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CURRICULUM VITAE  

 

 

Heden Eigenaar LEEF coaching, training en HR-consultancy 
 
Vanuit LEEF bieden we individuele coaching, trainingen en HR-consultancy 
aan. De rode draad is steeds bevlogenheid en welzijn. 

 www.leefcoaching.be 
 

  

Overleef VZW (Ondervoorzitter) 
 
Met 'VZW Overleef' bieden we verschillende workshops aan waar je 
opnieuw je avontuurlijke zelf ontdekt. Uitdagingen aangaan in de natuur, op 
ontdekking gaan naar je talenten, opbouwen van veerkracht en in je kracht 
komen. Wij staan bekend om onze expertise in outdoor, survival & natuur. 
Wij hebben een uitgebreid aanbod voor kinderen, volwassenen en bedrijven 
 
www.overleef.be 
 

 
 

2012 – april 2014 Hoofd KBC Jobcenter, KBC HR rekrutering en selectie Brussel 
• Verantwoordelijk voor de groep van medewerkers die vrijkomen 

binnen KBC. Deze medewerkers begeleiden om een nieuwe inzet te 
vinden (binnen of buiten KBC) d.m.v. loopbaanbegeleiding en 
outplacement (vb Minerva) en coaching. 

• Verantwoordelijk voor de begeleiding van de Toptalenten. 

• Verantwoordelijk voor het eindeloopbaanbeleid.  

• Aansturen, coachen van een team (4 mdw) om de gestelde KPI’s en 
doelstellingen te behalen. 

• Medewerkers trainen: ‘sollicitatietechnieken’, ‘aan de slag met je 
talenten’, ‘assertiviteit’,’ leren beslissen’, ‘verbindend 
communiceren’, . ..  

• Projecten: Minerva (outplacement 55+), talentmanagement, 
ompetentiemanagement en welzijnsbeleid. 

 
 

 
 
 

 

Beroepservaringen 

 

mailto:mira@leefcoaching.be
http://www.overleef.be/


2010 - 2012 HR-BusinessPartner, KBC HR Relatiebeheer, Leuven 

• Adviserende rol ten aanzien  aan het management Verzekeringen 
met het oog op het bereiken van hun strategische doelstellingen. 

• Projectwerking: Gendermanagement, Ziekteverzuim  
 
 

2006-2010 
 

Hoofd Commerciële, communicatieve en persoonlijke 
vaardigheden, KBC opleiding en training, Leuven 

• Verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod binnen KBC 
betreffende persoonlijke, communicatieve en commerciële 
vaardigheden.  

• Aansturen van een team van 12 medewerkers 

• Opstellen en opvolgen van KPI’s (incl. transfer naar de werkplek) 

• Projectwerking: ‘Plaats-en tijdsonafhankelijk werken’, ‘Customer 
centricity binnen KBC (Hostmanship)’, ‘Het nieuwe leren’ 

 
2004-2006 HR consulent, KBC HR potentieelontwikkeling,  Leuven 

• Uitwerken van diverse opleidingstrajecten op maat van de business 

• Trainingen inkopen (externe bureaus) 

• Trainingen geven (vb verkoopstrainingen, communiceren met 
inzicht, onderhandelen, omgaan met weerstanden, omgaan met 
klachten, feedback geven en ontvangen) 

• Afnemen van assessments, incl. feedback over het assessment 
  
KBC Distributie 
1996-2004 

Kantoordirecteur 
• Verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen in het kantoor. 

• Changemanagement: Fusie Cera & KB begeleid  

• Opstellen van doelstellingen, opvolgen van KPI’s 

• Aansturen van een team (6 mdw) om de vooropgestelde targets te 
halen. 
 

 
  
  

 
Universiteit Hasselt  Master Toegepaste Economische Wetenschappen 
1990-1995 
 
KULeuven   Post Master Accountancy & Revisoraat 
1995-1996 
 
KHLimburg   Graduaat Fiscale Wetenschappen 
1996-1999 
 
Universiteit Hasselt  Aggregaat Economische Wetenschappen 
2002-2003 
 
Hogeschool Odisee  Toegepaste Bachelor Gezinswetenschappen 
Heden- 3 de jaar   
 

AIHP Instituut   4-jarige opleiding tot Psychotherapeut 

Heden - 2 ste jaar 

 

Studies 



 

 

 

Opleiding strategic Wellbeing Policy, Huis voor veerkracht, Elke Van Hoof (2017) 

Opleiding werkhervatting, Huis voor veerkracht, Elke Van Hoof (2017) 

Opleiding Re-attach professional, ReAttach Therapy Institute Foundation, Paula 

Weerkamp-Bartholomeus (2017) 

 

Opleiding tot HSP-professional, VUB, Elke Van Hoof (2016) 

Opleiding tot gecertificeerd ACT professional, instituut Allegre, Annick Seys (2016) 

Opleiding tot gecertificeerd Kerntalentenanalist, Coretalents, Danielle Krekels (2016) 

Gecertificeerde ‘Blij met Mij-trainer’, Els Pronk (2015) 

Gecertificeerd Loopbaancoach,  HRD Accademy (2015) 

 

 

Extra gevolgde gecertificeerde opleidingen  


