
 
Luc Verschaffel brengt Gartner Consulting-ervaring mee naar Cisco 

 
 

Diegem, 21 februari 2006 
 
Cisco Systems heeft Luc Verschaffel (44) aangesteld als client director Belgacom. In die 
functie is hij op lokaal directieniveau verantwoordelijk voor de relaties met Belgacom, een 
belangrijke klant voor Cisco. Hij zal een strategisch team van zeven mensen leiden, die zich 
specifiek op Belgacom zullen concentreren. Zijn collega Luc Vanbecelaere, die eerder als 
sales manager de contacten met Belgacom onderhield, is voortaan actief als sales business 
development manager voor de markt van dienstenleveranciers (SP, service providers). 
 
Voor zijn komst bij Cisco was Luc Verschaffel vijf jaar lang als director business development 
actief bij Gartner Consulting. Daarvoor werkte hij onder meer bij I.R.I.S. en bij Atos Origin. Zijn 
consultancy-ervaring zal hem in zijn nieuwe functie zeker van pas komen. 
 
"Bij Gartner hielpen wij klanten om hun IT- en netwerkstrategie te bepalen, terwijl we bij Cisco 
nu ook helpen met de eigenlijke implementatie van die strategie, van het begin tot het einde 
van het traject. Cisco heeft immers een duidelijke visie en is veel meer dan een eenvoudige 
dozenschuiver: de producten van Cisco ondersteunen de business van de klanten, en onze 
consultants bieden met hun strategisch advies een extra garantie op succesvolle projecten. 
Mijn grote uitdaging bij Cisco wordt dan ook het creëren van een relatie met Belgacom met 
duidelijke zakelijke doelstellingen op alle niveaus", stelt Luc Verschaffel. 
 
Een digitale hogeresolutiefoto van Luc Verschaffel kan je downloaden via 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/prs 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 24,8 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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