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Samenvatting:
Tijdens mijn afstuderen bij de TU Delft heb ik kennis gemaakt met de microbiologie en
gezondheidsapecten van drinkwater. Na mijn promotieonderzoek op het gebied van de
fysiologie van het hart (Faculteit Geneeskunde bij de Universiteit van Leiden) heb ik mij
bij het RIVM en Kiwa (KWR) beziggehouden met de kwaliteits- en gezondheidsaspecten van
drinkwater en de (inter)nationale wetgeving hieromtrent.
Daarna heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt in de vorm van natuur-en
milieueducatie bij de gemeente Leusden en een eigen bedrijf op het gebied van
natuurbeleving.
Zowel tijdens mijn studie als in mijn werkzame leven in de water- en natuursector ben ik
op verschillende manieren didactisch geschoold. Ik heb dit vorm kunnen geven door het
leiden van workshops, het verzorgen van trainingen en lezingen en het lesgeven op
technisch gebied en op het terrein van Natuur en Milieu Educatie. Bij dit laatste heb ik
kinderen en volwassenen gestimuleerd in hun bewustwording ten aanzien van de natuur en
hun leefomgeving. De relatie gezondheid/welzijn en de natuur staat daarbij voorop.
Mijn jarenlange ervaringen met mantelzorg, hebben mijn inzicht en vaardigheden op
sociaal terrein zeer versterkt.
Ervaring met leidinggeven en besturen heb ik in de loop der jaren verkregen via mijn werk
en vele vrijwilligersorganisaties.
Via een opleiding intuïtieve ontwikkeling heb ik geleerd mensen inzicht te geven in hun
persoonlijke kwaliteiten.
In 2011 hebben mijn echtgenoot en ik samen een consultancybedrijf opgericht.
Loopbaan en
2014
2010-2013
1999-2010
1991-1999
1985-1991
1984-1985
1978-1983
1977
Opleiding:
1966-1971
1971-1977

ervaring:
WMO Adviesraad Leusden
VanDijkConsulting
Centrum voor Natuur en Milieu, gemeente Leusden
KIWA N.V., Hoofd Stafgroep Kwaliteitsnormen Drinkwater KIWA
RIVM, Wetenschappelijk onderzoeker drinkwater
Projectmedewerker ZWO te Leiden (hartonderzoek)
Wetenschappelijk assistent bij de Faculteit Geneeskunde van de RUL,
Promotieonderzoek m.b.t. de bloeddoorstroming van het hart
Technisch assistent cursussen microbiologie

HBS-B, Gouda
Chemisch ingenieur (MSc, cum laude), opleiding ChemischeTechnologie,
Technische Universiteit Delft.

1978
1983
1991
2007-2008
2014

Onderwijsbevoegdheid 1e graad natuur- en scheikunde
Promotie tot doctor in de geneeskunde (PhD), Faculteit Geneeskunde, Rijks
Universiteit Leiden
Cursus Projectmanagement
Cursus Intuïtieve Ontwikkeling
Starterscursus Chinese taal

Vrijwilligerswerk:
(Bestuurs)werkzaamheden voor scholen, CML, Amnesty International, KNNV
Amersfoort en de Stichting Break away Day in Leusden

Publicaties:
Circa 30 (lijst op aanvraag)
Lesmateriaal:
Circa 40 (lijst op aanvraag)
Persoonlijke informatie:
Interessegebieden: wandelen, hardlopen, fietsen, natuur, literatuur, mensen
Kernkwaliteiten: organisator, enthousiasmerend, zorgzaam, intuïtieve samenwerker,
creatief.

