
 

AURÉLIE DE COCK        STRATEGIES AND LEADERS 

 

Aurélie De Cock (°1977) 

Aurelie@strategiesandleaders.com    

+32 476 20 47 35 

Woonplaats: Nazareth 

Hoofdopleiding:  

Bachelor Sociale Agogisch Werk – Hogeschool Gent 

Expertise: Helpen om gericht stil te staan, stimuleren om de volgende stap te 

zetten, patronen lezen in persoonlijke en relationele vermogens, coachen 

ERVARING 

 

Vorming, coaching, faciliteren van leertrajecten – Groep Intro (non-profit) 1999-2008 

Freelance - communicatie, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling 2005-2013 

Trainer, consultant, projectverantwoordelijke - Schouten & Nelissen 2009-2013 

Founder en zaakvoerder – Sur-place:  
~duurzame leer-en ontwikkelprocessen voor individuen, teams en organisaties. 

2013-… 

Co-founder - Strategies and Leaders 5/2018-… 
  

Overige:  

Gedrags- en procestrainer – Schouten University 2009-2010 

Systeem- en organisatiecoach – HRD-Academy 2015-2016 

Neurocognitieve gedragsmatige methode - INC 2016-2017 

Certificering in Limbic coaching bij het Palo Alto Center for Systemic coaching 2018 

Centraal staan: (Stakeholder)Communicatie; Zelfmanagement en persoonlijke ontwikkeling; 
Samenwerkings- en teamontwikkeling; Verandermanagement en organisatieontwikkeling 

 

HÉ, IK WERK EIGENLIJK NOOIT ALLEEN  
 

Strategies and Leaders (S&L) is een adviesbureau dat bestaat uit een 
team van 8 ondernemers met een stevig engagement. Samen hebben 
we meer dan 100 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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