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Periode   januari 2014 - heden 
Werkgever  Werkzaam als ZZP-er 
Functie   Eigenaar Uit de Nesten: plek voor gezin en gedoe 
Werkzaamheden o.a. 

 Systeemtherapie (Relatie- en gezinstherapie) voor (echt-)paren, gezinnen en individuen. Aanmeldredenen o.a.: 
echtscheidings-/nieuwe gezinnen problematiek, gezins-en opvoedingsvraagstukken en trauma/rouwverwerking 

 Beschikbaar voor advies-en of ontwikkelopdrachten binnen Jeugdzorg/Jeugd GGZ/Onderwijs, voor bijvoorbeeld 
Fontys Hogeschool opleiding Pedagogiek door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een minor 
Forensische Orthopedagogiek 

 
Periode   oktober 2014 - heden 
Werkgever  Mutsaersstichting 
Functie   Systeemtherapeut 
Werkzaamheden o.a. 

 Systeemtherapie en ambulante opvoedingsondersteuning aan complexe gezinnen (leeftijd kinderen 0-21 jaar, 
zowel GGZ, Jeugdhulpverlening en Maatschappelijke opvang) binnen ambulante en klinische setting, geven van 
supervisie aan Intensief Ambulant Gezinsbehandelaren 

 Als beleidsmedewerker binnen Zorginnovatie tot september 2016 betrokken bij de volgende projecten: 
- het ontwikkelen, implementeren en borgen van een module voor klinische gezinsopnames waarin sprake is 

van relationeel geweld en opvoedingsonmacht 
- het optimaliseren van de kwaliteit het klinisch behandelklimaat (met bijbehorend scholingsplan) 
- doorontwikkeling van de dagbehandeling rondom systeemgericht werken bij schoolweigering  

 
Periode   januari 2011 - oktober 2014 
Werkgever  PI Research/De Bascule 
Functie Projectleider / Ontwikkelaar / Trainer 
Werkzaamheden o.a. 

 Doorontwikkeling Relationele Gezinstherapie (RGT): Gezinstherapie voor adolescenten die met Justitie in 
aanraking zijn gekomen, ontwikkelen van een toolkit voor therapeuten t.b.v. het werken aan 
gedragsverandering met gezinnen 

 Doorontwikkeling van de interventie Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit binnen de Bascule 
 Het ontwikkelen en geven van diverse scholingen aan (jeugdzorg) professionals o.a. het praten met kinderen en 

ouders over veiligheid en seksualiteit (waaronder seksueel misbruik) binnen de therapeutische pleegzorg 
 Opleider CODIP-NL (o.a. Dappere Dino’s): ontwikkelen van een interventie voor kinderen (4-8 jaar) van 

gescheiden ouders binnen het onderwijs, acquisitie en opleiden / coachen van trainers o.a. bij GGD Z-H-Z 
 PMTO opleider & supervisor: mediatie/gedragstherapeutische behandeling van gezinnen met kinderen van 4-12 

jaar met ernstige gedragsproblemen (waaronder ADHD), ontwikkelen van een aanpassing voor jongeren (12-15 
jaar) 

 Gezinstherapie voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd en adolescenten, met als meest 
voorkomende aanmeldredenen gedragsproblemen (waaronder ADHD en delictgedrag), slaapproblemen, 
echtscheidingsproblematiek en opvoedingsgerelateerde vragen van ouders 

 

 

Persoonlijke gegevens 

Werkervaring 
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Periode   maart 2007 - januari 2011 
Werkgever  Bureau Jeugdzorg Utrecht 
Functie   Gedragsdeskundige bij de Jeugdreclassering  
Werkzaamheden o.a. 

 Inhoudelijk leidinggeven aan en voorzien in deskundigheidsbevordering van jeugdreclasseerders in het werken 
met jongeren en ouders; o.a. werkbegeleiding tijdens caseloadgesprekken, adviseren o.b.v. psychodiagnostiek 
onderzoek, uitvoeren van risicotaxatie (waaronder kindermishandeling), indiceren van zorgaanbod, voeren van 
meer complexe systeemgesprekken, eindverantwoordelijkheid rapportages en strafadviezen 

 Gedragsdeskundige ondersteuning bij de implementatie van de Jeugdreclasseringmethodiek (o.a. ontwikkelen 
van een toolkit) met een focus op systeemgericht werken en oudertraining (Ouders van Tegendraadse Jeugd) 

 Het coachen van tweedejaars Pedagogiek studenten van de Hogeschool Utrecht bij hun leerproces en het 
begeleiden van stagiaires (HBO en WO) 

 
Periode  april 2002 - maart 2007 
Werkgever  PI Research 
Functie   Ontwikkelaar / Trainer  
Werkzaamheden o.a. 

 Methodiektraining geven aan middenkader en uitvoerend medewerkers binnen Justitie, jeugdhulpverlening, 
Jeugd GGZ, en (speciaal) onderwijs 

 Ontwikkelen van en opleiden in (sociale) vaardigheidstrainingen en trainingsmodules voor diverse doelgroepen 
jongeren (en hun ouders) die met Justitie in aanraking zijn gekomen (Tools4U), en kinderen/jongeren binnen het 
onderwijs 

 
Periode  februari 2002 - november 2002 
Werkgever Bureau Jeugdzorg Utrecht 
Functie   Jeugdreclasseringswerker 
Werkzaamheden o.a. 

 Begeleiden van jongeren met een jeugdreclasseringmaatregel en hun ouders 
 Het onderbouwen en rapporteren van een advies over een passende hulpvorm of strafmaat 

 
 
 
Periode  september 2013 - september 2014 
Opleiding  Relationele Gezinstherapie (RGT) bij de Bascule 

Periode  januari 2012 - november 2013 (diploma behaald, geregistreerd LID NVRG) 
Opleiding Intensieve Opleiding Systeemtherapie (NVRG erkend) bij het Lorentzhuis 

Periode  september 2011 - januari 2013 (gecertificeerd) 
Opleiding Parent Management Training Oregon (PMTO) 

Periode  1996 - 2001 
Opleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht 

Afstudeerrichting: Jeugd&Gezin  (afstudeeronderzoek in de VS) 
 

Periode  1989 - 1995  
Opleiding Scholengemeenschap Jerusalem, gymnasium, Venray 
 
 
 
Periode  2011-2016, o.a. 

 Geweldloos verzet & Verbindend Gezag (het Lorentzhuis) 
 EMDR en systeemtherapie (RINO Noord-Holland) 
 Dialectische gedragstherapie (DGT) voor jongeren: vaardigheidstraining en netwerktraining (Dialexis) 
 Kinderen uit de knel: een groepsinterventie bij verdeeld ouderschap/vechtscheiding (LOCK) 
 Masterclass Werken met Samengestelde Gezinnen: het Stiefouderschapsplan 
 Oplossingsgericht werken en Signs of Safety (Omada training) 
 Psychodiagnostiek bij adolescenten en jongvolwassenen (RINO Noord-Holland) 

 
 

Opleiding 

Overige scholing 


