Wouter De Ploey

(April 5, 1965, Belg)

Wouter De Ploey is sinds 1 Oktober 2015 CEO van ZNA (Ziekenhuis Netwerk
Antwerpen), de leidende ziekenhuisgroep in Antwerpen met 9 sites, 6000
medewerkers, 600 artsen en 5000 patiënten per dag. Recent heeft hij
samenwerkingsgesprekken geïnitieerd tussen ZNA en GZA.
Voorheen was Wouter De Ploey senior partner in het Business Technology Office
van McKinsey & Company, de groep van consultants binnen McKinsey die zich
toelegt op ICT vraagstukken. Sinds hij de Firma vervoegde in 1992 heeft Wouter
zich geconcentreerd op de financiële sector. Hij heeft gewerkt voor banken,
verzekeringsmaatschappijen, custodians/ICSD’s, card schemes, processors, enz. op
strategische, organisatorische en operationele vraagstukken.
Binnen McKinsey was Wouter onder meer Global Learning Leader voor Business
Technology, met andere woorden verantwoordelijk voor alle technologie/ICT
gerelateerde training over gans de Firma. Hij was ook lid van het junior partner
evaluatie comité.
Wouter De Ploey heeft een Master in Economie (Magna cum Laude) en in Filosofie
van de KU Leuven en een Master en Doctoraat (PhD) in Economie van de
University of Michigan (Ann Arbor). Voor McKinsey deed Wouter internships bij
de World Bank, GATT (nu WTO), Generale Bank en Paribas Bank. Hij is fellow
van de Belgian-American Educational Foundation en was Navorser bij het FWO.

Wouter is lid van de Raad van Bestuur van de Franse bankgroep BNP Paribas. Hij
is eveneens Bestuurder bij VanBreda Risk & Benefits, de grootste onafhankelijke
verzekeringsmakelaar en –consultant in België. Hij werd verkozen tot het Bureau
van VOKA Antwerpen-Waasland en is er Ondervoorzitter. Wouter is gedurende
vele jaren Voorzitter geweest van het M HKA, het museum voor Hedendaagse
Kunst Antwerpen.
Wouter is getrouwd met Karine en zij hebben samen 3 dochters. Zijn hobby’s
omvatten het verzamelen van kunstfotografie en bijdragen tot regionale
ontwikkeling. Hij is de drijvende kracht achter Routeplan 2020 (groeiplan voor
Antwerpen) en was een expert op het SALK comité voor de reconversie van
Limburg.

