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PERSOONLIJK
Christophe is geboren in 1974. Samen met Lindsey woont hij in Sint-Martens-Bodegem. Hij is vader van twee dochters :
Amélie (13 jaar) en Justine (2 jaar).
In 2015 beslist Christophe zijn carrière een andere draai te geven om zich volledig te concentreren op het ontwikkelen
van talenten. Na diverse opleidingen om zich hierop voor te bereiden heeft hij de stap gezet om bij Prana Training &
Coaching aan de slag te gaan.
Als runner en mountainbiker legt hij elke week een flink aantal kilometers af om het Pajottenland, waar hij in 2017 naartoe
verhuisde, te verkennen. Thuis is hij achter zijn electronische drum te vinden of tussen zijn boeken.
ERVARING
Christophe is na zijn middelbare studie meteen in het actieve leven gestapt. Na een aantal geslaagde freelance opdrachten in de wereld van
de call-centers start hij einde 1999 als interim manager bij Electrolux waar hij de volgende elf jaar snel en continu zal evolueren naar diverse
nationale en internationale (Supply Chain) management functies. Vanaf 2000 volgt hij in parallel een Licenciaat Handelswetenschappen in
avondcursus. Na 11 jaar kiest Christophe om de groep te verlaten die niet meer die is waar hij ooit verliefd op werd.
In 2011/2012 proeft Christophe een eerste keer aan het geven van (commerciele) trainings en het op het veld coachen van zijn trainees.
Teruggebeld door een vorige CEO aanvaardt hij nog eens een opdracht als Supply Chain Manager voor drie jaar.
Managen, reorganiseren, nieuwe processen en tools ontwikkelen en implementeren, kostenbesparingen realiseren,
budgetten en jaarlijkse doelstellingen halen blijft hij succesvol doen maar boeit hem minder en minder. Zonder passie wil
Christophe niet functionneren. Met de mensen bezig zijn, ze helpen groeien en bloeien, daar gaat zijn voorkeur nu naartoe.
“It only takes one person to change your life. You!”. Daarom draait hij, einde 2015, de knop definitief omHij start een
grondige opleiding om gecertifieerde coach te worden alsook andere opleidingen om zijn tweede carriere als Trainer &
Coach voor te bereiden. Gedurende die tijd blijft hij nog even actief als interim manager.
BELANGRIJKSTE TROEVEN
Een rode draad in zijn traject is dat Christophe veel moeilijke situaties “from scratch” heeft weten aan te pakken om er performante
organisaties van te maken : ondernemen, een visie ontwikkelen en medewerkers meekrijgen, (re)organiseren, verandering introduceren en
continu resultaten halen zijn kwaliteiten die hierbij telkens weer nodig waren.
Ondanks zijn specialisatie in Supply Chain beschouwt hij zich eerder als een “generalist” die zich confortabel voelt in de meeste domeinen
van een onderneming. Ervaring op verschillende nationale en internationale management niveaus, zowel bij een multinaltional als bij
familiebedrijven, versterken dit nog.
Zijn motto is in alle omstandigheden de zaken in deze volgorde aan te pakken :
Weten : leren over iets (of iemand) is DE eerste stap. Vooroordelen of gebrek aan kennis leiden niet tot de juiste actie.
Begrijpen : pas wanneer je over de nodige kennis beschikt ben je in staat te begrijpen hoe en waarom zaken/mensen in elkaar steken.
Aanvaarden of actie nemen : pas wanneer je iets begrepen hebt kan je voor jezelf uitmaken of je het zo aanvaardt of iets aan wil
veranderen. Daarom is hij ook zo overtuigd over training en coaching : door nieuwe kennis ontstaan nieuwe bewustwordingen die
motivatie geven om de gewenste actie te nemen.
OPLEIDINGEN EN DIPLOMA’S
Diploma Handelswetenschappen (Ichec - Brussel)

2004

Opleiding Synergologie – Onbewuste lichaamstaal (Sunseed - Brussel)
Opleiding Coaching – Root en Grow (Coaching Square - Brussel)

2011
2017

TALEN
Frans - moedertaal
Nederlands - heel vlot
Engels - vlot

