
  
 

Geboren in Genk op 16 januari 1967  
Belgische nationaliteit 
In het bezit van rijbewijs categorie D 
Samenwonend – 2 dochters (18 en 20 jaar)  
 
 
ERVARING 
 

Mooss vzw          1996 – nu        
 

• Coördinatie deelteam musea en erfgoed & AmuseeVous (jongerenparticipatie) (2017) 
• Coördinatie deelteam visuele kunsten en erfgoed (2014 – 2016) 
• Stafmedewerker musea en erfgoed (2012 – nu) 
• Docent beeldende kunsten, musea en erfgoed (1996 – nu) 
• Verantwoordelijke organisatie en planning (1996 – 1997) 

 
Kindermuseum Elsene         1990 – 1993 
 

• Gids en atelierbegeleider voor lagere scholen en gezinnen 
• Medewerker concept en realisatie tentoonstellingen 

 
Freelance-werk voor diverse opdrachtgevers      1988 – nu    
 

• Grafische vormgeving voor diverse opdrachtgevers (1988 – nu) 
• Educatief medewerker en gids voor Paleis voor Schone Kunsten Brussel (nu Bozar), Musea 

Brugge en M HKA (Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen) (1995 – 2004) 
• Trainer voor Outward Bound School (1995 – 1997) 
• Ontwikkeling concepten en procesbegeleiding projecten voor Link inc BVBA (1994 – 1998) 
• Docent beeldende kunsten en communicatie voor Wisper vzw (1991 – 1997) 

        
Vrijwillig engagement als bestuurder 

 

• RVB Wisper vzw (Leuven-Gent)       2012 – 2015 
• RVB Kazematten vzw (Gent)       2013 – 2014 

 
Vrijwilligerswerk voor Uilenspel vzw (Gent)        2016 – nu  
buurtgerichte buitenschoolse ondersteuning aan kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben 
  
Vrijwilligerswerk voor Scouts en Gidsen Vlaanderen     1983 – 1995 
 

• Begeleider van door het jeugdwerk geattesteerde vormingscursussen tot animator, monitor, 
hoofdmonitor en instructeur (1987 – 1995) 

• Redactiemedewerker algemeen tijdschrift welpen/kabouters Vlaanderen (1987 – 1989) 
• Nationale coördinatie pedagogisch beleid welpen/kabouters Vlaanderen (1986 – 1988) 
• Regionaal medewerker pedagogisch beleid welpen/kabouters Gouw Limburg (1985 – 1987) 
• Leiding en groepsleiding Don Bosco Genk (1983 – 1987) 
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STUDIES EN OPLEIDINGEN 
  

 

• Opleiding Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid – C.O.O.V.I. Anderlecht  1995 – 1997 
• Graduaat Sociale Readaptatiewetenschappen - H.I.R.L. Leuven   1990 – 1993 
• Grafische en Reclamevormgeving (Hoger Kunstonderwijs lange type)  1985 -1990 

Sint-Lucas Antwerpen en Brussel         
• 1ste kandidatuur Geneeskunde – K.U.Leuven      1984 -1985 
• ASO - Latijn-Grieks - Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt     1978 – 1984 
 
 
COMPETENTIES 
  

Talenkennis 
• Nederlands (moedertaal): uitstekend voor zowel spreken als schrijven 
• Engels: heel goede kennis spreken, goede kennis schrijven  
• Frans: heel goede kennis spreken, goede kennis schrijven  
• Noties van Duits, Italiaans en Spaans   
 
Computerkennis 
• Microsoft Office: goede kennis 
• Grafische vormgeving en beeldbewerking met Adobe Creative Suite (Indesign, Photoshop, 

Illustrator): goede kennis 
• Videomontage: basiskennis 

 
Organisatorisch  
• Planning en organisatie projecten 
• Bemiddelen, samenwerken, overleggen (met collega’s en met externe organisaties) 
• Beleidsontwikkeling 

 
Persoonlijk  
• Communicatief – schriftelijk en mondeling  
• Coachende houding  
• Vlot in de omgang  
• Flexibel 
• Stressbestendig  
• Creatief 
• Handig 
 
 
HOBBY & VRIJE TIJD 
  

• zingen in koor 
• skiën 
• koken 
• reizen 
• culturele activiteiten: museumbezoek, dans- en theatervoorstellingen, concerten, film 

 


