
Gasten op de werkveldenavond – 19 december 
2016

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.

Reine Rek



 Freelance trainer, docent & ontwikkelaar
Trainen en doceren van educatieve programma’s rond levensvragen en ethiek. 

 Visie en beleid: Humanistisch Verbond

 Projectcoördinator hoorcolleges online: Universiteit voor Humanistiek en
HUMAN

 Trainee en Acquisitie: Zingeving en Professie, praktijkcentrum van de 
Universiteit voor Humanistiek



Martijn Cruyff

 Project manager: ING Nederland
A highly motivated team leader/coach/project manager, focused on results, with very 
good networking and collaboration skills, a bachelor’s degree in finance and an 
education in personal coaching. Fourteen years of experience in IT organizations 
within the financial sector and over six years of experience in first line management. 
Fluent in both Dutch and English.

 Project Manager Collaboration & Knowledge sharing: ING Nederland
Promoting collaboration and knowledge sharing across IT infrastructure departments 
within ING Netherlands through communication, culture and tooling in order to better 
align with (internal) partners and accomplish an agile organisation.

 Team Leader - X86 and Windows engineering: ING Nederland

https://www.linkedin.com/title/project-manager-collaboration-%26-knowledge-sharing?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/team-leader-x86-and-windows-engineering?trk=mprofile_title


Mark Bos

 Programmamaker New 
Connective

Ik ben programmamaker, dus ik mag allerlei activiteiten en bijeenkomsten verzinnen samen 
met mijn collega’s. Die wil ik vooral verrassend laten zijn, open, en met een hoog niveau qua 
inhoud. Geen gladde praatjes dus, maar deelnemers op een nieuwe manier aan het denken 
zetten. Verder ben je bij mij ook altijd welkom voor een goed gesprek, aangezien ik ook ben 
opgeleid als ‘humanistisch raadsman’.

 Education consultant: Stichting Arkade Amsterdam
Arkade schept ruimte voor zingeving en levensbeschouwing in het onderwijs, met als doel 
om leerlingen te helpen om uit te groeien tot wereldburgers. 

 Programma Coördinator: Zingeving en Professie, praktijkcentrum van de
Universiteit voor Humanistiek

Marion de Groot



 Humanistisch geestelijk begeleider: Ministerie van Veiligheid en Justitie 
PI Grave en PI Roermond

 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



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 
masterstudenten 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



Willem Blokland

 Hoofd dienst voor Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging bij 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 Academic Medical Centre

 Zelfstandig freelance docent en counsellor
 Humanistisch Raadsman bij UMC Utrecht



Gerjos Hengelaar

 Humanistisch raadsman bij Ministerie van Defensie

 Stafmedewerker Inhoud bij Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging 
Krijgsmacht

 Bestuurslid Stichting Humanistisch Thuisfront

 Bestuurslid SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)



Lisa van Duijvenbooden

 Humanistisch geestelijk begeleider GGZ
Begeleiding op het gebied van levensthema's en vragen, zingeving, bestaansethiek, morele 
en ethische vraagstukken, rituelen en stervensbegeleiding.

 Junior onderzoeker bij het Levensverhalenlab van de Universiteit 
Twente

 Master development studies Radboud Universiteit Nijmegen

 Master Humanistisch geestelijke begeleiding Universiteit voor 
Humanistiek

Wendy van der Geugten



Als humanistica ben ik breed georiënteerd en geïnteresseerd in verschillende gebieden van 
het mens-zijn. Onder het motto ‘niets menselijks is mij vreemd’ ben ik bereid steeds nieuwe 
ontdekkingen te doen, uit mijn comfortzone te stappen, nieuwe contacten aan te gaan en mij 
zowel op persoonlijk alsook op professioneel vlak te blijven ontwikkelen.

 Geestelijk verzorger – Careyn

 Zorgwerk personeelsdiensten- Medewerker bereikbaarheidsdienst/ 
arbeidsbemiddeling

 Humanistisch geestelijk verzorger – Erasmus MC

 Dienst geestelijke verzorging Justitie
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