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Cisco Systems heeft Pol Vanbiervliet aangesteld als algemeen directeur van zijn Belgische en 
Luxemburgse vestigingen. Hij komt in de loop van oktober in dienst en wordt verantwoordelijk 
voor het lokale team en een uitgebreid partnernetwerk die samen innovatieve computer- en 
communicatienetwerken commercialiseren. Pol Vanbiervliet neemt de functie over van Ad 
Verboven, directeur voor Cisco in Noord-Europa, die het bedrijf op ad interim-basis leidde.  
 
Omdat intelligente, rendabele netwerken voortdurend aan belang winnen, wil Vanbiervliet 
het marktleiderschap van Cisco verder uitbouwen. "Wij blijven dus sterk investeren in 
toekomstgerichte ontwikkelingen. Er liggen nog heel wat kansen open: voor draadloze 
netwerken op kantoor, thuis en onderweg; voor beveiliging, telefonie en geïntegreerd 
communiceren. Ook voor de serviceproviders zullen we blijven vernieuwen, zodat zij 
interessante diensten kunnen aanbieden. Met de steun van onze partners en een sterke 
verkoop- en marketingorganisatie zie ik de toekomst voor Cisco met vertrouwen tegemoet," 
zegt Pol Vanbiervliet.  
 
"We zijn ervan overtuigd dat een gerespecteerde en ondernemingsgezinde man als Pol 
Vanbiervliet aan het hoofd van onze Belgische en Luxemburgse vestiging ons naar verdere 
successen zal leiden. Hij beschikt daarbij over significante ervaring binnen de markten waarin 
wij actief zijn: de informatica- en telecommarkt bij openbare diensten, grote ondernemingen, 
KMO's en consumenten. Samen met zijn team zal hij onze klanten helpen met de verdere 
uitbouw van hun spraak-, gegevens- en videonetwerken", stelt Andy Lockhart, vice-president 
voor Cisco in Noord-Europa. 
 
Pol Vanbiervliet heeft een jarenlange ervaring in de Belgische ICT-sector. Hij werkte 
achtereenvolgens bij Burroughs, Hewlett-Packard, Compaq. Momenteel is hij Head of 
Business Solutions bij Mobistar. Bij zijn laatste twee werkgevers liet hij zich opmerken door de 
succesvolle uitbouw van de Belgische verkoop- en marketingorganisaties. Bij Mobistar 
speelde hij de afgelopen negen jaar een toonaangevende rol als lid van het directiecomité. 
Pol Vanbiervliet is licentiaat in de economische wetenschappen aan de Gentse universiteit 
en volgde managementopleidingen aan INSEAD. 
 
Een digitale hogeresolutiefoto van Pol Vanbiervliet kan je downloaden via: 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CIS 


