
Curriculum Vitae Ute Coudyser 
 

Personalia : 
 
Naam     Ute Coudyser 
Geboortedatum  25 februari 1970 
Adres     Moerkensheide 10, 9840 De Pinte 
Contact   0495/21.19.95 - info@alvera.be 
Website   www.alvera.be  
 
Functies : 
 

1. ALVERA – Huis voor bemiddeling, coaching en adviespraktijk 
(zelfstandige praktijk) 

2. Docent Hogeschool VIVES – studiegebied sociaal agogisch werk 
 

Basisopleidingen :  
 

1988 Getuigschrift ASO  
1989 Eerste jaar logopedie (geslaagd met onderscheiding) 
1994 Licentiaat in de psychologische en pedagogische  

wetenschappen, richting orthopedagogiek (geslaagd 
met onderscheiding) aan de Universiteit Gent & 
Aggregaat in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen (geslaagd met onderscheiding) aan de 
Universiteit Gent 

   2011                         Postgraduaat ‘Social Profit en Bestuurlijk  
Management’  aan de Hogeschool Gent (geslaagd met 
grote onderscheiding) 

   2018 Bemiddelaar (basismodule) aan UGent 
   2019 Bemiddelaar familiezaken aan UGent 
 
 
Meerdaagse bijscholingen : 
 

• Juni 2013 : Coachend leidinggeven – SSPM (School voor Social Profit en 
Bestuurlijk Management, UGent) (2 dagen) 

• Maart 2014 : Innovatieve arbeidsorganisatie – Flanders Synergy, interne 
vorming (2 dagen) 

• November 2016 : Talentenpaspoort coach (gecertificeerde opleiding), 
www.mytalentpassport.com  (Peter Monsieurs) : 2 dagen 

• 2016-2017 : Burn-out (HoGent – Lut Van Mossevelde) : (6 halve dagen, 
alsook thuisopdrachten) 

• Juli 2017 : Trauma in organisaties – tweedaagse summerclass VOV met 
Philippe Bailleur (2 dagen) 

• Maart 2018 : Training ‘’Schip-aanpak’ – Artevelde Hogeschool, Tineke 
Rodenburg en Leoniek van der Maarel (therapie bij vechtscheiding, met focus 
op postrelationele rouwverwerking, 3 dagen)  

• Januari – februari 2019 : Conflictueus ouderschap na scheiding en nieuw 
samengestelde gezinnen – Interactie-Academie, Lieve Cottyn (4 dagen) 

• Oktober 2019 : Blijven staan ondanks de storm, handvaten om te werken 
met ouders in hoog conflict scheidingen – Konnekt-it, Vanessa Maes en 
Christel Cornelis (3 dagen) 

mailto:info@alvera.be
http://www.alvera.be/
http://www.mytalentpassport.com/


Voor aparte studiedagen : zie bijlage (professionalisering) 
 
Beroepservaring :  
 
- 1 december 1994 – 31 januari 1995 : opvoedster in MPI Maria ter Engelen 
(Klerken), vervangingscontract 
- 1 februari 1995 – 30 juni 1995 : orthopedagoge in revalidatiecentrum ’t Veld 
(Aartrijke), vervangingscontract 
- 18 april 1995 – 30 juni 1995 : opvoedster in Zingende Sparren (Brugge), 
vervangingscontract 
- 1 juli 1995 - 4 februari 1996 : moederschapsbeschermings- en 
zwangerschapsverlof 
- 1 april 1996 – 30 november 1996 : orthopedagoge in bezigheidstehuis Kerckstede 
(Oostnieuwkerke), vervangingscontract 
- 1 september 1996 – 30 juni 1997 : leerkracht in K.A. Assebroek, tijdelijke 
- 5 mei 1997 – 15 maart 1998 : orthopedagoge in VOC Rozenweelde (Aartrijke), 

vervangingscontract 
- 16 maart 1998 – juni 1998 : orthopedagoge in revalidatiecentrum ’t Veld 
(Aartrijke), vervangingscontract 
- 1 juli 1998 – 30 juni 1999 : uitwerken kwaliteitshandboek in VOC Rozenweelde 
(Aartrijke) ; deelname aan een pilootgroep in VAPH 
- 6 april 1998 – 7 februari 2000 : orthopedagoge in bezigheidstehuis Ter Muiden 
(Oedelem), vaste betrekking 
- 9 februari 2000 – 31 augustus 2001 : coördinator op de dienst inschrijvingen van 
het VAPH (provinciale afdeling Brugge), contractuele betrekking 
- 1 september 2001 – 2019 : lector in VSPW Kortrijk / cvo MIRAS 
- Vanaf juli 2014 – heden : combinatie onderwijs met eigen praktijk ALVERA, Huis 
voor bemiddeling, coaching en adviespraktijk. 
- 1 september 2019 – heden : docent Hogeschool VIVES, studiegebied sociaal 
agogisch werk 
 
Lidmaatschappen :  
 

• Lid van Ubeon (2014 – 2016) 

• Lid van HR Square (Netwerk voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid) 

• Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen 

• Lid van Konnekt-it (Netwerk van zelfstandige hulpverleners) 
 
Vrijwilligerswerk : 
 
Oprichter en bestuurslid Steunpunt Ouderverstoting vzw 
Organisator congres ‘Een kind heeft recht op beide ouders’ 25 april 2019 
 
Professionalisering de afgelopen 6 jaar : 
 

• 11 en 18 juni 2013 : Coachend leidinggeven – SSPM (School voor Social 
Profit en Bestuurlijk Management, UGent) (2 dagen) 

• 29 juni 2013 : Street Skills, 4 competenties uit de straat vinden hun weg 
naar social profit en publieke organisaties (1/2 dag) 

• 17 februari 2014 : Het Kanban Kaizen-bord als tovermiddel – Kwinta (1 
avond) 

• 20 februari 2014 : Stress, burn-out en leiderschap, onthullende feiten – 
Intentif (1 avond) 



• 11 maart en 14 maart 2014 : Innovatieve arbeidsorganisatie – Flanders 
Synergy, interne vorming (2 dagen) 

• 23 juni 2014 : Boekvoorstelling met bijhorende sessies ‘Mijn baas kiest voor 
mijn talent’ – Kessels en Smit, Luk Dewulf (1 namiddag) 

• 18 september 2014 : Tussen euforie en uitputting, zelfsturing als sleutel – 
VOV Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• 20 november 2014 : Levensloopbaanfestival – VOV Lerend Netwerk (1 dag + 
meerdere voorbereidende vergaderingen) 

• 27 november 2014 : Burn-out – Ubeon (1 avond) 

• 9 december 2014 : Burn-out voordracht door Luc Swinnen – Davidsfonds De 
Pinte (1 avond) 

• 11 december 2014 : Kennis delen : de smeerolie in jouw organisatie – 
VOV Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• 30 januari 2015 : Burn-out in de zorg – Zorgnet Vlaanderen (1 dag) 

• 24 februari 2015 : Talentmobiliteit : een nieuwe rol voor L&D ? – VOV 
Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• 17 maart 2015 : Nieuwe visies op jobdesign en jobcrafting – VOV Lerend 
Netwerk (1 namiddag + meerdere voorbereidende vergaderingen) 

• Met voorafgaand : Lunch en Learn met Frank Vander Sijpe – auteur van het 
boek ‘Mijn werk, maatwerk’ 

• 20 mei 2015 : Huwelijk van organisatieverandering en 
cultuurverandering – Ubeon (debat) 

• 4 juni 2015 : HR-congres zorg ‘Verscherp uw visie op betrokkenheid’ – 
VORM vzw  (1 dag) 

• 19 juni 2015 : Slotevent lont.org ‘Loopbaanfestival’ (1 dag) 

• 25 juli 2015 : Het Nieuwe Teamwerken – hetnieuweteamwerken.be (1 
namiddag) 

• 8 september 2015 : Werkbaar werk in zorginstellingen – RESOC Brugge (1 
namiddag / avond)  

• 14 september 2015 : VOV Masterclass : Demotie of remotie – VOV Lerend 
Netwerk (4 uur) 

• 24 september + 1 oktober 2015 : Toekomstgericht ondernemen – Syntra (2 
dagen) 

• 22 oktober 2015 : Zorgcentrum Maria ter Engelen laat zich kennen ‘Wie 
durft te verdwalen vindt nieuwe wegen’ (1 dag)  

• 24 november 2015 : VOV-Beurs voor HR- en ontwikkelingsprofessionals – 
VOV Lerend Netwerk (1 dag) – diverse workshops 

• 15 december 2015 : Diversiteit in leren en talentontwikkeling – VOV 
Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• (3 dagen) Opleiding coach (oktober, november, december – gestopt omwille 
van leerresultaat niet in verhouding met de tijdinvestering) 

• 25 februari 2016 : Dag van de social profit – Acerta  (1 dag) 

• 12 april 2016 : Boekvoorstelling ‘Work Action Heroes’ (door Fons Leroy) – 
VOV Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• 24 juni 2016 : HRM in de zorgsector – ‘People management in het zorg-
bedrijf van de toekomst : de sleutel tot welslagen’ – HR.Square (1 dag) 

• 6 september 2016 : Learning in the mix – VOV Lerend Netwerk  (1 
namiddag) 

• 6 september 2016 : Lunch & Learn – VOV Lerend Netwerk (1 middag) over 
WERKelijke talenten, door Peter Monsieurs  

• 8 september 2016 : Kermis van de kennis – Ubeon (1 voormiddag) 



• 4 oktober 2016 : Exit werknemer is exit kennis ? – VOV Lerend Netwerk (1 
namiddag)  

• 4 oktober 2016 : Lunch & Learn – VOV Lerend Netwerk (1 middag) over 
Conflict & bemiddeling, door Ingrid Larik 

• 20 oktober 2016 : Zorgprofessionals op HR-missie – Trefpunt Zorg (1 dag) 

• 21 oktober 2016 : Congres voor directeurs openbare woonzorgcentra, over 
motivatie in de zorg (1 dag) 

• 6 december 2016 : HRD-Labo – VOV Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• 6 december 2016 : Lunch & Learn over demotie (1 middag) 

• Werken met het talentenpaspoort (gecertificeerde opleiding), 
www.mytalentpassport.com  (Peter Monsieurs) : 2 dagen (15 en 22 november 
2016) 

• Burn-out (HoGent – Lut Van Mossevelde) : 11 oktober, 6 december 2016,  
 7 januari 2017, 14 maart, 16 mei, 27 juni 2017 (6 halve dagen, alsook
 thuisopdrachten) 

• 23 februari 2017 : Voor de verandering ; dag van de social profit – Acerta 

Consult (1 dag) 

• 23 maart 2017 : Re-integratie na burn-out – VOV Lerend Netwerk (1 dag) 

• 23 maart 2017 : Lunch & Learn over wendbaar leiderschap (1 middag) 

• 2 mei 2017 : Innovatie binnen L&D, tussen hype en noodzaak – VOV 
Lerend Netwerk (1 namiddag) 

• 2 mei 2017 : Lunch & learn Win-winnovatie (1 middag) 

• 30 mei 2017 : Evalueren : stoppen, doorgaan of aanpassen – HR.SQUARE     
(1 dag) 

• 12 & 13 juli 2017 : Trauma in organisaties – tweedaagse summerclass VOV 
met Philippe Bailleur (2 dagen) 

• 31 oktober 2017 : West4work – werkbaar werk in West-Vlaanderen    (1 
dag) 

• 12 maart 2018 : Studiedag over open-hart-cirkels, georganiseerd door Re-
Member (1 dag) 

• Maart 2018 : Training ‘’Schip-aanpak’ – Artevelde Hogeschool, Tineke 
Rodenburg en Leoniek van der Maarel (therapie bij vechtscheiding, met focus 
op postrelationele rouwverwerking, 3 dagen)  

• Vanaf oktober 2018 (tot juni 2019) : opleiding tot erkend bemiddelaar 
(UGent) 

• 13 november 2018 : Studiedag UAntwerpen : voorstelling resultaten FiTTiF-
onderzoek (Families in Transitie, Transitie in Families) 

• 18 december 2018 : Studiedag PXL Hasselt : Hoog-conflict scheidingen 
(organisatie Inge Pasteels)  

• Januari – februari 2019 : Conflictueus ouderschap na scheiding en nieuw 
samengestelde gezinnen – Interactie-Academie, Lieve Cottyn (4 dagen) 

• 6 juni 2019 : Masterclass Mentale veerkracht bij volwassenen – Konnekt-
it, Michaël Portzky (1 dag) 

• Oktober 2019 : Blijven staan ondanks de storm, handvaten om te werken 

met ouders in hoog conflict scheiding – Konnekt-it, Vanessa Maes en 
Christel Cornelis (3dagen) 
 

 

http://www.mytalentpassport.com/

