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Lezen, fietsen, wandelen, zwemmen, kindervakantieweek

Opleiding
Na het behalen van mijn Mavo-4 diploma ben ik gaan werken en heb ik werk en studie
gecombineerd. Aan de Open Universiteit volgde ik de algemene inleiding in de
psychologie en twee cursussen kwantitatieve data-analyse. Ik ben in het bezit van het
diploma EHBO kinderen.
Werkervaring
Ik ben het werkzame leven begonnen als verkoopster en daarna overgestapt naar een
administratieve baan bij een fabriek. Op 20-jarige leeftijd ben ik gestart bij een
zorgverzekeraar en heb daar verschillende leidinggevende functies gehad. Ik ben
leidinggevende geworden omdat ik graag met mensen werk en door middel van coachen
en begeleiden het beste in hen naar boven wil halen.
Ik heb altijd veel plezier in mijn werk gehad, maar wilde graag de overstap maken naar
werken met kinderen: hier ligt toch mijn hart.
Kernkwaliteiten:

Betrouwbaar, creatief, observeren, doelgericht,
verantwoordelijk

Positieve eigenschappen:

Vriendelijk, geduldig, pro-actief, empathisch

Negatieve eigenschappen:

Direct

Kernkwaliteiten
Betrouwbaar
Ik maak heldere afspraken en kom deze ook na. Mijn gedrag is gebaseerd op duidelijke
keuzes gemaakt vanuit deskundigheid en inlevingsvermogen. Indien nodig spreek ik
anderen aan op hun gedrag.
Creatief
Ik vind het leuk om dingen te maken, met niet gangbare oplossingen te komen. Ik denk
niet in problemen maar in uitdagingen en oplossingen en zet er dan de schouders onder.

Observeren
Ik kan van een afstand een situatie of persoon bekijken en hierover een vakkundig
oordeel vellen. Dit betekent voor de kinderen dat ik hen observeer en zaken die mij
opvallen terugkoppel naar de ouders.
Doelgericht
Ik kan concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit
bereikt moet worden en op welke wijze. Ik hou vast aan het doel totdat dit bereikt is en
geef niet zo maar op bij tegenslag.
Verantwoordelijk
Ik hecht belang aan taken en plichten binnen mijn eigen werkzaamheden en die van
anderen. Neem de verantwoording op mij en kom mijn afspraken na.
Positieve eigenschappen
Vriendelijk
Ik heb aandacht voor anderen en ben zorgzaam.
Geduldig
Ik ben bereid te wachten en kan goed omgaan met tegenslagen. Ben bereid dingen
opnieuw uit te leggen zonder boos of ongeduldig te worden.
Pro-actief
Ik zoek naar kansen of vernieuwing en onderneem actie om hieruit voordeel te halen.
Empatisch
Ik ben mij bewust van de gevoelens en behoeften van anderen en hou hier rekening
mee.
Negatieve eigenschappen
Direct
Sommige mensen vinden het moeilijk als ze direct aangesproken worden. Ik zelf vind het
prettig om direct te weten waar ik aan toe ben. Ik probeer er wel rekening mee te
houden dat sommigen dit niet prettig vinden.
Diploma’s
2016

VVE certificaat van Kiki kansen in kinderen

2013

Helpende Zorg en Welzijn niveau II

2012

Kinder EHBO

2011

PE WFT Basis en Schadeverzekeringen,
Kluwer, les op locatie werkgever

2008

Onderzoekspracticum psychologisch survey,
Open Universiteit, Vlissingen

2006

Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse,
Open Universiteit, Vlissingen

2000-2001

Voortgezette Management Opleiding
Hogeschool Zeeland, Vlissingen

1999

Midden Management Opleiding
Hogeschool Zeeland, Vlissingen

1992

Nima-A - Hogeschool Zeeland, Vlissingen

