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ervaring 
Hannelore’s voorgeschiedenis ligt in de bijzondere jeugdzorg en de begeleiding van jongeren en leerkrachten. 
Binnen het volwassenenonderwijs had Hannelore de opdracht om een consortium te leiden en verschillende 
directieleden te begeleiden naar een constructieve samenwerking. 

Het helpen initiëren van constructieve veranderingsprocessen bij groepen, teams, gezinnen en individuen en dit 
vanuit verschillenden rollen (als coördinator, als coach, begeleider of als therapeut) is haar grote passie. 
Oplossingsgericht werken sluit hierbij naadloos aan op haar persoonlijkheid. Hannelore begeleidt mensen sinds 
1997 en werkt freelance als coach en trainer sinds 2010. Ze coachte en begeleidde mensen in verschillende 
organisaties. 

Hannelore’s werk wordt gewaardeerd omwille van haar enthousiasme en haar mogelijkheid om écht naar 
mensen te luisteren en met hen te connecteren. Haar mogelijkheid om duidelijk te communiceren is een echte 
sterkte. Haar gevoel voor humor en de mogelijkheid om mensen op hun gemak te stellen, leidt ertoe dat er 
steeds een veilige context wordt gecreëerd zodat mensen het maximale uit hun training, coaching of 
procesbegeleiding halen. Hannelore wordt geapprecieerd om haar natuurlijke leidinggevende capaciteiten, 
waarbij ze steeds heel waarderend naar mensen optreedt. 

opleiding 
Hannelore is master in de oplossingsgerichte cognitieve therapie (Korzybski Brugge) en volgde o.a. training bij 
Alan Kay, Ben Furman, Hélène Dellucci, Yvonne Dolan, Guy Ausloos, Luc Isebaert, Evan George, Myriam Le 
Fevere de ten Hove, Matthew Selekman, Paul Z Jackson, Barry Duncan, Louis Cauffman, Therese Steiner en 
andere oplossingsgerichte toptrainers. Jaarlijks participeert ze aan de SOL-conferentie en de conferentie van 
EBTA, de internationale organisatie voor oplossingsgerichte therapeuten. Ze is licentiaat pedagogische 
wetenschappen (orthopedagogiek) en heeft intussen heel wat expertise opgebouwd in het oplossingsgericht 
werken met mensen met autisme. 

referenties 

Hannelore heeft gewerkt voor: Europlanetarium Kattevennen, on@break Gent, Levanto, Centraal MeldPunt 
Antwerpen, afgevaardigd bestuurders van de consortia volwassenenonderwijs, Groep Intro, BASF, Strafinstelling 
Oudenaarde, consortium volwassenenonderwijs X, Plantijn Hogeschool Antwerpen, departement onderwijs: 
time-out-projecten, G.on-leerkrachten Antwerpen, Ilfaro, CAR Oostakker, Wijs, Vonk en Visie, KOPA abvv, 
Wonderwijs, MediKuregem, Korzybski-instituut, Kasterlinden, vzw Dynamiek, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, 
GGZ Oost-Brabant (Nederland), Huis van het Kind Zottegem, begeleiding van een directieteam binnen een 
organisatie voor bijzondere jeugdzorg, vzw De Kade, vzw Apart, vzw Touché, TEJO, … 

publicatie 
Auteur van het boek “Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme”, samen met Els Mattelin. 
Uitgegeven bij Garant, ISBN: 9789044131758 

Momenteel wordt gewerkt aan de uitgave van het boek in het Engels.
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