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Nieuw duo moet CapitalatWork nog meer doen groeien 
in West - en Oost-Vlaanderen 

Bart Mortier (44) is sinds 5 februari 2018 de nieuwe directeur voor West- en Oost-Vlaanderen 

bij vermogensbeheerder CapitalatWork en Frederik Cosyns (42) is voor dezelfde regio Senior 

Wealth Manager. Zowel Mortier als Cosyns komen over van Bank Degroof Petercam.  

Financiële tandem 

Na zijn studies Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen ging Bart Mortier in 1996 aan de 

slag bij de Generale Bank (later de Fortis Bank). In 2008 stapte hij over naar Bank Degroof 

Petercam als Regiodirecteur-Senior Private Banker Zuid-West-Vlaanderen. 

Nu wordt hij bij CapitalatWork de nieuwe directeur voor West- en Oost-Vlaanderen. In die rol 

krijgt hij de leiding over een team met meer dan tien medewerkers. 

Ook Frederik Cosyns werkte na zijn studies aan de Universiteit Gent (Master in de Toegepaste 

Economische Wetenschappen) altijd in de banksector. Eerst voor KBC, en sinds 2011 voor Bank 

Degroof Petercam, tot voor kort als Senior Private Banker Family Business Solutions. 

Cosyns is nu Senior Wealth Manager bij CapitalatWork. 
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Groei helpen realiseren 

Voortaan vormen Mortier en Cosyns een tandem met een duidelijke ambitie: CapitalatWork stevig 

doen groeien in Oost- en West-Vlaanderen. Daarvoor werken ze vanuit de nieuwe kantoren in 

Gent en Kortrijk.  

“We zijn bijzonder tevreden dat Bart Mortier en Frederik Cosyns ons team komen versterken. 

Beiden beschikken over tonnen ervaring en een uitgebreid netwerk. Met hun expertise kan 

CapitalatWork in West- en Oost-Vlaanderen zeker en vast een grote stap zetten”, zeg CEO Maarten 

Rooijakkers.  

Bart Mortier: “Na bijna tien jaar stond ik open voor een nieuwe professionele uitdaging. En die 

vind ik zeker bij CapitalatWork. Samen met Frederik Cosyns ga ik mijn schouders zetten onder de 

groeiambities in West- en Oost-Vlaanderen.”  

Ook Frederik Cosyns kijkt er erg naar uit: “Ik ben ervan overtuigd dat ik van meerwaarde kan zijn 

voor CapitalatWork, en dat ik hier de volgende stap in mijn carrière kan zetten. Samen met Bart 

Mortier gaan we deze vermogensbeheerder nog sterker op de kaart zetten.” 

Dankzij de komst van Mortier en Cosyns kan Vincent Lambrecht zich helemaal toeleggen op zijn 

rol als lid van het Executive Committee en als Director Estate Planning. Vincent Lambrecht blijft 

ook nog commercieel actief in de regio. 


