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PERSOONLIJK PROFIEL 

Ik ben een ambitieuze beweegspecialist die de rollen van consulent, buurtsportcoach, LO docent,  

adviseur en trainer heeft vervuld. Ik heb ruime ervaring binnen het onderwijs en de sport. Collega’s  

omschrijven mij als een sociale, intelligent, flexibele, gemotiveerde en hard werkende teamspeler.  

Daarnaast vinden zij mij ook analytisch, enthousiast, opgewekt, sympathiek, nieuwsgierig en re- 

flectief. Mijn ambitie is om kinderen meer en beter te laten bewegen. 
WERK ERVARING 

2013 – heden LO docent en trainer in het onderwijs (Beweegbeleving) 

 Eigenaar van Beweegbeleving (sport en bewegen binnen het basisonderwijs).  

 Het docent- en trainerschap bestaat uit de onderstaande werkzaamheden: 

• Adviseren van schoolteams over de Rots & Water methodiek en het uitvoeren  

    van Rots & Water trainingen aan basisschool leerlingen.  

• Verzorgen van het bewegingsonderwijs op diverse basisscholen in de gemeente 

    Wijk bij Duurstede.  

• Coördinatie, rapportage en uitvoering van Motorisch Remedial Teaching (MRT) 

• Persoonlijke begeleiding (zorgsport) door middel van sport en spel. 

  

2016 – heden Buurtsportcoach & coördinator Gezond Gewicht 

 Sport- en bewegingsconsulent bij stichting Wijksport in Wijk bij Duurstede  

 Het consulentschap bestaat voornamelijk uit de onderstaande taken: 

• Het opzetten van sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen. 

• Het organiseren en uitvoeren van verschillende sport & beweegevenementen. 

• Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van De Voel Jij Je Lekker Tour. Een  

    gezonde leefstijl project voor kinderen waarbij zij zich meer bewust worden    

van voldoende bewegen, gezonde voeding en gezonde keuzes kunnen maken.   

•  Begeleiding ROC studenten Sport & bewegen Midden Nederland. 

2012 – 2016 Bewegingsagoog kwetsbare doelgroepen (sociaal domein) 

 Sport- en bewegingsconsulent bij Sportservice provincie Utrecht en Sportservice  

 ’t Gooi. Het consulentschap bestaat voornamelijk uit de onderstaande taken: 

• Ontwikkeling en uitvoering van weerbaarheidstrainingen aan cliënten van de  

    Regionale Sociale Dienst om reïntegratie te bevorderen.  



• Uitvoering van sport clinics op het ZMLK PO en VO De Meerklank in Zeist. 

• Coördinatie en uitvoering van sport lessen voor kinderen met een ontwikke-

lingsstoornis. 

• Realiseren van sport- en beweegaanbod voor mensen met een chronische aan 

    doening, verstandelijke-, lichamelijke- en visuele beperking. 

• Organiseren en verzorgen van workshops voor docenten en trainers over het  

    sporten en bewegen met kwetsbare doelgroepen. 

• Verenigingsadvisering over sport- en beweegaanbod voor jeugd en kwetsbare  

    doelgroepen. 

• Verzorgen van beweegadvies aan mensen met een lichamelijke beperking in  

    revalidatiecentrum De Trappenberg in Huizen.  

• Verbinden en werven van partners in de zorg, het onderwijs en de sport voor  

    het schrijven van projectplannen voor subsidieaanvragen.   

2009 – 2012 Combinatiefunctionaris zorg & onderwijs 

 Sport- en bewegingsconsulent bij Sportservice Midden Nederland en LO docent  

 bij basisschool De Achthoek in Amsterdam. Het consulentschap bestaat voor- 

 namelijk uit de onderstaande taken: 
• Uitvoering van Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. 

• Coördinatie vakgroep bewegingsonderwijs van 4 docenten LO.  

• Het organiseren en uitvoeren van verschillende sport & beweegevenementen. 

• Projectleiding en uitvoering Club Fit 4 Utrecht: beweegproject voor ouders en  

  kinderen om overgewicht tegen te gaan en een gezonde leefstijl aan te leren. 

• Coördinatie, rapportage en uitvoering van Motorisch Remedial Teaching (MRT). 

• Coördinatie en ontwikkeling van een (landelijk) Leerlingvolgsysteem (LVS).  

• Begeleiding MBO en HBO studenten van het ROC Midden Nederland en ALO.  

2008 – 2009 Onderwijsadviseur - IJsselgroep 
 Adviseur bij de afdeling Mens & Organisatie. 

• Uitvoering van advies trajecten op het gebied van integraal personeelsbeleid 

   marketing & communicatie, visie, missie en oplossingsgericht coachen.   
• Ondersteuning van Sr. adviseurs bij diverse adviestrajecten voor scholen. 

• Relatiebeheer. 

2006 - 2008 Accountmanagment  - UP Learning 
 Verantwoordelijk voor het opbouwen van nieuwe relaties en netwerken en het 
 genereren van omzet. 

• Uitvoeren van (telefonische) warme en koude acquisitie en target  

• maken van offertes. 

• Relatiebeheer.  

• Ondersteunen van collega accountmanagers bij sales projecten. 

• Uitvoering van concurrentie onderzoek.     



OPLEIDINGEN (diploma behaald) 

2001 – 2006         WO: Onderwijskunde & Sportpedagogiek, Universiteit Utrecht.  
Afstudeerrichting  Sport, Bewegen & Beleid 

   
1999 – 2001   HBO: Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO), Tilburg.  

1996 – 1999 MBO: Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS), Heerenveen.  
Afstudeerrichting (S)Bewegingsagoog, fitnesstrainer, zwemonderwijzer en volleybaltrainer A.  
  
1991 – 1996 Mavo: Scholengemeenschap SGL, Lelystad.  
 Diploma behaald in 1996. 

STAGES & VRIJWILLIGERSWERK 

2005 - 2006 Onderzoeker voor de Bonairiaanse Sport Federatie  
 Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een wetenschappelijk onderzoek  
 opgezet en uitgevoerd naar het sportklimaat op Bonaire (Nederlandse Antillen).   

2004 - 2005 Beleidsontwikkelaar voor de Bonairiaanse Sport Federatie 
 Voor mijn afstudeerstage heb ik een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld,  met als  

 doel hoe men meer structuur binnen de Bonairiaanse Sport Federatie kan aan 

 brengen (Nederlandse Antillen). 

1999 - 2001 Sportdocent & trainer 
 Vrijwilligerswerk als sportdocent en trainer voor Sport Coaches Outreach    
 (SCORE) & NOC*NSF in Kaapstad, Zuid Afrika.  

CURSUSSEN & TRAININGEN 

2015 Gecertifieerd Rots & Water trainer (weerbaarheidstraining). 
2014 Training Dynamisch Projectmanagement: Sturen op Relaties. 
2014 Training Procesevaluatie. 
2015 Medic First Aid (levensreddend handelen). 
2010 Motorisch Remedial Teacher (MRT). 
2009 Training coöperatief vergaderen. 
2009 Training Oplossingsgericht coachen.  
2001 VWO: Wiskunde A.  

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 
• Rijbewijs B. 

• Volleybal trainer, coach en speler. (op hoog niveau gevolleybald). 

• (Marathon) loper & duiker (Scuba Ranger Instructeur & PADI Rescue brevet). 

REFERENTIES 
D. van Geest (Daam). Coördinator sectie LO ASKO scholen, Amsterdam. Tel.: 06-27 38 43 30. 

E. van Winsen (Eduard). Manager Sportservice ’t Gooi. Tel.: 06-53 47 98 74.


