
 

 

PERSBERICHT 
De fakkel wordt overgedragen bij GUBERNA, Instituut voor Bestuurders 

 
Brussel, 19 september 2018  - Nadat de partners en leden in primeur geïnformeerd 
werden, maakte GUBERNA gisteren op haar jaarlijkse Ledenforum bekend dat de 
Raad van Bestuur mevrouw Sandra Gobert aangesteld heeft als executive director. 
Met deze keuze benadrukt de Raad van Bestuur het belang van ondernemerschap 
als onlosmakelijk onderdeel van deugdelijk bestuur en wenst het de professionele 
aansturing van GUBERNA als kennisorganisatie gestoeld op academische research 
en samenwerking met universiteiten en partners verder uit te bouwen, evenals de 
uitstekende relaties met de talrijke leden en alumni te koesteren. 

Mevrouw Sandra Gobert (cv in bijlage) is als alumnus en geëngageerd lid geen 
vreemde voor GUBERNA. In 2013 behaalde zij als één van de eersten de titel 
‘GUBERNA Certified Director’. Sinds januari 2014 is mevrouw Gobert voorzitter van de 
GUBERNA Alumni, een functie waarvoor zij alom gewaardeerd wordt. In die 
hoedanigheid vervoegde zij trouwens ook de Raad van Bestuur, eerst als 
waarnemend en vervolgens als regulier lid. In het licht van haar nieuwe functie zal 
mevrouw Sandra Gobert haar huidig mandaat als managing director van het 
advocatenkantoor SUB ROSA LEGAL neerleggen. 

Sandra Gobert stelt: “Ik ben zeer vereerd de fakkel van stichter en pionier Lutgart Van 
den Berghe te mogen overnemen, om samen met het team verder te bouwen op 
het immense werk van de voorbije 20 jaar. Ik zal mijn uiterste best doen om het belang 
van deugdelijk bestuur, ten dienste van diverse soorten organisaties, verder uit te 
dragen.”  

Gaëtan Hannecart, Voorzitter van de Raad van Bestuur, licht de benoeming als volgt 
toe: “De Raad van Bestuur van GUBERNA heeft het volste vertrouwen in mevrouw 
Sandra Gobert om leiding te geven aan het bijzonder toegewijde GUBERNA-team én 
om ondernemerschap als volwaardig onderdeel van deugdelijk bestuur uit te 
dragen.” 

 “In naam van de Raad van Bestuur van GUBERNA wens ik uitdrukkelijk Prof. dr. Lutgart 
Van den Berghe te bedanken voor haar uitzonderlijk leiderschap van GUBERNA. Door 
de combinatie van haar academische, ondernemende en organisatorische 
kwaliteiten is Prof. dr. Lutgart Van den Berghe er in geslaagd het thema van deugdelijk 
bestuur uit het niets tot zeer hoog op de bedrijfs-, maatschappelijke - en politieke 
agenda te brengen.” 

Na een transitieperiode die start op 1 november 2018, zal mevrouw Gobert op  
1 januari 2019 de functie officieel overnemen. Tot dan zal Prof. dr. Lutgart Van den 
Berghe de functie van Executive Director blijven vervullen.  
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Wie is GUBERNA? 
GUBERNA is het Belgisch Instituut voor Bestuurders (vzw) dat deugdelijk bestuur in alle 
types van organisaties wil promoten. GUBERNA werd opgericht in 1995 en is 
uitgegroeid tot hét referentiecentrum in België op het gebied van deugdelijk 
bestuur. GUBERNA vertegenwoordigt een netwerk van meer dan 2.370 leden 
(bestuurders, CEO's en topmanagers). 

GUBERNA is een onafhankelijke organisatie en een platform voor de uitwisseling van 
kennis en ervaringen op het gebied van deugdelijk bestuur. GUBERNA bouwt kennis 
op via onderzoek en academische samenwerking , verspreidt kennis via opleidingen, 
seminaries en de uitwisseling van ervaringen; en biedt haar leden diensten aan zoals 
de begeleiding van raden van bestuur bij hun reflecties en evaluaties. 

Voor meer informatie over GUBERNA (www.guberna.be). 

CONTACT :  Lieve Hertegonne - Communication Manager         
lieve.hertegonne@guberna.be - +32 9 210 98 69 


