
  Curriculum Vitae 

Werkervaring  

2007- heden 

Mantelzorg 

 Ondersteuning ADL 
 Bevorderen Zelfredzaamheid 
 Sociale activering 

Nov-2012 | Juni-2016  Empirion Den Bosch  

Commerciële binnendienst 

 Branchegerichte salesacties bedenken, uitwerken en uitvoeren. 
 marktonderzoek, concurrentieanalyse 
 Ondersteunen van accountmanagers, afspraken maken.  
 CRM beheren en uitbreiden. 
 Commerciële teksten nalopen op spelling, beheer website 
 In kaart brengen van klantbehoeften en het mede initiëren en      

uitvoeren van verbeteracties 

Juni-2012 | Okt-2012   Voedselbank Tilburg   

Assistent coördinator 

 Het in kaart brengen van processen. 
 Digitaliseren van administratie. 
 Taakstraffers begeleiden 

    

2006 | 2007   Diverse opdrachtgevers  Amsterdam 

Activiteitenbegeleidster 
 
 Het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten aan chronisch  

psychiatrische cliënten. 
 Gestructureerde weekprogramma’s ontwikkelen voor 

meervoudig gehandicapten 
 Begeleiden van ouderen bij activiteiten in hun dagelijks 

bestaan. 

Juli-2002 | Nov-2005  HVO Querido Amsterdam   

Trajectbegeleider | Activiteitenbegeleider | Woonbegeleider 
 
 Het in kaart brengen van wensen en behoeften van jongeren 

in de psychiatrie, hiermee actuele activiteitenprogramma’s 
en werkprojecten ontwikkelen.  

 Trajecten uitzetten gericht op arbeidsmarkttoeleiding, 
sociale activering 

 Het aanbieden van dagbestedingactiviteiten; 
houtbewerking, koken, sport, dansles, Engelse les. 

 Voorlichting geven aan betrokken instanties. Samenwerken, 
onderhandelen met collega bedrijven en andere instanties. 

 Het aanleren van maatschappelijke verantwoordelijkheden. 

 
 

Mijn motto “Het mooiste wat je kunt 
worden is jezelf!”   
 
Profiel 
 
Enthousiast, betrouwbaar,  
betrokken zijn woorden die mijn 
karakter kenmerken.  
 
Hiernaast ben ik 
probleemoplossend, initiatiefrijk en 
adviserend, waardoor mensen als 
vanzelfsprekend naar mij komen 
voor maatschappelijke 
vraagstukken.  

Personalia 

   

  

  

  
  

   
 

 Rijbewijs B 
 
 
 
 

 



  Curriculum Vitae 
 

Juni-2001 | Maart-2002   Stichting Sterrekind Amsterdam  

Coördinator  
 
 Coördinatie over 8 zorginstellingen in Nederland. 
 Wensen en behoeften in kaart brengen (voor patiënten en 

zorgpersoneel). 
 Werving, selectie, voorlichting vrijwilligers en verpleegkundig 

personeel.  
 Het overbrengen van technische handelingen op de computer. 

Aug- 2000 | Mei- 2001 GGZ – MB Waalwijk/De Meren A’dam  

Activiteitenbegeleider (uitzendwerk) 

 

 Ontwikkelen en aanbieden van activiteiten (houtbewerking, 

koken, sport en sociale communicatieve vaardigheden) voor 

psychiatrische patiënten in de crisis opvang. 

 
Jan-2000 | Okt-2000   GGZ – MB  Dongen  
  

Activiteitenbegeleidster 

 

 Het ontwerpen en aanbieden van activiteiten op allerlei 

gebied (tuin, creatief, houtbewerking) voor chronisch 

psychiatrische patiënten. 

 Het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten, ten behoeve 

van structuur. 

 Het aanleren van maatschappelijke verantwoordelijkheden.  
 
 
Juni-1995 | Aug -1996  Stichting “de Runne” Tilburg 
 
Activiteitenbegeleidster     
   
 Het ontwerpen en aanbieden van activiteiten in 

gestructureerde weekprogramma’s.  

 Begeleiden van ouderen | meervoudig beperkten bij 
activiteiten in hun dagelijks bestaan. 

 
Opleidingen 
 
1996-1999 Hogeschool Amsterdam, Sociaal Cultureel Werk  
1992-1995 Sint Dionysius Tilburg, Activiteitenbegeleiding 
1987-1991   Aloysius Mavo Tilburg 
 
Cursussen 
 
2012  Stichting Scope, Leespraat 
1997-1998 Hogeschool Amsterdam Recreatie Sportleidster 
A  

 

Talenkennis  

Nederlands  
Uitstekend in woord & geschrift 
 
Engels   
Goed in woord & geschrift 
 
Duits  
Redelijk in woord & geschrift 

 

Computerkennis  

MS- office 
 
 
 
Hobby's  
 
Het organiseren van disco-feesten 
voor mensen met een beperking. 
 
Softbal in competitieverband. 
 
 

Overige 


