
	

CARL VERBRUGGEN  

IDEEËN COACH 

Ik werk graag in een omgeving zonder routine, waar ik onafhankelijk kan handelen en de strategie 
bepalen. Ik denk oplossingsgericht en reik dan een groot aantal mogelijkheden aan. Concreet ben 
ik iemand met een hands-on aanpak.  

Als meetrekker ben ik bijzonder overtuigend en kan ik op het juiste moment met mijn 
enthousiasme de mensen rond de tafel motiveren. Als beelddenker kan ik hen als het ware een 
film projecteren van mijn ideeën en visie.  

 
 

	

 	 carl.verbruggen@aplusmarketing.be	
	
+32 (0)494 57 39 45	

 	
Pierstraat 146, 2630 Aartselaar	 	 linkedin.com/in/carlverbruggen	

	
VAARDIGHEDEN 

 
Marketing Management 

° Opstellen van marketing/communicatie jaarplannen met sterke en verrassende communicatie ideeën. 

° Aansturen van verschillende interne en externe stakeholders. 

° Opvolgen en beheren van het MarCom budget. 

° Uitdenken van verkoopondersteunende marketingcampagnes. 

° Ik zet graag mijn tanden in complexe vraagstukken. 

° Als intuïtieve denker zie ik snel verbanden en patronen om zo creatieve oplossingen aan te reiken. 
 

Communications & Events 

° Briefen en coördineren van advertising en brand activation campagnes. 

° Congruentie en consistentie bewaken van de verschillende communicaties. 

° Organiseren, plannen, coördineren en opvolgen van events. 

° Werken met en respecteren van deadlines. 

° Uitwerken en opzetten van digitale platformen en websites. 
 

Coaching & Mentoring 

° Ik zie snel waar mensen goed in zijn en wat ze nodig hebben om het beste van zichzelf te geven. 

° Actieve deelname van teamleden aanmoedigen en teamspirit boosten. 

° Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken en motiveren om mee in eenzelfde richting te gaan. 

° Als teamplayer kan ik moeiteloos productieve teams opbouwen: ik weet wie wat kan bijdragen vanuit zijn unieke talent. 

 
TALENTEN   

 

Meetrekker £££££££££¡ Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken en motiveren. 

Doordenker £££££££££¡ Je mag van mij een doordachte en onderbouwde mening verwachten.  

Beeldenorganisator ££££££££¡¡ Ik hou met veel dingen tegelijk rekening, omdat ik een globaal beeld heb. 

Samenbrenger ££££££££¡¡ Ik heb een lage drempel: ik benader makkelijk nieuwe mensen. 

Ideeënfontein £££££££¡¡¡ Tijdens brainstormsessies voel ik een eindeloze stroom van ideeën. 

     

MBTI-profiel ENTJ    

 
COMPETENTIES   

 
£  VISUALISEREN  £  CONCEPTUEEL DENKEN  £  PRAGMATISCH  £  REALISTISCH  £  ORGANISEREN  £ MOTIVEREN  £ 

£  HANDS-ON £  BRAINSTORMEN  £  COACHEN  £  STRESSBESTENDIG  £  OPLOSSINGSGERICHT DENKEN £  

£  PLANNEN £  CREATIEF  £  TEAMS BOUWEN  £  INITIATIEF NEMEN  £  CREËREN   £  PRIORITEITEN STELLEN  £   
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WERKERVARING 

	

Marketing & Communications freelancer  jun 2013 - heden 
aplusmarketing.be	   
 
Marketing Sales Coordination (in staff)  jun 2011 – dec 2017 
ING België – Wholesale Banking	   
 
Commercial Content manager  jan 2010 – mei 2011 
ING België – Corporate Communications   
 
Partnerships & Sponsoring manager  dec  2006 – dec 2009 
ING België – Marketing	   
 
Kantoordirecteur  feb 2005 - nov 2006  
ING België – Kantoor de Keyser	   
 
Marketing manager – re-branding officer  jan 1999 – jan 2005 
ING Limburg - Leuven	   
 
Commercieel medewerker & Marketing officer  apr 1992 – dec 1998 
ING Antwerpen	   

 
ACHIEVEMENTS & AWARDS  

 
Apluscoaching  OPSTART & MARKETING  sep 2011 - huidig 

  Door het opstellen van een social media plan groeide het aantal bezoekers op de website 
van 50 tot >2500 per maand en verdubbelde de mailinglijst.77  

     
ING België  EUROPEAN EXCELLENCE AWARD  dec 2012 

   Met de campagne 'ING in de Media' heb ik ideeën aangereikt om ING België te 
positioneren als trendsetter in het online bankieren.  

     
ING Group  BERNIE AWARD  sep 2008 

  Winnaar van de Bernie Award voor het uitwerken van de meeste sponsor activaties 
binnen het F1 Sponsorship programma van ING Group.  

	
ICT VAARDIGHEDEN   

 
MS Office £££££££££¡  Wordpress ££££££££¡¡ 

Facebookadvertising £££££££££¡  Google Analytics £££££££¡¡¡ 

Mailchimp  ££££££££¡¡  Google Adwords £££££££¡¡¡ 

	
OPLEIDING & TALEN 

 
SIVEHO - Antwerpen Bachelor Marketing sep 1987 - jun 1990 

SIHA 3  - Antwerpen Handel/Expeditie sep 1981 - jun 1987 

Syntra Mechelen Google AdWords dec 2017 - jan 2018 

  

Nederlands ££££££££££  Frans ££££££££¡¡ 

Engels £££££££££¡  Duits £££££¡¡¡¡¡ 
 
 
 
 
 
 


