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CURRICULUM VITAE - Dirk AJ Coeckelbergh            
 

Naam Dirk AJ Coeckelbergh 

GSM  00 (0)475 52 63 21 

E-mail dirkcoeckelbergh@hotmail.com 

Nationaliteit Belg 

 
 
 
Sociaal 
Getrouwd, co-verantwoordelijk voor o.a. 7 kinderen en 6 kleinkinderen  
 
Opleiding 

Master in de Rechtsgeleerdheid (KULeuven, België) 
Kandidaatsdiploma politieke en sociale  wetenschappen (KULeuven, België) 
Masterclass Cultuurmanagement met onderscheiding (UAntwerpen, België) 
Masterclass Innovatieve marketingcommunicatie (KHLeuven, België) 
Vredeseducatie (UCSIAntwerpen, België) 
Zomerschool filosofie I (KULeuven, Belgium) 
Gemeenteschool Wintam-Bornem 
Latijn-Grieks OLV-College Boom 
Stress & Burn out Coach (Gent & Antwerp) 
Generic Coaching (Systo) 
Takaful Insurance (London UK) 
Meer dan 100 ‘on the job’ opleidingsprogramma’s  
 
Talen  

Nederlands (moedertaal)                           :  B + L + S + W 
Frans  (school, KUL)                                     :  B + L + S + W 
Engels (Oxford-University, UK)                  :  B + L + S + W 
Spaans (CLT Louvain, België)                      :  B + L  
Duits (Goethe Institut Brussel, Belgium)  :  B + L 
Swahili (ZUMBA Brussel, België)                :  basis 
B =begrijpen,  L=lezen, S = spreken, W = werktaal  
 
Huidige functie 

Zelfstandig freelancer sinds 2013. 
 
Activiteiten 5: 

• Onafhankelijk lid van bestuursraden en deontologische ad hoc comités  

• Opleider en trainer (van groepen) en geven van lezingen voor o.a. Different BVBA 

• Coach, begeleiding, advies (van particulieren, bedrijfsleiders en bedrijven)  

• Onderzoek (eigen onderzoek & op aanvraag) 

• Publicaties (tot op heden ongeveer 57 (delen van) boeken en 1600 artikels)  

Domeinen 5: 
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• Integriteit, ethiek, corporate governance 

• Recht 

• (Innovative) finance & sustainable finance 

• Non-profit & sociale economie 

• Welzijn, stress & burn-out. 

 
Ervaring:  

• 40 jaar ervaring binnen de Europese bank- en verzekeringswereld in alle 

activiteitendomeinen (producten, marketing, sales, kredietactiviteiten, 

verzekeringen, beleggingsportefeuilles, …. ), klantengroepen en sectoren 

(kleinhandel, persoonlijke en particuliere bankzaken, KMO's, Corporate, 

Institutioneel, overheid, non-profit , ….. ); 

• 40 jaar ervaring in integriteit, ethiek, corporate governance, ethisch en sociaal 

verantwoorde financiële producten (in en off balance) en in ethische 

verzekeringsproducten; 

• 35 jaar relevante ervaring op managementniveau binnen groepen als Artesia Banking 

Corporation, BACOB, DIB, DVV, ASLK-CGER Group, Group Crédit Agricole, NewB, 

Banque UCL tussen 1982-2016; 

• 35 jaar relevante ervaring in leiderschap; 

• 15 jaar ervaring in startups zoals Trividend (startup, bekroond investeringsfonds van 

risicokapitaal van de Vlaamse Overheid voor de Vlaamse sociale economie), Vlaams 

netwerk voor bedrijfsethiek (startup, onafhankelijke organisatie voor bedrijfsethiek), 

NewB (startup, nieuwe coöperatieve bank), Procura (consulting en seminaries in de 

gezondheids- en scholensector); 

• 10 jaar ervaring in stress&burnout 

Gewerkt in de volgende landen   

• België 

• Groothertogdom Luxemburg 

• Frankrijk 

 
Thuisbasis van huidige klanten  

• België 

• Frankrijk 

• Spanje 

• Nederland 

• UK 

Erkenningen: 
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• tijdens verschillende mandaten in het verleden: NBB-erkend operationeel lid van de 

raad van bestuur en/of van de directie  van banken of verzekeraars o.a. BACOB, DVV, 

DIB, CRELAN, Centea (België) 

• tijdens verschillende mandaten in het verleden: FSMA/BBC-erkend voor 

verzekeringen 

• sinds jaren: VESB-erkende S&BO Coach (België & Nederland) 

• sinds 2022: erkend als lesgever in de veiligheidssector (BiZa) 

Betrokkenheid in de publieke sector 

• is/was onafhankelijk adviseur van verschillende Belgische en Vlaamse regeringen & 

verschillende politieke partijen in de afgelopen 25 jaar m.b.t. sociale economie, non-

profit of financiële aangelegenheden 

• geen rechtstreeks of onrechtstreeks politiek engagement 

Vrije tijd 

- Bestuurslid VEWA CV 
- Bestuurslid VEWA ASBL 
- Lid en Voorzitter van intervisiegroep coaches VESB Rotselaar  
- Lid stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap Antwerpen 
- Lid van jury’s, vb. The HERA Award Sustainable & Responsible Finance 2023  
- Lid van deontologisch comité’s, vb. VESB VZW 
- koken (thuis) 
- documentaires  
- tuinieren (thuis) 
- lezen (voornamelijk online) 
- sauna  
- sociaal roken (Cohiba) en drinken (wijn)  
- monitoren en begeleiden van studenten  
 
Publicaties, lezingen, geven van opleiding en training 

 

- Auteur van meer dan 1600 artikels en 57 (delen van) boeken over onder andere het 
bankwezen, ethiek, integriteit, HRM, innovatie, digitalisering, bedrijfsrecht, 
Stress&Burn-out, non-profit, social profit, sociale economie, crowdfunding, 
investeringen, vennootschapsrecht, finance,  obligaties, aanprakelijkheid, ….; 

 
- is/was docent en/of (gast)spreker voor bijna alles universiteiten en business schools in 

België 
 
- heeft opleiding en training gegeven/geeft opleiding in training binnen de 

industriesector, de dienstensector, de bankensector, de verzekeringssector, het sociaal 
ondernemerschap, de non-profit sector en de overheidssector.  
 

- Een aantal voorbeelden van gegeven trainingen/seminaries in de laatste jaren:  
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in het FR  
 

• Seminarie-webinar (via Diversity bvba) ngo federatie Brussel – integriteit in het 
domein van ontwikkelingssamenwerking – taal FR (meerdere sessies, 
onderwerpen omvatten onder andere theorie en oefeningen: ethische 
besluitvorming, dilemma-analyse,…)  

• Seminarie-webinar (via Diversity bvba) MDM vzw Brussel - integriteit in het 
domein van ontwikkelingssamenwerking – taal FR (meerdere sessies, 
onderwerpen omvatten onder andere theorie en oefeningen: ethische 
besluitvorming, dilemma-analyse,…) 

• Seminar live Java Rotselaar – taal FR – L’épuisement professionnel (burn-out) 
 
      in het NL 
 

• Seminarie VMSW (Vlaamse overheid) Brussel – inhouse - integriteit in 
overheidsdienstenverleningsomgeving – onderwerp omvatte onder andere 
theorie en oefeningen: ethische besluitvorming, dilemma-analyse,… 

• Seminarie-webinar DBM vzw Leuven – inhouse - beheer van non-profit 
organisatie 

• Seminarie-webinar DBM vzw Leuven – inhouse - vrijwilligerswerking & 
financiering  

• Seminarie-webinar Syntra (CVB Skilliant - Escala vzw) Brugge - financiering non 
profit     

• Seminarie-webinar Procura – Sociaal Engagement cv Brussel - financiering non 
profit     

• Seminarie-webinar Procura vzw Brussel  - AV’s op afstand  

• Seminarie-webinar Sociaal Engagement cv Brussel - crowdfunding 

• Seminarie-webinar Sociaal Engagement cv Brussel - ontbinding & vereffening      

• Seminarie-webinar Van Lanschot Wealth Management NV - financiering 

• Seminarie live Different bvba Kaprijke  - voorzitterschap & toespreken 5 
Congressen, waaronder  “THE BRAIN IN MIND” (neurowetenschappen) 

• Seminar live Gompel&Svacina Boekenbeurs Antwerpen – Weg met stress & 
burn-out 
 

    in het E 
 

• Seminarie live SN Airlines Zaventem - Stress & burn-out  

• Seminarie live EurohealthNET vzw Brussel – meerdere sessies - Capacity 
Building Workshop 

 
- Een voorbeeld van trainingsvideo’s / training on demand:  

 

• https://www.procura.be/opleidingen/231-webinar-av-herbekijken 
 

Meest recente publicaties (alfabetisch per categorie):  

 

https://www.procura.be/opleidingen/231-webinar-av-herbekijken
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Aansprakelijkheidsrecht 

 

Coeckelbergh, D., De vzw en aansprakelijkheid, Intersentia, 2022. 

 

Beelen, I., Coeckelbergh, D., Praktijkboek Aansprakelijkheid & ondernemingen na het WVV, 

Story, Gent, 2021, ISBN 978-908764-143-6,  1391 p.  

 

Coeckelbergh, D., Huidige regeling inzake bestuurdersaansprakeliikheid in VZW’s – deel I, in 
VZW Actueel, Larcier, nr. 16 van 21 09 2018 & deel II, in VZW Actueel, Larcier, nr 17 van 05 
10 2018, only available for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 

Coeckelbergh, D., De strafrechtelijke aansprakeliikheid van VZW-bestuurders (4), in VZW 
Actueel, Larcier, nr. 19 van 02 11 2018, only available for subcribers on paper and for 
subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Bankwezen 
 
Coeckelbergh, D., De haat-liefde verhouding tussen banken en crowdfundingplatformen in 
Europa: van “onbekend is onbemind” naar “intensively living apart with more than on 
together”, in Revue bancaire et financière/Bank- en financiewezen, 2018/2, Zomer, Larcier, 
203-211. 
 
Belgische Grondwet 
 
Coeckelbergh, D.,  RS 4 - Grondwettelijk Hof 23 januari 2020 & de patrimoniumtaks op 
onroerende buitenlandse goederen, VZWActueel, Larcier, 2021/22 01 2021, only available 
for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Belgisch financieel recht 
 
Coeckelbergh, D., De vzw-obligatie, Gompel&Scacina, 2022, ISBN 978-94-6371-354-2, 405 p. 
to be released april-may 2022 
 
Belgisch insolventierecht 
 
Coeckelbergh, D., Aantal faillisementen bij verenigingen stijgt sterk, in VZW Actueel, Larcier, 
n. 2021/4/18 02 2021, 
only available for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome 
 
Belgisch non-profitrecht 
 
Coeckelbergh, D., Praktijkboek voor de vzw, Gompel& Scavina, 2019, ISBN, 978 94 6371 173 
9, https://gompel-svacina.eu/wp-content/uploads/2019/10/3Dpraktijkvzw-600x750.jpg. 
 

https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://gompel-svacina.eu/wp-content/uploads/2019/10/3Dpraktijkvzw-600x750.jpg
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Belgisch ondernemingsrecht  
 
Coeckelbergh, D., Beelen, I., Praktijkboek aansprakelijkheid en ondernemingen na het WVV, 
Story Publishers, Gent, 1348 p., ISBN 9789087641436, 2022. 
 
Belgisch sociaal vennootschapsrecht 
 
Coeckelbergh, D. (a.o.), Praktijkboek De Vennootschap met sociaal oogmerk, Wolters Kluwer 
Belgium, Coopburo, ISBN 9789046592915, 2016, 421 p., no more available and/or sold out. 
 
BTW-recht 
 
Coeckelbergh, D., Welke BTW erkent u aan bij een digitale training aan particulieren in 
binnen en buitenland?, in VZWActueel, Larcier, nr. 2021/12/10 06 2021, only available for 
subcribers on paper and for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Conflictmanagement en -hantering 
 
Coeckelbergh, D., Conflictmanagement in een vzw, het belang en de juiste aanpak, in VZW 
Actueel van 30 05 2019, only available for subcribers on paper and for subscribers digitally 
on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Corporate governance 
 
Coeckelbergh, D., Beelen, I., Praktijkboek aansprakelijkheid en ondernemingen na het WVV, 
Story Publishers, Gent, 1348 p., ISBN 9789087641436, 2022. 
 
Covid-19 
 
Coeckelbergh, D.,   COVID19-maatregelen – sancties, vervolgingen en preventietips voor 
vzw’s, in VZW-Actueel, Larcier, 2021/23 09 2021, only available for subcribers on paper and 
for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Coeckelbergh D., Handleiding vzw’s in coronatijd, Deel I, in VZW Actueel n° 7, 03 04 2020 & 
Deel II, in VZW Actueel n° 8, 16 04 2020, only available for subcribers on paper and for 
subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 

 
Digitale bewaking, supervisie & toezicht 
 
Coeckelbergh D., Monitoringware, werkgevers opgelet, in VZW Actueel, Larcier nr. 2021/21,  
only available for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Discriminatie, gelijkheid en mensenrechten 
 

https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
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Coeckelbergh, D., RS 15: Het juridische gevecht tegen het uitsluitingsbeleid van een 
bepaalde vzw, in VZWActueel, Larcier, n. 2021/13/25 06 2021, only available for subcribers 
on paper and for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Coeckelbergh, D., Rechtspraak, Drie jaar non-discriminatierechtspraak, Deel 1, in VZW 
Actueel nr. 1 - 14 januari 2022 - Deel II,, VZW Actueel nr.2, 30 januari 2022 - Deel III, in VZW 
Actueel nr. 3, 10 februari 2022, only available for subcribers on paper and for subscribers 
digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Duurzaamheid, triple bottom line & CSR 
 
Coeckelbergh, D., Exclusion criteria and focus in SRInvesting - framework 
and practice by Belgian crowdfunders end anno 2019, not available, private study on 
demand. 
 
Ethisch beleggen 
 
Coeckelbergh, D.(a.o.), Ethisch beleggen is voor iedereen, Lannoo Campus, 2016, no more 
available and/or sold out.  
 
Financieringsmanagement 
 
Coeckelbergh, D., De vzw en haar financiering, Intersentia, 2021, ISBN 9789400013629, in 
https://intersentia.be/nl/de-vzw-haar-financiering.html#product-media-modal. 
 
Herstructureringsrecht 
 
Coeckelbergh, D., De vzw en  haar ontbinding, Intersentia 2021, ISBN 9789400014039,in 
https://intersentia.be/nl/de-vzw-haar-ontbinding.html#product-media-modal. 
 
HRM & Leidinggeven 
 
Coeckelbergh, D., Werken op afstand :  6 eindejaarstips om verbinding in uw team te 
behouden en te vergroten, in VZW Actueel, Larcier,  2021/16 12 2021, only available for 
subcribers on paper and for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Coeckelbergh, D., Onboarding van nieuwe medewerkers, in HR op afstand 1, in VZW Actueel 
nr; 15, 10 09 2021, only available for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome 
 
HRM & Langdurig zieken 
 
Coeckelbergh, D., Stress en burn-out: reïntegratie na langdurige afwezigheid, in VZW 
Actueel, Larcier, 10, 12 05 2020, only available for subcribers on paper and for subscribers 
digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome 

 
Innovatie in de financiële sector 

https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://intersentia.be/nl/de-vzw-haar-ontbinding.html#product-media-modal
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
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Coeckelbergh, D., Do not f*ck but fund the crowd, Lannoo Campus, 2021, 
EAN: 9789401475051, in   
https://www.lannoocampus.be/sites/default/files/product_covers/9789401475051.jpg. 
 
Integriteit 
 
Coeckelbergh, D., Integriteit, een gelaagd onderwerp, in vzw Actueel, 10 maart 2022, only 
available for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome 
 
Kartelrecht 
 
Coeckelbergh, D., Verenigingen en kartelrecht, in  VZW Actueel, Larcier, 2021/13 mei 2021, 
only available for subcribers on paper and for subscribers digitally on 
https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Meta recht & filosofie 
 
Coeckelbergh, D., Verenigingen, vzw & stichting: to be or not to be, that is the question, in 
VZW Actueel,  2021/18/21 10 21,  only available for subcribers on paper and for subscribers 
digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Obligaties & aandelen 
 
Coeckelbergh, D., De vzw-obligatie, Gompel&Scacina, 2022, ISBN 978-94-6371-354-2, 405 p. 
to be released april-may 2022 
 
Coeckelbergh, D., Dit is de toekomst: de mogelijkheden van sociale-impactobligaties, in VZW 
Actueel, n° 20 van 15 11 2019, p. 7 e.v., only available for subcribers on paper and for 
subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome 
 
Strategie, visie, missie 
 
Coeckelbergh, D., Visievorming, in VZW Actueel, nr 17, 09 10 2020,Larcier, only available for 
subcribers on paper and for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Stress & burn-out 
 
Coeckelbergh, D. & Van Hemelrijck D., Weg met stress & burn-out, 2019, Gompel & Scacina, 
ISBN 978 94 6371 157 9, 612 p. in   
https://gompel-svacina.eu/wp-content/uploads/2019/09/3Dstress-burnout-600x750.jpg. 
 
Coeckelbergh, D., De vier G’s van geweld door stress. Gedefiniëerd. Gesitueerd. 

Gerelativeerd. Gecoacht, in BOONEN, R., (ed.), Cahier VE 2, Gompel-Svacina, 2020, Oud-

Turnhout België en ’s Gravenbosch Nederland, 2020, ISBN 978-94-6371-188-3. 

https://www.lannoocampus.be/sites/default/files/product_covers/9789401475051.jpg
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://gompel-svacina.eu/wp-content/uploads/2019/09/3Dstress-burnout-600x750.jpg
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Coeckelbergh, D. & Van Hemelrijck D., Vallen & Opstaan, In tien werkwoorden naar meer 

veerkracht, 2022, Gompel & Scacina, ISBN 978 94 6371 387 0, 156 p., in https://gompel-

svacina.eu/product/vallen-en-opstaan/. 

Subsidies & accreditatie 
 
Coeckelbergh, D., Let’s Go Urban,: 11 reflecties voor vzw’s & subsidiënten, in VZW Actueel, 
Larcier, n. 2021/14/27 08 2021, only available for subcribers on paper and for subscribers 
digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Vermogensbelastingen 
 
Coeckelbergh, D., RS 4 - Grondwettelijk Hof 23 01 2020 & de patrimoniumtaks op 
onroerende buitenlandse goederen in VZW Actueel, Larcier, 22 01 2021, only available for 
subcribers on paper and for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Coeckelbergh D., RS 6 - Grondwettelijk Hof 23 01 2020 & de niet-vrijstelling van 
patrimoniumtaks voor door intercommunales opgericht vzw pensioenfondsen voor lokaal 
overheidspersoneel, in VZW Actueel, Larcier, n° 3, 05 februari 2021, only available for 
subcribers on paper and for subscribers digitally on https://www.thematax.be/nl/welcome. 
 
Vredeseducatie 
 
Coeckelbergh, D. (a.o. eindredactie), Vredeswijzer 2, Gompel & Svacina, 2019, ISBN 978 94 
6371 188 3, 168 p. 
https://gompel-svacina.eu/wp-content/uploads/2019/12/3Dvredeswijzer2-600x750.jpg. 
 
Vrijwilligerswerk 
 
Coeckelbergh, D., Praktijkboek Vrijwilligersstatuut, Wolters-Kluwer, Mechelen, ISBN 
9789046572290, 2015, 696 p., no more available and/or sold out.  
 
Zelfzorg & zelfhulp 
 
Coeckelbergh, D. & Van Hemelrijck D., L’art du rebond, Nouvelle vie, Chapitre I, ISBN 978-2-
87496-426-8, Edipro Liège, 2020, 128 p., in https://www.edipro.eu/produit/612/art-du-
rebond-l/fr. 
 
 

https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.thematax.be/nl/welcome
https://www.edipro.eu/produit/612/art-du-rebond-l/fr
https://www.edipro.eu/produit/612/art-du-rebond-l/fr

