
Gasten op de werkveldenmiddag – 25 april 2016 
 

Dieuwke van der Wal 

 
 

 Conceptbegeleider: IMC Weekendschool Amsterdam 
Als conceptbegeleider houd ik mij bezig met de onderwijsfilosofie en het pedagogisch 

en didactisch handelen binnen IMC Weekendschool. Ik ondersteun en adviseer in de 

ontwikkeling van de Weekendschoollessen en geef didactische en pedagogische 

trainingen, intervisie en begeleiding vandocenten. 

 Co-docent Educatieve Beroepsvaardigheden: University of Humanistic 

Studies 
Binnen het vak Educatieve Beroepsvaardigheden begeleid ik tweedejaars 

masterstuenten bij het uitvoeren van simulatielessen. 

 Docent levensbeschouwing IO: Christelijk Lyceum Veenendaal 

 Gastdocent humanisme: Saxion 
Binnen de module 'Levensbeschouwelijke communicatie en filosofie' op de Pabo 

Saxion Deventer geef ik gastlessen over de geschiedenis en de praktijk van het 

humanisme aan pabo-studenten. 

 Redacteur RTV Utrecht 

 

  



Anouk Bolsenbroek (& Guus Bork) 

 
 
 Inclusionlab: inclusief ondernemer en directeur  

Inclusionlab is een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich al lange tijd in hun 

werk laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving: waarin iedereen 

een leven midden in de samenleving kan opbouwen onder eigen regie en 

gewaardeerde rollen kan vervullen. Inclusionlab coacht gemeenten, scholen, 

organisaties van zorg en welzijn, bedrijven, wijken, clubs en verenigingen bij 

cocreatie van verandering en schuwt daarbij niet om grote uitdagingen aan te gaan. 

Het realiseren van voor iedereen toegankelijke reguliere scholen, arbeidsmarkt, clubs 

& verenigingen en buurtinitiatieven gaat gelijk op met een andere wijze van 

ondersteunen in de 0e, 1e en 2e lijn. We begeleiden cocreatieve veranderingsprocessen 

met alle betrokkenen, organiseren trainingen, workshops en presentaties of helpen bij 

onderzoek en monitoring. 

 Coach en Auteur Zeggenschap en Inclusie: stichting Perspectief 

 Auteur beroepsstandaard en benoemingsprocedure humanistisch 

geestelijke begeleiding: Humanistisch Verbond 

 Docent Methodiek van de Geestelijke Begeleiding: Unie van Vrijzinnige 

Verenigingen 

 Redacteur Bachelorbundel 'Inleiding in de Humanistiek: Universiteit voor 

Humanistiek  

 



Ger Palmboom 

 

 Eigenaar Zwart/Wit: ‘morele reflectie in de zorg’  
Morele reflectie in de zorg verzorgt scholing, symposia, moreel beraad rondom morele 

vragen die zich voordoen bij zorgprofessionals. Doel is om zorgprofessionals te 

ondersteunen bij het onderzoeken en in werkelijkheid brengen van wat zij als goede 

zorg zien. 

 Docent/ trainer: Stichting Presentie 
Het verzorgen van introductiecursussen Presentie namens de Stichting Presentie (Open 

Inschrijving; In Company: Inforsa, Amsterdam), onderzoek en workshops/lezingen 

 Docent ethiek: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Nijmegen 

 Extern Ethicus Commissie Ethiek: Jeugdbescherming Rotterdam 

Rijnmond 

 Docent ethiek: opleidingsinstelling Geestelijke 

Gezondheidszorg  Verpleegkundig Specialist. 

  



Martijn Cruyff 

 
 
Algemene informatie: 
Martijn werkt bij ING en is zijn carriere zestien jaar geleden begonnen in de IT sector voor 

financiele organisaties. Eerst als IT specialist, maar gaandeweg is hij zich steeds meer gaan 

richten op de menskant van bedrijven. Als teamleider heeft hij een opleiding personal 

coaching gevolgd om zijn teams effectiever te maken. Mensen en persoonlijke ontwikkeling 

staan bij Martijn centraal en op die manier is hij vaak betrokken bij programma’s om ‘de 

workforce’ effectiever te maken. Een interessante en terugkerende uitdaging hierbij is het 

omgaan met verschillen in verwachtingen tussen de organisatie en haar medewerkers. Actele 

visies op mensen en organiseren zoals ‘agile’, ‘duurzaam organiseren’ en ‘teal organisaties’ 

maken dit tot een boeiende dialoog.  

 

 

  



Hilde van ’t Klooster 

 
 Coördinator cliëntondersteuning en klachtmelding: Clientbelang 

Amsterdam 

 Projectcoördinator Vreemdelingenbeleid: Freelance Humanistisch 

Verbond 

 Onderzoeker Pluralisme: The Kosmopolis Institute 

 Beleidsmedewerker onderwijs: Universiteit voor Humanistiek 

 Sociaal Juridisch Werkbegeleider en Projectmedewerker Juridische 

Dienstverlening: Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gelderland 

 Trainer en Coördinator Interviewvaardigheden: Freelance & Universiteit 

voor Humanistiek 

  

https://www.linkedin.com/title/sociaal-juridisch-werkbegeleider-en-projectmedewerker-juridische-dienstverlening?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/sociaal-juridisch-werkbegeleider-en-projectmedewerker-juridische-dienstverlening?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/trainer-en-co%C3%B6rdinator-interviewvaardigheden?trk=mprofile_title


Leentje den Boer 

 
 Humanistisch Raadsvrouw bij de dienst Geestelijke Verzorging van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

sinds 2007. 

Eerste vier jaren in vreemdelingendetentie in DC Alphen en DC 

Rotterdam. Nadien in Huis van Bewaring en Gevangenis PI Utrecht en 

Arnhem. 

 Senior Consultant: CLM Onderzoek & Advies 

Op het gebied van duurzame landbouw en de vermarkting van duurzame 

voedingsmiddelen en biologische landbouw. 

 Onderzoek, voorlichting en onderwijs op het gebied van duurzame 

gewasbescherming in Nederland en in het Sahel-gebied, West-Afrika. 

 Docente biologie. 
 

  



Marion de Groot 

 

 Projectcoördinator Klapperproject/ Administratie Maatjes bij Vrijwillige 

Hulp Dienst Eindhoven 

De Vrijwillige Hulpdienst (VHD) is een professionele organisatie, die vrijwilligers 

('maatjes') inzet bij mensen met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld; 

psychiatrie, justitieel, eenzaam, langdurig ziek etc). Het maatjesconcept betekent één-

op-één vrijwilligerswerk met professionele ondersteuning van een projectcoördinator. 

Waarbij maatwerk zorgt voor een goede match en resultaat. 

In mijn rol als projectcoördinator organiseer ik scholingsmomenten middels het bieden 

van trainingen, informatiebijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten en individuele 

coachgesprekken. 

 Humanistisch Raadsvrouw: Ministerie van Veiligheid en Justitie 

(Vervanger voor de Humanistische Bezinningsbijeenkomsten) 
In de Penitentiaire Inrichting Grave en Roermond voorgaan tijdens de 

bezinningsbijeenkomsten, deze vormgeven en ondersteunen. 

 Vrijwilliger bij Humanistische bezinningsbijeenkomsten: Ministerie van 

Veiligheid en Justitie PI Grave 

 Stage humanistisch geestelijk verzorger : Ministerie van Veiligheid en 

Justitie PI Zuid-Oost 

 Stage humanistisch geestelijk verzorger: Stichting Humanitas Rotterdam 

 Programmeur Tint: Ontmoetingsplek voor inspiratie & Verdieping 

(Onderdeel van het Eindhovense Studentenkerk) 
Levensbeschouwelijk onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven met als 

doel studenten te stimuleren in de persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke 

betrokkenheid en zingeving. 

 

 



Nel Bartlema 

 
 Geestelijk begeleider/ consulent ethiek ondersteuning: Adagio praktijk 

voor zin en zorg 
Mens begeleider mbt zingeving. Doelgroep: mensen die tgv ziekte anders naar hun 

leven (zullen gaan) kijken en dat lastig vinden; mensen die ongeneeslijk ziek zijn en 

behoefte hebben met een 'neutraal' mens te praten over dingen die er voor hen toe 

doen. 

Coach/docent ethiek. Doelgroep: professionals in de zorg die aanlopen tegen ethische 

dilemma's en daar een weg in zoeken om helderheid te verkrijgen. Daaraan kan ik een 

bijdrage leveren binnen een gesprek of een sessie moreel beraad. 

 Consulent ethiek: Zaans Medisch Centrum en andere locaties. 

  



Willem Blokland 

 
 Hoofd Dienst  Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging  van het UMC Utrecht 

 Humanistisch Raadsman bij het UMC Utrecht m.n. op de afdelingen Medische 

Oncologie en Infectieziekten 

 Lid van het Palliatieteam van het UMC Utrecht 

 Docent Psycho-sociale oncologie voor geestelijk verzorgers bij RINO Groep 

 Docent Existentiële coping en transformatieve dynamiek bij Ciran Revalidatie 

 Docent Rouw in de Landelijke cursus Palliatieve zorg voor medisch specialisten bij 

Academisch Medisch Centrum 

 Zelfstandig freelance docent en counsellor bij ‘Onder de Appelboom’ 

  



Norbert de Kooter 

 
 

 Humanistisch geestelijk verzorger bij Defensie 
Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie is een dynamische baan. Wij gaan waar 
militairen gaan en hebben zorg en aandacht voor de mensen – en voor de menselijke aspecten 
van het vak van militair. Dat kan vorm krijgen in een individueel gesprek of tijdens een 
groepsbijeenkomst, tijdens een toevallige ontmoeting op een oefening of in een 
bezinningsmoment, of door gevraagd of ongevraagd de organisatie (commandant) te adviseren. 
Norbert (45) is werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger bij Defensie sinds 1999 op 
verschillende werkplekken; bij een schoolbataljon, een infanteriebataljon, bij luchtmobiel en bij 
een geneeskundig bataljon. Tijdens deze plaatsingen is hij drie keer 4 tot 6 maanden op 
uitzending geweest, respectievelijk naar Bosnië, Irak en Afghanistan. 
Op dit moment werkt Norbert als stafmedewerker inhoudelijk beleid en plaatsvervangend hoofd 
bij de Dienst HGV in Den Haag. En hij bereidt zich voor op een plaatsing in Curaçao voor de 
komende jaren. 

 Redactielid Waardenwerk 
Oktober 2010 – januari 2016 

 Bestuurslid SKGV 
Oktober 2015 – heden 

 

  



Anna Top 

 
 

Docent Hbo Bestuurskunde 
·         Politieke Filosofie en Democratie 

·         Beroepsvaardigheden (schrijven, argumenteren, reflecteren etc.) 

·         Onderzoeksvaardigheden (kwalitatief) 

·         Stagebegeleiding 

·         Studieloopbaanbegeleiding 

·         Projectonderwijs 

·         Excellentieprogramma: Duivelse Dilemma’s  

Als docent Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam verzorg ik zowel kennis- als 

vaardigheden onderwijs. De uitdaging hierbij is om voor studenten steeds de relatie met 

‘werken in de publieke sector’ (Bestuurskunde) expliciet en voor hen begrijpelijk te maken. 

Bijvoorbeeld in het vak Politieke Filosofie werk ik met actuele voorbeelden om studenten te 

laten nadenken over kernwaarden van een democratische samenleving. Dit is een grote 

uitdaging met een zeer diverse studentenpopulatie (leeftijd, sociaal culturele achtergrond, 

etniciteit, politieke voorkeur, vooropleiding, sociaal kapitaal etc.). Never a dull moment past 

bij het werk van een Hbo docent ;).  

 

Onderwijsontwikkelaar Ethisch besef in een grootstedelijke omgeving 
In het Hoger Beroepsonderwijs wordt veel gewerkt met competenties. Een belangrijke 

doelstelling binnen het Hbo is om studenten voor te bereiden op ‘21st century skills’ die hen 

in staat stellen te functioneren in een ‘fluïde, dynamische en steeds complexer wordende 

samenleving’. Een van de kerncompetenties van Hbo Bestuurskunde gaat over ‘ethisch besef 

in een grootstedelijke omgeving’. Ik draag eraan bij om deze competentie aandacht te geven 

binnen het curriculum (middels inhoud van onderwijs, maar ook via werkvormen en 

opdrachten). Een voorbeeld hiervan is het excellentieprogramma Duivelse Dilemma’s waarbij 

studenten bij organisaties (zorg, politie, financiële sector, overheid) op bezoek gaan en advies 

geven over actuele (morele) dilemma’s van professionals. Een tweede voorbeeld is een 

project met Waag Society waarbij studenten de (onbegrensde?) mogelijkheden van Smart 

Cities verkennen en bedenken welke rol de Stad Amsterdam hierin moet hebben. 

 


