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                        Werkervaring 
 
2009-heden Theaterimprovisatie met mensen met afasie: ontwerp werkvormen, 

organisatie, schrijven van de module van de behandeling. in samenwerking 
met afdeling logopedie. 

 RMC (Revalidatiecenrum) Groot Klimmendaal, Arnhem 
 
2009-heden Initiatief Videofilm EigenWijs 2: projectplan, fondsenwerving, in 

samenwerking met klankbordgroep, STUG videoproducties. Onderwerp: 
weerbaarheid van mensen met een fysieke beperking, chronische ziekte of 
NAH. Te gebruiken bij trainingen weerbaarheid en assertiviteit. 

 
2007 -heden Training/coachin Vrijwilligers en weerbaarheid: Training weerbaarheid 
  ‘ Over grenzen’  aan vrijwilligers van de joodse gemeente in Amsterdam en 

aan  vrijwilligers van ziekenhuis Amstelland, Amsterdam.  
 

2007-heden Boek: Samenstelling losbladig boek over weerbaarheid en assertiviteit voor 
mensen met een lichamelijke en zintuiglijke beperking NAH of chronische 
ziekte. Bestemd voor trainers weerbaarheid. Deze losbladige boeken worden 
jaarlijks up to date gehouden. 

  
2004 Communicatietraining aan deelnemers met een lichamelijke en zintuiglijke 

beperking, cultureel centrum De Paraplu, Utrecht 
 
2002-heden Training/coaching Organisatie en uitvoering van trainingen voor 

trainers/begeleiders aan  de hand van video EigenWijs.  
 Samenwerking met trainingsacteur Conrad Heipke. 
 Werkvormen: rollenspelen, warming ups, werken met stem, diverse 

werkvormen beschreven in het losbladig Boek (zie 2007). 
Voor trainers van revalidatiecentra, woonvormen, medewerkers van MEE, 
patiëntenverenigingen, speciaal onderwijs. 

 
2000-2002 Initiatief Videofilm EigenWijs 1, + productie van de film: over weerbaarheid 

van jongeren met een lichamelijke handicap. 
Landelijke klankbordgroep gevormd, subsidieaanvragen met succes verzorgd, de 
productie en verspreiding van de videofilm verzorgd. De handleiding bij de film 
geschreven. De film werd genomineerd voor de prijs voor de educatieve film. 
In samenwerking met: videoproductiebedrijf STUG, Arnhem. 

 
1998-1999 Intern trainer Behandelteamcommunicatie (RAP) 
 Groot Klimmendaal 
 taken 

• training en scholing behandelteams  
• implementatie teamcommunicatie 

 
1997-1998 projectleider voor het verbeterproject patiëntenvoorlichting 

revalidatiecentrum Groot Klimmendaal Arnhem 
 taken 



•  het schrijven van de projectopdracht voor het project 
• leiding geven aan de projectgroep 

 
1997-  sociaal-cultureel werker revalidatiecentrum Groot Klimmendaal     
 taken  

• toekomstige dagbesteding realiseren voor revalidanten 
• begeleiden van stagiaires en vrijwilligers 
• verzorgen van weerbaarheidtraining en sociale vaardigheden. 
• Begeleiden en regisseren van theatervoorstellingen 
 

1991-1993             trainer managementvaardigheden scouting 
• trainen van vergadertechnieken 
• training PR 

 
1989-1997 revalidatieverpleegkundige, revalidatiecentrum Groot Klimmendaal taken  

• organiseren en begeleiden van een CVA-partnergroep 
• meewerken aan kwaliteitsprojecten 

 
1985-1989 coördinator sociaal-cultureel werk bij het Gespecialiseerd Jeugd- en 

Volwassenenwerk van de Sociaal pedagogische Dienst ( huidige MEE) te 
Boxmeer 
taken 
• Initiëren en organiseren van nieuwe initiatieven vrijetijdswerk 
• begeleiden en adviseren van reguliere instellingen die activiteiten organiseren 

voor verstandelijk gehandicapten 
• deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 

 
 
                        Opleidingen 
 
 
1998-1999 opleiding Trainer-coach,  

VDO Coby Brouwer. 
 Hoge school, Nijmegen 
 
1998-1999 train de Trainer RAP-communicatie model 

organisatiebureau Delphi/Groot Klimmendaal 
 

1997 scholing projectmanagement en kwaliteitszorg 
 organisatiebureau Delphi/Groot Klimmendaal 
  
1990-1991 voortgezette managementopleiding 
 voor non-profit organisaties, 
 I.S.W. (Instituut voor Sociale Wetenschappen) 
 
1989 post-HBO opleiding GVO/patiëntenvoorlichting voor beroepsbeoefenaren in 

de algemene gezondheidszorg,  
 Hogeschool Interstudie, Nijmegen 
 
1987 post-HBO opleiding Samenwerken met vrijwilligers in een professionele 

organisatie,  
 Hogeschool, Nijmegen 
 
1978-1982 HBO opleiding  sociaal-cultureel werk,  

specialisatie: dramatische expressie en beeldend vormen 
 Kopse Hof, Nijmegen 
 
1973-1975 opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ),  
 Haagse Sociale Academie, Den Haag 
 



 
 
 
 


