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Geboren 11 juli 1962 te Goes
Gehuwd
Zoon geboren 25 april 1994
Zoon geboren 11 maart 1998

augustus 2014 - heden
KLAREZON
Als zelfstandig professional zet ik mij in voor het welzijn van ouderen.
Ontwikkel levens- en herdenkingsboeken. 

juli 2012 - juli 2013 
Hoofd Wonen en Welzijn bij Zorggroep Solis -
Woonzorgcentrum Corel te Deventer
Verantwoordelijk voor: wonen en welzijn 
Door sluiting van het verzorgingshuis locatie Corel vervalt de functie hoofd Wonen en Welzijn.
oktober 2010 - juli 2012
Manager Welzijn bij Zorggroep Solis -
Woonzorgcentrum Corel te Deventer
-Verantwoordelijk voor: activiteitenbegeleiding,   
 restaurant, receptie en meerzorg. 
-Leidinggevende van de coördinatoren vrijwilligerswerk van Zorggroep Solis. 
-projectleider en ontwikkelaar van de koffiebar 
 't Hart van Corel
-ontwikkelaar van het samenwerkingsverband en  
 netwerk  de wijk Zandweerd en Corel.
-Initiatiefnemer (in samenwerking met wijkaanpak  
 Deventer) van‚ 'van Wentelteefje tot Kebab’  
 kookcursus voor jeugd uit de wijk Zandweerd en          
 cliënten uit Corel.
-Sponsorwerver voor Corel, samenwerking met 
 buurman Albert Heijn opgebouwd 
- contactpersoon 'vrienden van Corel'
Door een reorganisatie vervalt de functie manager Welzijn en ontstaat de nieuwe functie hoofd 
Wonen en Welzijn.
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januari 1996 – juli 2010
Bewust zonder betaald werk buitenshuis.
Kinderen groot gebracht.

1998 -2004
Diaken in de PKN kerk te Weerselo 

augustus 1993 – december 1995
Vakgroepcoördinator Activiteitenbegeleiding in Verpleeghuis de Beukenhof te Loosdrecht, belast 
met het vakinhoudelijk management van de activiteitenbegeleiding in Verpleeghuis De Beukenhof 
alsmede in verzorgingshuis De Emtinckhof.

januari 1990 – januari 1993
Coördinator Activiteitenbegeleiding in verzorgings-en verpleeghuis Uitzicht 's-Gravenhage.

september 1988 – juli 1989
Voortgezette opleiding ‘Leidinggeven Activiteitenbegeleiding, middle management’ van Huize 
Norel, vervolgonderwijs Activiteitenbegeleiding.

juni 1984 – december 1989
Activiteitenbegeleidster in Verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam.
Vanaf september 1986 tevens coördinator vrijwilligerswerk.

1980 - 1990
Op vrijwillige basis lid werkgroep KIND en lid Beleidsraad van de oecumenische Dominicus 
gemeente te Amsterdam

augustus 1980 – november 1983
Middelbare Beroepsopleiding Activiteitenbegeleiding ‘De Schans’ te Amsterdam.
Met vier stages van ieder drie maanden:
-Psychiatrie in ‘Duin en Bosch’ te Castricum
-Zwakzinnigenzorg in ‘De Hartekamp’ te Heemstede
-Somatiek in verpleeghuis ‘Slotervaart’ te Amsterdam
-Psychogeriatrie in verpleeghuis ‘Tabitha’ te Amsterdam

mei 1979 – juli 1980
Werkzaam in Bejaardenhuis Vredeveld te Amstelveen als afdelingshulp op de verpleegafdeling.

augustus 1975 – mei 1979
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs te Amstelveen

augustus 1966 – juli 1975
Montessori basisonderwijs te Amstelveen

 


