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Opleiding en diploma’s:
● Havo, Chr. SG. De Lage Waard in Papendrecht 1984-1989 (diploma behaald in 1989).
● Meao, G.K. Van Hogendorp opleidingen in Rotterdam 1989-1990 (diploma directiesecretaresse
behaald in 1990).
● Z-verpleegkundige opleiding bij De Merwebolder (ASVZ) in Sliedrecht 1990-1993 (diploma Zverpleegkundige behaald in 1993).
● Managementopleiding Gezondheidszorg, Hogeschool Brabant in Breda 1998-2000 (certificaat behaald in
2000).
● Diverse cursussen: methode Heijkoop, Totale Communicatie, Autisme, BHV, EHBO en Reanimatie,
Epilepsie, Sondevoeding, Medicatie, Katheteriseren, Agressietrainingen, Werkbegeleiding,
Ondersteuningsplan, DRP (roosteren), Windows en Excel.
Werkervaring:
● Parttime telefoniste bij De Merwebolder (ASVZ), in Sliedrecht van 1989 tot 1991.
● Leerling Z-verpleegkundige en gediplomeerd Z-verpleegkudige van 1991 tot 2001 bij
De Merwebolder (ASVZ). De woongroepen waar ik heb gewerkt zijn:
- 1991 tot 1992: gewerkt als leerling op Zonnedek 2
(woongroep voor meervoudig gehandicapte kinderen)
- 1992 tot 1994: gewerkt als leerling op Tjalk 4
(woongroep voor matig verstandelijk gehandicapte jongvolwassenen)
- 1994 tot 1999: gewerkt als 1e deskundige (fulltime) op Zonnedek 1
(woongroep voor meervoudig gehandicapte jongvolwassenen)
- 1999 tot 2001: gewerkt als 1e deskundige (fulltime) op Prickwaert 184
(woongroep in een wijk in Sliedrecht, voor autistische pubers met een ernstig verstandelijke
handicap).
● September 2000 tot juni 2007: een aantal uren per week gewerkt als zelfstandig begeleider (via PGB) bij
(thuiswonend) meisje met een meervoudige beperking.
● Vanaf eind 2001 tot januari 2014 gewerkt bij Syndion:
- Eerst als begeleider 1 en vanaf oktober 2002 tot mei 2008 als coördinerend begeleider (fulltime) op
De Notendop te Papendrecht, een woonhuis voor kinderen met een ernstig verstandelijke beperking
en een autistische stoornis.
- Vanaf mei 2008 tot januari 2014 als coördinerend begeleider (fulltime) bij Cluster Buitenschoolse
Activiteiten (Syndion) voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap (coördinatie
van bso, vakantieopvang, zaterdagopvang, geïntegreerde activiteiten, timmerdorp en herfstkamp).
● Juli 2014- januari 2015 vrijwilligerswerk bij ‘de Koekfabriek’ in Utrecht: een bakkerij waar mensen met
een lichte beperking werken (een samenwerkingsproject tussen Kookmeesters en stichting Reinaerde).
● Begin 2015 gestart als zelfstandige (ZZP-er) in de zorg: www.zorgzonderbeperking.nl
Hobby’s:
● Spinning, fietsen, wandelen, zingen in een popkoor, koken, bakken, lezen, films en series

