CURRICULUM VITAE

PERSONALIA

RENARD Ilse
Mechelsveldstraat 13
2800 Mechelen
Tel 0479/22.30.43
Ilse.renard@isix.be
° Mechelen, 7 juni 1967
Gehuwd met Patrick Severyns, 2 (stief)dochters, 2 kleinkindjes

STUDIES

Licentiate in de Romaanse Filologie aan de UIA te Wilrijk (Antwerpen) (1987-1990).
Graad : onderscheiding.
Thesis : Lo lúdico en la cuentística de Julio Cortázar, een literaire thesis die handelt over
het ludieke in de verhalenbundels van de Argentijnse auteur Cortázar.
Kandidate in de Romaanse Filologie aan de UFSIA te Antwerpen (1985-1987). België
Afdeling Moderne Talen met Latijn in de determinatiegraad van het Koninklijk Atheneum II (Lyceum) te Mechelen (19831985).
Afdeling Wetenschappen met Latijn in de oriënteringsgraad van het Koninklijk Atheneum II (Lyceum) te Mechelen (19811983).
ANDERE OPLEIDINGEN
Aggregatie HSO. Graad: onderscheiding.
Curso internacional online “ Especialista en Cooperación Descentralizada Unión Europea – América latina “– 8/10/2008 –
23/12/2008. Georganiseerd door Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea – América latina in
samenwerking met Campus por la paz y la solidaridad de la Universitat Oberta de Catalunya.
TALENKENNIS (score van 1 tot 5 waarvan 5 de hoogste score is)
Taal
Nederlands(moedertaal)
Frans
Spaans
Engels
Italiaans
Duits

Lezen
5
5
5
5
3
4

Spreken
5
5
5
4
2
1

Schrijven
5
5
5
4
2
2

VAARDIGHEDEN
Zeer goede kennis en gebruik van MS Office (Word, Excel, Power Point,…) internetapplicaties en gebruik fotoprogramma’s &
videobewerking.
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HUIDIGE POSITIE: Sinds 1/4/2012 zelfstandige. Consultant & zaakvoerder ISIX Consultancy www.isix.be (zie ook
Referenties Isix Consultancy) + meewerkend vennoot Werfix bvba www.werfix.be - Yogadocente (voor particulieren en
bedrijven) www.yogabalance.be .

Aantal jaren in huidige functie: 3 jaar 4 maand
PROFESSIONELE ERVARING
Datum
Functie

2003- 31/3/2012
Stafmedewerker VVSG-Internationaal - zie ook bloemlezing uit reacties bij mijn afscheid

Datum
Functie

1996- 2003
Sectiehoofd internationale betrekkingen Stadsbestuur Mechelen

Datum
Functie

1996- heden
beëdigd vertaler voor de Nederlandse, Franse en Spaanse taal bij de rechtbank te Mechelen.

Datum
Functie
Omschrijving

1993 (januari)- 1996
Verantwoordelijke grabbelpas Jeugddienst - Stadsbestuur Mechelen
planning, organisatie, begeleiding en evaluatie van Grabbelpas, een vakantie-initiatief voor
kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Zelf maakte ik deel uit van de nationale stuurgroep
die de krachtlijnen op het gebied van promotiemateriaal, theater- en animatieaanbod
bepaalde. Het was weliswaar een veelzijdige job, maar ze kon me niet genoeg voldoening
geven omdat ik mijn talenkennis zo goed als niet kon benutten.

Datum
Functie

1992
Lesgever Nederlands (aan Franstaligen) en Frans (aan Nederlandstaligen) in de bedrijfswereld
voor:
 Intercontact Language Services n.v. , Frankrijklei 40-b5-2000 Antwerpen, van 17/11/92
tot 18/12/92.

Datum
Functie

1990 – 1992
leerkracht Frans en Franse handelscorrespondentie interimair aangesteld aan het
 STIM en SITO + SITO sociale promotie (fulltime) te Mechelen van 21/09/90 tot
28/03/91
 SITO 9 te Antwerpen van 23/04/91 tot 30/06/91
 HIW (fulltime) te Wemmel van 17/09/91 tot 30/06/92

Andere:
-

Yogadocente
Ik ben meerdere jaren als gids verbonden aan DANSEMUZE, een internationaal zang- en muziekfestival
dat jaarlijks in augustus doorging te Mechelen. Toen Dansemuze ophield te bestaan, vroeg men mij als
Spaanse gids bij de Oogstfeesten van Sint-Katelijne-Waver, een naburige gemeente die elk jaar een
kleinschaliger festival organiseert.
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PROFESSIONELE ERVARING:
- Advies en begeleiding
o van lokale besturen m.b.t. internationale samenwerking en meer in het bijzonder de convenants
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse regering
o Strategische & operationele planning
o Initiatieven van gemeenten ondersteunen op het vlak van sensibilisering en van directe
samenwerking met partnergemeenten in het zuiden (werkbezoeken in binnen- en buitenland)
o Procesbegeleiding
o Monitoring en evaluatie (o.a. kennis van MSC, Outcome mapping, PCM)
o Kennis en ervaring verzamelen over de specifieke rol van lokale besturen op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking, zowel binnen een Belgische als Europese en internationale context
o Aan de stad: beleidsvoorbereiding en advies tov College van burgemeester en schepenen &
gemeenteraad

-

Vorming:
o vormingsbehoeften analyseren
o vorming over lokaal Noord-Zuidbeleid/ internationale samenwerking ontwikkelen en geven.
o Ervaring met diverse methodieken (van ex cathedra over brainstorms tot open space).
o Ervaring met lesgeven Frans & Franse handelscorrespondentie secundair en hoger onderwijs en
volwassenonderwijs
o Ervaring met lesgeven yoga

-

Netwerking :
o Bevorderen en ondersteunen van uitwisseling en netwerking tussen gemeenten in Noord en Zuid
o Netwerken met relevante actoren in binnen-en buitenland via vergaderingen, conferenties,
werkgroepen en specifieke werkbezoeken of gezamenlijke projecten:
 Binnenland 11.11.11, VVOB, VLIR-UOS, Coprogram, 4de pijlersteunpunt, HIVA, South
Research, Ace Europe,…
 Buitenland: zusterverenigingen als VNG NL, Finland, Spanje, Canada, Ecuador, ZuidAfrika…, internationale instellingen als Observatorio EU-América latina, ECDPM,
CEMR (Europese koepel lokale besturen) & UCLG (internationale koepel),
o Conferenties in eigen organisatie zowel voor VVSG als stad

-

Belangenbehartiging:
o Bij VVSG: belangen behartigen van lokale besturen tov Vlaamse en federale overheid (bvb
klankbordgroep impulsbeleid Vlaamse regering 2011-2012); frequent overleg met Vlaamse
regering in het kader van convenantenbeleid gemeentelijke Internationale samenwerking ( VAIS,
Div, Minister)
o Aan de stad : belangen van eigen sectie verdedigen tov college en gemeenteraad

-

Informatie en communicatie:
o Publicaties: artikels voor e-zine & tijdschrift VVSG, handboeken en pockets (zie verder)
o Opvolging evoluties EU-beleid en Ontwikkelingssamenwerking (o.a. opvolging Vlaamse en
Federale programma’s buitenlands beleid) om
o Brede informatie verzorgen naar 308 Vlaamse gemeenten (mailings, eerstelijnshelpdesk
gemeentelijke internationale samenwerking, werkbezoeken op vraag van geïnteresseerde lokale
besturen,…)

-

Vertalingen
o voor VVSG/ eigen sectie stad Mechelen & andere gemeentelijke diensten/ voor rechtbank

-

Aanvullend aan de stad “in the field”:
o Projectbeheer en projectconceptualisatie (internationale gemeentelijke samenwerking) –
procesbeheer OS & specifiek stedenbanden
o Organisatie & coördinatie van programma’s (Vlaams – federaal)
o Opmaken van subsidiedossiers voor Europese jumelageprojecten en Internationale projecten
betreffende Ontwikkelingssamenwerking).
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o
o
o
o

Onthaal en begeleiding van internationale delegaties
Voorbereiding en/of begeleiding gemeentelijke missies naar buitenland
Ondersteuning van NGO’s & samenwerking & overleg met NGO’s (niet-gouvernementele
organisaties als Artsen zonder grenzen, Damiaanactie, Vredeseilanden,…)
Algemeen management (van sectie Internationale betrekkingen stad: administratie, boekhouding,
personeel)

SECTORERVARING:
- 19 jaar ervaring internationale samenwerking
- 19 jaar ervaring Lokaal bestuur en “capacity building” in de brede zin
- Meer dan 22 jaar ervaring in les geven (hoofdzakelijk volwassenen, 3 jaar ook jongeren)
SPECIFIEKE ERVARING EN VOORBEELDEN VAN UITGEVOERDE OPDRACHTEN:
Land
Internationaal

Datum
2003-2011

België

Okt 2011

Afrika en LatijnsAmerika (Ecuador,
Nicaragua,
Marokko, ZuidAfrika, Gambia,
Senegal, …)
China, Japan, V.S,
NL, Spanje,
Kroatië, Bolivië
Europese
samenwerking
Mechelen (15
steden uit 11
landen)

2003- 2011

Bolivië
(stedenband
Mechelen)

1997 - 2002

V.S. + Japan
(jumelages
Mechelen)
België

Juli-aug
1998-992000
2001-2002
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1996-2002
Juli 2000

Naam en korte beschrijving van het project
- werkgroepen Europese en internationale koepels CEMR
en UCLG (North-south working group, Capacity and
Institutional building group,…)
- Internationale conferentie “Winning through Twinning” - 19
tem 21/10 in Gent - eigen organisatie van team VVSG
internationaal met steun van Vlaamse en federale
regering. Alle Zuidelijke partners (Afrika, Latijns-Amerika
en Azië) van Vlaamse gemeenten op uitgenodigd.
- Werkbezoeken aan partners van Vlaamse gemeenten
(stedenbanden) in het kader van de Vlaamse Convenanten
gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
- Ontvangsten van delegaties uit Afrika, Latijns-Amerika bij
VVSG of in een Vlaamse gemeente
Voorbereiding missies naar partnersteden in buitenland en/of naar
congressen, zowel voor ambtenaren als collegeleden stad Mechelen
+ onthaal delegaties uit buitenland
Conceptualisatie, coördinatie & organisatie van “Young European
Convention”. Dit betrof de simulatie van een Europees Parlement
voor 50 jongeren. (selectie deelnemers, voorbereiding & begeleiding
commissiedebatten, samenstelling recreatief programma,
subsidieaanvraag , uitnodiging Ministers als gastsprekers, evaluatie,
…) i.s.m jeugddienst
- Conceptualisatie project gemeentelijke internationale
samenwerking (G.I.S) met Sucre uit Bolivië : stad
Mechelen ondersteunde stad Sucre bij de uitbouw van het
beleid cultuurtoerisme.
- Projectformulering & planning strategie
- Beheer subsidiedossier Federale Regering + Vlaamse
Regering
- Projectbeheer & leveren van expertise
- Vertaling & tolkwerk
- Voorbereiding missies van en naar Bolivië ism dienst
toerisme (oa organisatie studiedag G.I.S. met publieke en
private sector te Sucre)
- Financieel beheer project
Voorbereiding & begeleiding uitwisselingsprojecten voor jongeren
van 16-22 jaar, incoming + outgoing
-

Ontwikkeling beleidsnota Internationale Relaties en aparte
nota Ontwikkelingssamenwerking (O.S.)
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-

-

-

-

Systematische uitvoering van beleidsnota O.S. : oprichting
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
Mechelen, voornoemd Projectbeheer Bolivië, uitwerken
duurzaam aankoopbeleid i.s.m milieuambtenaar,
sensibilisatieacties organiseren rond O.S. naar bevolking
toe (o.a organisatie optreden Boliviaanse groep “Los
Masis” in het kader van de afsluiting van het Belgisch
Voorzitterschap van de Europese Ministerraad O.S.
december 2001, op vraag van Kabinet Boutmans Federale
regering).
gastspreker op studiedagen bvb “Jumelages : een nieuwe
dynamiek “, een initiatief van de cel Europese en
Internationale Samenwerking van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) , met de steun
van de Europese Commissie. 7/2/2001
ontwikkeling & beheer subsidiedossier Bolivië in het kader
van G.I.S federale regering
ontwikkeling strategisch plan & actieplan voor Vlaamse
Convenant ontwikkelingssamenwerking & uitwerking
ervan
expert ontwikkelingssamenwerking binnen interne
werkgroep Vlaams Convenantenbeleid, met
vertegenwoordigers van VVSG, Vlaamse regering en 6
steden en gemeenten

Publicaties
- artikels rond jumelagebeleid en Internationale samenwerking in “ Lokaal” , “De Europese Gemeente”, “De
nieuwe gemeente” , tijdschriften van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
- “Noord-Zuidhandboek voor lokale besturen “, Jan Demets, Betty Dewachter, Bart Palmaers, Ilse Renard,
Politeia 2003
- Pockets Noord-Zuid Reeks :
o “Handleiding voor werkbezoeken”, Ilse Renard en Tine Van Laer, Politeia 2003
o “Basics Noord-Zuidbeleid” , Betty Dewachter, Bert Janssens, Christophe Ramont, Ilse Renard,
Politeia 2011
o Stedenbanden”, Ilse Renard ism Betty Dewachter, Bert Janssens, Christophe Ramont, Politeia
2011
o meegewerkt (van in stuurgroep tot bij eindredactie voor politeia) aan de pocket “gemeenten
ondersteunen vierdepijlerorganisaties” (auteurs Jacques Mevis en Valentien Goethals, 11.11.11)
PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN
Leergierig, doorzettend, zelfstandig, creatief, sociaalvoelend, assertief, sterk in communicatie, diplomatisch, teamspeler.
VRIJETIJDSBESTEDING
Voornamelijk yoga (sinds begin jaren 90 ), joggen, salsa dansen, zwemmen, Zumba; Natuurwandelingen /fietstochten
maken, sauna, foto- en videomontages…
Lezen; gidsen van buitenlandse groepen (vroeger)
Reizen om andere culturen te leren kennen, monumenten te bezichtigen, musea te bezoeken, natuurgebieden te
bewonderen of mijn taalkennis te vervolmaken.
VARIA
In het bezit van een rijbewijs B.
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