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Huib Huyse
 rof. dr. Huib Huyse is hoofd van de onderzoeksgroep duurP
zame ontwikkeling bij het Onderzoeksinstituut voor Werk en
Samenleving (HIVA) van de KU Leuven. Hij is titularis van de
nieuwe leerstoel Waardig Werk en de SDG’s en doceert het vak
ontwikkelingssamenwerking aan de KU Leuven.
Hij is onder meer gespecialiseerd in het duurzaam beheer van
internationale ketens en in waardig werk. Hij is mede-auteur
van een recente studie over het beleid met betrekking tot
duurzame toeleveringsketens in België en de buurlanden.

Céline De Waele
Céline De Waele is senior manager bij EY Cleantech and
Sustainability Services.
Ze is expert in de integratie van duurzaamheid en de circulaire economie in de strategie, processen en acties van een
organisatie. Ze is projectleider van de studie ‘Internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenrisico’s in
opdracht van de Vlaamse overheid.

Alexandra van Selm
Alexandra van Selm is programmadirecteur Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de SociaalEconomische Raad van Nederland.
Haar departement begeleidt het totstandkomen en uitvoeren
van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen bedrijven, overheid, vakbonden en
maatschappelijke organisaties. Duurzame toeleveringsketens
staan daarin centraal.

Louis Roy
Louis Roy is de oprichter van OPTEL, een Canadees bedrijf dat
gespecialiseerd is in systemen voor inspectie en traceerbaarheid. OPTEL zet technologie en data in als sleutel tot
duurzaamheid én zakelijk succes.
Louis Roy is een ambassadeur van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil een inspirerend rolmodel zijn voor
andere ondernemers. In 2017 ontving hij de nationale
EY Entrepreneur Of The Year™-award in Canada.

Vincent Siau
Vincent Siau is Managing Director van werkkledingspecialist
Alsico NV. Deze tak van de wereldwijde Alsico Group is gelegen
in Ronse en maakt werkkleding voor de Benelux en Duitsland.
Met Vincent Siau is de vierde generatie aan zet in het familiebedrijf Alsico, een generatie die inzet op duurzaamheid en
meer dan ooit oog heeft voor de veiligheid en het welzijn van
de drager.

Anke Massart
Anke Massart is Business Development Manager Sustainability
voor de EMEA-regio bij Barry Callebaut.
Ze was verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen
van de duurzaamheidsstrategie van Barry Callebaut in Ivoorkust, Ghana en Tanzania. Momenteel werkt ze rond Forever
Chocolate, het plan van Barry Callebaut om van duurzame
chocolade de norm te maken.

Guy Ethier
Guy Ethier is Senior Vice President Supply Chain Sustainability
bij Umicore.
Hij is verantwoordelijk voor de duurzaamheidsaspecten van
de waardeketen voor herlaadbare batterijen, met een focus op
kobalt. Hij werkt onder meer rond het verzamelen en recycleren van kobalthoudende toestellen en rond het verbeteren van
de omstandigheden van kobaltwinning.

Sara Ceustermans
Sara Ceustermans is coördinator van de Schone Kleren
Campagne (SKC).
De Schone Kleren Campagne is een coalitie van vakbonden,
ngo’s en consumentenorganisaties die zich al meer dan 20
jaar inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de mondiale
kledingsector.

