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Naam : Jonny Coulon 

Voorstelling : 

Als afgestudeerde Bachelor finance in 1996, heb ik het eerste deel van mijn loopbaan door gebracht 

bij 2 grote multinationals, elk bedrijf toonaangevend binnen zijn sector. 

Gestart bij Unilever in 1996, waar ik gedurende 12 jaar in diverse financiële posities in zowel 

binnenland als buitenland mijn eerste ervaringen heb opgedaan. 

Een zeer leerrijke periode, bij Unilever kreeg je elke 2 jaar een nieuwe groeitraject en een nieuwe 

uitdaging, dus afwisseling genoeg.  

Na 12 jaar Unilever besloot ik voor een nieuw hoofdstuk, en zette ik de stap naar het Ierse CRH, 

actief in de bouwwereld en vooral gekend vanwege hun overnames en snelle groei wereldwijd.  

Voor CRH heb ik vooral internationaal gewerkt als financieel directeur, dit was een uitermate 

boeiende en leerzame tijd. 

Eind 2016 heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik een nieuwe richting aan mijn loopbaan wilde geven, 

en via loopbaan-coaching mijn verdere traject onderzocht. 

Al snel werd het me duidelijk: ik wil niet meer voor een aandeelhouder/beursgenoteerd bedrijf 
werken, maar met en voor mensen, waardoor ik mijn blik op de arbeidsmarkt verlegd heb naar zorg 

en onderwijs. 

Zo belande ik in 2017 bij Werminval, het huidige Stroom – Maatwerk, een voormalige beschermde 

werkplaats met meer dan 500 personeelsleden, een bedrijf dat broodnodig een transformatie moest 

ondergaan. 

Als directeur Finance & IT kon ik mijn opgedane ervaringen uit de privé sector zeer goed ten dienst 

stellen om deze organisatie een nieuwe wending te geven. 

Na 1 jaar kreeg ik de vraag vanuit de raad van bestuur om een stap in de organisatie te maken en 

kwam op de stoel van algemeen directeur terecht. 

Met veel passie en energie voer ik deze functie reeds 4 jaar uit, en ben ik steeds opzoek naar groei 

mogelijkheden. 

Als directeur ken ik de samenwerking tussen directie en raad van bestuur, en besef ik hoe belangrijk 

een goede raad is voor de toekomst van de vereniging. 

Als doorwinterde financieel expert ben ik in staat de vertaling van boekhouding naar strategische 

financiële rapportages te maken, en kan met een kritisch oog budgetten analyseren. 



Ik leerde Muco vereniging in 2020 kennen via een zakelijke relatie, en begreep dat de vereniging op 

zoek was naar nieuwe profielen voor hun Raad Van Bestuur. 

Na een gesprek met de voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur, was het voor mij snel duidelijk 
dat ik mijn opgedane kennis uit de prive sector graag ten dienst wil stellen van deze vereniging, en 

zo trad ik begin 2021 toe tot het bestuur. Het eerste jaar heb ik vooral gebruikt om de vereniging 
beter te leren kennen, niet enkel door de Raden van Bestuur, maar ook door de diensthoofden te 

ontmoeten en de werking van hun departementen te leren kennen. Na één jaar kan ik concluderen 
dat de vereniging en de Raad van Bestuur behoefte hebben/hadden aan een doorwinterd financieel 

profiel om de organisatie mee te laten groeien.  

Daarnaast heb ik als Algemeen Directeur  van Stroom Maatwerk een goede kennis van de werking 

van vzw’s en het samenspel met Raad van Bestuur.  

 


