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Fax +32/50/85 89 27
e-mail alphonse.degryse@adccom.biz

www.adccom.biz

Schaerestraat 17D
B-8020 Hertsberge

Tel +32/50/27 69 83
GSM +32/ 477/789 160

sinds Juni 2007 zelfstandig Consultant trainer coach

ADC CommV, Schaerestraat 17D – 8020 Hertsberge
Senior trainer bij Atmetis, Cevora/Cefora, CoachBelgium, Educam, Escala, SBM, Syntra Academy, VOKA
Gecertificeerd EstafetteCoach SyntraVlaanderen(begeleiding werkgevers in trajecten duaal leren)
Gecertificeerd InnovatieCoach SyntraVlaanderen
Gecertificeerd ZorgCoach Kwinta (Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg)
Gecertificeerd trainer YouthStart (voorheen NFTE) (kansenzoekende jongeren)
Gecertificeerd lesgever Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw
Consultant, trainer, coach voor organisaties in profit, openbare besturen en social profit
Outplacement Coach (gecertificeerd MLP-partner VDAB)
Referenties: zie www.adccom.biz
Carrière
Leidinggevende en operationele ervaring in beursgenoteerde evenals KMO omgeving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operationeel management; project management
Selectie, training en coaching van commerciële, administratieve en technische medewerkers in binnen- en
buitendienst
Key Account Management B2B
Salesmanagement in B2B en (para)farmaceutische omgeving
Trainer-facilitator in open en in-house programma’s voor profit, social profit en openbare besturen.
Internationale ervaring met klanten en leveranciers: Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje
Start-up KMO. Heroriëntatie van activiteiten. Integratie-begeleiding na overnames. Begeleiding WCO procedure.
Begeleiding stopzetting.
Organisatie van regionale en nationale meetings en congressen voor professionele doelgroepen, i.c. (para)medici.
Installeren van adviescomités, consultingteams, ad hoc-adviesgroepen

Geboeid door
•
•
•

de communicatie tussen mensen en de mechanismen achter hun gedrag
management- & gedragstechnieken die een impact hebben op deze communicatie
strategische en operationele veranderingsprocessen in organisaties, met oog voor de onderlinge afstemming tussen
het individu, de processen en de doelstellingen van de organisatie.

Professionele ambities
•

•
•

Ruim 37 jaar professionele ervaring delen met de volgende generaties door het opzetten en begeleiden van
gepersonnaliseerde opleiding-, coachings- en trainingsprogramma’s met een hoge graad van herkenbaarheid en
directe bruikbaarheid voor alle deelnemers
De wereld communicatiever, ecologischer en mensvriendelijker maken, op en buiten de werkplek, door aandacht
voor de 3M: Mens, Maatschappij en Milieu
Organisaties en bedrijven ondersteunen om de voorwaarden te scheppen waarin mensen zich kunnen ontwikkelen,
en effectiever te werken met geëngageerde mensen
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Functies en realisaties
2003/31 oktober 2009 nv Adimatic, Sappenleenstraat 28 – 8970 Poperinge 070/22.40.22 (vanaf 1/11/2009 actief als freelance Consultant)
Sector technische investeringsgoederen: verkoop- & verdeelautomaten
Start-up KMO oktober 2003
Import en verkoop groot- en kleinhandel Benelux.
Functie: Directeur
Mede-oprichter.
Negotiaties met leveranciers, aantrekken en sturen van externe partners.
Projectmanagement: age control, aanpassing sigarettenautomaten aan de wetgeving -16 in
Nederland (2004), België (2005), Luxemburg (2006). Nieuwe en innovatieve product- & marktontwikkeling.
Start-up aanvullende nieuwe activiteit (na overname van een klant in faling op 12/2/2009)
Herleiden van een nationale dekking naar W- & O-Vl, structureren en opstarten van de activiteit, aanwerving
commerciële, administratieve en technische medewerkers, opzetten van logistieke
informatie, kritische
management analyses, automatisering van de dagelijkse informatieflow field/intern enz.
Begeleiden van reorganisatie en initiëren van reconversie van de activiteiten.
1999/30 sept 2003 Crownmatic bvba: B2B KMO Viermaartlaan 7 – 9600 Ronse – in vrijwillige vereffening op 30/9/2003
Sector technische investeringsgoederen: verkoop- & verdeelautomaten
Functie: commercieel directeur
totaal projectmanagement: Bfr/europroject omschakeling 11000 verkoopautomaten
opzetten commercieel promotieplan–team en heroriëntering van de commerciële focus
1990/1999
NV Nutricia: babyvoeding Rijksweg 64 – 2880 Bornem
Sector voeding, parafarma
Functie: sales manager
professionaliseren sales- & marketingaanpak naar professionelen (zoals pediaters, ziekenhuizen,
Kind & Gezin e.a., aankopers, ziekenhuis- en officina-apothekers)
deelname aan de integratiestrategie van 2 acquisities (1990 Diadal, 1997 Milupa)
Oprichting van de Vlaamse Werkgroep voor Pediatrische diëtisten
1988/1990
NV Abbott (medisch materiaal, farma) Rue du bosquet 2 – 1348 Ottignies
Sector farma: medisch materiaal, monitoring, gasanesthesie, antibiotica, C4A, voeding
Functies:
1989/1990 district manager farma intra- & extra-muros
Doelgroepen: (para) medisch korps, aankopers, ziekenhuis- en officina-apothekers
1988/1989 medisch afgevaardigde field specialist anesthesie: verkoop SvO2 continu-monitoring en materiaal voor
Intensive Care, operatiekwartier ea.
1980/1988
Groep Vandemoortele: NV Vandemoortele, Prins Albertlaan 12 – 8700 Izegem, NV Alpro, NV Vamix
Sector voeding detailhandel & collectiviteiten
Functies:
Marketing support Diëtetisch-voedingskundige ondersteuning aan de marketingdepartementen van de
3 bedrijven. Oprichting Info-service (huidige Vitelma Nutrition Center) voor consumenten en specialisten.
Ondersteuning bij de lancering van de eerste sojamelken (Soyamel) voor nv Alpro, 1980
Medical Public Relations: universiteiten, medici & professionelen, beroepsverenigingen. Voordrachten voor
professionelen, scholen, verenigingen, patiëntengroeperingen, het sociaal middenveld
Pre-sales begeleiding NV Vamix in de collectiviteiten van de gezondheidssector (ziekenhuizen, RVT,…)
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1973/1980

Studentenjobs: 4 jaar kelner, 4 jaar instructeur paardrijden

Tot heden

Bestuurder, lid en gewezen lid van verscheidene jeugd- en sociale, wetenschappelijke en
beroepsverenigingen

Opleiding, diploma’s en getuigschriften
Lid van VEWA, Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs
2013
Certificaat EstafetteCoach (SyntraVlaanderen)
2011-2012
Certificaat InnovatieCoach (SyntraWest onder toezicht van SyntraVlaanderen)
2011
Vergunning uitvoering prestaties Diëtist (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)
1991-heden
talrijke een- en meerdaagse bijscholingen en navormingstrajecten in domeinen management, (inter)persoonlijke
communicatie en coaching
1989-1990
Certificaat Management in de gezondheidszorg, postgraduaat, Kluwer
1985
Initiator paardrijden (Landelijke Commissie Kadervorming, BLOSO)
1977-1980

Vesalius Hogeschool Gent, Laboratorium- en voedingstechnologie

Bachelor (graduaat A1 HOKT) Laboratorium- en voedingstechnologie
paramedische optie voedings- en dieetleer
thesis gluten en glutenenteropathie,eerste Belgische lijst glutenvrije voedingsmiddelen
promotor: Prof. A. Huyghebaert, Landbouwfaculteit Gent
1981
1975-1977
1969-1975

(Legerdienst) Militair Hospitaal Keulen, receptionist
Rijksuniversiteit Gent, Diergeneeskunde
Koninklijk Atheneum Oostende, Latijn-Wetenschappen

Talenkennis
Nl: moedertaal
Frans:
Engels:
Duits:

spreken uitstekend
spreken zeer goed
spreken goed
spreken noties

lezen uitstekend
lezen zeer goed
lezen goed
lezen noties

schrijven uitstekend
schrijven goed
schrijven zakelijk
schrijven neen

PC kennis
Vlot gebruik van Office Word, Excell, Publisher, Power Point(less), Outlook, MindManager
Passies
Omgang met mensen: luisteren, verdiepen, leren, elkaar verrijken, filosoferen
Klanten en hun pijnpunten, ADC
schrijven, ontwikkelen, kennis delen
leren, lezen: vakliteratuur, filosofie en wetenschap
koken
tuinieren en neerhof
klussen
fotografie en videomontage
toneel
Personalia

geboren te Oostende op 11/05/1957
gehuwd
2 zonen (°1989 en °1991)
in bezit van rijbewijs B

Testresultaten HR & Assessment
MBTI profiel E S/N T J
Belbin profiel Monitor Vormer Zorgdrager
Schein Ondernemingsgerichte creativiteit, technisch functioneel,
carrièreankers autonomie en onafhankelijkheid
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