
Curriculum Vitae 

Naam:  

Voornaam:  

Adres: 

Geboortedatum:  

Nationaliteit:  

Telefoonnummer:  

Email:  

Rijbewijs:  
 

 
Profiel 

Ik heb de opleiding maatschappelijk werk gevolgd en afgerond. Ik ben creatief en wil dit graag 

inzetten. Ik denk hierbij vooral aan muziek en tekst schrijven. Ook schilderen vind ik er erg leuk. Door 

ervaring heb ik ontdekt dat ik graag met mensen werk. Ik vind het een uitdaging om een probleem in 

kaart brengen. Om dan op zoek te gaan naar het beste antwoord of de weg te vinden naar de beste 

oplossing. Ik vind het fijn als iemand met een gerustgesteld gevoel weer weg gaat van een gesprek 

met mij. Ik vind het belangrijk dat iemand het gevoel heeft door mij gehoord te worden, serieus 

genomen te worden, betrokkenheid te voelen en dat het te merken is dat ik meedenk. 

 

 
Opleidingen: 

● TOP traject (nu lopende) 

● hbo maatschappelijk werk (afgestudeerd in 2000) 

● polyvalent bediende, (VDAB opleiding, afgerond) 

● Havo: vakkenpakket talen (afgerond in 1992) 

 

Werkervaring 

● 1998-2000 bij pleegzorgdienst Oikonde in Brugge, België 

o verantwoordelijkheden: bezoek bij pleeggezinnen of gezinnen die in aanmerking 

kwamen voor pleegzorg, gesprekken voeren met pleegkinderen, telefoneren, 

verslaggeving, bijwonen vergaderingen 

o reden einde: was enkel stage 

● zomermaanden in 1998-1999 bij rust- en verzorgingstehuis De Zonne 

○ maaltijdbegeleider bij dementerende ouderen: maaltijden aanbieden aan 

dementerende bejaarden 

○ reden einde: gestopt omdat het alleen voor de zomermaanden was 

● 1997 (half jaar) kantoorbediende bij ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie  Tearfund 



o vrijwilligerswerk: telefoneren, administratie bijhouden, correspondentie , 

vertaalwerk 

o reden einde: gestopt omdat ik ging studeren 

 
● 1990 (zomer) winkelbediende bij de Super 

o winkelbediende: kassa en algemene taken als vakkenvuller, groente en fruitafdeling 

o reden einde: vakantiebaantje 

 
Talenkennis 

● Mondeling Moedertaal, schriftelijk moedertaal 

● Engels mondeling goed, schriftelijk goed 

● Frans mondeling basis, schriftelijk basis 

 

Hobby’s/interesses 

● schrijven 

● tekenen, schilderen 

● lezen 

● muziek maken 

● mens en dier 

● reizen 


