
 
PROFIEL  

Mijn visie beschrijft wat ik iedereen gun: "Erken ieders eigenheid en leef vanuit je kracht; 

dan ontstaat er blijvend ruimte voor ongekende mogelijkheden."  

Zowel privé als professioneel sta ik zelfbewust in het leven. Met volle aandacht voor 

mijn omgeving: zo luister ik met oprechte interesse naar mijn gesprekspartner en kijk ik 

naar de groeimogelijkheden; creëer ik een omgeving van respect en veiligheid; zoek ik de 
speelruimte die me het gevoel van vrijheid geeft.  
Ik zoek altijd naar de verbinding met het menselijke aspect, ook wanneer er resultaat-

gericht gewerkt wordt.  

Ik zie mijn mogelijkheden in een functie waar ruimte is voor mijn begeleidende, educa-

tieve en inspirerende kwaliteiten, en bij voorkeur in een werkomgeving bij een organisa-

tie die maatschappelijk betrokken is en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. 

teamleider -  Cycloon Post ,  Amersfoort  — 2017-2018 

• aansturen en coachen van het team postbezorgers, chauffeurs en sorteerders - 

mensen met beperkte mogelijkheden in een reguliere arbeidssituatie 

• zorgen voor rust en een stabiele, vertrouwde sfeer op de werkvloer 
• verzorgen van de planning. 

vri jwil l igerswerk — 2014-nu 

• coördinator digitale educatie voor SeniorWeb Leercentra in Amersfoort 

• mede-initiatiefnemer van het Digitaal Hulpplein (Bibliotheek het Eemhuis, Amersfoort) 

• coördinator en actieve vraagbaak bij datzelfde Digitaal Hulpplein 

• trainer in het basisgebruik van de iPad voor senioren in voornoemd Leercentrum 

• jurylid bij de fotowedstrijd (elk kwartaal) van het landelijk bureau SeniorWeb, Utrecht 

• maatje van een jongere met een licht verstandelijke beperking. 

woonbegeleider,  Humanitas-DMH, Amersfoort  — 2011-2013 

• taak: persoonlijk begeleider van mensen met een licht verstandelijke beperking 

• doel: streven naar zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en werken 

• aanpak: een grotere zelfredzaamheid stimuleren, betrekken van het sociale netwerk, 

veilige ruimte bieden, reflecteren op gedrag, motiveren naar werk 

• overig: collegiale coaching, intervisie. 

 

D E E S  G E R R I T S

C U R R I C U L U M  V I TA E

E
R

V
A

R
IN

G



re-integratiespecial ist ,  gedetacheerd — 2004-2011  

• bij diverse gemeenten 

• taak: in kaart brengen van de leefsituatie en de problematiek 

• doel: activering stimuleren, het geschade vertrouwen in de organisatie herwinnen 

• overig: collegiale coaching en intervisie, deelnemen aan multidisciplinair. 

fotograaf,  van Doetinchem tot  Harderwijk — 1978-2003 

• advies en verkoop in de fotodetailhandel 

• fotograaf in diverse fotostudio’s: onder andere sociale fotografie, bedrijfsreportages, 

productieprocessen, kunst-, culinaire en productfotografie. Zowel analoog als digitaal. 

studies en aanvullende cursussen 

Definest, academie voor transpersoonlijke educatie, Almere -  
instructeur vuurlopen 2016   certificaat 
diverse trainingen huisbezoek en veiligheid; agressiebeheer 2006 - 2009 certificaat 
gemeente Utrecht - cursus wet werk en bijstand 2004   certificaat 
ACC, academie voor coaching en counseling - hbo coaching 2003 - 2005 certificaat 
AIM, hogeschool brabant, Breda - hbo ict en management 2001 - 2003 certificaat 
FVS, fotovakschool, Apeldoorn - mbo fotografie 1980 - 1982 diploma 
OLAN, Arnhem - hbo analytische chemie 1975 - 1978 diploma 

overige vaardigheden en interesses 

Ik ben beheerder van twee Facebook-groepen met in totaal 1200+ leden. 

Ik heb een bovengemiddelde kennis van, vaardigheid met, en inzicht in computers en 
software. 
Ik heb een redelijke beheersing van de Duitse en Engelse taal. 

Door ontspanning te zoeken in de natuur zorg ik zo goed mogelijk voor een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Actief zijn draagt daaraan bij: ik wandel graag, met als 
jaarlijks hoogtepunt de Nijmeegse Vierdaagse. 

V E R V O L G

Oorsprong |   Doetinchem, 
Contact |     Leusden • 06 2446 4535 • deesgerrits@me.com 

Internet   |   www.linkedin.com/in/deesgerrits/
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