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www.linkedin.com/in/mdevisch

“To bring out the best in people....” is mijn persoonlijk motto Levenslang leren staat op mijn dagelijks 
menu en voedt mijn passie voor evolutie en verandering. Nieuwsgierigheid naar andere invalshoeken, 
nieuwe perspectieven bezorgen me energie. Voor u als zakelijke partner of klant betekent dit dat u in 
mij een stevige partner vindt als u oplossingen wil die écht aansluiten bij uw behoeften en uw bedrijf 
klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst.   

 

 Master of Business Administration (MBA)
Voor mij was dit een scharniermoment in mijn carrière. Ik ontdekte de
wereld van business management en vond mijn passie in het onderzoeken
van de systemen achter duurzaam business succes. 

 1993

MBTI accreditatie niveaus I & II  2001

Ik maak gebruik van MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator) als een 
achtergrond in mijn coachings en trainingen met individuen en groepen. 
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Personalia

Naam Marc Devisch

Geboortedag 17 maart 1961

Relatie Gehuwd

Nationaliteit Belgisch

Mobiel

email

+32 (475) 55 45 09

 

 

 Changefocus  1993- heden

Mijn bedrijf is een professionele partner in veranderingsmanagement. Ik 
help werknemers, teams en organisaties om verandering waar te maken.
Advies, coaching en training zijn mijn kernactiviteiten.

Amelior 1993-1995

Tussen twee carrièrefasen in werkte ik een korte periode voor dit advies-
bedrijf. Ik ontdekte passie voor de menselijke en motivatiefactoren in 
management en besloot om van dan af daar de focus op te leggen.

Vlerick Business School  1990-1993

Na jobs in onderwijs en de publieke sector ging ik aan de slag in deze ge-
renommeerde business school. Ik kon er samenwerken in diverse 
expertisegebieden met professoren, captains of industry en managers in
een “state-of-the-art” werkomgeving. 

Relevante werkervaring

Talen waarin ik mijn diensten lever                  

Nederlands Frans Engels

RESUME

Reevijver 31, B-9840 De Pinte (Belgium).  -   +32 (475) 55 45 09  
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