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oktober 2011 
-schrijfworkshop middelbare scholieren 
september 2011 
-sprookjeslessen op basisschool  
2011 
-bedrijfstrainingen ʻsamen verhaal halenʼ en ʻdamestasjeslezenʼ 
-rituelen op maat in o.a. België en Duitsland 
augustus 2010 
-start project Zon op Zuid: boek bij community art project 
februari 2010 
-oprichting Uitgeverij Vooruit 
-publicatie community art boek ʻBloot!ʼ 
januari 2010 - heden 
-schrijfcursussen, journalistiek werk en lezingen 
augustus 2009 
-lezingen en workshops Damestasjeslezen 
februari 2009 
-tijdelijk docente creatief schrijven op ArtEz Zwolle, studenten dramatische 
vorming 
augustus 2008 
-start auteurscoachingspraktijk, m.n. voor oud-cursisten 
-start freelancewerkzaamheden voor AD 
juni 2008 
-publicatie Damestasjeslezen 
-bijbehorende workshops o.a. in Zwitserland 
juni 2008 
-Dr. Spock herdruk geredigeerd en nieuw hoofdstuk toegevoegd over co-
ouderschap 
-meer schrijfcursussen ontwikkeld: Schatschrijven, Magisch Schrijven, 
Functioneel Schrijven 
april 2008 
-lezing en cursus natuurreligies in Stadspastoraat 
maart 2008 
-format, ontwikkeling en coaching hoofdredacteur nieuw uit te brengen 
tijdschrift  
-medewerking website ʻverstandig scheidenʼ  
februari 2008 
-lezingen en workshops ʻAnalyseren met vrouwenkrachtʼ (Tarot Systeem 
Opstellingen) bij o.a. netwekbijeenkomsten  
januari 2008  
-bijdragen Happinez, Libelle Balance, PlusWoman, Care, Mind Magazine  



–start eigen digitale nieuwsbrief Kort & Klein 
-artikelenserie over ‘Zintuigen’  
-productie ‘test je creatieve talent’  
oktober 2007  
–start training ‘Zin in je werk’, vrije inschrijving  
-erelid dispuut KLR (Leiden) studentenvereniging voor sterren-, wis- en 
natuurkunde en informatica 
september 2007 
-workshopserie ‘Magisch Huishouden’, o.a. Reizende Aarde School  
-ontwikkeling, aanbieding en uitvoering individuele coaching en begeleiding 
rond zingevingvraagstukken, gezin en werk  
augustus 2007  
-organisatie en uitvoering Europees Reclaiming Loreley zomerweek, 53 
deelnemers, w.v. 12 kinderen.  
-publiciteit, commerciële activiteiten, leiding team 9 mensen, internationale 
contacten organisatie, ontwikkeling format, uitnodiging en financiële 
verantwoordelijkheid docenten en stagieres,  
-erkend Reclaiming docente op internationale trainingsweek 
mei 2007 
-start gezondheidsrubriek in damesblad 
april 2007 
-verschillende freelance bijdragen aan div. tijdschriften 
-workshops ‘Waar is de ZIN in je werk gebleven’, o.a. voor Goaltrainingen 
activiteiten rond publiciteit voor nieuwste boek 
maart 2007  
‘De Magie van het Huishouden’, uitg. Forum 
nov. 2006 
-ontwikkeling workshopserie (o.a. Schrijven met je Hart) voor centrum 
Vliegende Vis, Almere  
okt. 2006 
-workshop Magische Actie Planning voor Loesje, Arnhem 
-verschijning geheel geactualiseerde herdruk Weg bij hem, terug bij jezelf, 
uitg. De Kern 
-workshop Elementaire Magie in Lausanne, Zw. 
aug. 2006 - nov. 2006  
-eindredacteur Jonas Magazine, a.i. 
-start tijdschrift Zens 
-ontwikkeling en lancering tijdschrift Diep 
aug. 2006   
-boek Co-ouderschap, het beste van 2 ouders 
-introductie en ontwikkeling website www.cokalender.nl 
sep 2006-   
-start workshops Elementaire Magie, Bremen, Du. 
dec. 2005   
-start serie artikelen Psyche / Sociaal voor Elegance 
-medewerking opzet ‘Diep’, spiritueel tijdschrift uitg. Gottmer-Becht 
-productie Eigentijds Festivalkrant, leiding redactieteam en bladformule 
-productie touristische wegwijzer NFN, leiding redactieteam en ontwikkeling 
format 
sep. 2004   



-samenwerkingsverband websitebouwers De Horde www.dehorde.nl  
maart 2003  
-bloemlezing 25 jr. Onkruid,  Genezen, Genieten, Geloven,  
uitg. De Kern 
2002 - sep. 2005  
-hoofdredacteur Onkruid 
-leiding redactieteam 
-ontwikkelen bladformule 
-training en begeleiding freelancers 
-organisatie evenementen / trainingen 
feb. 1999 
-handleiding bij echtscheiding Weg Bij Hem, Terug Bij Jezelf,  
1998   
-erotische roman De Daily Herb, uitg. Element 
januari ‘97 
-eindredacteur Onkruid 
1997   
-fotoboek met teksten Twee Vleugels van Dezelfde Vogel, uitg. Indigo, over 
een jonge vrouw die sterft aan kanker 
augustus 1995      
-productie video-clip Onkruid voor Euro-7 
1995 - 1996  
-projectmanager (hoofdredacteur) Optima Farma, tijdschrift voor 
Apothekersassistenten 
1996-heden  
-interviewtrainingen en begeleiding freelancers 
mei 1995         
-cursus commercieel tekstschrijven IDMK 
juni 1995            
-cursus Direct Marketing 
'93 - ‘96 
-P.R. Stichting KOMBI, Stichting Internationale Jeugd Uitwisseling 
1993                      
-Behalen diploma psycho-sociaal therapeute (HBO), 'met veel genoegen'            
1993-2005                 
-eigen columns in Mijn Geheim, Wiccan Rede en Onkruid 
'93 - ‘96 
-P.R. tijdschrift Onkruid, freelancebijdragen 
1983-1990 
-aan de wieg van affichemeisje Loesje 
-diverse freelanceactiviteiten als journalist, offsetdrukker  
-redactrice Arnhemse Koerier 
-schrijfbegeleiding en interviewtraining voor Loesje-medewerkers 
-schrijfcursus door Henk Vreekamp, HBO Utrecht 
-Eerste journalistieke opdracht: reportage in Berlijn  voor HP/De Tijd 
 
1963 
-geboren te Utrecht, na vijf jaar verhuisd naar Gelderland.  
Ook nog gedaan: voddenrapen voor Emmaus, organisatie zomerkampen, 
taallessen en begeleiding jeugduitwisseling, eigen praktijk psychosociaal 



therapeut gevoerd. 


