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Woonplaats: Wijgmaal 

Hoofdopleiding: Master sociaal werk en sociaal beleid, Bachelor Sociaal-cultureel 

werk 

Expertise: Beleidsplanning, participatieve processen, van strategie naar 

implementatie, sterke leeromgevingen creëren, interactieve methodieken, 

overzicht behouden en helderheid scheppen, leidinggeven aan teams 

Sectoren: Jeugdwerk, Sociaal cultureel werk, Onderwijs, Vorming & opleiding 

ERVARING 

 

Strategies and Leaders  2022 - … 

Inhoudelijk coördinator - De Aanstokerij 2018 - 2022 

Zakelijk coördinator - De Aanstokerij 2014 - 2018 

Coördinator Ontwikkeling & Productie - Centrum Informatieve Spelen 2011 - 2013 

Spelontwikkelaar - Centrum Informatieve Spelen 2007 - 2010 

Overige:  

Lid externe beoordelingscommissie beleidsnota’s sociaal-cultureel volwassenenwerk 2019 -… 

Deelname werkgroep evaluatie decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid  2016 & 2021 

Deelname jury voor validering van verschillende ESF-projecten 2014 - ... 

Opleidingen: o.a. Financieel management voor de niet-financiële manager, Cocreatief 
leidinggeven, Basiscursus PC 329, Deep democracy, Appreciative Inquiry, Verbindend 
communiceren 

2014 - … 

 

HÉ, IK WERK EIGENLIJK NOOIT ALLEEN  
 

Strategies and Leaders (S&L) is een adviesbureau dat bestaat uit een team 
van diverse ondernemers met een stevig engagement. Samen hebben we 
meer dan 150 jaar ervaring in het voortstuwen van strategische processen 
en de implementatie ervan. We hebben expertise en ervaring in alle 
aspecten waar de strategie kan ‘schuren’: productdesign, financiële 
strategie, teamontwikkeling, marketing & communicatie, sales, change 
processen etc. S&L gebruikt toegepaste methodieken die missiegedreven 
ondernemingen helpen hun ambitie, effectiviteit en impact te verhogen. 
Én we coachen de mensen aan het stuur in hun rol als leider. 
  
Strategies and Leaders werkt mét i.p.v. vóór klanten. Onze adviezen zijn geworteld in een volledig begrijpen 
van onze klant en diens behoefte. Wat ons uniek maakt is dat we als een team werken en zo beroep doen op 
de expertise en ervaring van al onze collega’s.  >> Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

WWW.STRATEGIESANDLEADERS.COM 

Kantoor: Reginald Warnefordstraat 112B, 9040 Sint-Amandsberg          +32 9 329 09 01 
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