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Werkervaring
Bureau ZorgFilosofie - januari 2008 tot heden
Projecten ZorgFilosofie
– Belevingsgerichte zorg en vraagsturing
Een rode draad in de projecten is de invoering van belevingsgerichte zorg en
vraagsturing in de thuiszorg, het verpleeghuis, de zorg voor ouderen met een
beperking. Ik vervul in de projecten de rollen van adviseur en trainer.
- Andere projecten naast de projecten belevingsgerichte zorg
- 2014
Ontwikkeling aanbod Dementie en Mantelzorg
Coaching en vervanging van directeur van een kliniek voor geriatrische revalidatie
Scholing kleinschalig wonen
- 2013
Docentenopleiding IMOZ onderdeel didactiek
'Revitalisatie' van de teams van een verpleeghuis
- 2011
Projectondersteuning project in opdracht van het VWS programma In voor Zorg!
Schrijven van het meerjaren beleidsplan voor een verpleeghuis
Vervanging teammanager in verpleeghuis gedurende zes maanden
- 2010
Deelname exertgroep competentiewijzer voor leidinggevenden in de zorg voor
Actiz
- Analyse van het primaire proces door middel van participerende observatie op een
afdeling van verpleeghuis met als doel: analyse en aanbevelingen voor het
afdelingshoofd t.b.v. verbeterplan van de afdeling
- 2009
Invoering van het zorgleefplan van in een zorggroep met vier aangesloten
zorgcentra
Teambuilding medewerkers kleinschalig wonen
- 2008
Begeleiding van een onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking en
communicatie rondom het nieuwe zorgleefplan.
- Advisering van een zorggroep bij de invoering van het zorgleefplan en de
automatisering ervan.
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Stichting IMOZ 1997 – 2008
 Directeur (vanaf 2002)
 Senior project(bege)leider (tot 2002)
In deze functies ben ik betrokken geweest bij diverse projecten als extern
projectadviseur en projectleider.
Projecten Stichting IMOZ
 Zorginnovaties in de sector V&V en de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap; projectontwerp, project(bege)leiding. De projecten hadden alle het doel
belevingsgerichte zorg (inclusief zorgleefplannen, bewonerbesprekingen, MDO’s)
in te voeren.
Publicaties
– Auteur van “De magie van de bewonerbesprekinig”. Zorgtalentproducties, 2013
 Medeauteur van een artikelenreeks (5 delen) over de implementatie van
belevingsgerichte zorg in Denkbeeld (augustus 2001 – juni 2002).
 "De belevingsgerichte benadering van dementerende ouderen" Een handleiding
voor de verzorgende in de dagelijkse omgang met de dementerende bewoner in
verpleeg- en verzorgingshuis. Bohn Stafleu Van Loghem, 1995
 "Een verpleegplan maken zo doe je dat!" Een methodisch werkboek voor
verzorgenden. Bohn, Stafleu & Van Loghum, 1986
Opleidingen
2004 – 2008 Studie Wijsbegeerte in deeltijd
Aandachtspunt: verbinding tussen filosofie en leiderschap in de zorg
Universiteit van Utrecht
2002 Leiderschap
Leiding nemen in persoonlijk leven en organisaties
Landmark Education
1999 Neuro Linguïstisch Programmeren
IEP - Nijmegen
1992 Opleiding tot Validationtrainer
Stichting Validation te Apeldoorn
1986 – 1990 Opleiding tot Gestalttherapeut
CGL – Centrum voor Gestalt en Lichaamswerk
1982 – 1983 Docentenopleiding verpleegkunde
1972 – 1981 Verpleegkunde psychiatrie en algemeen ziekenhuis
1969 – 1972 HBS - B
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