
Curriculum Vitae 
 
Werkervaring 
 

• 1 november 2017 Praktijk Biografischbewust voor een gesprek, spiritualiteit en zingeving, 
biografische coaching, ouderschapscoaching en grensbewustzijn.  

• 1 maart 2009-1 maart 2017 Levensbeschouwelijk counselor en projectmedewerkster bij de 
Stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en 
zingeving) in Haarlem. 

• 2002-2015 Training ontwikkeld en gegeven aan pleegouders en werkers in de 
Jeugdhulpverlening: “Omgaan met een kind wat seksueel misbruik heeft meegemaakt.” 

• 1996-2003 (Jeugd) Bibliothecaresse in de openbare bibliotheek.  
• 1995-2005 Voorgaan in avondwaken. 
• 1990-2000 Voorlichting en training gegeven aan mensen die pleegouder willen worden 
• vanaf 1989 Pleegmoeder : crisis kort verblijf en langdurige plaatsingen. 
• vanaf 1983 Voorgangster in vieringen r.k kerk en oeucumenische vieringen. 
• vanaf 1981-1983-1985 Moeder. 
• 1979-1980 Assistent-bibliothecaresse bibliotheek van de Tweede Kamer. 
• 1978-1979 Documentaliste ministerie Economische zaken, afdeling energiebesparing. 

 
Opleiding 
 

• 2017  Vakopleiding ikonenschilder 1e jaar. 
• 2017  Masterclass docent autobiografisch schrijven. 
• 2017  Werken met ik-grensbewustzijn in coaching, therapie, counseling en (samenwerkings) 

relaties, Masterclass II. 
• 2016  Werken met ik-grensbewustzijn in coaching,therapie, counseling en (samenwerkings) 

relaties grensbewustzijn, Masterclass I. 
• 2012-2016 Biografische coaching. 
• 2016  Module schrijven en imaginatie in therapie en coaching. 
• 2013  Cursus Alle dingen nieuw. Niets actueler dan goede theologie” Thomashuis Zwolle 
• 2011  Postacademische cursus ‘Pastoraat en Trauma’(Luce/centrum voor reliegieuze 

communicatie). 
• 2010  Cursus  Existentiele Zielzorg: ‘Tussen naam en identiteit’ (Luce/centrum voor religieuze      

communicatie). 
• 2009  Academische cursus Franciscaanse spiritualiteit: Clara van Assisi. 
• 2008  Academische cursus Franciscaanse spiritualiteit. 
• 2002-2008 Opleiding Godsdienst en pastoraal werk Fontys Hogeschool. Scriptie: Als kinderen 

vragen stellen. 
• 2006-2007 Minor christelijke spiritualiteit in het dagelijks leven (Universiteit van Tilburg). 
• 2001  Training omgaan met seksueel misbruik in de pleegzorg (Collegio kennispraktijk voor 

de jeugdzorg). 
• 1996  Workshop van Aidan Chambers: Vertel eens en de leesomgeving. 
• 1988-1990 Pastorale school Noordoostpolder. 
• 1976-1978 Assistent-bibliothecaris P.A. Tiele Academie te ‘s-Gravenhage. 
• 1976  Havo Erasmuscollege Zoetermeer. 


