
Profiel

 “Ik ben er voor jou! Een rouwbegeleider, puur, krachtig, teder en werkend
vanuit de ontmoeting. Ik ben er zoals ik ben en breng beweging, tranen en
humor mee. Jouw verhaal van rouw is jouw verhaal van liefde en vreugde. Je
bent van harte welkom en bent bij mij in goede handen.”

Opleidingen

Therapeutische vervolgopleiding werken met
gestolde rouw

feb 2019 - feb 2021

Land van Rouw, Groesbeek

In deze opleiding begeven ik me in het veld van de
ontmoeting. Het gaat over welkom en afscheid,
verbinding en verlies, trauma sporen, over-leven,
overdracht, liefde en rouw.
De opleiding richt zich op het ambachtelijke werk
van de therapeut die cliënten in verliessituaties
begeleidt. Ik leer (nog meer) met cliënten de diepte
in te gaan en daar te zijn waar het werkelijk om
gaat.

Een Taal Erbij (behaald)sep 2019 - jan 2020
De Kontekst Amsterdam, Utrecht

Een Taal Erbij richt zich op het visualiseren van de
interne en externe werkelijkheid van de cliënt.
Naast het gesprek wordt het probleem van de cliënt
verbeeld door middel van Duplo-poppetjes en
ander materiaal en de innerlijke dialoog zichtbaar
gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden
kunnen bekeken worden door de beleving van de
cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd
wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de
onontkoombare verbondenheid tussen het hier en
nu en de geschiedenis.
De methodiek Een Taal Erbij heb ik mij eigen
gemaakt in deze opleiding. Met deze methodiek kan
ik mijzelf instrumenteel inzetten ten bate van de
cliënt en het cliëntsysteem en gelijktijdig
persoonlijk en professioneel te groeien.

Rouwbegeleider (behaald)sep 2017 - jun 2019
Land van Rouw, Groesbeek

Uitstroom Omgaan met verlies richt zich op
begeleiding van rouw bij volwassenen, relaties,
gezinnen en collega's. Het systemische denken en
handelen staat centraal in de opleiding. Er wordt
gewerkt rondom de verstoorde verliescirkel en de
beweging van de ziel als gevolg van
hechtingstrauma en verliestrauma. 

Voice Dialogue Coach (behaald)feb 2015 - mei 2015
Het Balkon, Vasse

Werken met de psychologie van de Ikken. Werken
met subpersonen als energie patronen. Werken
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met de wijsheid van het onbewuste. En werken met
patronen in relaties.

Gecertificeerd Coach (behaald)sep 2012 - mei 2013
Boertiengroep

Ontwikkelen tot professioneel coach. Uitbreiden
van repertoire aan coachingstechnieken. Begeleid
door toptrainers zoals Jakob van Wielink en Minka
Jongkind, actief als coach en supervisor. 

Eerstegraads Docent (behaald)sep 2008 - jun 2010
HGZO, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

Professionele Master Docentenopleiding op
eerstegraads deskundigheidsniveau gericht op het
hoger gezondheidszorg onderwijs.

MBO-V (behaald)sep 1980 - jul 1983
MBO-V te Leidschendam, Den Haag

Opleiding tot verpleegkundige niveau 4.

Cursussen

Online werken met cliënten (behaald)2020

Online werken met cliënten. Een training bij
Interakt, begeleid door Margriet Wentink en Jelena
Cvjetkovic. Als een live-ontmoeting met onze
cliënten (tijdelijk) niet mogelijk
is? Hoe kunnen we hen dan op andere
manieren begeleiden bij rouw en verlieservaringen?
Het online toepassen van diverse interventies en
methodieken zoals bv Interactieve Zelf-Resonantie
(IZR), een werkwijze gebaseerd op de methode van
Franz Ruppert.

De ontmoeting als leerlandschap2019

Tweedaagse Masterclass verzorgd door Wibe
Veenbaas waarin we werken met het hart als
werkruimte in de ontmoeting.

De grond vruchtbaar maken voor leren
De betekenis van de ontmoeting voor leren
Het hart als werkruimte
De diepe betekenis van leren in het leven
Het veld van leraar en leerling
De tekens verstaan
Dienaar zijn op de eerste plaats
Keer op keer terugkeren

Ontwerp je eigen workshop2018

Tweedaagse cursus: Ontwerpen van een workshop
waarbij je jezelf als uitgangspunt gebruikt,
waardoor anderen in ontmoeting met jou hun eigen
verhaal kunnen ervaren en er betekenis aan kunnen
geven. 
Als je een workshop kan verbinden met jouw
eigenheid, je eigen bronnen, jouw doorleefde
geschiedenis en leerproces klinken inzichten en
bezieling door in wat je wilt overdragen. Door
Gwen Timmer

Een Taal Erbij2018

Tweedaagse Masterclass verzorgd door Els Ydo, De



Kontekst.
Basistraining: Visualiseren van de interne en
externe werkelijkheid van de cliënt. Naast het
gesprek wordt het probleem van de cliënt verbeeld
door middel van duplo-poppetjes en ander
materiaal en de innerlijke dialoog zichtbaar
gemaakt en gestimuleerd. 

Jouw ziel wil zingen2018

Verzorgd door Jan Kortie.
Cursus stembevrijding. Je kunt je zingen verrijken
als je je daarbij opent voor wat er oprecht in jou
leeft. En je kunt je leven verrijken als je je stem
loslaat in datgene wat hij het liefste doet:
vrijmoedig zingen. 

Complexe Rouw2018

Masterclass verzorgd door Riet Fiddelaers-Jaspers
en prof. Manu Keirse.
Wat is normaal, wat is complex. Depressie en PTSS.

Familieopstellingen met kinderen, jongeren en
verlies

2018

Tweedaagse Masterclass verzorgd door Ingrid
Dijkstra.
Kennismaken, live-demonstraties en theoretische
verdieping in het werken met familieopstellingen
met kinderen.

Hechting2017

Masterclass verzorgd door Riet Fiddelaers-Jaspers.
Hoe hechting de basis vormt bij verlies in het leven.
Hechtingstijlen.

Adviseren over opleiden en leren (behaald)2012

Training bij Schouten & Nelissen. Adviseren op
strategisch en/of beleidsniveau. Welke rollen kun je
als adviseur aannemen en hoe kies je de juiste
interventie bij een situatie. Wat te doen met
weerstand.

Werkervaring

Opleider, Coach en Trainerjan 2011 - heden
Nij Smellinghe Ziekenhuis, Drachten

Vertalen van de strategie en organisatiebehoefte
van Nij Smellinghe naar passende leerinterventies.

Individuele coaching van medewerkers
Begeleiden van loopbaanvraagstukken
Intervisie begeleiden
Ondersteunen palliatieve
aandachtsvelders/zorgverleners op het gebied
van scholing en positioneren
Ontwikkelen preventiebeleid en trainingen
verzorgen voor medewerkers in het omgaan met
agressie.
Ontwikkelen en verzorgen bij- en nascholing
intercollegiaal toetsen
Projectleider ELO > aangeschaft en
geïmplementeerd (maart 2014). Een systeem
voor ongeveer 1800 eindgebruikers. Beleid



rondom ELO geschreven.
Implementatie Strategisch opleidingsplan,
aanvragen KIPZ gelden, schrijven
opleidingsplan (2012-2016)
Projectleider (digitale) scholingen Medisch
Convenant Apparatuur. Alle High en Med. Risk
apparatuur op gebruikersniveau binnen de ELO
inzichtelijk gemaakt, gekoppeld aan de juiste
functies en gevuld met de juiste inhoud.

Kerndocent AM/OA2007 - 2011
Wenkebach Instituut UMCG, Groningen

Professionele ondersteuning als eerstegraads
docent bij de opleiding tot anesthesie assistent en
operatie assistent.

En het coachen van studenten in het veld

Anesthesieverpleegkundige1984 - 2015
Diversen, Den Haag, Groningen

Het begeleiden van een patiënt voor, tijdens en na
de operatie. Een mooi beroep op het snijvlak van
techniek en zorg.

Nevenactiviteiten

Vrijwilliger Steun bij Verliesokt 2019
Humanitas, Groningen

Contactpersoonmei 2019 - heden
Hospice Vredeborgh, Leek

Het bieden van een vast gezicht aan de gast en het
coördineren en afstemmen van de zorg.

Aanwezigheidsvrijwilligeraug 2018 - heden
Hospice Vredeborgh, Leek

Ondersteunen en/of vervangen mantelzorg. We
bieden elkaar, gasten en vrijwilligers een huiselijke
situatie op basis van betrokkenheid.
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