CURRICULUM VITAE
Werkzaamheden & (Toekomstige) Opdrachten
2017

2016
2015
2014
2013

2013 – 2017
2012 - 2014
2011 - heden
2012
2008 - 2011

2010

Pionier BOV (Bewust Ondernemende Vrouwen) te Badhoevedorp
Deugdenproject introductie bij de Graafschap te Doetinchem
3-daagse training Pace of Grace/Adempauze te Nijmegen
Training Toon Hermanshuis te Amersfoort
Teambegeleiding basisschool te Amsterdam
Deugdenbasis training in het onderwijs te Roosendaal
Cursus rouw bij Rubicon te Venray
Deugden workshop over Waardig Einde te Haarlem
2-daagse training bij hospice te Amsterdam
Teambegeleiding basisschool te Beverwijk over rouw
Radio interview bij radio Atlantic Healing over HSP
Deugden in de ouderenzorg bij Reinalda te Haarlem
Deskundigheidsbevordering Trias Jeugdhulp Zwolle
Opvoeden en deugden workshop bij Home-Start Alkmaar
Workshops houden bij het Eigentijds Festival te Vierhouten
Deugden-teambegeleiding Fysiocentre te Nieuw-Vennep
Deugden-Workshop voor coördinatoren van Home-Start te Utrecht
Lezing ‘Kinderen en jongeren rouwen ook’ op symposium van AvL
te Amsterdam
Lid van de trainerspool van de Inloophuizen (IPSO)
Oprichten van en participeren in het Omega-Collectief
www.hetomegacollectief.nl
Basiscursus ‘Persoonlijke Groei” www.deugdenproject.nl
Deugden-ontwikkelingscursus bij hospice het Veerhuis te
Amsterdam
Coördinator Kindergedeelte van het Adamas-Inloophuis te NieuwVennep, www.adamas-inloophuis.nl
Projecten ontwikkeld en begeleid:
* Film van en voor jongeren met kanker “AdamasBeat the Movie”
* Leskoffer i.s.m. de bibliotheek te Haarlemmermeer de
“Kankerzooikoffer”
* Theatervoorstelling door kinderen die met kanker in hun leven te
maken hebben: “De Bonte Stoet; het gevoel van leven”
* Training voor de vrijwilligers van het kindergedeelte van
inloophuizen
Coachen van de nieuwe coördinator van het kindergedeelte van het
Adamas-Inloophuis te Nieuw-Vennep

2008 - 2012

1997 - 2017

1995 - 2007

2005 - heden
2013 - 2016
2013 - heden
2001- heden

GZ-psycholoog voor de kinderen, jongeren en gezinnen bij het
Ingeborg Douwes Centrum te Amsterdam,
www.ingeborgdouwescenrum.nl
• Broodje Kennis (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
• Workshop verpleegkundigen, Kanker in het gezin (VUMC)
Eigen Praktijk Kind en Afscheid voor verliesverwerking bij kinderen,
jongeren en volwassenen te Badhoevedorp.
Werkzaamheden binnen de praktijk:
* Individuele rouwbegeleiding van kinderen, jongeren en
volwassenen * Rouwbegeleiding binnen gezinnen waar iemand
overleden of stervende is.
* Begeleiding van kinderen/jongeren die met een echtscheiding te
maken hebben.
Werkzaamheden vanuit mijn praktijk naar buiten toe:
* Workshops over kinderen en rouw o.a. bij Altra te Amsterdam
* Deskundigheidsbevordering kinderen en rouw o.a. bij IKA te
Amsterdam, School Maatschappelijk Werk te Utrecht, de William
Schrikker Groep te Diemen
* Schoolbegeleidingen bij een overlijden o.a. bij de Zwaluw te Nes
a/d Amstel, ’t Joppe te Nieuw-Vennep, de Opmaat te NieuwVennep
* Lezing kinderen en rouw o.a. voor de gedragspsychologen te
Amsterdam (NIP), Palliatieve Zorg
* Teambegeleiding o.a. bij revalidatiecentrum de Trappenberg te
Huizen, Hospice Bardo te Hoofddorp, t’Klavertje vier te Hoofddorp
* Lotgenotengroepen voor rouwverwerking voor kinderen en
jongeren te Badhoevedorp, Bussum en Bilthoven
* Ontwikkelen en uitvoeren van project Gezinsweekenden,
meegewerkt aan een Netwerkuitzending over een Gezinsweekend
(2004)
* Netwerklid van Stichting Achter de Regenboog te Utrecht
www.achterderegenboog.nl
Werkzaamheden:
* Telefonische hulp -en advieslijn
* Trainingen ontwikkeld en gegeven voor hulpverleners en
andere geïnteresseerden rondom rouwverwerking bij
kinderen en jongeren en stervensbegeleiding binnen gezinnen
(Regenboogtraining en Slingertouwtraining)
* Vrijwilligerstrainingen ontwikkeld en gegeven
* Pedagogisch Verantwoordelijke en Ouder
Verantwoordelijke binnen de landelijke kinderweekenden
Docent RINO-Noord Holland te Amsterdam voor de cursus ‘Rouw
en verliesverwerking bij kinderen en jeugdigen’
Docent voor de 2-daagse workshop ‘Omgaan met rouw bij
kinderen’. www.dekindercoaches.nl
Docent RINO Noord-Holland voor de cursus ‘Ernstige ziekte binnen
het gezin, de steen in het water’ www.rino.nl
Medeauteur van het methodenboek “Het leven duurt een leven
lang” www.hetlevenduurteenlevenlang.nl

Cursussen en opleidingen
2017
2017
2016
2014
2011 - 2012
2010
2010
2009
2008
2007
2002-2004
1994 - 1996
1985 - 1991

Benoemd tot Master facilitator Virtues Project International (Europe)
Reis van de heldin, opleiding in het ondernemerschap
Week-opleiding Intuïtieve en energetische groei te Kythera,
Griekenland
Leergang HSP bij Antoine van Staveren van EszenzZ, certificaat
8-Daagse Training Deugden binnen bedrijven, certificaat
Deugdenproject Verdieping , 3-daagse, certificaat
Mindfulness training voor ouders en kinderen, certificaat
Deugdenproject verdieping, 3-daagse, certificaat
EMDR Basistraining, certificaat
Een taal erbij (Werken met Duplo-poppetjes), certificaat
Deugdenproject 2-daagse, certificaat
KIES-coach training te Boxtel, certificaat
In het kader van de overgangsregeling GZ-psycholoog cursussen en
een opleiding bij de RINO-Noord Holland te Amsterdam: diploma
GZ-psycholoog 2004
Trainingen bij Stichting Achter de Regenboog te Maarssen
Pedagogische Wetenschappen,– diploma
Aanvullend examen: Jeugdrecht, Kinderpsychiatrie en Creatieve
Therapie

