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Carlo van Tichelen
"Jong geleerd, oud gedaan" is een spreekwoord dat zeker geldt voor Carlo van
Tichelen. Samen met een buurjongen verkocht hij al op 15-jarige leeftijd bloemen op
de Herentalse zondagsmarkt. Samen met een al even ondernemende klasgenoot ver-
kocht hij op 18-jarige leeftijd glasboren aan bedrijven in België en de buurlanden.

Presenteren en entertainen werd hem ook met de paplepel ingegeven. Hij volgde cur-
sussen bij de Academie voor Woord, nam regelmatig deel aan theatervoorstellingen
en heeft reeds meer dan 300 voorstellingen als goochelaar-illusionist achter de rug.

De combinatie van zin voor ondernemen en belangstelling voor het creatieve leidde
tot de oprichting van een eigen full-servicebureau Phobos, dat ondertussen al 15 jaar
bestaat. Bij Phobos werken een zestal mensen met verschillende specialisaties. Samen
vormen ze een enthousiast team dat reclamecampagnes voor de consumenten- en
bedrijfsmarkt tot in de puntjes verzorgt.

Een bedrijf als Phobos leiden vraagt veel tijd, maar Carlo weet dit te combineren met
een lidmaatschap van verschillende service- en businessclubs. Hij is een geëngageerd
netwerker en heeft ook enkele bestuursmandaten opgenomen. Hij is bijvoorbeeld
bestuurslid van van VOKA (Kamer van Koophandel Kempen) en VEV (Vlaams
Economisch Verbond).

Wie het bovenstaande leest, zal dan ook niet verwonderd zijn dat Carlo vaak heeft
deelgenomen aan nationale en internationale debattornooien. Carlo is een geboren
debater en één van zijn favoriete citaten is een uitspraak van kardinaal Richelieu in
de 16de  eeuw: "Geef me zes regels tekst van een eerlijk man, en ik wijs er iets in aan
dat voldoende is om hem op te hangen."

De drang om kennis te maken met nieuwe dingen deed Carlo verschillende cursussen
en trainingen volgen. Zelf trainingen gaan geven was de volgende stap. Eerst gaf hij
trainingen binnen Junior Chamber International, maar geleidelijk aan deden allerlei
organisaties, scholen beroep op hem als trainer of gastdocent. Van Tichelen Consult
zag het daglicht en staat vandaag de dag garant voor een gevarieerd aanbod van
trainingen voor verschillende doelgroepen en met verschillende doelstellingen. Eén
doelstelling is een constante in alle trainingen: nieuwe energie!

"Only those who dare to walk, can leave a footprint."
Carlo van Tichelen, Phobos




