Persbericht

Kersverse CEO van ORI blaast sector nieuw leven in
Advies- en ingenieursbureaus op een keerpunt
ORI, de sectorfederatie voor advies- en ingenieursbureaus, presenteert zijn strategisch plan
voor 2015-2017, gericht op de algemene heropleving van een sector die in moeilijke tijden
verkeert. Ter realisatie en nauwgezette opvolging van de ambitieuze doelstellingen werd de
functie van CEO in het leven geroepen, een rol die Jan Bosschem op het lijf geschreven is.
Brussel, 28 april 2015 – Advies- en ingenieursbureaus in België staan onder grote druk door de huidige
ongunstige economische en administratief-juridische context, zo blijkt uit een recente sectoranalyse
uitgevoerd door ORI. De aanstelling van Jan Bosschem als nieuwe CEO van deze representatieve
brancheorganisatie kadert in dit opzicht binnen een ruimere, toekomstgerichte strategie waarin ORI
de grootste pijnpunten die de gehele sector bedreigen wil aanpakken.
“De strategie is opgebouwd rond drie pistes. Ten eerste moet het algemeen belang en de meerwaarde
van de sector gerevaloriseerd worden. Als onafhankelijke partij staan advies- en ingenieursbureaus
namelijk garant voor de creatie van een duurzaam gebouwde en veilige omgeving volgens de principes
van de circulaire economie”, verduidelijkt kersvers CEO Jan Bosschem. “Ten tweede beknotten
bepaalde aspecten van de zakelijke context een optimale professionele werking en moeten deze
dringend aangepakt worden. Zo primeert momenteel een moordende concurrentiestrijd en een niets
ontziende prijzenslag met een dreigende impact op de goede dienstverlening en de noodzakelijke
ruimte voor innovatie. Daarnaast laten eveneens de aanbestedingsprocessen en de betalingscondities
te wensen over. Tot slot, moet ook de slagkracht van ORI vergroot worden via het aantrekken van
nieuwe leden, een uitbreiding van de dienstverlening, een verruiming van de middelen, enz.”
Geknipte man
De nieuwe functie sluit naadloos aan bij de huidige hiërarchische organisatie van ORI, en de kerntaken
van Bosschem zullen – in nauwe samenwerking met de secretaris-generaal, alsook de nationale en
regionale voorzitters – vooral bestaan uit: externe vertegenwoordiging en communicatie; interne
coördinatie en opvolging; contact met regelgevers, stakeholders en belangrijke opdrachtgevers; het
tot stand brengen van tactische samenwerkingsverbanden en partnerships; enz.
“Dankzij zijn meer dan 30 jaar operationele ervaring op het hoogste niveau bij verschillende
toonaangevende bureaus, alsook zijn voorzitterschap bij de Europese Federatie voor Advies- en
Ingenieursbureaus (EFCA), vormt Jan Bosschem ongetwijfeld de geknipte kandidaat voor deze positie”,
aldus Bernard Gilliot, Voorzitter van ORI. “Het strategisch meerjarenplan van ORI zal in combinatie met
Bosschems visionaire leidinggevende capaciteiten ongetwijfeld een belangrijk keerpunt markeren voor
de sector”.
Over ORI:
ORI is de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. Ze vertegenwoordigt een 60-tal bureaus
met globaal 5.000 werknemers die jaarlijks projecten ondersteunen en voorbereiden ter waarde van 10 miljard
euro aan investeringen. Dit zowel in de publieke als in de private sector, en in een brede waaier van domeinen
zoals gebouwen, infrastructuur & transport, milieu, water, ruimtelijke planning en energie.

ORI vertegenwoordigt haar leden in platforms en netwerken zoals het VBO, VOKA, Beci en Uwe. Ze is ook lid van
de Europese organisatie EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) en van de
wereldwijde organisatie FIDIC (International Federation of Consulting Engineers).
ORI is vooral actief op 3 domeinen: belangenverdediging, diensten naar leden en het stimuleren van innovatie
en creativiteit in de sector.
www.ori.be
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