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Ervaring

Ipse de Bruggen
01-04-2015 - 01-05-2016

Persoonlijk Begeleider Dagbesteding D

Begeleiden van cliënten bij hun werkzaamheden in de bakkerij. Als persoonlijk begeleider betrokken bij het tot
stand komen van het zorgplan en zorg dragen voor de uitvoering van het zorgplan binnen de
dagbestedingslocatie

Ipse de Bruggen
01-09-2014 - 01-02-2016

Coach Intern Expertise Team

Project insluiting een afzondering , coachen en ondersteunen team. Observeren en rapporteren aan team,
teamleider, gedragswetenschapper. Actieve bijdrage geleverd aan het optimaliseren van het
begeleidingsklimaat en individuele begeleiders gecoacht.

Ipse de Bruggen
01-01-2009 - 01-01-2011

Persoonlijk Begeleider D

Meewerken met het opzetten en organiseren van een verhuizing van een gehele groep vanaf een behandel
setting naar een verblijf setting. Als persoonlijk begeleider betrokken bij het opzetten van het behandelplan,
aansturen in de uitvoer van het behandelplan, contacten onderhouden met andere disciplines, contact
onderhouden met ouders en verzorger

Ipse de Bruggen
01-01-2011 - 31-03-2015

Persoonlijk Begeleider D

Meewerken met het opzetten en organiseren van een nieuw te starten, gesloten afdeling binnen de een
paviljoen. Met midden en hoog nivo SGLVG cliënten. Als persoonlijk begeleider betrokken bij het opzetten van
het behandelplan, aansturen in de uitvoer van het behandelplan, contacten onderhouden met andere
disciplines, contact onderhouden met ouders en verzorgers. Het uitwerken van de nieuwe visie (herstel van het
gewone leven) naar de praktijk. Coachen van begeleiders op de werkvloer.



Profila zorg
01-01-2007 - 31-12-2008

Senior begeleider

Als persoonlijk begeleider verantwoordelijk voor het maken van het behandelplan, aansturen in de uitvoer van
het behandelplan, contacten onderhouden met andere disciplines, contact onderhouden met ouders en
verzorgers en het beheren van de financiën van diverse cliënten. Alle cliënten hadden een SGLVG indicatie,
zowel gewerkt op de jongeren groep als ook op gesloten afdeling uitstroom van Delta psychiatrie (Portugaal)
Het meedenken over het opzetten van de nieuwe locatie, trainen en coachen van medewerkers viel in mijn
taken pakket

Ipse de Bruggen
01-03-2017 - 01-09-2017

Persoonlijk Begeleider E

Midden en hoog nivo SGLVG cliënten. Als persoonlijk begeleider betrokken bij het opzetten van het
behandelplan, aansturen in de uitvoer van het behandelplan, contacten onderhouden met andere disciplines,
contact onderhouden met ouders en verzorgers. Het uitwerken van de nieuwe visie (herstel van het gewone
leven) naar de praktijk. Coachen van begeleiders op de werkvloer.

Ipse de Bruggen
01-05-2016 - 01-03-2017

Persoonlijk begeleider D

.Met midden en hoog nivo SGLVG cliënten. Als persoonlijk begeleider betrokken bij het opzetten van het
behandelplan, aansturen in de uitvoer van het behandelplan, contacten onderhouden met andere disciplines,
contact onderhouden met ouders en verzorgers. Het uitwerken van de nieuwe visie (herstel van het gewone
leven) naar de praktijk. Coachen van begeleiders op de werkvloer.

ZZP' er
01-07-2016 - 02-03-2018

Begeleider diverse sectoren in de zorg

De Stek
01-09-2017 - 02-03-2018

Zzp'r in de zorg, eigenaar oprichter DBC de Stek

Opleidingen en cursussen

ID College Gouda
01-09-2000 - 17-06-2004

SPW 4

Ipse de Bruggen
01-02-2009 - 02-03-2018

CFB Radar



Sectoren
GGZ intramuraal
Jeugdzorg intramuraal
Gehandicaptenzorg intramuraal
Verslavingszorg intramuraal
PGB-zorg extramuraal
PGB begeleiding extramuraal
Autisme begeleiding intramuraal
Particuliere zorg extramuraal
V&V (Verpleeg-en Verzorgingshuizen)
Particuliere begeleiding extramuraal
WMO extramuraal
Autisme begeleiding extramuraal
GGZ extramuraal
Gehandicaptenzorg extramuraal
Jeugdzorg extramuraal
PGB begeleiding intramuraal
PGB-zorg intramuraal
Particuliere begeleiding intramuraal
Particuliere zorg intramuraal
Verslavingszorg extramuraal
WMO intramuraal

Functies
Begeleider A
Begeleider B

Kroes en Partners/Ipse de Bruggen
01-05-2017 - 02-03-2018

PAT training

Sectoren en Functies

Vaardigheden / kwaliteiten

Vaardigheden / kwaliteiten
Goed in observeren, signaleren en betekenis verlenen daaraan. Coachen op de werkvloer, pro actief in het
omgaan met problemen. goede omgang met moeizame begeleiding situaties zowel cliënt als team gericht.
Affect neutral begeleiden.

Taalkennis
Nederlands: uitstekend Engels: Goed Duits: matig

Persoonlijke eigenschappen
Men omschrijft mij vaak als; creatief, gedreven, doelgericht en praktisch. binnen teams ben ik vaak een
karren trekker en initiatief nemer

Interesses
Politiek, cultuur, ondernemen, muziek maken,
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