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BEROEPSPROFIEL EN DOELSTELLING
Dat stropers de beste boswachters worden was het begin van mijn carrière in IT. Door mijn passie en gedrevenheid heb ik me
als ‘selfmade man’ kunnen opwerken van stroper tot internationaal manager.
Gedurende mijn loopbaan heb ik troeven verzameld die het
vak van docent ondersteunen zoals bv.;









les geven aan volwassenen,
presentaties, verkoop,
leiderschap,
mentoring, coaching,
ervaring met verschillende culturen,
teamplayer,
zowel zelfstandig als in teamverband functioneren,
steeds opzoek naar nieuwe uitdagingen.

Als sociaal geëngageerd mens ben ik;









empatisch,
enthousiast,
optimistisch,
communicatief,
open voor nieuwe uitdagingen,
flexibel,
leergierig,
steeds opzoek naar nieuwe uitdagingen.

PROFESSIONELE ERVARING


2016 – heden
 sociaal statuut als zelfstandige


scheppende kunsten



IT/PM opleiding, onderwijs, coaching



Webdesign



IT consultancy



Projectmanagement



management algemeen

 kunstleraar bij KunST+ vzw op vrijwillige basis. KunST+ is een atelier voor “anders” validen, voor
volwassenen met een mentale beperking.
 Freelance trainer bij ECT


2000 – 2015 @ IBM BeNeLux
 Project Executive (PE), Governance, Risk & Compliance Assurance – End To End Risk Manager (E2E RM) (2011 –
2015)

Verantwoordelijkheden:

o Bovenop de verantwoordelijkheden als PE nam ik als E2E RM, een leiderschapfunctie in de Business, de
verantwoordelijk voor:
o ingrijpen in het bestuursmodel om de risico’s effectief te managen en te controleren,
o risico’s en problemen bij een klant/ project of deze nu financieel, infrastructuur, ‘reputational’ of ‘marketplace’
gebonden zijn,
o alle risico aspecten vanaf de eerste onderhandelingsronde, transitie en transformatie, business as usual (BAU) en alle
uitbreidingen.
 Certified Project Executive / Strategic Outsourcing (2000 – 2011)

Verantwoordelijkheden:
o
o

IBM eindverantwoordelijk voor klantentevredenheid. Het beheren (managen) en controleren van de services in al
zijn aspecten zoals bv. de uitvoering, financieel en risico’s,
volledig verantwoordelijk van het contract en financieel management,

o
o
o

prime interface tussen de klant en IBM Strategic Outsourcing,
nieuwe projecten bepalen met de klant om zijn IT omgeving te ondersteunen,
klanten: IS4F (Dexia bank), AXA Tech, Johnson & Johnson Consumer, Baxter, Becton Dickinson, Gates Europe,
Eandis…

 1980 – 1999 @ Atlas Copco
 I.C.T. manager
 Power Tools Business Services n.v. (1996 – 1999)
 Power Tools Distribution n.v. (1992 – 1995)
 Atlas Copco Airpower n.v. (1984 – 1992)
 Aankoper / planner engineering (1980 – 1984)
Verantwoordelijkheden:
o

o

Ik was één van de oprichters van verschillende bovenstaande filialen en divisies, alsook lid raad van bestuur,
verantwoordelijk voor de Informatie Systemen van distributie center en 29 verkoopmaatschappijen in Europe,
Noord Amerika en Zuid-Afrika.

Belangrijke projecten:
o Start /set-up shared service organisatie, distributie,Europese helpdesk, eind gebruikers omgeving op mainframe,
o conversie van local ERP systemen naar Y2K en Euro complaint,
o EDI, Web-Trade, financieel rapporteringplatform, consolidatie AS/400 en applicaties, outsourcing,
o
o

automatiseren van magazijn/ distributie,
set-up PC standaarden met inbegrip van netwerk infrastructuur tussen de verschillende platformen.

OPLEIDINGEN
-

-

George Washington University
o Masters Certificate in Project Management
Vlerick School (Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universtteit Leuven)
o Middle Management
o Project Management
PMI
o Project Management Professional (“PMP”) certification
IBM
o Certified Project Executive
o Certified Project Manager
o Qualtity Assurance certification
o Risk Management certifiction
o Technische opleidingen (mainframe, AS/400, BPCS, SAP)
Information Builders
o Focus (4GL)

TALENKENNIS
-

Nederlands – moedertaal

-

Engels – goed (voertaal vorige werkgevers)

-

Frans – basis

BIJKOMENDE INFORMATIE
-

Belgische nationaliteit

-

geboren te Niel (Antwerpen) op 6 maart 1961

-

gehuwd, 2 kinderen, 5 kleinkinderen

-

voormalig jeugdleider

-

hobbies (tekenen, theater, dans, lezen)

-

Tekenkunst (hogere graad) - afgestudeerd op de Academie van Berchem

-

WebPageDesign - Nationale Handelsacademie (NHA)

-

EHBO – brevet bedrijfseerstehulpverlener – bloeddonor

