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Persoonlijke missie 

    Mensen inspireren tot actie.
 

Talenten
 Verschillende perspectieven met elkaar verbinden 

 Opportuniteiten spotten 

 Mensen enthousiasmeren
 

Competenties
 Begeleiden van team- en organisatie-ontwikkeling

 Aansturen van mensen en projecten

 “Leren” vormgeven (design, vorming, opleiding,…)

 Actie-onderzoek: wetenschappelijk onderbouwde advisering met oog voor draagvlak
 

Studies
 Master in de Psychologie (Arbeids- & Organisatiepsychologie), K.U.Leuven, 1999
 

Professionele ervaring

 Faculteit Economische & Sociale Wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel 
Deeltijds praktijkassistent (okt 2018 - heden)

 Medeverantwoordelijk voor de vakken “Organisatie-ontwerp en -verandering” en “Strategisch Human Resources Management”

 Zelfstandig consultant Andriessen (sinds 1/10/2016)
 
 BDO Adforum - Partner (2006-Sep 2016)
 Oprichting Adforum in 2006:

 • Dagelijkse aansturing van projecten en medewerkers

 • Begeleiden van veranderingstrajecten en organisatieontwikkeling

 • Trajectdesign van vormings- en veranderingstrajecten

 • Ontwikkeling HR-tools en methodieken

 Integratie van Adforum in oktober 2013 in BDO. Uitbouw van dienstverlening Management Advisory binnen BDO. Verdere 
engagementen: “Competence Advisory”, “Denktank HR”, “initiatiefnemer Leiderschap”, “Sparring Partner Academy”.

 Leuvens Instituut Gezondheidsbeleid (K.U.Leuven) - Gastprofessor (2012 – heden)
 Verantwoordelijke docent voor twee vakken “HRM in de Gezondheidszorg”

  Curriculum Vitae Maarten Andriessen



 EHSAL Hogeschool – Gastdocent (2007)
 Gastdocent groepsdynamica en people management

 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst – Campus HONIM – Staf onderwijsontwikkeling (2005-2007)
 Implementatie, coaching en procesbegeleiding van competentiegericht onderwijs op de campus Bedrijfsmanagement  

(docenten, departementshoofd, studenten, bedrijven)

 Belgisch Ministerie van Defensie – Actieonderzoeker (2003-2005)
 Uittekenen en uitvoeren van multipartij-onderzoek rond ‘kwaliteit van de instroom’. Advies inzake veranderingstrajecten.

 Cabaretgroep “Gino Sancti” – Manager (2002-2005)
 Tourmanagement, organisationele ondersteuning en promotie van cabaretgroep Gino Sancti (Frank Van Erum/Han Coucke)

 Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven) – Wetenschappelijk medewerker (2001-2002)
 Onderzoek in het kader van Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen naar veranderingsmanagement in het kader van 

Beter Bestuurlijk Beleid (Vlaamse Overheid)

 Centrum voor Organisatie- en Personeelspsychologie (K.U.Leuven) – Wetenschappelijk medewerker/  
Onderwijsassistent (1999 – 2006, steeds wisselende contracten, in hoofdzaak bij Prof. Dr. Karel De Witte)

 Als wetenschappelijk medewerker:

 - beleidsondersteunend onderzoek 

 -  actie-onderzoek en procesbegeleider in en tussen organisaties (metingen rond organisatiecultuur,  
   personeelstevredenheid; vorming en training; veranderingstrajecten; samenwerkingsverbanden,…)

 Als onderwijsassistent:
 - coaching van studenten inzake vakken (personeelspsychologie, groepsdynamica, organisatiepsychologie) en thesissen

 - vorm geven en begeleiden van practica en lessen
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