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Betrouwbaar Creatief Intuïtief Ondernemend Sociaal vaardig

Meer over Bertine

De zakelijke kant in combinatie met een meer zorggericht aspect, rolt zich nog verder uit binnen 
mijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld door in mijn eigen praktijk de regie in handen te hebben en niet 
alleen voor, maar ook achter de schermen als stuwende kracht te functioneren. Het spreekt ook uit 
de rol die ik op mij neem binnen de vakgroep creatieve therapie. Als eerst aanspreekbare draag ik 
binnen die setting een belangrijke zakelijke verantwoordelijkheid. Die pak ik met commitment en 
accuratesse op. Structuur aanbrengen is als echte regelneef een van mijn sterke kanten op dit 
gebied. Tegelijkertijd waak ik ervoor ook hierin mijn creativiteit, initiatiefrijke houding en flexibiliteit 
blijvend voldoende ruimte te geven. Bij het organiseren en geven van workshops én tijdens een 
congres, heb ik deze kwaliteiten uitstekend kunnen benutten.

Volop in contact staan met anderen gun ik iedereen. In het verlengde van mijn huidige werk, zou ik 
daarom in de toekomst de mogelijkheden van bemiddelen verder willen onderzoeken. Dat kun je 
heel breed zien. Bijvoorbeeld tussen twee partijen in een conflictsituatie. Door mensen met 
vergelijkbare problematiek, levensvragen, overeenkomstige werkzaamheden et cetera met elkaar 
in contact te brengen. Of door meer in de creatieve hoek een samenspel te creëren. Uiteindelijk 
haal ik daar zélf ook de meeste voldoening uit. Voor mij geldt daarom vooral: als ik maar met 
mensen kan werken en op een bepaalde manier hun leven kan aanraken.

Recente werkervaring

1996 - heden GGZ Drenthe, Hoogeveen

Vaktherapeut Beeldend

1995 - 1996 't Ruige Veld, Rolde

Leerkracht Handvaardigheid

1994 - 1995 Landgoed Hooge Burch, Zwammerdam

Groepsleidster

Opleiding

HBO Creatieve Therapie, Richting Beeldend, diploma behaald in 1993

Diverse cursussen Waaronder: Training Diagnostic Drawing Series, Basiscursus en Vaktherapie 
en Routine Outcome Monitoring Training Familieopstellingen 
Schemagerichte Therapie

Functie(s)

Vaktherapeut Beeldend

Bedrijf(ven)

GGZ Drenthe, Hoogeveen

Lidmaatschappen

Lid Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Werken met mensen heeft op mij het effect van een toverspreuk. Of dat nu gezonde mensen zijn of 
mensen met een hulpvraag op psychisch vlak. Hierin ligt de passie van alles wat ik doe. De scheidslijn 
tussen privé en zakelijk houd ik daarom bewust erg smal. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in mijn werk 
als creatief therapeut. Zowel binnen mijn praktijk aan huis als bij de GGZ creëer ik een eigen sfeer, die 
ik gemakkelijk voor mezelf en in samenwerking met anderen steeds opnieuw kan inkleuren. Dit stelt mij 
in staat heel effectief en herstelgericht te werken; als therapeut bepaal ik niet wat goed voor iemand is, 
maar bewerkstellig ik veranderingen die aansluiten bij de behoefte van de cliënten. Alleen op die manier 
bereik je mijns inziens slagkracht met therapie.
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