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WERKERVARING 

Februari 2021 – augustus 2022 
Basispsycholoog • Jellinek 
Mijn werkzaamheden bestonden uit het begeleiden van individuele 
poliklinische CGT behandelingen, ADHD coaching, groepstherapie 
voor de dag- en klinische behandeling, intakes, diagnostiek (SCID5-
S) en het bijwonen en bijdragen aan MDO’s. 

Februari 2019 – februari 2021 
Basispsycholoog • Trubendorffer 
Begonnen als stagiair en vervolgens ben ik in dienst genomen. 
Werkzaamheden bestonden uit begeleiden van individuele CGT 
behandelingen en ik gaf groepstherapie op basis van het 
Minnesota model.  

 

November 2019 – december 2020 
Researcher • Get Up! 
Een startup die gepersonaliseerde eHealth en mHealth 
ontwikkelt voor de geestelijke gezondheidszorg. Ik was 
verantwoordelijk voor het opstellen van de psychologische 
theoretische basis. 

 

2018 
Onderzoeksstagiair • PHD onderzoek aan de UvA 
Ik hielp mee met het onderzoek naar effectiviteit van een honden 
train programma (Dutch Cell Dogs) in verschillende gesloten 
justitiële instellingen in Nederland. Het betrof zowel kwalitatief 
als kwantitatief onderzoek.  

 

2015 – 2019 
Persoonlijk begeleider • Twee jongens met autisme, leeftijd 26 
en 19 jaar 
Begeleiden van activiteiten en cognitief uitdagen door middel van 
spel en het stellen van begripsvragen. Gezamenlijk wordt er  een 
plan van aanpak opgesteld. 

 

2017 
Activiteitenbegeleider • Up Events 
Voorbereiden en begeleiden van uitjes voor groepen zoals 
bijvoorbeeld de sportdag van een middelbare school of een 
bedrijfsevenement. 

 

2015 – 2016 
Taxichauffeur Aanvullend Openbaar Vervoer • Connexxion 
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7 juni 1995 

 

OVER MIJZELF 

Ik heb een open en relaxte houding. 
Als ik me ergens thuis voel laat ik 
dat merken door mijn 
humoristische kant  te laten zien. Ik 
werk graag samen en heb van 
nature interesse in de ander. 

 

Over natuur gesproken, daar kom ik 
ook graag. De combinatie van 
(primitief) reizen en fotografie is 
mijn favoriete bezigheid. 



 

 

 

 

 

OPLEIDING 

Master Klinische Psychologie • Universiteit van Amsterdam 
Diploma behaald op 30-8-2019 
Gemiddeld cijfer: 7,4 

 

Minor Forensische Criminologie • Vrije universiteit 
Diploma behaald op 25-1-2018 
Gemiddeld cijfer 7,7 

 

Bachelor Klinische Psychologie • Universiteit van Amsterdam 
Diploma behaald op 5-7-2016 
Gemiddeld cijfer: 7 

 

 

NEVENACTIVITEITEN 

2022  
Vrijwilliger bij Estifant vakanties 

2020 
Organisatie van wandelvakanties bij 
stichting Norwik. 

2018 
Gangbeheerder in een woonproject 
met statushouders 

 

2017 
Reis door Zuid-Amerika 

 

2016 
Vrijwilliger bij GGZ-instelling Inforsa 

 
2015 & 2016 
EHBO & reanimatiecursus 

 
2014 – 2017 
Leiding van scoutinggroep 

 

Zomer 2013 
Medewerker animatieteam op een 
camping in Luxemburg 

VWO, profiel Economie & Maatschappij • Spinoza Lyceum 
Diploma behaald op 13-6-2013 

 

CURSUSSEN 
Acceptance and Commitment Therapy • ActinActie.nl  

Momenteel mee bezig. 

 

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) • 
Vlokhoven opleidingen  
Cursus afgerond in juli 2021 

 

Motiverende gespreksvoering • Interne cursus bij Jellinek  

Cursus afgerond in 2021 

 

Suïcide preventie • Interne cursus bij Jellinek 

Cursus afgerond in 2021  

 
 

TALEN 

Nederlands: moedertaal 
Engels: goed 

 

REFERENTIES 

Beschikbaar op aanvraag. 


