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Wie ik ben...
Met het ouder worden, heb ik mijn aangeboren perfectionisme leren temperen, maar ik blijf altijd streven
naar “verbeteren” en vooral ook naar anderen helpen met verbeteren. Dat start met “Ga kijken. Vorm een
eigen onafhankelijke opinie. Zoek toegevoegde waarde”.
Het principe “ga kijken” heeft van mij ook een wereldreiziger gemaakt. Ik heb op alle continenten van de
wereld gestaan. Die confrontatie met andere culturen is ongetwijfeld mijn grootste rijkdom. En je houdt er
ook een verzameling mooie foto-boeken aan over.
Professioneel vond ik mijn thuisbasis bij Viisiteam®, waar we ons focussen op organisatietransformaties door
producten, processen en organisaties te vereenvoudigen, met respect voor toegevoegde waarde en voor
kwaliteit van de arbeid. Voor dat laatste zagen we de noodzaak om mensen in transitie te kunnen
begeleiden. We zochten en vonden een antwoord in Equicoaching®, dat we kochten en verder kwalitatief
ontwikkelden. Het permanent streven naar kwaliteit resulteerde vervolgens in onze onvoorwaardelijke
steun in de opstart van Centaur als beroepsvereniging.
Waarvoor ik me engageer. Waar je me mag voor aanspreken
Mijn specialiteit ligt niet in het werkveld zelf, en inhoudelijk laat ik het daarom graag over aan collega’s met
meer kwalificaties. Mijn focus ligt op de ontwikkeling van de processen, structuren en onderliggende
(informatica-)systemen die moeten toelaten dat Centaur effectief en efficiënt kan functioneren, en
gefocused blijft op het leveren van toegevoegde waarde aan de leden.
Mij vind je vooral in de achtergrond en de coulissen. Dat vind ik prima.
Mijn professionele achtergrond
Van opleiding ben ik Handelsingenieur aan de KU Leuven.
Mijn loopbaan verliep via Akzo Nobel (Pharma) – Egemin Automation – Farmad
(software) – Viisiteam® . Ik heb dus voornamelijk een achtergrond in industrie, logistiek
en informatica, al zijn vandaag onze klanten evenzeer te vinden binnen de Overheid en
in de diensten sector.
Ik vond het fijn om internationaal te werken, en heb op alle niveau’s van management
en directie gewerkt. Maar des te kleiner de schaalgrootte van het bedrijf, des te meer ik
mij amuseerde. Dicht bij het primaire proces. Dicht bij de klant.
Ik heb een voorkeur voor ondernemers en zaakvoerders, eerder dan voor managers.
Maar ik werk vooral graag samen met de doeners, de mensen die het werk echt
verzetten, de mensen die zorgen dat de klant tevreden is.
De webredactie van Centaur controleert niet op de korrektheid van de verstrekte informatie,
maar kan tekstuele correcties aanbrengen, en ervoor zorgen dat het profiel op één pagina past.
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