerd door de GOB, oefent een bezoldigd mandaat uit van de 
Commissaris van de GIMB nv (2015) en een activiteit van professor bij “Institut 
Cooremans” (1991). Hij oefent ook vier onbezoldigde mandaten uit: Hij is 
Commissaris bij BRUPART (2015) en bestuurder bij BRUSTART (2016). Hij is 



daarnaast nog bestuurder van “MDI Conseil sprl” (2009). Hij is ook een externe 
docent bij de “ULB” (2012). 

Pers 

 Pauline Lorbat, “collaboratrice universitaire communication” bij Actiris, is 
gedetacheerd. Ze oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 

 Anna Mellone, verantwoordelijke digitale communicatie, oefent geen ander mandaat 
of andere beroepsactiviteit uit. 

Transversale ondersteuning 

 Michel Blampain, verantwoordelijke economaat, oefent geen ander mandaat of andere 
beroepsactiviteit uit. 

 Bruno Collard, kabinetssecretaris, gedetacheerd door Leefmilieu Brussel, oefent een 
bezoldigd mandaat uit van schepen van de gemeente Oudergem (2012). 

 Eloïse Defosset, assistente, oefent drie bezoldigde mandaten uit van gemeenteraadslid 
van de gemeente Oudergem (2012), Lid van het Bureau en de RvB van Hydrobru 
(2013) en lid van de beheersraad en de RvB van “En Bord de Soignes” (2013). Ze 
oefent ook twee onbezoldigde mandaten uit: bestuurster van “la Maison des Jeunes 
d’Auderghem” (2012) en bestuurster van de vzw “Le Pavillon” (2012). 

 Michel Deshorme, informaticus en boekhouder, oefent een onbezoldigd mandaat van 
vertegenwoordiger van de minister bij AG CIBG (2016) uit. Hij is ook nog 
zelfstandige in bijberoep (2012). Hij is ook penningmeester bij “Grand Serment Royal 
des Archers de Saint Sébastien de Bruxelles” (2014). 

 Grégory Franck, jurist, gedetacheerd door de GOB, oefent drie onbezoldigde 
mandaten uit: voorzitter van de Adviescommissie erkenningen (dienstencheques) van 
de Economische en Sociale Raad (2016), voorzitter van het Commissie 
Opleidingsfonds (Dienstencheques) van de Economische en Sociale Raad (2016).  Hij 
is ook zelfstandige in bijberoep (2011). 

 Sigrid Janssens, vertaalster, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 
 Stéphanie Paulissen, juriste, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 
 Jonas Van Poucke, vertaler, gedetacheerd door de GOB, oefent geen ander mandaat 

uit, maar is zelfstandige in bijberoep. 
 Ingrid Venier, assistente van de minister, oefent een bezoldigd mandaat uit van 

adviseur bij het OCMW van Oudergem (2007). Ze oefent ook een onbezoldigd 
mandaat uit: bestuurster van de vzw “Syndicat d’Initiative et Cercle d’Histoire 
d’Auderghem” (2011). 

Ondersteuning 

 Luc Dehenain, chauffeur, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 
 Anne-Marie Deplechin, receptioniste, oefent geen ander mandaat of andere 

beroepsactiviteit uit. 
 Martine Pasture, onderhouds-/keukenpersoneel, oefent geen ander mandaat of andere 

beroepsactiviteit uit. 
 Redouan Saïdi, chauffeur, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 
 Yanni Shair, receptionist, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit uit. 



 Kévin Sproloquio, schoonmaker, oefent geen ander mandaat of andere 
beroepsactiviteit uit. 

 Marc Tollet, gedetacheerd door de gemeente Oudergem en chauffeur van de minister. 
Hij oefent twee bezoldigde mandaten uit van bestuurder van de vzw “En bord de 
Soignes” (2007) en bestuurder van de vzw “Association Artistique d’Auderghem” 
(2007). Hij oefent ook een onbezoldigd mandaat uit bij de vzw “Syndicat d’Initiative 
et Cercle d’Histoire d’Auderghem” (2014). 

 Marc Zachariou, schoonmaker, oefent geen ander mandaat of andere beroepsactiviteit 
uit. 

 Macdaline Zéphir, receptioniste, oefent geen ander mandaat of andere 
beroepsactiviteit uit. 
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