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Summary
My work as a facilitator started by coaching adolescents for over 8 years as a counselor in several
 settings: in special youth care (residential care, foster care) and as a school counselor. 
Adults and organizations became the scope as I became the managing director for an organization in
 adult education for 5 years and as I provided trainings and facilitated processes as a freelance coach
 and trainer. 
Becoming fully independent was a way to be able to coach individuals and teams and help them
 communicate, to support youngsters, couples and families, to train solution focus and fully enjoy life
 and work.

Experience
coach & trainer - therapeut
February 2015  -  Present

Specialisaties: 

professionele thema's:
- loopbaanbegeleiding (in samenwerking met Make Me fly!)
- individuele en teamcoaching
- procesfacilitatie
- training oplossingsgericht werken

persoonlijke thema's:
- autisme, ADHD
- opvoedingsondersteuning/gezinbegeleiding
- adolescenten 
- relatietherapie

Meer info op www.ootwee.be

coach, facilitator, trainer oplossingsgericht werken
April 2010  -  Present

* Zelfstandige opdrachten als (team-)coach en als trainer SF/oplossingsgericht werken
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* Freelancer voor:
      - Make me fly!     www.makemefly.be
      - Ilfaro     www.ilfaro.be
      - Superbly Human     www.superblyhuman.be
      - vzw Dynamiek     www.vzwdynamiek.be

afgevaardigd bestuurder
October 2008  -  October 2013 (5 years 1 month)

Het consortium volwassenenonderwijs X was een gesubsidieerd regionaal netoverschrijdend
 samenwerkingsverband dat 10 centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en het centrum voor
 basiseducatie (CBE) binnen Zuid-Oost-Vlaanderen verenigde. 
We streefden daarbij 6 decretale doelstellingen na, die vooral gericht waren op samenwerking,
 kwaliteitsverbetering en professionalisering binnen het volwassenenonderwijs. 
Onze kerntaak bestond erin om een regionaal behoeftedekkend opleidingsaanbod uit te bouwen
 dat beantwoordde aan de opleidingsnoden zowel op niveau van particulieren als op niveau van de
 maatschappij in haar geheel.
Als afgevaardigd bestuurder was het mijn opdracht om het hele proces in goede banen te leiden,
 zowel strategisch als operationeel.

leerlingbegeleider
2003  -  2008 (6 years)

Opstart, uitbouw en implementatie van de interne
leerlingenbegeleiding binnen een grote ASO-school.

begeleidingswerk in residentiële settings en pleegzorg
1997  -  2003 (7 years)

Begeleiding van de plaatsing van pleegkinderen binnen bijzondere jeugdzorg. Begeleiding van
 pleegouders, tussenpersoon tussen plaatsende instantie, pleegouders en natuurlijke ouders.
Begeleiding en opvolging van kinderen en jongeren binnen residentiële settings.

Education
Korzybski Instituut Brugge
psychotherapeut, oplossingsgerichte cognitieve- en systeemtherapie, 2006 - 2010
Katholieke Universiteit Leuven
master, pedagogische wetenschappen, 1991 - 1997
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Contact Hannelore on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/hannelore-volckaert-89250b21

