
 

                                                                                                            
 

 

Tom Verelst 
 

Leeftijd: 47 jaar 

3 kinderen (1 volwassen zoon, 2 jongere zoons waarvan een 

pleegkind), getrouwd 

Woonplaats: Kontich 

Geboren in: Nederland, op 12 jarige leeftijd naar België 

verhuisd 

Job: managing director IT-afdeling van de stad Herentals 

(stuurt een team van 30 medewerkers aan) 

Opleiding: politieke en sociale wetenschappen 

Rijbewijs, eigen wagen 

 
 

Tom wat betekenen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ voor jou? 

“Diversiteit slaat op mensen met een andere origine. Inclusie gaat over mensen met een beperking” 

 

Omschrijving (hobbies, interesses, life goals, familie, vaardigheden,..) 

• Tom is opgegroeid met een vier jaar jongere zus, die enkele jaren terug naar Nederland is verhuisd 

o Heeft buiten eigen gezin en ouders alle familie in Nederland 

• Autodidact op verschillende vlakken: viool, reparatie van huishoudtoestellen, maar vooral op ict-vlak is hij mee met alle 

laatste programmeertalen, coderen, mee met alle vakliteratuur 

o Vooral geïnteresseerd in hoe A.I. het leven van mensen gemakkelijker kan maken 

• ervaring: 12 jaar jobcoach, 4 jaar projectmanager, 6 jaar huidige functie 

• huidige job: 6 jaar geleden deed Tom mee aan het toegangsexamen bij stad Herentals, en hoewel hij niet over een 

diploma in de precies gevraagde richting beschikte, kon hij wel een master diploma voorleggen én behaalde hij de 

hoogste scores op de toelatingstest 

o Hij is blij om van zijn hobby z’n beroep te kunnen maken en tegelijkertijd met mensen te werken in 

teamverband 

• hobby: leren, fotografie, fietsen 

• hij en zijn vrouw droomden van een groot gezin 

o na 2 eigen kinderen wilden ze graag de liefde in hun gezin ook delen met een pleegkind 

o zo kwam Stef erbij: een hele toffe kerel van 16 die een erg goede band heeft met zijn broers 

o Stef heeft een autismespectrumstoornis – Tom verdiept zich graag in dit thema 

• ambitie: Tom wilt graag de ervaringen van hun gezin inzetten om te sensibiliseren rond pleegouderschap én rond 

autismespectrumstoornis 

 

Uitdagingen (angsten, zorgen, ervaringen die een blijvende impact hebben,..) 

• bezorgd om de werkomgeving waar zijn zoon terecht zal komen, bezorgd over of zijn kind zijn eigenheid wel zal mogen 

behouden op de werkvloer, of hij zal worden gewaardeerd en of zijn capaciteiten zullen worden ingezet 

• de ervaring om als 12-jarige jongen te verhuizen naar een ander land en ineens allemaal nieuwe vrienden te moeten 

maken, heeft een indruk nagelaten 

o zouden zijn vlotte netwerkskills hieruit zijn voortgekomen? 

o telkens hij met het gezin op bezoek gaat bij ‘tante Anja’ overvalt hem toch een ‘gevoel van thuiskomen’ dat hij 

maar moeilijk kan plaatsen 

• hoopt deze job nog lang te mogen uitoefenen 

• steunt erg op zijn vrouw voor het rondrijden van de kinderen naar alle respectieve lessen en hobbies 

• mensen zijn verrast door zijn accent 

 

 

 



 

                                                                                                            
 

 

 

 

Maatschappelijke betekenisgevers die spelen 

- Nederlands accent 

Maatschappelijke betekenisgevers die niet spelen 

- Zichtbare geloofsovertuiging 

- Behoren tot een ‘oudere’ leeftijdsgroep 

- Ongelijke verdeling genderrollen verantwoordelijkheden 

werk-gezin  

- Niet-Vlaams klinkende naam 

- Zichtbare etniciteit 

 

 

 

‘Randvoorwaarden’ die spelen 

- 3 jaar ervaring in huidige job, geen ‘groentje’ meer 

- Kan heel hard op de echtgenote rekenen voor huishoudelijke taken en rondrijden van de kinderen 

- Tevreden over huidige positie op de arbeidsmarkt 

- Buiten gezin geen directe familie in België 

- Autodidact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


