
 

 
 
 
 
 

 

 

WDP VERSTERKT TEAM TER ONDERSTEUNING VAN DE VERDERE GROEI EN PROFESSIONALISERING 

 
 

Ten behoeve van de verdere interne professionalisering en inspelend op de groei van het bedrijf, weet 

WDP zijn team te versterken met vier nieuwe medewerkers. Deze aanwervingen passen binnen WDP’s 

strategie van inhouse know how om zo alle kritische vastgoedfuncties intern te beheren en WDP’s 

commerciële slagkracht te garanderen. 

Dit najaar zullen vier nieuwe medewerkers1 WDP’s operationele activiteiten versterken. Twee ervan 

versterken de groep in zijn geheel, de andere twee aanwervingen dienen specifiek de activiteiten in 

Nederland: 

 Technisch Directeur 

Dieter Joossens vervoegt het technische team als Technisch Directeur. Zijn ervaring binnen 

verschillende vastgoedbedrijven zoals Segro en AG Real Estate op diverse levels, brengt een 

brede kijk op de verschillende facetten van het bouwproces mee, met oog op de belangen van 

de verschillende stakeholders. Hij zal mee de lopende en nieuwe projecten overzien in de 

verschillende landen waar WDP actief is, in nauwe samenwerking met Project Managers en 

Facility Managers. 

 Development and Acquisitions Director 

De creatie van deze nieuwe functie binnen WDP speelt direct in op de verdere 

professionalisering en structurering binnen het bedrijf, ter ondersteuning van het uitvoerend 

management in haar investeringsbeleid. Kristof De Witte, voorheen actief bij onder meer 

Segro en MG Real Estate, heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en aankoop van logistiek 

vastgoed. Hij zal de verschillende landen binnen de WDP-groep ondersteunen in hun verdere 

groei en ontwikkeling. Hij zal bijdragen tot een versterking van de deal making power van WDP, 

waardoor nog sneller kan worden ingespeeld op interessante groeiopportuniteiten. 

 

                                                           
1 Twee van deze aanwervingen, namelijk die van ‘Technisch Directeur’ en ‘Directeur Business and legal affairs Nederland’, 

betreffen een vervanging. 
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 Directeur business and legal affairs Nederland 

Mariëtta van Wijk, reeds lang aan de slag als juriste en kandidaat-notaris voor WDP Nederland 

inzake aankopen, sale and rent back- en andere vastgoedtransacties via AKD – een groot 

Nederlands advocaten- en notarissenkantoor –, vervoegt de Nederlandse ploeg. Haar 

aanwerving betreft een insourcing van de juridische begeleiding van bovengenoemde 

activiteiten en moet de steeds verder uitbreidende portefeuille van WDP Nederland zowel op 

juridisch als commercieel vlak ondersteunen. 

 Facility Manager 

André Schoemaker, huidig Site Manager voor WDP Nederland op de werf voor wehkamp.nl te 

Zwolle, zal zich, na voltooiing van dit project, verder bezighouden met het beheer van de WDP-

panden in Nederland, samen met het bestaande Facility team van Willy De Pauw en Marion 

Koemans.   

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium    T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400 
www.wdp.be   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.be joost.uwents@wdp.be  mickael.vandenhauwe@wdp.be 
 
Image gallery: www.wdp.be/relations/pressmedia 
 
 
Vastgoedbevak WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan twee 
miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld 
over ongeveer 100 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk en Roemenië. 

Meer info over WDP kan u vinden op www.wdp.be. 
 
WDP Comm. VA – Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht. 
Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 
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