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: 12-07-1956

WERKERVARING
2008-heden

Mede-vennoot van Coachen met Honden;
Animal Assisted Interventions t.b.v. de persoonlijke
ontwikkeling van mensen
Opdrachten:
- ontwikkeling en begeleiding workshops
- individuele coaching en teamcoaching
- ontwikkeling en begeleiding Cursus Coachen met Honden
- auteur van het boek ‘Wijze lessen van je hond’
- begeleiding stagiaires
- professionaliseren Animal Assisted Interventions
- organisatie netwerkbijeenkomsten voor vakgenoten

2005-heden

Freelance trainer & coach
Opdrachten:
- train de trainer traject
- trainingen aan groepen mensen die volgens de
vorderingsprocedure van de wegenverkeerswet verplicht
zijn een educatietraining te volgen
- trainer/coach voor de trainers van Trafieq
bureau voor verkeersveiligheid
- individuele loopbaanbegeleiding en coaching onder
andere in de zorgsector
- teamcoaching en supervisie
- trainingen motiverende gesprekstechnieken
- communicatietraining in de zorgsector

2005-heden

Eigenaresse van De HondenCoach; voor begeleiding &
coaching van mensen met problemen met hun hond
Werkzaamheden:
- het verzorgen van consulten
- coachwandelingen
- ondersteuning en begeleiding via mail en telefoon
- organiseren van lezingen

2001-2005

Senior preventiewerker bij Novadic-Kentron, een
instelling voor de verslavingszorg in Breda
Werkzaamheden:
- het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma’s
- interne coach van teams en individuen
- interne trainer motiverende gesprektechnieken

1998-2001

Teamcoördinator bij Kentron verslavingszorg
te Bergen op Zoom
Werkzaamheden:
- aansturen van een klinisch team met betrekking tot
behandeling van verslaafden

1984-1998

Verpleegkundig groepsleidster/ sociotherapeut bij
Kentron verslavingszorg te Bergen op Zoom
binnen een opname- en behandelafdeling voor mensen
met verslavingsproblemen
Werkzaamheden:
- bieden van 24-uurs zorg en therapeutisch handelen
- observatie en rapportage
- opstellen van behandelplannen
- trainen van sociale vaardigheden

1982-1984

B verpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis “Vrederust”
te Bergen op Zoom. Ik ben BIG geregistreerd.

1977-1982

A verpleegkundige in algemeen ziekenhuis “Lievensberg”
te Bergen op Zoom. Ik ben BIG geregistreed.

1976-1977

Apothekersassistente bij Apotheek doornbos
te Breda

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN
2016

Basisopleiding Systemisch interveniëren
Bert Hellinger Instituut

2014

Systemisch coachen met paarden
Bureau Wind te Bennekom

2012

Coachen vanuit zes houdingen
Karen Walthuis te Amsterdam

2008-heden

Deskundigheidsbevordering Kynologie en
Animal Assisted Interventions
Diverse cursusinstituten

2007

Opleiding tot Dog Listener
Jan Fennell in Engeland

2005

Personal coaching ‘The intensive’
School voor Coaching te Utrecht

2002-2003

Post-hbo opleiding ‘Begeleiding van zingevende- en
veranderingsprocessen’
School voor Coaching te Utrecht

2004

Leefstijltrainer en Leefstijl train de trainer
Brijder verslavingszorg te Utrecht

1996-1999

Leergang Lichaamsgerichte psychotherapie
Bio-energetica en Core-energetica te Nijmegen

1996

VO vrouwenhulpverlening bij TransAct Utrecht

1995

RET training Centrale Rino groep te Utrecht
Training omgaan met agressie Bergen op Zoom

1992

HBO-IW bij Hogeschool West-Brabant te Breda
Training motiverende gesprekstechnieken, zelfcontrolemaatregelen en terugvalpreventie

1981-1984

Verpleegkunde B in ziekenhuis ‘Vrederust’
te Bergen op Zoom

1977-1981

Verpleegkunde A in ziekenhuis ‘Lievensberg’
te Bergen op Zoom

1976

Apothekersassistente Tilburg

