
CV   Wim Rombaut   2023         www.wimrombaut.be   wim@wimrombaut.be  

 
 

1 

Wim Rombaut 
 

Mental coach, trainer, spreker, consultant    
 

                

 
 

 
Filosofie en missie 

 
Sinds 1999 inspireer en stimuleer ik ondernemers, teams, managers en topsporters om op een gezonde 
en duurzame manier beter te presteren en het beste uit zichzelf en hun team te halen. Mentaal, 
emotioneel en fysiek in topvorm zijn is de uitdaging. Presteren én pauzeren op een authentieke, 
constructieve en enthousiaste manier. Dat is de basis van wat ik PACE leiderschap noem. 
Sinds 44 jaar ben ik gepassioneerd door psychologie, neurowetenschappen, stress, communicatie en 
mentale coaching.   
 
COACH: de combinatie van mentale coaching en fysieke activiteit geeft een sterk effect.   
TRAINER: met sessies van een uur tot twee dagen, bereik ik mensen die tips en technieken écht willen 
gaan toepassen. Mijn pedagogische opleiding in de lichamelijke opvoeding en psychologie komt 
daarbij goed van pas.   
 
 
Adres         9890 Gavere, Steenberglos 7  
Geboren     1958  
Mobiel & Whatsapp         +32 475 609 611 
Backfun  BV                 BE 0472 470 469         www.wimrombaut.be  
 
  

Talen 
Nederlands moedertaal 
Engels vlot, personal coaching, faciliteren en public speaking  
Frans en Duits vlot in personal coaching en faciliteren  

 
Als ex-sportcoach in waterpolo op internationaal niveau en als ex-ondernemer blijf ik geboeid door de 
psychologie en filosofie achter ‘hoe mensen beter presteren’. Gezond stress management is hierbij 
‘key’. Met www.zentraining.be startte ik tijdens de COVID pandemie omdat het een niet therapeutische 
en toegankelijke manier is om beter met stress om te gaan. 
 

WORKSHOPS, PRESENTATIES en DAGSEMINARIES 

Focus en relax  Mentaal en fysiek gezond in balans: workshops Stress management, één uur 
tot één dag. 

Check video https://youtu.be/VUCcFlvgvkQ    okt. 2022 in NL.  

2-daagse Zentraining Focus - en ontspanningstechnieken, verbindende communicatie, teamspirit.  

      

http://www.wimrombaut.be/
mailto:wim@wimrombaut.be
http://www.wimrombaut.be/
http://www.zentraining.be/
https://youtu.be/VUCcFlvgvkQ
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Keynote speaker 

 

Ik ben gepassioneerd door communicatie en interactie. Luisteren is 

nog belangrijker dan spreken. Mijn missie: managers en leiders 

inspireren, stimuleren en uitdagen om door te zetten, goed met stress 

om te gaan en focus te houden, om hun doelen te bereiken. 

Deelnemers ondervinden plezier op het moment zelf wegens de 

intensiteit van de beleving en een vleugje humor, hetgeen het 

leerproces bevordert. Men vertrekt met eenvoudige, krachtige tips en 

quick wins.  Het resultaat: betere communicatie, betere teamspirit, 

hogere inzet van je medewerkers: kortom alles waardoor burn-out, 

roddel en klaagcultuur minder kans krijgen.  

 

Ervaring, hobby, passie en drive 
  

Spreker en trainer 
 
 

o Sinds 2020 wekelijks Zentraining als groepsles. 
Muziek, Zen techniek, positieve mindset combineren met ademhaling, beweging, 
ontspanning. Sessies van één uur.  
 

o Spreker met met passie en creativiteit: out of the box.  
               Tailor made >  http://www.wimrombaut.be/speaker/  

 
o Meer dan 150 keynotes sinds 2014    

in Vlaamse scholen, bedrijven, en publieke sector. 
 

 
 

Podcasts en meer op You Tube kanaal  
 

Professor Lieven Annemans legt uit hoe wij dezelfde filosofie en waarden delen, op mijn You 
Tube kanaal vind je o.a. het gesprek met hem.   
https://www.youtube.com/channel/UC1NttKCwI0uRekwLhuIPpiw voor muziek, podcasts en 
ingesproken meditaties 

 
  

Muziek producer 
 

o Eind 2021 gestart met opnames van muziek om Zentraining sessies te begeleiden. Mijn rol: 
inspireren, coachen en productie leiden van muzikant Elie De Prijcker en technicus en studio 
eigenaar Steven Meuleman om in april 2022 een L.P. klaar te hebben digitaal. Across Eternal 
Times is op alle streaming diensten te vinden.  

http://www.wimrombaut.be/
mailto:wim@wimrombaut.be
http://www.wimrombaut.be/speaker/
https://www.youtube.com/channel/UC1NttKCwI0uRekwLhuIPpiw
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o Augustus 2022 uitbrengen van de L.P. op vinyl.  https://zentraining.be/products/across-
eternal-times-vinyl  

o Project 2023 nieuwe muziek maken en uitbrengen met als doel: stress reductie op een 
aangename en creatieve manier 

 
Life long learning 
 

Psychologie 1ste kandidatuur K.U.L. Leuven  1978   - gestopt na tweede zit statistiek -  
Leraar lichamelijke opvoeding Normaalschool Antwerpen cum laude 1980 

o Score bij professor in psychologie en pedagogie Jef Brouwers: 100/100 
  

Multi-disciplinaire opleidingen tussen 1995 en heden   
 

o Sales and marketing fitness business IHRSA U.S.A. San Fransisco & Las Vegas 
o Sales and marketing training INLINE Germany – als eigenaar Passage te Gent - 
o NLP training Belgium – als voorzitter van beroepsvereninging ‘Huis van de fitness’ 
o Non-violent communication in Antwerpen 
o 10 lessen Zen Meditatie in Tilburg (NL)  in 2010  www.zen.nl    wat leidde tot eigen 

benadering Zentraining, zie https://zentraining.be/  tijdens eerste COVID-golf opgezet 
in 2021. 

 
Intense opleidingen met eindevaluatie en certificaat 

 
- Coaching, communicatie, advies 

o Coachopleiding ‘inspirerend coachen’  https://inspirerendcoachen.be/    2012 
o Consultant and Coach Training Systemic Work Königswieser und Network  Austria  

https://www.koenigswieser.net/en/    communicatie en advies                  2015 
 
 

- Coaching, advies en communicatie in de wijnwereld 
o Sommelier Conseil   https://www.universite-du-vin.com/  3 j. opleiding diploma  2017 
o Wine expert WSET level 3 certified,  WSET international wine institute  J  2019  

 

 
Werk ervaring 

 
- Sportfunctionaris als adjunct te  Beveren Waas 1982 – 1984 
- Teamcoach nationale waterpolo team dames Belgium 1984 – 1986. 

Wereldkampioenschappen in Madrid in 1986 met zevende plaats als resultaat.    
- Oprichter en eigenaar van vier  fitness clubs en twee klimmuren. Passage Fitness Gent in 1995 

opgericht en overgelaten aan vennoot (later bekend als ‘’de Fitnesskoning’) 
- Oprichter en voorzitter beroepsvereniging ‘Huis van de fitness’ 1995 - 1999 
- Coach, consultant, trainer, public speaker sinds 1999  
- Gast docent aan de U Gent in  2012 bij HOWEST 2013/2014/2019 
- Tot op heden voor publieke sector en privé diensten als personal coach en teamcoach 
- Zentraining als concept voor beter met stress omgaan en websites opgezet als ondersteuning 

van de persoonlijke coaching 
 
Meer info in detail op https://www.ontstress.be/over-zestcoach/   
 
 

http://www.wimrombaut.be/
mailto:wim@wimrombaut.be
https://zentraining.be/products/across-eternal-times-vinyl
https://zentraining.be/products/across-eternal-times-vinyl
http://www.zen.nl/
https://zentraining.be/
https://inspirerendcoachen.be/
https://www.koenigswieser.net/en/
https://www.universite-du-vin.com/
https://www.ontstress.be/over-zestcoach/
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Projecten    
 
Nestlé H.Q. Suisse      2014     
Speeches @ Gold Asset Global Training 
Two days training presentation skills for the global trainer team 
  
Bong retail solutions    2013 until present 
Coaching top management 
Teamcoaching: yearly team event 
Recruitement new team members 
 
Engie  >  Axima and Fabricom   2012 – 2015 
Teamcoaching  
Teambuilding 
 
Showpad    2014 – 2017   
 
A successful scale-up  https://www.showpad.com/ 

o Since the start: coach of the CEO. You see us on the first image of the website  
www.wimrombaut.be 

o Teamcoach on the executive offsites (board meeting of 48 hours) 
o Trainer constructive communication and feedback & Trainer ‘speaking with impact’ 
o Culture coach: developing and applying the values: co creation with founders and team 

 
 
 
 
TOT SLOT  
Verleden – heden - toekomst 
 
Wat ik in het verleden heb gedaan kan men hierboven nalezen, dat heeft me gevormd tot wie ik 
vandaag ben. Check ook Linked In voor posts en reacties van klanten. 
 
Vandaag ben ik 64 en voel ik me 46 dankzij mijn sportieve activiteiten op de fiets en door dagelijks 
core stability en krachttraining thuis. Mentale fitness doe ik dagelijks via meditatie en ademtraining. 
 
De komende jaren zal de focus liggen op training geven om beter met stress om te gaan. Met het 
arsenaal aan zentechnieken, onze eigen muziek, en mijn passie om tailormade jouw verawachtingen 
zo goed mogelijk te helpen realiseren. Af en toe een persoonlijke coaching wil ik er graag bij nemen als 
die vraag komt. 
 
Op 1 september 2023 ben ik officieel met pensioen, maar met mijn BV Backfun ga ik gewoon door met 
mijn passie en actie.  
 
Zin in een gesprek?  0475 609 611 en we spreken af. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Wim 
 
  

http://www.wimrombaut.be/
mailto:wim@wimrombaut.be
https://www.showpad.com/
http://www.wimrombaut.be/
/Users/wimrombaut/Documents/Open%20training/o%09https:/www.linkedin.com/in/wim-rombaut-34b3524
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