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PROFIEL 
 
Ik ben een creatieve enthousiaste en doelgerichte professional. Door mijn open en integere manier van werken en 
communiceren ben ik in staat om in korte tijd succesvolle resultaten te boeken. Van mijn breed aanbod aan ervaringen 
heb ik gebruikt gemaakt om mijn eigen praktijk “Uit de Chaos” vorm te geven. Mijn doel is om weer structuur, 
overzicht en balans in het hoofd en leven te brengen. Ook streef ik naar betere resultaten en meer (werk)plezier! 

 

WERKERVARING meest recente  
 

2012  heden   Coach, begeleider, therapeut en nog veel meer! 
   Uit de Chaos te Deurne 

Mijn praktijk is gericht op kind & gezin, onderwijs en organisatie & bedrijf  

• Individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassen wanneer je hoofd vol zit, je 
angst en stress ervaart of de regie over jezelf kwijt bent geraakt. Of dit nu thuis is, op school 
of op het werk. 

• Gezinstrajecten om weer rust en overzicht te ervaren, kortom geluk en regie. 

• Groepstrajecten om de regie weer in handen te krijgen om een sociaal, veilig en krachtig 
klimaat neer te zetten. 

    
2015 tot heden:  Ambulant begeleider; gedragsdeskundige 

Stichting GOO  te Gemert 

• Begeleiden van leerkrachten, kinderen en ouders met een specifieke behoefte in de reguliere 
onderwijs setting 

• Moeilijke groepen: Leerkrachten en kinderen in hun kracht zetten door te werken aan de 
groepsdynamiek. Bewustwordingsprocessen binnen een team vormgeven. 

• Consultatieve gesprekken met oog voor preventief handelen.  
 
2012 tot aug. 2017:  Muziekcoach/docent   

muziekschool “Musicas”  te Deurne 

• Klarinet docent 

• Muziekcoach basisonderwijs 
Deelname Project LEEF gericht op sport, muziek en cultuur gemeente Deurne 

• Ondersteunen en inspireren van leerkrachten basisscholen 

• Muziek oriëntatie voor instrumentkeuze voor verenigingen 
Muziekmethode “Leef je uit met Muziek” geschreven met als doel: 

• Leerkrachten en leerlingen stimuleren om met muziek bezig te zijn. 

• Verbindingen maken tussen verenigingen en basisonderwijs. 
    
2008 tot 2015:  Ambulant begeleider cluster 4 (sociaal/emotionele stoornissen) 
               Triade scholing & advies regio Helmond 

Ondersteuning en advisering aan kinderen, school en ouders  
Zowel werkzaam binnen basis- als voortgezet onderwijs 
Speciale doelgroep: eerste opvang anderstaligen “De Cajuit” te Helmond. 

• Ondersteuning, advies, voorlichting aan leerkrachten/docenten/teams 

• School Video Interactie Begeleiding 

• Psycho-educatie voor leerlingen 

• Klassenpresentaties voor en met leerlingen 

• SOVA training, omgaan met pestgedrag 

• Rots & Water trainingen 

 
 
Na mijn studie aan de Katholieke Pabo ben ik werkzaam geweest als kleuterleidster, heb ik op diverse speciaal onderwijs scholen 
gewerkt en de taak als IBer enkele jaren op me genomen. Mijn creatieve kant heb ik ook een kans gegeven door als activiteiten 
begeleider op een camping te werken, te studeren aan de fotovakschool en een uitstapje naar de wereld van muziek te maken. 
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OPLEIDINGEN en bijscholing 
 
2020-2021  Klasse(n)kracht  www.klassenkracht.nl   

• Groepsvormingsproces actief begeleiden in de groep. 

• Regie voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat 
                in de groep en in de school.   

   
2016 /2020  MatriXcoachen  www.matrixmethode.nl 

• Hoofd opruimen,  

• Angsten oplossen 

• Emotionele problemen oplossen 

• Psychosomatische klachten oplossen 

• Leren hoe te leren 
 
2011 – 2020  Rots en Water psychofysieke training  www.rotsenwater.nl 

• Werken met het gezin 

• Gericht op meisjes en vrouwen 

• Trauma verwerking 

• Autisme 

• Basisschool Schoolbreed 

• Basiscursus (voortgezet onderwijs) 
 
2019-2020  Touch of Matrix Therapeut  www.touchofmatrix.nl 

• Je hoofd raakt steeds voller en de verbinding met jezelf  
                                            wordt verstoord.  

• Verbinding maken met je ware ik, je gedachten uitzetten 

• Meer balans zowel fysiek, emotioneel als mentaal. 
 
2018 -2019  Basisopleiding Familie- en systeemopstellingen  www.desmederij.nl 

• Bepaalde herhalende patronen in je leven worden zichtbaar.  

• Blokkaders worden ervaren, verwerkt en opgelost.  
 

2014 /2017  Brainblocks  www.brainblocks.com 

• Inzicht in de werking van je brein deel 1  

• Communicatie deel 2 

• Brain Blocks therapeutisch inzetten deel 3 
 
2014   School Video Interactie Begeleiding  www.hu.nl. 

• Individueel coachingstraject     

• Groepsprocessen 

• Visie op school 
 
2011-2013  Stichting werken met Goldstein   www.goldstein.nl 

• ART (Agression Replacement Training) 

• SOVA (sociale vaardigheden) 

 
1994 - 1995  Kinderen in hun ontwikkeling bedreigde kleuters   

 Hoge School te Utrecht  
     

1987 – 1989  Leer- en opvoedingsproblemen 
 Hoge School te Tilburg  

1982 - 1986  Kleuterleidster opleiding KLOS 
 Katholieke Pabo Groenewoud te Nijmegen  

 
 

Korte trainingen vanaf 2008 tot heden 
 

• Sturen op autonomie. Transactionele Analyse  

• Begeleiden van kinderen met een vluchtelingenachtergrond 

• Access The Bars    - Meer rust ruimte en ontspanning ervaren in je lijf en je hoofd. 

• CTO Counseling  - Coachen als zelfinstrument, hoe coach ik mijzelf 
                  - Coachen als managementinstrument 

• Psycho Educatie Handleiding voor jezelf. Deel 1 / 2 / 3 
 

Overig 
 
Ik zorg voor- en geniet van mijn kinderen. In mijn vrije tijd houd ik van sporten, muziek luisteren, zelf muziek maken, schilderen, 
lezen, familie en vrienden ontmoeten en (verre) reizen maken.  
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