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Profiel 

Mensen helpen in hun groei en het beste uit zichzelf te halen, dát maakt mij gelukkig en geeft 

mij energie. Ik vind het leuk om voor een groep te staan en weet ook goed individuele 

belangen in de gaten te houden. Door een open houding en een onderzoekende blik, lukt het 

mij om ruimte te bieden aan de ander en meerdere perspectieven in te nemen. Als snelle 

denker weet ik tot de kern te komen en op gestructureerde wijze terug te koppelen. Graag zet 

ik mijn analytische vaardigheden in een gevarieerde en mensgerichte functie in, waarin ik me 

kan blijven ontwikkelen. Wanneer je met mij in zee gaat kan je er in ieder geval op rekenen 

dat we, wanneer we ergens aan beginnen, samen tot een helder einde komen! 
 
 

Werkervaring 

Docent 4 | Vrije Universiteit Amsterdam 
2020-heden 

Doceren van zowel inhoudelijke als methodische werkgroepen uit de bachelor psychologie aan de 

Faculteit der Gedrag- en Bewegingswetenschappen. Taken: Studenten stimuleren om actief met de 

leerstof bezig te zijn, deze te begrijpen en zich eigen te maken; trainen in methodologische, 

statistische, diagnostische en gespreksvaardigheden; trainen in academisch schrijven; feedback geven 

en nakijken; meedenken met onderwijsontwikkeling. 

Stagiair Klinische Psychologie | FACT Mentrum/Arkin, Amsterdam 
2018-2019 

Ambulante zorgverlening aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Taken: afleggen van 

huisbezoeken; afnemen en uitwerken van diagnostiek; meekijken met behandelgesprekken, en 

zelfstandig (delen hiervan) uitvoeren en rapporteren. 

Medewerker Service | Stichting Theaters Diligentia-PePijn, Den Haag 
2010-heden 

Uitvoeren van zowel front- als backoffice werkzaamheden. Taken: reserveringen maken; behandelen 

van telefoon- en e-mailverkeer; zaalplattegronden en prijzen aanmaken; problemen oplossen; en 

aanspreekpunt voor kassamedewerkers. Eerder ook uitvoeren van horecawerkzaamheden en 

leidinggeven aan horecamedewerkers. Tevens bevoegd bedrijfshulpverlener. 

Verkoopmedewerker | Handelsonderneming De Vogel, Berkel en Rodenrijs 
2010 

Administratief medewerker | Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam 
2009 

Horecamedewerker | Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 
2009 
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Verpleeghulpstage | Centrum Voor Dienstverlening Havenzicht, Rotterdam 
2009 

Opvang-/verpleeghuis voor dak- en thuislozen, en illegalen. Taken: meelopen en -kijken met arts en 

verpleegkundigen. 

Uitzendwerk | Studentenwerk, Rotterdam 
2007 – 2008 

Diverse werkzaamheden waaronder promotie en verkoopwerkzaamheden 

 

Opleidingen 

Vrije Universiteit Amsterdam 
2017-2019: Master Klinische Psychologie 

2014-2017: Bachelor Psychologie 

Universiteit Utrecht 
2013-2018: Master Urban Geography 

Universiteit van Amsterdam 
2013:  Minor Sociologie 

Universiteit Utrecht 
2012-2013: Minor Jeugdstudies 

2009-2013: Bachelor Sociale Geografie en Planologie 

Universiteit van Amsterdam 
2008-2009: Geneeskunde 

Melanchthon College Rotterdam 
2002 – 2008: VWO, profiel: Natuur & Gezondheid 

 

Nevenfuncties 

Algemeen lid Raad van Advies | Amsterdamse Studentenvereniging Gay 
2019-2021 

 

Cursussen 

Basiskwalificatie onderwijs | LEARN Academy Vrije Universiteit Amsterdam 
2021-2022 

Sociale hygiëne horeca | Stichting Vakbekwame Horeca Nederland 
2015 

 

Vaardigheden 

ο IT-vaardigheden: Microsoft office, Google-tools, SPSS, Grasple, Atlas.ti, Mentimeter, 

Socrative, Kahoot, MIRO, ProvenueMax, Ticketmatic 

ο Talenkennis: Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Duits (basiskennis), Spaans 

(basiskennis) 

ο Rijbewijs: B 


