
Curriculum vitae 

Mijn persoonlijkheid 

Een ervaren diëtiste met 10 jaar ervaring die graag werkt met mensen met gezondheidsproblemen. Sterk 

in het werken met allochtonen. Ik kan me goed en makkelijk uitdrukken in het Frans en Engels. Goed 

technisch inzicht en breng dat helder over, zowel in persoonlijk consult als voor een groep. 

Werkervaring 

2014-2016       Callcentermedewerker technische helpdesk bij Ziggo. Werken met veel verschillende 

  systemen tegelijkertijd. 

2002 - 2012  Diëtist bij Thebe thuiszorg, Tilburg.  

Hoofdtaak: consultatie van cliënten met gezondheidsklachten. Hiertoe spreekuren in 

Tilburg en omliggende dorpen. Gebruik van EPD en digitale agenda (Vodisys). Overleg 

met professionals in de gezondheidszorg om voedingsbehoeften en dieet voor cliënten 

vast te stellen. Schriftelijke rapportage naar verwijzers. 

De laatste 5 jaar individuele en groepsbegeleiding verleend m.b.t. voeding en diëtetiek 

aan allochtone cursisten van de Stichting Experimentele Werkgelegenheid (SEW 

Tilburg).  

Tevens korte tijd bij Stichting de Wever (Tilburg) gewerkt als diëtiste in de ouderenzorg. 

1999 - 2002  Telemarketeer, HCN Tilburg vooral outbound, maar ook inbound op de Euro           

1990 - 1992  Productiemedewerker, Molco Wijchen (via uitzendbureau) 

1984 - 1985  Diverse horecabanen en baan op de groente- & fruitveiling in Auckland (Nieuw- 

  Zeeland) 

Opleiding 

1999  Opleiding medewerker bouwmarkt (gegeven door docenten ROC) 

1986 - 1992  Voeding en Dietetiek aan de Academie Dietetiek Nijmegen     

  afstudeerrichting consultatie en voorlichting (diploma) 

1985 - 1986 Voeding en Dieetleer aan HRIPB (HBO opleiding) te Gent, België 

1983   Sociologie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg 

1976 - 1983  Atheneum A aan het St. Odulphuslyceum, Tilburg (diploma) 

 

Overig     
Geboren op 2-7-1964 in Auckland, Nieuw-Zeeland. In 1969 naar Nederland gekomen.  

In bezit van eigen auto en rijbewijs B.  

Vanaf 1996 tot 2018 ben ik als lid betrokken geweest bij LETS-kring de Linde (Local Exchange 

Transaction System). Hier leverde ik diverse diensten zoals (budget-)voorlichting aan groepen en 

diverse huis- en tuinklussen.  

Vanaf tienerleeftijd heb ik voor groepen gestaan en bijvoorbeeld zeilles en natuureducatie verzorgd. 

In 1998 heb ik een certificaat behaald voor de opleiding tot medewerker doe-het-zelfzaak bij ROC 

Midden Brabant. Van 1996 tot 1999 heb ik verschillende onderhoudsklussen gedaan bij Feniks en 

voedings- en budgetvoorlichting gegeven. 

Mijn hobby’s zijn architectuur en stedenbouw (tot verbouwing woonhuis in 2009 lid van 

klankbordgroep spoorzone BST) , handwerken, wetenschap en techniek, werken met de computer, 


