
 
 
Werkervaring  
2013 t/m heden Psychosociaal counselor 
Begeleiden van cliënten door middel van counselinggesprekken. 
 
1997 t/m heden Zelfstandige (sport)masseuse  
Cliënten die ik behandel in mijn praktijk hebben spierklachten, stress gerelateerde klachten of komen 
voor een preventieve behandeling van de spieren. Hierbij gebruik ik, naast mijn handen, Hot Stone, 
klankschalen en een luisterend oor. De visie die ik voer in mijn praktijk is dat lichaam en geest met 
elkaar verbonden zijn. Voor, tijdens en/of na een massage wordt vaak een gesprek gehouden over 
wat de cliënt dwars zit, hoe het kan komen dat de cliënt niet lekker in zijn/haar vel zit. 
 
2014 t/m heden Vrijwilliger bij 113 
Per chat of telefoon een ondersteunend gesprek bieden. De persoon die contact op neemt, denkt 
aan zelfmoord en/of automutilatie door middel van oplossingsgericht therapie en een luisterend oor 
ondersteun ik. Eén dagdeel per week vanuit huis of via kantoor van 113. 
 
1993 – 1996 Enquêtrice  
Het interviewen van mensen over een product. Deze mensen sprak ik aan op straat en nam een 
enquête af in een autobus. Het werk werd in heel Nederland uitgevoerd. 
 
1990 – 1993 Serveerster  
In een restaurant als bijbaan tijdens studie. 
 
Opleidingen  
Psychosociale basiskennis, BivT, te Beverwijk 2014 – 2015, diploma behaald 
Sociale psychologie aan de Academie van Integrale Menswetenschappen, SPSO,  
te Utrecht 2008 – 2012, diploma behaald 
Toeristisch medewerkster, SEPER en MIRT bij A.S.R. te Amsterdam 1990 – 1991  
M.A.V.O. prof. Van de Leeuw, te Krommenie 1986 – 1990, diploma behaald 
 
Cursussen en Workshops  
Eén maal per maand supervisie, te Alkmaar 
Intervisie acht maal per jaar  
Mindfulness, BivT, te Beverwijk 2017 
Boost your breath, adem workshop, Mr. Breath, te Amsterdam 2017 
Ademhaling en stress, BivT, te Beverwijk 2016 
Training oplossingsgericht werken, 113, te Amsterdam 2014  
Klankschaal massage, aan Academie voor klankmassage therapie, te Almere 2007 
Voetzonereflex massage, Sonnevelt opleidingen, te Lelystad 2001 – 2003 
Triggerpoint, A.T.S. te Noord Scharwoude 1999 
Lymfedrainage, A.T.S. te Noord Scharwoude 1998 
Blessure preventie, A.T.S. te Noord Scharwoude 1997 – 1998 
Sportmassage, A.T.S. te Noord Scharwoude 1996 – 1997 
Training omgaan met chronische suïcidaliteit, 113, te Amsterdam 2014 
Symposium palliatieve zorg “schokbrekers in de communicatie, Netwerk Palliatieve zorg 2013 
Symposium palliatieve zorg “de kracht van de naasten” , Netwerk Palliatieve zorg 2012 
Kruidenstempel massage 2006  
Hot Stone massage 2005 
Aerobic opleiding bij Aerobicland, België 1994 
 



 
 
Vrijwilligers werk 
Geven van training, gespreksmethodiek omtrent suïcidaliteit, aan stagiairs en vrijwilligers via 113, 
2015 – 206  
Per chat of telefoon een ondersteunend gesprek bieden 2014 – tot heden via 113 
Tafelbuddy bij de Tafel van één 2013 – oktober 2014 via Women Inc. 
Begeleidster van een lotgenotengroep mantelzorgers 2011 – december 2014  
TANDEM Netwerk coach 2010 via TANDEM 
Nood alarm bij de oude dame, eigen initiatief  
Wekelijks bij ouder dame langs voor de koffie en een gesprek 2004 – 2007 eigen initiatief 
Ontzorg de mantelzorger 2001 – 2004 via Ontzorg de mantelzorger, nu TANDAM 


