
CURRICULUM VITAE 
 
OPLEIDINGEN EN WERK 
1980 afgestudeerd aan de Rietveldacademie in Amsterdam, schilderen en monumentale vormgeving,  cum 
laude geslaagd. 
Vanaf toen tot heden werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar en gedurende 4 jaar medewerker bij 
theatergroep Dogtroep.  
Vanaf 1983 bezig geweest met diverse vormen van therapie en zen meditatie. Vanaf 1988 leerling van Japanse 
leraar Akira Tatsumura in Sumi-e (inktschilderen) 
1991 CPDB (Cultureel Pedagogisch Didactische Bijscholing) afgerond, cum laude geslaagd. 
Vanaf ’92 werkzaam als docent kunsteducatie aan diverse centra voor kunstzinnige vorming, daarnaast als 
consulent beeldende vorming op een aantal scholen.   
Verder geef ik beeldende therapie. Ik werk vanuit materiaal en beweging met als focus het persoonlijke proces 
(groepen en individueel).  
In 2005 heb ik de vierjarige post-HBO opleiding voor beeldend therapeut afgerond bij het ICTEP (Instituut voor 
Creatieve Therapie en Psychotherapie), Amersfoort. 
 
BEELDEND KUNSTENAAR 
1980-heden 
Werkzaam als beeldend kunstenaar 
 
BEELDEND THERAPEUT 
2017: 
Inloophuis Kennemerland  
Begeleiding van (ex)kankerpatiënten en naasten 
 
2010 tot 2017: 
bij GGZ inGeest, Amsterdam 

• Zowel binnen multidisciplinaire deeltijd schematherapie als DGT 
• Binnen DGT als beeldend therapeut, vaardigheidstrainer en coach 
• Het beeldende aanbod aansluitend en richtinggevend gemaakt voor zowel DGT als SFT met name dmv 

de tekenbewegingsmethode TBM 
• Supervisie (5 jaar voor DGT door Wies van den Bosch, 3 jaar voor SFT door Annemarie Claassen) 
• Wekelijkse inter- en supervisie  
• Interne opleiding DGT en SFT 
• Beeldende therapie (met TBM) in combinatie met EMDR voor individuele behandeling 
• Systeemtherapie  
• Traumastabilisatie, vrouwen-autonomie en adolescenten 

 
2007 tot 2010: 
beeldend therapeut bij SolutionS verslavingszorg voor klinische behandeling van verslaving en psychiatrische 
problematiek 
Beeldende therapie-afdeling opgezet en vormgegeven, mindfulness training gegeven 
Specifieke beeldende behandelvormen voor verslavingszorg ontwikkeld vanuit de tekenbewegingsmethode 
TBM 
 
2000 tot 2010: 
De Beeldkeuken (werkplaats voor kunst en coaching) 

• beeldend werken stimuleren en verdiepen 
• begeleiding bij het inzicht krijgen in problematiek over werk, relatie, gezin etc. 
• ter ondersteuning van verbale therapie 
• werk met gedetineerden 

 
SCHRIJVER: 
In 2011 het boek “In Tekenbeweging Zijn” uitgebracht, met collega Lida Floor, 
De tekenbewegingsmethode (TBM) ontwikkeld (2010 tot heden) 



GRONDLEGGER EN TRAINER TBM met Lida Floor:  
2011 tot heden 

• TBM-trainingen voor therapeuten Werken in Aandacht (geaccrediteerd)  
• Studiedagen TBM (geaccrediteerd) 
• Themadagen vanuit TBM, gericht op specifieke thema’s 
• Externe TBM trainingen op landelijke opleidingen en vaktherapeutische  regiogroepen  

 
DOCENT 
1992 tot 2008:  
SKVC Toonbeeld, Castricum (centrum voor kunstzinnige vorming, CKV) 
Werkzaam als parttime docent beeldende vorming en kunsteducatie 
 
1993 tot 1998: 
De Meerse (CKV Hoofddorp) en Kreater (CKV Haarlem) 
Werkzaam als consulent in het basisonderwijs met beeldende projecten 

 


