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P R O F IE L

Enthousiast - betrokken - sterk in mijn schoenen - snel vertrouwen winnen - vrolijk - gestructureerdFeedback die
ik van collega’s krijg is dat ik eerlijk, kritisch en optimistisch ben. Dit vinden ze fijn samenwerken.

W E R KE R V A R IN G

feb 2017 – Heden

Pedagogisch medewerker, Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid

Rotterdam

Ik help jongeren met gedragsproblemen, door hun angst en verlangens te leren kennen. Vaak ben ik in
staat om beetje bij beetje een opening te vinden en vertrouwen op te bouwen.
De angst en verlangens van jongeren leren kennen
Vertrouwensband opbouwen met de jongeren om hen echt te kunnen helpen
Intensief samenwerken met het sociale netwerk van de jongere
Den band opbouwen met de jongeren en de gezinsleden, om vanuit hier te werken aan het herstel
Aanleren van vaardigheden rondom bepaalde kwesties binnen een gezin
De jongeren voelen dat ik hen zie als een gelijkwaardig persoon, waardoor ze me sneller in vertrouwen nemen
nov 2015 – feb 2017

Pedagogisch medewerker jeugdzorg, Crisiscentrum MiddenNederland

Utrecht

Machteloosheid en langdurige geslotenheid bij jongeren te voorkomen
Intensief samenwerken met het sociale netwerk van de jongere
Een band opbouwen met de jongeren en de gezinsleden, om vanuit hier te werken aan het herstel
Zorgdragen voor een positief leefklimaat waarin de jongeren zich verder kunnen ontwikkelen
Gerichte (op maat) behandeling en begeleiding geven
Zorgdragen voor een nauwe samenwerking met collega’s vanuit andere disciplines
Goed samenwerken met collega’s en elkaar steunen binnen het werk waar nodig
Analyseren van groepsdynamische processen en hier interventies op inzetten

O P L E ID IN G

sep 2011 – jun 2015

Hogeschool van Amsterdam, HBO Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
Geleerd hoe ik jongeren kan helpen met problemen op het gebied van huisvesting, ouderdom,
eenzaamheid, geld, werkloosheid, verslaving, gezin, relatie en school.

sep 2008 – jun 2012

De Hoekse Berg, Mavo diploma

V A A R D IG H E D E N

Sociaal, open, vriendelijk,
flexibel, enthousiast

Woerden

S TA G E S

sep 2014 – jun 2015

Pedagogisch medewerker, Jeugdzorg Midden-Nederland
Tijdens deze stage heb ik samen met andere pedagogisch medewerkers gewerkt:
Het bieden van structuur
Creëren van een sfeer waarin jongeren zich veilig voelen
De ontwikkeling van jongeren volgen en vastleggen

Woerden

CU RSU SSE N

sep 2018 – okt 2018

Omgaan met ouders, Kind & Ouder

mei 2017 – mei 2017

Jeugdpsychiatrie: van probleem naar rust, Punt voor
ontwikkeling

HOB B Y ' S

Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen

