PROFIELSCHETS
Ik word gelukkig van anderen te
helpen en ondersteunen. Elkaar
te versterken in de begeleiding
en bij mensen zelfvertrouwen te
laten groeien.
Met mijn rust en mensgerichte
houding leef ik mee in de ander
zijn verhaal. Lusiter ik, vraag ik
door om meer te weten te komen.
Om de zelfredzaamheid te
vergroten.
Eerlijkheid, respect & vertrouwen
zijn mijn waarden, hiermee ga ik
graag samen in teams op zoek
naar oplossingen en
mogelijheden. Open te
oveleggen, kennis te delen en
ervaringen uit te wisselen.
Ik heb potentie en wil graag
verder in de hulpverlenende zorg.
Wie bied mij de mogelijkheid?

VERBINDER | FLEXIBEL | OPLOSSINGSGERICHT
WERKERVARING

OPLEIDINGEN

2021

2021 - 2025

HUISHOUDELIJKE VERZORGENDE
BIJZONDER (HV2)
ATZB THUISZORGBUREAU

HBO SOCIAL WORK
HOGESCHOOL INHOLLAND

Bieden van huishoudelijke zorg bij
cliënten met of in complexe situaties.
Ondersteunende huishoudelijk
werkzaamheden verzorgen; volledig
gecoördineerd en overgenomen.

PERSOONLIJK BEGELEIDER
STAGE KONINKLIJKE KENTALIS
Vroegbehandeling voor jonge kinderen
met taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Helpen hun woordenschat te verbreden
en werken aan de communicatie én het
zelfvertrouwen van de kinderen. Het
doel is dat communiceren weer leuk
wordt en het weer gaan doen. Dit blijven
stimuleren op een speelse wijze met
woorden, gebaren en andere nonverbale communicatie vaardigheden.

MAATSCHAPPELIJK OUDERKINDATELIER
STAGE STICHTING PIËZO
Ondersteunen bij wijkgerelateerde
hulpvragen, talenten/vaardigheden
helpen ontwikkelen om de participatie te
vergroten. Voor kinderen uit de wijk,
activiteiten verzorgd op de woensdag.

2007 - 2020
GRAFISCH VORMGEVER
GROENRIJK RETAIL B.V. BOSKOOP
Grafisch vormgeving voor interactieve
folder, UI-website en social media
content en winkelvloer presentatie.

KENNISMAKEN?

Commerciële teksten schrijven ten
behoeve van de verkoopbevordering.
Fotografie verzorgd/begeleid en
toegepast in marketingmaterialen.
Magazine redactie, winkelvloer en social
media content gemaakt.

Mensen leren zichzélf te helpen, te
begeleiden en ondersteunen met
vraagstukken over hun leefomgeving.

2000 - 2004
RECLAME, PRESENTATIE &
COMMUNICATIE MBO4+
INCL. AOV-DIPLOMA
NIMETO UTRECHT
Vormgeven, visualiseren en presenteren
van een commercieel reclameconcept
met een strategisch marketingplan.

1998 - 1999
HAVO ENGELS DIPLOMA
MEANDER COLLEGE ZOETERMEER

1993 - 1997
MAVO DIPLOMA - STEDELIJK
COLLEGE EMMAUS ZOETERMEER

TRAININGEN
2021
EFFECTIEVE
GESPREKSVAARDIGHEDEN BVO
Verschillende gesprekstechnieken
toepassen om communicatie-problemen
en conflicten op te lossen.

ZAKELIJK SCHRIJVEN (HBO) NCOI
Tekst afstemmen op het doel en de lezer,
met een logische structuur en indeling
en begrijpelijk te formuleren.

ONDERSTEUNEND HULPVERLENER
NIVEAU 1 NATIONALE ZORGKLAS
Training om verantwoord te kunnen
helpen in de zorg. Met alle basisvaardigheden die nodig zijn om te
werken in de zorg.

KENNISMAKEN?

VERBINDER | FLEXIBEL | OPLOSSINGSGERICHT
TRAININGEN

COMPETENTIES

2020

BEMIDDELAAR

NMG GEBARENCURSUS GGMD

Ik zoek altijd naar het goede (zelfs
in de slechtste mensen). Manieren om
mensen respectvol te verbinden,
verbeteren en te ondersteunen. Mensen
zien groeien weer tevredenheid en geluk
bij hun te zien is mijn drijfveer.

NL met ondersteunende gebaren.

COMMUNICATIE CURSUS
CLEAN-LANGUAGE
OSKAM ORGANISATIEADVIES
Methodiek waarbij je open en
oordeelloos de belevingswereld van de
ander leert ontdekken.

SCRUM - GOOD HABBITZ
Grote projecten overzichtelijk maken.

DE ANDER BEGRIJPEN NEW HEROES

SAMENWERKEN
Ik vind het belangrijk elkaar te
stimuleren en te ondersteunen in
samenwerkingen. Het delen van kennis
en expertise zorgt voor betere prestaties
en versterkt het vertrouwen in elkaar.

Effectievere communicatie.

MINDMAPPEN - GOOD HABBITZ
Ordenen van hersenspinsels, feedback
geven en samenvatten.

2019
ADOBE CC UPDATE TRAINING
COLLEGE OF MULTIMEDIA
focus op online media.

FLEXIBILITEIT
Ik ben flexibel en denk graag in
oplossingen. Als de situatie erom vraagt,
schakel ik gemakkelijk. Anticipeer en
improviseer ik wanneer de situatie erom
vraagt. Wil snel situaties doorgronden en
oplossen, door mijn hulpverlenende
houding en creativiteit ligt mijn focus
daar.

2018

LEERVERMOGEN

DIGITALE COMMUNICATIE
SONNY GEERTS

Het analyseren van gegevens en
informatie gaan mij goed af. Reflecteren
op mijn eigen handelen om
professioneel verder te groeien vind ik
belangrijk. Hierbij is mijn
doorzettingsvermogen een sterke factor.

2010
TIMEMANAGEMENT
SCHOUTEN & NELISSEN

2006
EHBO/BHV-DIPLOMA RODE KRUIS

NEVENACTIVITEITEN
Peptalk Publishers & Mooi werk
Brochure ontwikkeld voor Jeugd over
Zinloos geweld tegen hulpverleners en
over Digipesten.
IKC Stella Nova basisschool &
Stichting Kafountine
Promotionele uitingen verzorgd.

INLEVINGSVERMOGEN
Ik kan goed luisteren om inzichten te
krijgen vragen en behoeften te
verhelderen en een vertrouwensrelatie
op te bouwen. Hiermee kan op zoek
gaan naar geschikte oplossingen.

REFERENTIE
In verband met privacy redenen meld ik
deze niet hier. Vraag er gerust naar.

VAARDIGHEDEN
Communicatie.
On- /Offline vormgeving,
ook social media.
Conceptueel vormgeven.
Spraakafzien (liplezen).
Autorijden (Rijbewijs B).

TALENKENNIS
 ederlands: moedertaal.
N
Engels: uitstekend sprekend en
goed schrijvend.
Cursus Nederland met gebaren,
afgekort NmG.

ICT-KENNIS

Adobe
CC pakket.
CMS (o.a. WordPress/Joomla).
HTML / CSS.
Microsoft Office pakket.
Beeldbank; Portfolio en Elvis.

HOBBY’S
Ik sport om mezelf uit te dagen en fit
te blijven. Nu even thuis met diverse
HIT en hardloop-trainingen.
Ontspan ik met tuinieren, een leuk
bordspel of met een inspirerend
boek.
Geniet ik van lekker koken, liefst zo
gezond en natuurlijk mogelijk.
In het weekend ga ik er graag met
mijn gezin op uit om herinneringen
te maken en ze op foto vast te
leggen.

