
 
 

NGDATA stelt nieuwe President of Operations voor Noord-Amerika aan 
 

Doorgewinterde ondernemer gaat Amerikaanse activiteiten leiden voor wereldwijd bedrijf voor beheer van 
klantenervaringen  

 
New York City—26 oktober 2016 – NGDATA®, de marktleider voor het digitaal beheer van 
klantenervaringen, kondigde vandaag de aanstelling van Joe Pilkerton als President of North 
American Operations aan. Hij wordt verantwoordelijk voor de verkoop van software en de 
oplevering van projecten,  en zal de aanwezigheid van NGDATA op de Noord-Amerikaanse markt 
helpen uitbreiden.  
 
Pilkerton heeft ruim 20 jaar ervaring in het opzetten van internationale technologiebedrijven vanuit 
zijn unieke achtergrond als ondernemer en uitvoerend manager. In zijn vorige functie was Pilkerton 
medeoprichter en Chief Operating Officer van FirstBet Systems, een leverancier van 
verzekeringstechnologie voor schadeverzekeraars. Voor FirstBet was hij gedelegeerd bestuurder bij 
NextStage LLC, een niet-beursgenoteerde particuliere beleggingsmaatschappij die zich vooral 
toespitst op startende softwarebedrijven. Daarvoor stond Pilkerton mee aan de basis van 
TheoryCenter, dat nadien werd overgenomen door BEA Systems. Bij BEA stond hij als senior director 
professionele dienstverlening en opleiding in voor het uitbreiden van zowel de adviespraktijk als de 
opleidingscapaciteit voor de afdeling e-commerce-applicaties van BEA.  
 
“NGDATA is goed op weg om marktleider te worden op het gebied van software en diensten voor 
het beheer van klantenervaringen. Ik ben heel blij met deze kans om het data- en klantgestuurde 
ondernemingsmodel van het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen," vertelt Joe Pilkerton. “Volgens 
mij kunnen we de groei en het succes van NGDATA in het buitenland hier in Noord-Amerika 
herhalen, en ik kijk er naar uit om het team samen te stellen dat dat voor elkaar zal krijgen.”  
 
NGDATA is het afgelopen jaar sterk gegroeid, als reactie op de toenemende vraag naar zijn 
bekroonde systeem voor het digitaal beheer van klantenervaringen, Lily Enterprise™. Het bedrijf 
opende onlangs een kantoor in Singapore, en er zijn plannen om in de nabije toekomst extra regionale 
kantoren te openen in verschillende locaties over de hele wereld. Pilkerton zal vanuit het 
Amerikaanse hoofdkantoor van NGDATA in New York werken, waar hij de verkoop en levering in 
Noord-Amerika in goede banen zal leiden.  
 
“Tijdens deze periode van snelle groei, is het van cruciaal belang om een sterk leiderschap te vinden. 
Een steeds groter aandeel van onze wereldwijde verkoop komt uit Noord-Amerika. De tijd is dan ook 
rijp om dat momentum te benutten door een ervaren bestuurder aan boord te halen om het team te 
leiden. We zijn ervan overtuigd dat Joe de geknipte persoon is om in Noord-Amerika voort te 
bouwen op het succes van NGDATA,” aldus Luc Burgelman, CEO van NGDATA. “Joe wist 
succesvolle organisaties vanaf de grond op te bouwen en stond aan het hoofd van teams en bedrijven 
die onder zijn leiding een indrukwekkende groei en succes kenden. Zijn ervaring en 
leiderskwaliteiten zullen van onschatbare waarde zijn bij de verdere uitbreiding van NGDATA in 
Noord-Amerika.”  
 
Over NGDATA 
 
NGDATA® helpt datarijke bedrijven in de financiëledienstensector, de media/het uitgeverswezen en 
de telecom om hun interacties met klanten via verschillende kanalen te automatiseren en te 
optimaliseren. Zijn besturingssysteem voor klantenervaringen, Lily Enterprise™, vergaart data over 



 
alle kanalen heen, verschaft bedrijven actuele inzichten en bevordert klantenervaringen via meerdere 
kanalen. Dankzij het klanten-DNA van Lily komt het individu vanzelf centraal te staan in de 
organisatie: er wordt voortdurend geleerd uit gedrag om snel en consequent te kunnen handelen om 
zo de ervaring van de klant te verbeteren. NGDATA is gevestigd in Gent, België en heeft kantoren in 
de Verenigde Staten, Europa en Azië-Oceanië. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.NGDATA.com. 
 


