
 

 Katelijne Rotsaert Coach – Consultant – Trainer 

Focus 

• Coaching voor management- en directieteams, facilitator van strategische workshops en 

teambuilding  

• Individuele coaching in thema’s als communicatie, samenwerken, leiderschap, persoonlijk 

leiderschap, … 

• Training in (advanced) leadership, people management, coaching,  communicatie, remote 

leadership, self leadership, change management, de lerende organisatie en HR-gerelateerde 

onderwerpen  

• Adviesverlening om organisaties te ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen door 

het ontwikkelen van individuen, teams en de organisatie als geheel. 

 

Algemeen 

 

In de dienstensector heb ik  18 jaar ervaring, waarvan 10 jaar in managementfuncties met 

verantwoordelijkheid voor sales, people en business development. Ik ben 9  jaar actief in 

adviesverlening, opleiding en coaching. Sinds oktober 2008 werk ik als zelfstandig coach – consultant- 

trainer vaak in partnership met Kluwer Opleidingen-LinkPower waar ik managers en kaderleden 

consultancy, training en coaching biedt. 

 

Werkervaring concreet 

• Zelfstandig Trainer – Coach – HR Consultant (2008-heden) 

• Randstad HR Consulting (2005-2008) HR Business partner / HR Consultant 

(People management, business development, HR consultancy, coaching) 

• Randstad Interim (1999-2005) Office Manager – interne trainer 

(People management, sales management, interne trainer commerciële opleidingen) 

• Randstad /Interlabor Interim (1994-1998) Uitzendconsulente 

(Rekrutering en selectie, sales, personeelsadministratie) 

• Focus Televisie (1993-1995) Freelance journalist regionale televisie 

• K.U.Leuven (1991-1992) Wetenschappelijk assistent moderne geschiedenis 

 

  



 

Opleiding en vorming 

• Master Practitioner in NLP (2007) 

• Gecertifieerd Transpersoonlijk Coach & Counseler (2011) 

• Gekwalificeerd ORSC teamcoach (2014) 

• Gecertifieerd consultant: MBTI (2008), MTRi (2009), Persoonlijke Profiel Analyse (DISC-Thomas 

International) 2005, OPQ (SHL) (2006), ValuesManagement (2010) 

• Een waaier aan opleidingen in sales en people management (1994 – 2008) 

• Mini MBA (Kluwer 2008) 

•  Licentiaat Moderne Geschiedenis (K.U.Leuven 1990) – grote onderscheiding 

• Postgraduaat in Media- en informatiekunde (K.U.Leuven 1991) – onderscheiding 

 

Klanten 

Securex, Testaankoop, Axa, , DP World, Sony,  Dela, Wolters Kluwer België, Aquafin, Alpha trains, 

Continuum, De Lijn, Flanders Investment & Trade, Grohe, Heijmans, Infra, Imec, Infrax, Inno, 

International Power, ING life/non-life, Nexans, Belgacom , Novartis, Secretary Plus, SEW Eurodrive, 

Siemens, SPE Luminus, Unilin, Valesta, , VUB, Wavin, … 

 

Reacties van klanten 

“Met haar verbluffende luistervaardigheid kan Katelijne de specifieke behoeften van 

groepen goed begrijpen en oplossingen voorstellen die echt passen binnen onze 

organisatie.” Evelyne Van Vosselen, Leader at Ingersoll Rand 

“Ik heb meermaals met Katelijne gewerkt (change, coaching, team building). Dankzij haar 

grote luisterbereidheid, leeft ze zich snel in en maakt ze het verschil met heel pragmatische 

en trefzekere aanpak. Door haar rijke ervaring in vele bedrijven met mensen op vele niveaus 

(van CEO tot blue collar) slaagt ze erim om op een niet-offensieve wijze mensen op vele 

echelons bij haar gedachtengang te betrekken.” Klaas Decuyper – General Manager Grohe 

Belgium. 


