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Opleidingen:
Post HBO autisme specialist
Diploma behaald
MBO sociaal pedagogisch werk
ROC Eindhoven, welzijn en sport niveau 4
Diploma behaald

September 2010 – juni 2011
September 2004 – september 2007

Cursussen/ lezingen:
Colette de Bruin (geef me de 5)

Oktober 2009

GGZE lezingen

Oktober 2009

-

Autisme met andere psychiatrische problematiek
Vroegtijdige onderkenning autisme
Autisme en delinquent gedrag
Autisme x adolescentie
Autisme en ouderschap
Autisme en gezin
Autisme moeilijk begrijpbaar gedrag met een verstandelijke beperking

-

Lezing NVA nationale vereniging autisme
Autisme en een ontwikkelingsachterstand

Werkervaringen:
Autismetisme (ZZPer)

November 2009

Januari 2010 – heden

Als zelfstandig ondernemer werk ik gemiddeld 20 uur per week via persoons gebonden
budget. Hierbij begeleid ik meerdere cliënten met ASS. Naast begeleiding bied ik
behandeling en schrijf ik begeleidingsplannen gericht op onder andere gezondheid,
sociale contacten, seksuele ontwikkeling, werk & opleiding en psycho-educatie. Hierin
ben ik aantoonbaar succesvol geweest.

Meriadoc (woonvoorziening autisme)

Augustus 2008 – juli 2011

Meriadoc is een woonvoorziening voor mensen met autisme, gevestigd te Geldrop. Op
Meriadoc wonen mensen met verschillende intelligentieniveaus. Binnen Meriadoc wordt
zowel behandeling als begeleiding geboden gericht op zelfstandig wonen. Ik heb gewerkt
als persoonlijk begeleider, waarbij ik een spilfunctionaris was voor vier cliënten. Via
Meriadoc heb ik de mogelijkheid gekregen om de post hbo opleiding voor autisme
specialist te volgen. Ik heb hierbij theorieën in praktijk kunnen brengen en heb ik
collega’s coaching en training kunnen bieden.
TBS Eindhoven

Augustus 2007 – juli 2008

Binnen de TBS kliniek te Eindhoven, heb ik een jaar als leerling gewerkt. Hierbij heb ik
patiënten met autisme en psychoses begeleid.
Profiel:
- zelfstandig
- spontaan
- harde werker, geen 9 tot 5 mentaliteit
- verantwoordelijkheidsgevoel
- sociaal en flexibel in teamverband
- communicatief
- empathisch vermogen
- leergierig

Overig:
In bezit van rijbewijs B

