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studies

Latijn Moderne Talen
Sint-Niklaasinstituut te Anderlecht
2000-2006

Master Handelswetenschappen:
afstudeerrichting HRM
HUB
2007-2012

Leadership Management
Universiteit Deloitte 
2013

Trainer A halve fond/fond
VAL
2016

Management in sportorganisaties
Belgian Olympic Academy (BOIC, Ugent, UCL)
2015-2016

USA Track & Field Level 4 Coach – Distance 
2019

IAAF Level III Coach – Distance 
2019
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werkervaring

Financial Auditor Deloitte 
Ik heb 2 jaar bij Deloitte gewerkt als Financial Auditor, mijn 
grootste klant was Delhaize waarvoor ik zowat 8 maanden 
per jaar werkte (zowel in België als USA).
2012-2014

Finance and Administration Manager AOC Group  
Ik had de dagelijkse leiding over alle finance, legal en HR 
zaken. Ik rapporteerde direct aan de CFO van de groep 
Shopvinvest (E5 Mode) waartoe AOC Group behoort.
2014-2015

Training Works (1 oktober 2015-1 oktober 2020)
Dit bedrijf is gestart uit passie voor de sport. Met mijn 
expertise en passie bracht ik (top)sport, individuen en 
bedrijven samen en begeleidde ik hen richting hun doelen. 
2015-2020



huidige functies

Topsportmanager Gymfed (December 2020-…)
Sinds eind 2020 ben ik gestart in deze functie. Ik sta in 
voor de dagelijkse leiding van de topsportwerking in Gent 
en bij uitbreiding heel Vlaanderen. Onze topsportwerking 
heeft ongeveer 25 werknemers in dienst en werkt daar-
naast met een 20 tal externe experten binnen verschillende 
domeinen. Naast het leiden van de topsportwerking vorm 
ik samen met Algemeen Manager Ilse Arys het manage-
ment van onze federatie, in totaal bestaat onze federatie uit 
meer dan 120.000 leden en een 50 tal werknemers.  

Ik zetel mee in de Raad Van Bestuur van Gymfed en zit 
uiteraard ook mee in het dagelijks bestuur en tevens in de 
Raad Van Bestuur van de Koninklijke Belgische turnbond.

Voorzitter Runners’lab Athletics Team ( Mei 2014 - …)
Ik heb dit semi-professionele loopteam opgericht en 
bouwde het van nul op tot wat het vandaag is. Midden 
2020 heb ik een stap opzijgezet en al mijn operationele 
taken doorgegeven aan een team van vrijwilligers. Ik zetel 
vandaag nog mee in de RvB als voorzitter en teken mee de 
strategie en het beleid uit.

We kunnen met trots zeggen dat we het enige semi-pro-
fessionele loopteam in België zijn. Zes van onze atleten 
nemen deel aan de Olympische spelen in Tokyo . De be-
kendste Belgische atleten zijn Isaac Kimeli, Dieter Kersten 
en Robin Hendrix. https://athleticsteam.be/

Topsportcoach verschillende Olympische topatleten
Ik coach sinds mijn 18e heel wat atleten (afstandslopen). 
Sinds midden 2020 heb ik ook hier een stap terug gezet 
en begeleid ik vandaag voornamelijk nog eliteatleten. Zes 
onder hen nemen deel aan de Olympische spelen in Tokyo.

Docent vlaamse triatlonschool & spreker op tal van 
sportcongressen
Het opleiden van coaches en het delen van mijn kennis 
is iets dat ik enorm graag doe. Sinds ik acht jaar terug 
voor het eerst mocht spreken op een sportcongres was ik 
verkocht. Sindsdien ben ik steeds meer mijn kennis aan het 
delen met tal van coaches in binnen en buitenland.

(sociale) projecten

Oprichter VZW Renkoekoek 
In 2011 heb ik vzw Renkoekoek opgericht samen met drie 
vrienden, onze vzw organiseerde drie grote sportevents 
waarvan het grootse ons veldloopweekend was met meer 
dan 1200 deelnemers. De opbrengst van onze events gin-
gen naar lokale goede doelen. Als voorzitter heb ik in 2014 
de fakkel doorgegeven..
2011-2014

Coordinator Bis Foyer (als zelfstandige)
Foyer is een non-profitorganisatie gevestigd in Molenbeek 
die zich bezighoudt met diversiteit, interculturaliteit en 
sociale cohesie. Ik was verantwoordelijke voor de financi-
en, het juridische en organisatorische aspect van 2 sociale 
sportclubs (Basketbal & Atletiek). Gezien de problematiek 
rond migratie was dit mijn manier om een steentje bij te 
dragen en de toekomst van deze clubs met hoofdzakelijk 
allochtone leden te waarborgen.
2017-2019

Back On Track Foundation Thomas Van der Plaetsen 
(als zelfstandige)
Op vraag van Helena Van der Plaetsen ben ik in 2017 
gestart als coach van BOT. In dit project begeleidde ik als 
coach zowel fysiek als mentaal mensen die de strijd tegen 
kanker gewonnen hebben en door recreatief lopen hun 
draai terug proberen te vinden in onze maatschappij.
2017-2020


