
Curriculum Vitae (1 maart 2017)

Naam: Pieters, R.J.
Roepnaam: Robert
Handelsnaam:Robert Pieters (Begeleider op maat)
Aangesloten bij: Coöperatie Twentse Zorgondernemers
Adres: Twikkelerweg 19
Postcode: 7475 ND Markelo
Kvk nr: 62543296
Telefoon mobiel: 06-40860174
Telefoon thuis:
E-mail: rpieters@begeleideropmaat.nl
Website: www.begeleideropmaat.nl
Geboortedatum: 14 maart 1982
Nationaliteit: Nederlands
Burgerlijke staat: ongehuwd

Werkervaring

- Robert Pieters (Begeleider op maat) februari 2015 – heden; ZZP’er. 
- Aveleijn kinderlocatie Glanerbrug (Glanerbrug; juni 2014 – januari 2015; 

woonbegeleider
- Trajectum locatie Berkelland (Rekken; april 2014 – oktober 2014); woonbegeleider.
- Ambiq Erve Woldhuis (Hengelo; juni 2012 – januari 2014); persoonlijk begeleider, 

woonbegeleider verstandelijk gehandicapten.
- Pluryn Hietveld (Beekbergen; maart 2008 – juni 2012); persoonlijk begeleider, 

woonbegeleider SGLVG, roosteraar en stagebegeleider
- Pluryn Hietveld (Beekbergen; maart 2007 – maart 2008); begeleider SGLVG
- Randstad gezondheidszorg (Enschede; september 2006 – februari 2007); invalkracht 

bij diverse zorginstellingen.
- Perfon B.V. (Goor; september 2002 – november 2006); productiemedewerker. 
- Pingo B.V. (Goor; juni 1999 – maart 2002); productiemedewerker.

Stage-ervaring

- Carint W.Z.C. Scherpenzeel (Goor; augustus 2004 – mei 2005); begeleider.
- Stichting Aveleijn ’t Woolde (Hengelo; februari 2003 – juli 2003); begeleider licht 

verstandelijk gehandicapten.
- Impuls (Oldenzaal; februari 2002 – juli 2002); jongerenwerk/activiteitenbegeleiding.

Opleidingen

- SPH-diploma in 2006; Saxion Hogeschool Enschede. 
- VWO-diploma in 2001; R.O.C. Aventus in Deventer.
- HAVO-diploma in 2000; S.G. de Waerdenborgh in Holten. 
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Vaardigheden
- stressbestendig
- ondernemend 
- innovatief
- een passie voor mensen met gedragsproblematiek of complexe zorgvragen
- inlevingsvermogen
- betrouwbaar en consequent
- gestructureerd werken
- flexibiliteit
- competentiegericht werken, door altijd te  denken in mogelijkheden
- bekwaam in het schrijven van individuele plannen, zorgvragen, analyses, etc. 
- coachend werken
- analytisch vermogen
- creatief probleem oplossen

Ervaringen
- SGLVG (Sterke gedragsproblemen en licht verstandelijk gehandicapt)
- psychiatrie
- multidisciplinair samenwerken
- bijhouden financiën
- roostering
- werkbegeleiding naar medewerkers en stagiaires
- onderzoeken en werkgroepen geleid in organisaties
- notulist en voorzitter bij vergaderingen
- opstellen, evalueren en bijstellen van individuele plannen en zorgvragen

Cursussen
- omgaan met agressie (diverse trainingen gericht op preventie en fixatie)
- medicatieautorisatie (van 2006 tot 2015)
- BHV (van 2007 tot 2015)
- HKZ
- werkbegeleiding
- competentiegericht werken (individueel + team)
- EIP (Electronisch Individueel Plan) + User
- indicatiestellingen in de zorg 
- creatief probleem oplossen
- jaarlijkse interne scholingen (van 2006 tot 2015)
- angst- en stressbeheersing (bijscholing 2017)
- lifecoaching (bijscholing 2016)

Hobby's
- sport (actief squash, fitness, lopen, fietsen en skiën)
- cultuur (theater, film, kunst, lezen, museumbezoek en muziek)
- ondernemen (nieuwe ervaringen opdoen, erop uit gaan, genieten van kleine dingen)

Referenties
- Op aanvraag.
- Referenties van oud-werkgevers en oud-cliënten. 


