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PERSONAL
Geboren in 1972.
Getrouwd met Iris Willems in 2000.
Samen hebben wij een fantasierijke zoon, Gertjan die geboren is in 2002.
Je kan mij in de Vlaamse Ardennen ontmoeten in de natuur al lopend met onze hond Snow.
Ik sta steeds open voor een verrijkend gesprek in alle eenvoud op onze hoeve “Enjoy Today”.
Cultuurreizen met het gezin doen we heel graag en zorgen er voor dat we telkens weer beseffen hoe verdomd goed
we het dagelijks hebben.
Een bijkomende activiteit, die meer een levenswerk begint te worden, is dat ik bruggen wil bouwen tussen de mensen in
onze hokjesmaatschappij.

ERVARINGEN
Ontwikkelingshulp in Tunesië
Installeren van zonnepanelen en plaatsen van elektriciteit
Eindafwerking van een doktershuis en een moederhuis aan de rand van de woestijn

1990

Ontwikkelingshulp in Kenia & Tanzania
Schoolkinderen in de sloppenwijken basisvaardigheden metaal- en houtbewerkingen aanleren.
Opzetten van een kleine onderneming voor het maken van kunststoffen tandwielen in
samenwerking met Don Bosco

1991

Technische ervaringen
Uittekenen van klimatisatie-ventilatie systemen en overdragen naar productie bij een KMO

1995

Technische en Multiculturele ervaring
Mannesmann Rexroth:

Engineering pneumatische automatisering en aanbieden aan klanten, prospecten.

Cultuurprogramma’s tussen 22 landen en teamtraining uitwerken, organiseren,
faciliteren.

1998

Trainer People skills
Prana Training& Coaching:

2002








Selfcoaching®
Communicatieve vaardigheden (assertiviteit, presentatietechnieken, verbale versus nonverbale communicatie)
Teambuilding
Faciliteren van management meetings (brainstorms en denkprocessen begeleiden;
bemiddelen in conflicten; managers spiegelen met hun gedrag; verborgen agenda’s
naar boven halen…)
Certificaties: Persoonlijke profielafnames van Thomas International en MBTI

REPRESENTATIEVE OPDRACHTEN VANAF 2002 TOT VANDAAG
Logistieke omgeving:

Organiseren van teamtrainingen voor het doorbreken van silo-werken voor de totale operations afdeling.

Organiseren van teambuildings om met de verschillende persoonlijkheden te leren omgaan binnen hun team.

Verzorgen van diverse Selfcoaching®-trainingen en persoonlijke coaching ter verbetering van het welzijn op het werk.
Banksector:

Organiseren van Selfcoaching® in een salesomgeving. Salesmensen motiveren om de mogelijkheden te zien en niet te focussen
op de problemen.

Organiseren van Selfcoaching® om de stress op de werkvloer te laten dalen.

Organiseren van communicatieve trajecten. (verbaal, non-verbaal, inschatten van andere persoonlijkheden en hoe er mee om te
gaan…)

Conflictbemiddeling tussen directie en hoger management. Directie die denkt dat het management onvoldoende kennis heeft en
ongemotiveerd is terwijl zij vinden dat ze alles er aan doen om het in goede banen te leiden.
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Verzekeringswereld:

Presentatievaardigheden. Mensen begeleiden en ondersteunen bij het presenteren van professionele road shows over België.
Daarbij gekoppeld werden heel wat stressproblematieken aangepakt wat er voor zorgde dat hun presentatiestijl rustig en
authentiek verliep.

Conflictbemiddeling tussen Management en medewerkers veroorzaakt door het vastgeroest zijn in hun eigen meningen alsook
door jaren van traditie.
Bouwsector:

Diverse teambuildings en incentives ter bevordering van de teamspirit.

Communicatieve trainingen om misverstanden tussen diverse afdelingen te reduceren. (Verkoop-calculatie-planning-engineeringmontage-oplevering).

Brainstormsessies opzetten om mensen te betrekken en te engageren in het vinden van oplossingen.
Telecom-business:

Selfcoaching ter bevordering van de creativiteit.

Selfcoaching om hun stress onder controle te krijgen in verschillende situaties op de werkvloer.

Teambuildings om te leren omgaan met verschillend gedrag binnen hun team. De focus lag hier vooral op de communicatieve
verschillen tussen de personen onderling.
Voedingsnijverheid:

Begeleiden van een Europees team op vaste tijdstippen. Het faciliteren van vergaderingen. Klankbord zijn voor de verschillende
directieleden. Bemiddelingspartner bij geschillen. Opzetten van constructieve workshops/brainstorms waarbij iedereen
gelijkwaardig aan bod kwam.
Animatiewereld:

Begeleiden van een KMO in de animatiewereld. Klankbord voor het management en opzetten van diverse trainingen rond
communicatie, stress, creativiteit.
Financieel – juridisch:

Teambuilding-incentive voor het kader.

Training rond communicatie met de focus op het onderhouden van relaties.

Opzetten van incentives tot 200 man.

Selfcoaching® -training als onderdeel om zich persoonlijk emotioneel beter onder controle te houden bij drukke periodes.

Persoonlijkheidstrainingen en omgaan met verschillende gedragskenmerken.

TESTIMONIALS

Geert heeft als het ware een 6e zintuig van observeren. Op heel korte tijd voelt hij direct aan waar er mogelijke communicatiestoornissen kunnen zijn
tussen personen. Ook persoonlijk observeert hij de mensen waarbij hij hen achteraf uitnodigt om over een aantal zaken eens na te denken of te
reflecteren. Maar wat ikzelf als het meest aangename heb ervaren is het feit dat hij steeds bereikbaar is als mens en dat je nooit het gevoel hebt dat
hij je als trainer aankijkt of aanspreekt.
KPMG
Ik dacht, wat heb ik te leren rond presentatievaardigheden, ik doe dit al 20 jaar. Na een eerste observatie en terugkoppeling van Geert dacht ik er al
helemaal anders over. Wat ik allemaal terug gekoppeld kreeg was frappant, confronterend maar verhelderend. Ik had er nog nooit bij stil gestaan dat
mijn lichaamshouding, mijn bewegingen, mijn intonatie, mijn volume zoveel impact had op de overdracht en kwaliteit van de presentatie. Het werd me
nu pas duidelijk waarom ik bepaalde reacties kreeg tijdens een presentatie of zelfs waarom ik helemaal geen reactie kreeg. Ook de vragen achteraf
waarvan ik dacht, “ik heb dat toch gezegd tijdens de presentatie”, werden plots duidelijk voor mij dat ik moeilijk te begrijpen was. Terwijl ik praatte
straalde ik geregeld non-verbaal het tegenovergestelde uit. Wat hij allemaal wist te vertellen over mijzelf en mijn werkpunten door eenvoudigweg mij te
observeren, was echt de moeite om in deze training te investeren. Nu vraag ik iedere keer zijn inbreng om onze jaarlijkse road shows mee te
organiseren.
AXA
Geert is iemand waar je mee kan samenwerken in alle vertrouwen. Ikzelf had meestal nooit echt een goed idee om een teambuilding voor het bedrijf
te organiseren. Ik vond dat we zowat alles al gehad hadden van plezier en vermaak. Geert wist mij te overtuigen om naast het plezier in een
teambuilding ook inhoudelijk ( omgaan met mensen, motiveren, overtuigen) te werken. Ik vroeg mij zelfs af op een bepaald moment hoe mijn mensen
daar zouden op reageren. Wetend dat ik mensen heb op een werf en mensen die enkel maar tekenen of calculaties uitvoeren.
Bijkomend zag ik dat inhoudelijk stuk wel zitten, maar dan moest ik wel nog verder zoeken naar leuke activiteiten dacht ik. Uiteindelijk zijn de
teambuildings jaarlijks gegroeid en organiseert Geert en zijn team telkens alles van A tot Z. Eén van de mooiste waar ikzelf persoonlijk hard tegen op
zag, was dat er voor 50 mensen een volledig programma moest opgezet worden in Trier in Duitsland. Geert heeft zowel inhoud, tijd voor ontspanning,
cultuur, alsook het hotel, de catering, transport en animatie georganiseerd. Ik moest enkel maar genieten van begin tot eind.
ASVB
TALEN
Nederlands - moedertaal
Engels heel vlot sprekend
Frans vlot sprekend

