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De medewerker

    DAVID GERMANI

> Geboren op 30 maart 1971

> Sterrenbeeld: Ram

> Functie: Consultant Energy 
 Transition & Market

> In dienst sinds 02/01/2014

> Lievelingseten: zeevruchten

> Favoriete muziek: techno 

> Favoriete boek: De weg 
 (Cormac McCarthy) 

> Leden van Techlink kunnen 
met al hun vragen rond her-
nieuwbare energie bij David 
terecht. Contacteer hem via 

 david.germani@techlink.be.
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Belgen kunnen goed  
met zichzelf lachen

Je vindt hem in quasi iedere vriendengroep. Die ene 
persoon die alles afweet van muziek. David Germani, 
energiespecialist bij Techlink, is zo iemand. ‘Muziek is 
de rode draad in mijn leven. Ik maak al jarenlang com-
pilaties voor al mijn vrienden: eerst op cassette, later op 
mini disc, dan op cd en nu gewoon op Spotify. Die onli-
ne bibliotheek was een ontdekking voor mij, maar als ik 
tijd heb en echt iets wil ontdekken dan loop ik gewoon 
binnen in de platenwinkel. Ik vind het enorm ontspan-
nend om in de platenbakken te grabbelen. Effe wegdro-
men en verzinken in mijn gedachten.’
‘Momenteel ben ik volop aan het verbouwen. Dan ga ik 
mijn platencollectie eindelijk opnieuw een mooie plaats 
kunnen geven in huis. Vandaag ligt het grootste deel van 
mijn collectie bij mijn ouders. Zij wonen in een klein 
dorpje niet ver van Grenoble. Daar ben ik opgegroeid, 
maar intussen woon ik al meer dan 12 jaar in België. Ik 
verliet Frankrijk voor de liefde.’

Lol trappen
‘België heeft me oprecht verrast. Er zijn drie dingen 
waar ik enorm van hou: de Ardennen, de Vlaamse ste-
den en de Belgen. In tegenstelling tot de Fransen kun-
nen Belgen goed met zichzelf lachen. Fransen nemen 
het soms allemaal soms wat te serieus. Terwijl iedereen 
graag eens lol trapt, toch?’
‘Er zijn natuurlijk ook dingen die ik mis: de bergen bij-
voorbeeld. Tijdens mijn jeugd ging ik skiën wanneer ik 
daar zin in had. Binnen het uur stond ik op de piste. 
Dat gaat nu niet meer. Daarnaast mis ik ook Parijs. Daar 
woonde ik meer dan tien jaar. Telkens ik terugkeer, voelt 

het als thuiskomen. Maar bon, alles op zijn tijd. Intus-
sen ben ik vader: Marius is tien, Pauline negen. Ik vind 
het belangrijk dat zij opgroeien in het groen. Parijs is 
geen stad voor kinderen.’

Lobbyist
‘Toen ik toekwam in België, vond ik al snel werk bij 
het CRISP. Dat centrum voor politiek onderzoek is een 
begrip in Franstalig België. Ik kreeg er de taak om een 
boek te schrijven over de Duitstalige gemeenschap, ter-
wijl ik op dat moment zelfs niet wist dat die gemeen-
schap bestond (lacht).’
Eens dat project erop zat, werkte ik mee aan Fierwall, 
een studie rond hernieuwbare energie. Van het één 
kwam het ander. Ik werd directeur van een vzw die zich 
ook toespitste op deze materie. Die organisatie loodste 
ik binnen bij Confederatie Bouw. We hadden maar en-
kele honderden leden en ik wilde groeien. We gingen op 
in de Confederatie, waardoor ik terechtkwam bij Tech-
link als specialist hernieuwbare energie.’
‘Na al die jaren doe ik mijn job nog altijd even graag. 
Als mensen me vragen wat ik doe dan zeg ik dat ik lob-
byist ben. Ze schrikken vaak even, maar draaien snel bij 
als ik uitleg wat mijn functie exact inhoudt. Ik ben erg 
trots dat ik meewerk aan een betere wereld. Ik zal mijn 
kleinkinderen recht in de ogen kunnen kijken als ik la-
ter oud ben. Mochten ze me vragen waarom onze gene-
ratie niks gedaan heeft om het klimaat te redden, dan 
wil ik op zijn minst kunnen zeggen dat ik geprobeerd 
heb. Alleen al daarvoor kom ik elke dag met een glim-
lach naar het werk.’

“ ”

De werknemers van Techlink staan dagelijks voor jou op de barricaden.  
Ze vertegenwoordigen onze sector in heel wat vergaderingen, beantwoorden  

al jouw vragen en doen zoveel meer. Toch verschuilt zich achter de façade  
ook gewoon een mens met zorgen en dromen. 
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