
 

JOKE DAELEMANS 

Joke Daelemans (°1972) 

joke.daelemans@strategiesandleaders.com    

+31 6 432 45 422 

 

Woonplaats: Sas van Gent 

Hoofdopleiding: kandidatuur Pol en Soc. wetenschappen, autodidact 

Expertise: Breed en all round fundraising & communicatie 

Sectoren: Ontwikkelingssamenwerking, voedselzekerheid, landbouw, korte keten, (geestelijke) 

gezondheidszorg 

ERVARING 

 

vlaamsoogfonds-netwerk Licht en Liefde 2014-2022 

Dierenartsen Zonder Grenzen - Manager Noord 2009-2014 

Artsen Zonder Vakantie – hoofd communicatie en fondsenwerving 2006-2009 

Artsen zonder Grenzen  - verantwoordelijke evenementen en public relations 2004-2006 

Artsen Zonder Grenzen – gelastigde alternatieve fondsenwerving 2003-2004 

Artsen Zonder Grenzen - assistent marketing 2001-2003 

Reisleider en administrator NUR Touristic 1994-2001 

Overige opleidingen:  

integrated strategies, legaten, direct phone, DM, network building @IFC,  2012 

legatenwerving - Adrian Sargeant, Arjen Van Ketel - @IFC @DSC 2010-2012 

DM, F2F, Donors werving en fidelisering, strategie, legaten  @IFC 2010 

bijscholingen @DDF, @DSC-Donea, @Testament.be @Fundraisers Alliance Belgium 2001-2022 

maakeenplan.be coordinator @EKC 2022 

Master class creatief schrijven @creatiefschrijven.be 2001-2003 

mindfullnes based cognitive therapy – training4trainers  2018 

Positive Parenting Programm  2010 
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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 missie gedreven 
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 

Kantoor Brussel: Rue des Bouchers 53, 1000 Brussel 


