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SENIOR MANAGER - CONSULTING

PROFESSIONELE ERVARING
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+32 477.84.11.96

sam.vandierendonck@moore.be

https://www.linkedin.com/in/sam-vandierendonck/

www.moore.be

PROFIEL OPLEIDING & CURSUSSEN

• Werkmeter (Workitects) - 2020

• Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie –

Antwerp Management School – 2018

• Master Economische Wetenschappen – Ugent – 2007

• Certified PRINCE2 – 2011 

• Six Thinking Hats practitioner – 2017

• Diverse consulting & change management seminaries 

en trainingen

• Adviseur met grote nieuwsgierigheid en drive om 

mensen en organisaties te ondersteunen in het 

aanpakken van hun uitdagingen

• Communicator

• Bouwt actief relaties

• Organisator – ruime project management ervaring

• Doelgericht

• Teammanagement

Sam bouwt als consultant aan effectieve, resultaatgerichte organisaties. Zijn projecten zijn gericht op 

strategiebepaling en -implementatie, het hertekenen en invoeren van organisatiemodellen binnen een gepaste 

bedrijfscultuur. Daarbij heeft Sam veel aandacht voor teamwerking, het herwerken van werkprocessen, 

teamprestaties (incl. KPIs), capaciteitsverbetering, betrokkenheid van medewerkers, leiderschap en veranderend 

gedrag.

Sam was meer dan 11 jaar aan het werk bij PwC (PricewaterhouseCoopers). Daar nam hij initieel de rol op van 

interne auditor / bedrijfsproces consultant en groeide hij verder door richting management consulting. Hij bekwaamde 

zich in strategische ondersteuning, het hertekenen van organisaties, het herontwerpen van processen en ook het 

anders organiseren van teams, en dit in nauwe samenwerking met de medewerkers van zijn klanten. Sinds 

november 2018 maakt hij deel uit van het Moore Consulting team.

https://www.linkedin.com/in/sam-vandierendonck/


Passie voor ondernemerschap drijft ons. Vanuit 

die passie willen we onze klanten en onze 

mensen actief ondersteunen op hun weg naar 

groei.

ONZE MISSIE & VISIE
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We willen het beste accounting en consulting 

bedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te 

helpen groeien. 

Dit kan dankzij onze echte relatie met hen en 

onze uitstekende kennis van hun markten, 

bedreigingen en kansen.



ONZE WAARDEN
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Ondernemen Innoveren Delen

Ondernemen staat voor durven 

dromen, maar vooral ook doorzetten 

en doen. Of hoe dromen denken 

wordt en denken de realiteit wordt. 

Als je maar durft. Bij Moore Belgium 

zijn we graag no-nonsense, 

daadkrachtig en tonen we een 

enthousiast optimistisch 

doorzettingsvermogen. We durven 

kritisch zijn om de essentie beter te 

maken.

Innoveren begint bij een kritische 

blik. Moore Belgium zet al haar 

stakeholders aan tot zelfreflectie en 

ontwikkeling. Zo helpen we onze 

klanten en onze mensen groeien. 

Want stilstaan is achteruitgaan. We 

stellen in vraag, ontwikkelen, leren bij 

en groeien. Elke dag, voor onszelf en 

voor onze klanten.

Delen is het en-en verhaal. Onze 

kennis moeten en mogen we niet 

voor onszelf houden. Kennis moet 

gedeeld worden om duurzame 

relaties te kunnen opbouwen. Bij 

Moore Belgium geloven we in de 

wisselwerking tussen individu, 

organisatie, klant en maatschappij. 

We maken elkaar, in volle 

vertrouwen, beter en sterker voor de 

toekomst.
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ONZE KANTOREN
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GENT

Oudenaarde

Geraardsbergen

Aalst

Sint-Niklaas

Mechelen

Leuven

BRUSSEL

ANTWERPEN

HASSELT

10
kantoren

4 key
centra

450
medewerkers

50
mio € omzet



ONZE DIENSTEN
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Strategisch Advies & 

Implementatie

Samen met u bepalen we naar welke toekomst u 

op zoek bent en stippelen we een plan uit om die 

toekomst te verwezenlijken om maat van uw 

bedrijf of organisatie

Processen & Systemen

We analyseren samen met u waar u kan 

verbeteren en leggen een gedetailleerd plan van 

actie voor dat we graag samen met u uitvoeren.

Subsidieadvies

Wij denken mee hoe u als organisatie kan 

vernieuwen en hoe u de nodige financiën daarvoor 

kan ophalen zodat u uw ambities kan waarmaken.

Business Analytics

Element 61, onderdeel van Moore Belgium sinds 

2016, is gespecialiseerd in het omzetten van uw 

data tot duidelijke informatie waarmee u betere 

beslissingen kan nemen.

Supply Chain Services

Wat u ook nodig heeft op vlak van Supply Chain, 

van analyses en advies tot implementaties en 

trainingen, u kan op onze hands-on ervaring 

rekenen.

Corporate Finance

Of het nu gaat om een internationale overnamen, 

de verkoop van uw KMO of een complexe 

financiële operatie: ons team begeleidt u 

persoonlijk en deskundig.

Audit

Het audit team van Moore staat bekend als 

pragmatische onafhankelijke auditor en erkende 

bedrijfsrevisor die meer biedt dan wat bij wet 

verplicht is.

Accountancy & Advisory

We bieden proactief boekhoudkundig en fiscaal 

advies en zetten onze expertise in om meer dan 

alleen correcte cijfers aan te leveren.

Tax & Legal Services

Ons Tax & Legal Services team staat bekend voor 

zijn multidisciplinaire aanpak in de complexe 

materie van nationale en internationale 

regelgeving.


