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F. Delcoignestraat 63,1081 Brussel  
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grieke@live.be  

43 jaar, gehuwd met Stefaan Plysier en mama van Mette (13 jaar)  

Competenties en eigenschappen 

- Ontwikkelen en implementeren van strategie en organisatiemodellen 

- Coachen van transities  

- Leiding geven en medewerkers coachen  

- Netwerker 

- Inspirator, pleitbezorger en ambassadeur  

- Organisatie- en mensgericht, gedreven, verbindend, verantwoordelijk, leergierig, proces- en 
doelgericht, zelfkritisch en loyaal  

Werkervaring  

Senior Consultant Hefboom vzw, Brussel, maart 2017 – heden  

Hefboom is een vzw die bijdraagt tot een sociale en duurzame samenleving door te investeren in de sociale 
en duurzame economie, managementadvies en diensterverlening. Als consulent vervul ik diverse 
consultancyopdrachten in vzw’s en coöperaties in welzijn, zorg en andere social profit sectoren.   

 

Raadgever Geestelijke Gezondheid, kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo 
Vandeurzen, Brussel, oktober 2014 – augustus 2016 (www.jovandeurzen.be)  

 
Als raadgever geestelijke gezondheid adviseerde ik de minister bij het ontwikkelen en implementeren van 
een Vlaams beleid rond geestelijke gezondheid (met inbegrip van verslaving en suïcide). Gezien de gedeelde 
bevoegdheden en het werken vanuit een facettenbeleid diende ik hiervoor af te stemmen met andere 
beleidsdomeinen en –niveaus (werk, onderwijs, volksgezondheid, …). Bij het uitwerken van het nieuwe 
beleid liet ik me graag inspireren door het werkveld en werkte ik nauw samen met de Vlaamse 
administraties van welzijn, volksgezondheid en gezin.    

 

Algemeen directeur YAR Vlaanderen vzw, Brussel, februari 2014  - oktober 2014 (www.yarvlaanderen.be)  
 
YAR Vlaanderen is een sociale onderneming en vrijwilligersorganisatie die jongeren, met een dossier bij de 
jeugdrechter, een kans biedt om hun leven weer op de sporen te krijgen. Ik had er de dagelijkse leiding en 
werkte samen met een team van 10 vaste medewerkers. Ik verzorgde de contacten met de Amerikaanse 
trainers. Daarnaast bouwde ik de netwerking van YAR verder uit en vertegenwoordigde YAR bij de overheid, 
de partners (profit en social profit) en het werkveld.  

 

Adjunct-Directeur CAW Mozaïek vzw, Brussel, januari 2012 – februari 2014 (www.cawmozaiek.be)  
 
Als adjunct-directeur was ik verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk. Ik coachte er en gaf leiding. Ik was één van de trekkers van de fusie van de twee Brusselse 
CAW’s, vooral in het uitwerken van een gezamenlijke visie en missie. Ik vertegenwoordigde het CAW in 
verscheidene netwerken (lokaal en bovenlokaal) en trad in overleg met de bevoegde overheden 
(Vlaanderen en Brussel). 
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Medewerker Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie, Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) vzw, 
Brussel, 2011 - 2012 
 
Met een consortium van 4 organisaties (Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Werkgroep Verder, 
Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en Eenheid voor 
Zelfmoordonderzoek van UGent), organiseerden we in opdracht van Minister Jo Vandeurzen de 
Gezondheidsconferentie over suïcidepreventie (17/12/2011). In het kader van deze conferentie gaf ik mee 
de aanzet tot een nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie dat wetenschappelijk gefundeerd is, maar dat 
ook rekening houdt met de inbreng van de verschillende betrokkenen (cliënten, nabestaanden, 
hulpverleners, …).  

 

Directeur, Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw, Brussel, 2002 – 2012 (www.preventiezelfdoding.be)  
 
Het CPZ is onder mijn leiding uitgegroeid tot een door de overheid erkende terreinorganisatie. Onder mijn 
verantwoordelijkheid zijn het aantal vrijwilligers en het aantal oproepen verdubbeld. Jaarlijks krijgt de 
Zelfmoordlijn nu meer dan 15.000 oproepen van suïcidale personen en hun omgeving. Elk jaar worden rond 
de 300 personen getraind in suïcidepreventietechnieken.  

 

Stafmedewerker Katholieke Landelijke Jeugd, Oud-Heverlee, 2001 – 2002 

Onderzoeksmedewerker, Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw, Brussel, 2000 

Stafmedewerker Pedagogisch Bureau, VSKO, Brussel, 1998 – 1999    

Studies en opleidingen 

- Basisopleiding Themagecentreerde intereactie, School voor TGI, 2020-2021   

- Introductie Themagecentreerde Interactie, VSPW Gent, 2019 

- Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie, UAMS en Flanders Synergy, 2017-2018 

- Postgraduaat Procesgericht Leiderschap, KHLeuven, 2012–2014 

- Postgraduaat Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg, Ehsal, 2003-2005 

- Aanvullende Studie in de Toegepaste Ethiek, KU Leuven, 1997-1998 

- Academische Lerarenopleiding Godsdienstwetenschappen, KU Leuven, 1995-1997 

- Master Godsdienstwetenschappen, KU Leuven, 1993-1997 

Extra kwalificaties  

- Lust in je leven door schrijven, schrijvenonline.org, 2016  

- DISC assessment, DISC Factor, Antwerpen, 2012 

- Fondsenwerving, Procura i.s.m. UAMS, Antwerpen, 2007 

- Mindfulness, Instituut voor Aandacht, Mindfulness & Mind, Gent, 2007 

Talenkennis  

- Nederlands: moedertaal  

- Frans en Engels: goed  

Andere ervaringen  

- Bestuursfuncties:  

◦ Medeoprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van Lost & Co, 2017 – heden  

◦ Lid van Algemene Vergadering van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2001 – heden 

◦ Lid van Raad van Bestuur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2012   

◦ Lid van Raad van Bestuur van Dienstencentrum Forum, Brussel, 2008 - 2009 

http://www.preventiezelfdoding.be/
http://www.preventiezelfdoding.be/
http://schrijvenonline.org/


 

 

◦ Voorzitter Indomo vzw, Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Leuven, 2001 - 2005 

- Spreker op nationale en internationale congressen en symposia over suïcidepreventie en geestelijke 
gezondheid (EC Berlijn 2011, IASP Rome 2010, ...) 

- Vrijwilligersengagementen:  

◦ Leefgroepouder Freinetschool de Klimpaal, Molenbeek, 2017- 2018  

◦ Evenemententeam Freinetschool de Klimpaal, Molenbeek, 2010 - 2018 

◦ Schrijver van columns voor MS Link, 2016 

◦ Beantwoorder Zelfmoordlijn, 1999 - 2002  


