CURRICULUM VITAE
Persoonlijk profiel
Dankzij mijn speelse en creatieve geest beleef ik reeds 21 jaar
veel plezier in mijn werk binnen de basis en specialistische
JGZ.
Ik ben een strategische denker ook al kan ik niet schaken.
Mijn drijfveer blijft die eerste, broze lach van een cliënt en de
ferme handdruk ten afscheid van ouders:
Van onschatbare waarde.

Personalia

Opleiding

Jacqueline M. van der Made

2021-2021 Introductie Dialectische Gedragstherapie

Piet Heinlaan 124

2019- 2019 Een Taal Erbij,
De Kontekst Gooise Meren, Bussum

3941 VH Doorn
0343-414857
www.kindertherapiedoorn.nl
j.vander.made@hetnet.nl
.com/in/jacquelinevandermade

NVPA B-lid: 3720301164
AGB-code: 90(0)08779
Zorgcontract:
Utrechtse Heuvelrug

2015 - 2018 Systeemtherapie
Rino Groep, Utrecht
2013 – 2013 Werken met gescheiden ouders
Studiecentrum Buro Jeugdzorg Utrecht
2013 – 2013 Verwijsindex Midden-Nederland
Studiecentrum Buro Jeugdzorg Utrecht
2007 – 2008 Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding
Noordelijke School Leeuwarden, Utrecht
1999 - 2002 Integratieve Kindertherapie
Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Amsterdam
1990 – 1992 Hogere Kader Pedagogiek
Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg, Den Haag
1989 – 1990 Mo-A Pedagogiek
Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg, Den Haag
1984 – 1989 Orthopedagogie (Kandidaats)
Rijks Universiteit Leiden, Leiden
1982 – 1984 V.W.O.
Sint Laurenscollege, Rotterdam


Geboortedatum:
03-01-1964

Geboorteplaats:
Rotterdam

Rijbewijs
B, in het bezit van auto

Werkervaring
2012 – 2015 Orthopedagoog bij C.J. Gezin Utrechtse
Heuvelrug:
Tijdens de opvoedspreekuren kom ik met diverse
problematiek in aanraking. De vraag betreft meestal een zorg
over het gedrag van een kind. Gedurende het uur dien ik zicht
te krijgen op: mogelijke kindproblematiek, de toegepaste
opvoedingsstrategie, relationele problematiek, draagkracht
versus draaglast van het gezinssysteem, de bevindingen van
school en derden.
Het maken van genogrammen en het inschatten van
mogelijke psychopathologie behoort tot de routine.
Welke vraag leeft onder de vraag?

CURRICULUM VITAE

ASS/ADHD co-morbiditeit onderkennen en begeleiden.
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Speltherapie
Hypnotherapie
Psychodrama
Emotieregulatie
Transactionel analyse
Tafelopstelling
Gedragstherapie
Mentaliseren
Oplossingsgerichte
therapie
. Systeemtherapie
. DBT

Hobby’s
Lezen, ballet, blogs,
coronawandel, meditaties,
buurtbestuur,
toneel, tuinieren
en lachen.

Indien geïndiceerd, behandel ik ook kortdurend kinderen die
accuut hulp behoeven. Bijvoorbeeld: asielkinderen met PTSS of
kinderen met een hoge lijdensdruk wegens een vechtscheiding.
Het functioneren in een team, het meedenken, de teamoverleggen, naast de gesprekken met leerkrachten, huisartsen of
andere betrokken instanties vind ik een prettige meerwaarde.

2000 –

KINDERTHERAPIEDOORN

Behandeling van kinderen (4 – 17 jaar) en het gezinssysteem.
Geïndiceerd: gedrags-, ontwikkelings- en hechtingsproblematiek,
sociaal-emotionele klachten, trauma-gerelateerde klachten,
somatiek, high-conflict echtscheiding en multiproblematiek.
Mijn aandacht gaat uit naar: opvoedingsstijl, communicatiestijl,
relatieproblematiek, geheimen, transgenerationele belasting en
psycho-educatie en descriptieve diagnostiek.
Ik werk vanuit dat vanuit de optiek: ‘Dat wat nodig blijkt.’
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Cognitieve therapie
Systeemtherapie
Speltherapie
Intergenerationele belasting
Mindfulness, Passieve Imaginaties
Dialectische Gedragstherapie
Rescripting
Oplossingsgerichte therapie
Transactionele therapie

In essentie gaat het om het in beweging brengen van
homeostase ter bevordering van adequater functioneren.
Regelmatig heb ik intercollegiaal overleg met het SAVE, Veilig
Thuis, Dorpsconsulenten en wijkpolitie over de aanvliegroute.
2000 – 2021 Supervisie bij Dr. P. Bouvy & Intervisie
Nederlands:
Goed
Engels:
Goed

1996 – 1999 Woonconsulent bij W.B.V. Eigen Haard
te Amsterdam
Verantwoordelijk voor het beheer van een rayon: van
huuropzegging tot ondertekening van het huurcontract.
1989 – 1995 Office-manager bij Buro Hogeland te Leiden
Verhuur van woonruimte, aansturen van onderhoudspersoneel en
verwerken van de financiële administratie
1986 – 1990 Stages bij de RIAGG Waterweg-Noord te
Vlaardingen

