
In deze rubriek staan we meestal stil bij 
nieuwe collega’s die bij LS aan de slag 
gaan. Dit keer wuiven we echter een 
zeer gewaardeerde collega uit. 

Brandweermannen die op pensioen  
gaan, maken soms een uitgebluste 
indruk. Dat kan van collega Nicole de 
Naveu niet gezegd worden. Tot de laat-
ste dag ging zij er ten volle voor. Ruim 
42 jaren heeft Nicole op haar profes-
sionele teller staan. Na passages bij De 
Laet en bij Puilaetco Dewaay, gaf zij sinds  
november 2010 het beste van zichzelf bij 
Leo Stevens. Als commercieel assistente 
was zij meer dan elf jaar de linker- én 
rechterhand van de private bankers en 
een vertrouwenspersoon voor veel cliën-
ten. Met bekwaamheid, zorg en toewij-
ding behartigde Nicole de belangen van 
hen, zowel in beren- als stierenjaren, bij 
hausses en crashes… Veel cliënten hou-
den dan ook fijne herinneringen aan de 
rustige manier waarop Nicole hen van 
koffie voorzag bij een afspraak in de 
Schildersstraat, hen verder hielp bij over-
schrijvingen of inlogproblemen met LS 
Connect, hen contacteerde via de tele-
foon en zoveel meer. Maar ook de colle-
ga’s konden steeds op Nicole rekenen en 
zullen haar hulpvaardigheid en loyauteit 
missen. 

Je kunt echter pas met iets nieuws begin-
nen als je iets ouds loslaat…en elke nieuwe 
uitdaging begint met de o zo moeilijke 
eerste stap. De voorbije maanden was 
Nicole dan ook druk bezig met cliën-
ten voor te stellen aan haar opvolgster 
Nadine Letiexhe, haar te briefen over de 
bijzonderheden van elk van die cliënten, 
én haar op te leiden. Covid en telewerk 
maakte een en ander er niet makkelijk 
op maar we zijn overtuigd dat de over-

dracht prima gelukt is, zodat alle cliënten 
gerust kunnen zijn voor de toekomst. En 
uiteraard is ook Heidi De Haes er nog om 
Nicoles taken mee verder op te nemen.

Een punt zetten achter een professionele 
loopbaan, creëert ruimte voor een nieuw 
begin. Pensioen is uiteraard niet het einde 
van de weg, maar het veranderen van 
richting en tempo. Voor Nicole breekt nu 
een fijne tijd aan waarbij niets meer moet 
en zoveel kan. Echt niets doen is natuurlijk 
niet de bedoeling en ook niet gemakkelijk 
(want je weet nooit wanneer je daar-
mee klaar bent). Gelukkig heeft Nicole 
jong en actief zijn niet uitgesteld tot ze 
met pensioen gaat en heeft ze plannen 
genoeg voor de komende periode. Zo kan 
ze nu wat meer tijd maken voor familie 
en La douce France. Maar ook voor Ita-
liaanse les, reizen, hond Urbain, wande-
len en zoveel meer. Deze zomer wordt 
Nicole oma van een eerste kleindochter: 
dat doet vast deugd en zorgt voor extra 
ideeën en dromen voor haar “tweede 
jeugd.” We zijn er van overtuigd dat ze dat 
met evenveel engagement en succes zal 
doen als haar job bij Leo Stevens.

We zullen hier in elk geval Nicoles char-
mante verschijning en haar rustige en 
toegewijde betrokkenheid niet snel ver-
geten, evenmin als onze cliënten dat zul-
len doen. 

Bedankt Nicole, voor je inzet en warme 
aanwezigheid voor de cliënten en col-
lega’s van Leo Stevens. We voelen ons 
bevoorrecht jou (als collega) gekend 
te hebben. Veel succes in de toekomst; 
geniet van je welverdiend pensioen en we 
zien mekaar vast nog terug. •

Tekst Jo Goiris

Meer dan elf jaar de linker- én rechter- 
hand van de private bankers en een 
vertrouwenspersoon voor veel cliënten. 

Hobby's: Italiaanse les, reizen, hond 
Urbain, wandelen en zoveel meer.

Nicole De Naveu 
commercieel assistente 

COLLEGA IN DE KIJKER

Nicole De Naveu
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Disclaimer
Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door 
de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsge-
bied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid 
van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele 
aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding 
van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde 
financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publi-
catie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 
verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze 
risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 
gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-
bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief 
beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn 
louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoers-
schommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoe-
wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 
correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegaran-
deerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 
is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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