OPLEIDINGEN/CURSUSSEN
Sept. 2018 – heden

Jaaropleiding coaching “Jij Natuurlijk” – coachen in en met de
natuur

Sept. 2018 – mrt. 2019

Opleiding tot docent babymassage bij Hartpad
(www.hartpad.nl)

Dec. 2017

Cursus schrijven van “Verhaal op maat”

Mrt. 2017

Training tot Kindbehartiger, belangenbehartiger van kinderen
in echtscheidingssituatie

Jan. 2017

Basisopleiding Emotionally Focused Therapy (EFT), een
wetenschappelijk onderbouwde methode voor relatietherapie

2013 – 2014

Beleidsacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie,
leergang beleid als professie

2009

Opleiding Jeugdbescherming (interne opleiding Raad voor de
Kinderbescherming), bestaande uit diverse modules, zoals
houding en gesprekstechnieken, omgaan met agressie,
enzovoort.

Mei 2009

Module Huiselijk geweld (interne training Raad voor de
Kinderbescherming)

2006 – 2007

PO2002 (politieonderwijs 2002), niveau 5, recherchekundige
analist, Politieacademie te Apeldoorn (niet afgerond)

2001 – 2006

Sociologie, afstudeerrichting Verzorging & Beleid, Universiteit
van Amsterdam
Keuzevakken: Jeugdrecht, Verzorgingsproblemen en -praktijk
Afstudeerdatum: 15 maart 2006
Scriptieonderwerp: de maatschappelijke gevolgen van kanker
voor ex-kankerpatiënten.

1997 – 2001

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Ichthus Hogeschool,
Rotterdam.
Afstudeerdatum: 6 juli 2001.
Afstudeerproject: het opzetten van een mentoraatproject
voor Marokkaanse kinderen (6-12 jaar) uit
achterstandswijken met leer- en gedragsproblemen.

(Relevante) WERKERVARING
Mei 2019 – heden
Docent babymassage, gecombineerd met inhoudelijke
bijeenkomsten rondom ouderschap en relaties;
Okt. 2017 – okt. 2018

Ouderbegeleider en Kindbehartiger vanuit eigen praktijk
Visser aan Zee (www.visseraanzee.nl)
 Gespreksvoering met ouders en kinderen in de context
van een voorgenomen scheiding;
 Ondersteuning van ouders en kinderen in een situatie
van verstoorde samenwerking als gevolg van een
scheiding.

feb. 2009 – okt. 2017

NEVENACTIVITEITEN
Mei 2018 – heden
Sept. 2017 – heden
Mei 2015 – heden
Sep. 2011 – sep. 2013
sep. 2006 – sep. 2008
sep. 2001 – sep. 2008
aug. 1999, 2000 en 2001

Raadsonderzoeker
Raad voor de Kinderbescherming, locatie Haaglanden
 Het doen van onderzoek naar de opvoedingssituatie van
kinderen in zorgelijke situaties (verwaarlozing,
mishandeling, misbruik, vechtscheidingen) en op basis
daarvan rapporteren en adviseren aan rechtbank en/of
ketenpartners.
 Het (intern) organiseren van themaochtenden vanuit de
commissie deskundigheidsbevordering.

Begeleider van bijeenkomsten rondom ouderschap, relaties
en huiselijk geweld in het kader van Centering Pregnancy 1
Vrijwilliger (mentor) bij Werkplaats De Mussen. Werkplaats
De Mussen wil mensen uit de Schilderswijk die werk zoeken
ondersteunen bij het vinden van een geschikte baan.
Actief lid van Theatersportvereniging Ontzettend Nodig (als
secretaris in het bestuur en acteur/speler)
Mentor van een student vanuit samenwerkingsafspraken
tussen Giving Back (www.givingback.nl) en Ministerie van
Veiligheid en Justitie.
Actief lid van Haagsche Countryclub Groen-Geel (hockey).
Actief lid van Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus,
waaronder Secretaris-Lid Intern in het dagelijks bestuur van
Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus (2003-2004).
Begeleider van verstandelijk gehandicapten (vrijwillig) op
vakantiekampen (voetbalkamp, paardrijkamp).

AANVULLENDE INFORMATIE
Eigenschappen/vaardigheden die mij kenmerken: sociaal, humor, empathie, analytisch
sterk
Interesses: improvisatietoneel, (s)cryptogrammen, schrijven van columns, lezen (NRC
next, Psychologie magazine, literatuur/lectuur), discussiëren over actualiteiten/
maatschappelijke onderwerpen

1

Centering Pregnancy is een vernieuwde vorm van prenatale zorg. Na een eerste individuele controle
bij je verloskundige word je ingedeeld in een groep van 10 tot 12 vrouwen die ongeveer net zo ver zijn
in hun zwangerschap als jij. Tijdens je zwangerschap kom je 10 keer bij elkaar en krijg je informatie
over je zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna.

