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Diegem, 18 augustus 2004 
 
Cisco Systems heeft Dominique Vanhamme aangesteld als unified channels manager voor 
België en Luxemburg. In die functie wordt hij verantwoordelijk voor het uitbouwen en 
verstevigen van het partnernetwerk van Cisco. Daarvoor kan hij bogen op meer dan tien jaar 
ervaring met klanten en partners in de netwerk- en telecommunicatiesector. 
 
"Omdat Cisco een volledig indirect verkoopmodel hanteert, is de toegevoegde waarde die 
onze partners aan de klanten leveren essentieel voor onze groei", verklaart Pascal Methens, 
algemeen directeur van Cisco België en Luxemburg . "Het commercieel inzicht en de ruime 
ervaring van Dominique Vanhamme zullen ons helpen om de behoeften van onze klanten 
en partners beter te begrijpen, nieuwe kansen te ontwikkelen en verder te groeien." 
 
Voor Dominique Vanhamme (38) bij Cisco in dienst trad, was hij gedurende tien jaar actief in 
diverse managementfuncties bij netwerkintegrator Telindus, een van de belangrijkste partners 
van Cisco. Bij zijn vertrek stond hij als corporate director in voor de marketing en verkoop van 
de Telindus Group. Dominique begon zijn loopbaan als docent aan de Katholieke Universiteit 
van Louvain-la-Neuve, waar hij afstudeerde als burgerlijk ingenieur. Daarnaast heeft hij een 
managementdiploma van de IAG School of Management op zak. 
 
Een digitale hogeresolutiefoto van Dominique Vanhamme kan je downloaden via: 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CIS 
 
Wijzigingen in directieteam 
Behalve de benoeming van een nieuwe channel manager, zijn er nog andere wijzigingen 
aan Cisco's directieteam aangebracht. Zo staat Jan Cuypers voortaan aan het hoofd van 
de KMO-afdeling. In dat marktsegment zijn nog heel wat groeikansen voor Cisco weggelegd. 
Cuypers, die voorheen de verantwoordelijkheid droeg voor de publieke sector, heeft die 
overgedragen aan Luk Vanderheyden. Dirk De Taey, die Cisco een paar maanden ad 
interim leidde, staat nu in voor de grote bedrijfsklanten van Cisco. Luc Vanbecelaere en Yves 
Mertens blijven respectievelijk verantwoordelijk voor de markt van de operatoren en voor de 
technische presales-organisatie.  
 
"De recente wijzigingen aan ons managementteam ondersteunen niet alleen de groei van 
onze lokale organisatie, ze vereenvoudigen ook de werking ervan. Daarnaast bevorderen ze 
de ontwikkeling van totaaloplossingen en brengen ze ons dichter bij de klanten", aldus Pascal 
Methens. 
 
 
Over Cisco Systems - "Empowering the Internet Generation" - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems is wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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