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Sociaal psychologe, ruim ervaren in het (projectmatig) werken met kinderen en jongeren. 

Sterke affiniteit met kunst, momenteel afstuderend eerstegraads docent beeldende vorming. 

Betrokken, onderzoekende, leergierige en flexibele teamspeler, die analytisch, 

oplossingsgericht en met veel verantwoordelijkheidsgevoel te werk gaat. Sterke voorkeur 

voor ideële non-profit organisaties die zich inzetten voor de empowerment, het welzijn en 

welbevinden van personen die daar wellicht (extra) ondersteuning in kunnen gebruiken.  
 

Opleiding  en cursus 
 

 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (eerstegraads)    

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam. Afstuderend (verwachting diploma: eind 2012).  
 

 Helpende zorg & welzijn (niveau 2) 

ROC Mondriaan, Den Haag. Diploma behaald (2010). 
 

 Sociale Psychologie        

Vrije Universiteit, Amsterdam. Doctoraal behaald (2004).     
 

 VWO          

Augustinus College, Groningen. Diploma behaald (1999).  
 

 EHBO bij kinderen  

Geweldige Ouders, Amsterdam. Certificaten Oranje Kruis geldig tot 2013.  
 

Werkervaring 
 

 Projectmedewerker / Onderzoeker 

Stichting Alexander, Amsterdam (02/2003-08/2008: 32 uur/week). 

Werkzaamheden: realiseren van empowerment en de zinvolle invloed van jongeren op beleid. 

Projectmatig werken, kwalitatief en kwantitatief onderzoek opzetten, plannen, uitvoeren, rapporteren en 

evalueren, werven, trainen en begeleiden van jongeren en professionals, (mede)organiseren van 

bijeenkomsten en manifestaties, ontwikkelen van methoden voor cliëntenfeedback en -participatie (o.a. 

C-toets), opdrachtgevers in o.a. de jeugdzorg, overheden, scholen, fondsen, en ideële organisaties. 
 

 Eigen Kracht Coördinator 

Eigen Kracht Centrale, Zwolle (03/2008-heden: oproepbasis). 

Werkzaamheden: bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers middels het faciliteren van een Eigen 

Kracht Conferentie, waaronder het contactleggen, informeren, voorbereiden en ondersteunen van 

betrokkenen (burgers én professionals), het bewaken van de inhoud, het proces én de veiligheid, het 

zorgdragen voor de afronding, onderzoek, reflectie, administratief ondersteunende werkzaamheden. 
 

 Groepsleidster Naschoolse Opvang 

Buitenschoolse Opvang De Beukelseberg, KCWA, Amsterdam (09/2009-12/2009: 12 uur/week). 

Werkzaamheden: zorgen voor het welzijn en welbevinden van kinderen van 8-12 jaar, opzetten en 

uitvoeren van activiteiten (met name creatief), aanspreekpunt voor ouders. 
 

 Coördinator Tussenschoolse Opvang 

Stichting Tussenschoolse Opvang ‘Het Middaguurtje’, KCWA, Amsterdam (09/2009-12/2009: 6 uur/week). 

Werkzaamheden: o.a. begeleiden en aansturen van vrijwilligers, maken van roosters, aanspreekpunt voor 

de school, inspringen in de klas waar nodig, administratief ondersteunende werkzaamheden. 
 

 Gastouder / Nanny 

Via gastouderbureau ViaViela (12/2009 tot heden, 30 uur/week). 

Werkzaamheden: zorgen voor het welzijn, welbevinden en de ontwikkeling van 3 peuters/kleuters. 
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Nevenactiviteiten 
 

 Medeorganisator en begeleider ‘DREAMS’ (kunstvakantieweek AMA’s ) 

i.s.m. Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer en kunstenares Sasha Tieman (zomer 2009). 

Werkzaamheden: opzet en uitvoering van een kunstvakantieweek voor AMA’s, bedoeld ter bevordering 

van ontspanning, sociale vaardigheden, creatieve ontwikkeling en toekomstoriëntatie. 
 

 Stages beeldend onderwijs op het voortgezet onderwijs 

Montessori Lyceum Amsterdam (2009), Amstelveen College VMBO onderbouw (2010), 

Scholengemeenschap Lelystad VMBO bovenbouw (2011), Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid (2012). 

O.a. ontwikkelen lesmateriaal, voorbereiden en uitvoeren lessen, begeleiden leerlingen, cijferregistratie. 
 

 Begeleider ‘Jongeren in de Jeugdzorg’ in het Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) 

i.o.v. de JIJ-krant (2009) met als doel enkele ‘jeugdzorgjongeren’ een leuke dag uit te bezorgen, ze kennis 

te laten maken met kunst en ze daarin persoonlijke verhalen te laten ontdekken en delen met elkaar.  
 

 

Vaardigheden 
 

 MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

 Dataverwerking (kwantitatief: SPSS, kwalitatief: Maxqda) 

 Beeldbewerking (o.a. Photoshop, Première Pro, Moviemaker, Frame by Frame) 

 Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 

Interesses 
 

 Beeldend werk maken (o.a. fotograferen, tekenen, schilderen) en kunst bekijken  

 Psychologie & filosofie  

 Wandelen, het liefst door de natuur 

 Uit eten gaan en van het leven genieten 
 

Selectie van artikelen en publicaties 
 

 Verrijk: culturele diversiteit binnen het Nederlands beeldend onderwijs. L. R. Havinga en M. T Schroots, 

empirisch onderzoek AHK, 2012. 

 Verder kijken dan je neus lang is. L. R. Havinga, visiestuk kunstbeschouwing AHK, 2012. 

 Integraal Jeugdbeleid Uithoorn: ouders, jongeren en kinderen denken mee. Stichting Alexander, i.o.v. 

Gemeente Uithoorn, 2008. 

 Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-

indicatoren in de jeugdzorg. Stichting Alexander, i.o.v. Inspectie Jeugdzorg, 2007. 

 DVD Actieplan Aanpak Kindermishandeling. Antwoord van Kinderen en jongeren. Stichting Alexander, i.o.v. 

MOgroep, 2006. 

 De hele kerstboom. Participatie van jongeren en ouders bij Integraal Toezicht Jeugdzaken. Stichting 

Alexander, i.o.v. Projectgroep Integraal Toezicht Jeugdzaken, 2005. 

 Ik ben op weg naar mijn toekomst: Pilot Jongeren Trendwatch Kinderpostzegels. Stichting Alexander, i.o.v. 

Stichting Kinderpostzegels Nederland, 2005. 

 Uitbuiting in Nederland. Peeresearch naar uitbuiting van jongeren in Nederland. Stichting Alexander, i.o.v. 

ECPAT & Defence for Children International, 2005. 

 C-toets voor de jeugdzorg: Handleiding. Stichting Alexander, i.o.v. Programma Kwaliteitszorg Jeugdzorg II, 

2004. 

 Zonder drempels: Quickscan Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld 2004. Stichting Alexander, i.o.v. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2004. 
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