MIRANDA VAN DER KWAAK
Trainer & coach

Herenweg 244
2211VD Noordwijkerhout
06-41451736
Info@tobeyou.nl

Persoonskenmerken
Dynamische, eerlijke, onafhankelijke trainer en coach. Vanuit de verbinding met mijn intuïtie ga ik uitdagingen aan. Ik ben directief en doelgericht met oog voor
processen binnen het systeem en de individu. Ik sluit aan bij de behoeftes en zet daarbij mijn creativiteit en mijn ervaringen in. Ik laat andere in hun waarde, ik ben
sensitief zorg voor beweging . Ik kijk naar de positieve intentie achter het gedrag.

Werkervaring
•

Eigenaar ToBeYou

• Ontwikkelaar, trainer en pedagogisch medewerker

Mrt ’18 - heden

Forensisch centrum Teylingereind I Jul ‘07 - Jan ‘10

Systemisch werken, individuele coaching, (familie) opstellingen

•

Ontwikkelen en implementeren van werkmethodieken, werk/stage
begeleiding, begeleiden van persoonlijk ontwikkelplannen, observeren
van medewerkers op de werkplek, feedback geven, adviserende rol naar
middenkader.
Verschillende disciplines en andere justitiële jeugdinrichtingen trainen
in basismethodiek YOUTURN.
Een sociaal en moreel bewustzijn creëren bij jongeren met een PIJmaatregel op civiel en strafrechtelijke titel.

Trainer & coach
Horizon Academie/ iHUB leren & ontwikkelen I Jan ‘15- heden
Ontwikkelen en uitvoeren van erkende interne en externe trainingen.
Een uitgebreid aanbod op het gebied van krachtige communicatie,
veiligheid, pedagogisch bewustzijn, samenwerking en persoonlijk
leiderschap. Voor professionals, teams en organisaties die de kwaliteit
van hun werk en/of leven willen verbeteren.

•

•

Basisschool de kinderbrug I Feb ’05 - Sep ‘07

Methodiekcoach & trainer

Begeleiden van jeugdigen en hun ouders/verzorgers, screening op
sociaal en emotioneel gebied, therapeutische technieken hanteren,
kennis vanuit het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP),
Gestaltpsychologie, Cognitieve psychologie (gedragstherapie),
Contextuele- creatieve- en tekentherapie en de
Ontwikkelingspsychologie van Piaget, Vygotsky, Nagy, Pavlog &
Bandura, Skinner, Bodum Beck & Ellis, Anna Freud en John Bowlby.

Stichting Horizon Jeugdzorg en onderwijs I Jan ‘11 - Dec ’15
Vakinhoudelijke coaching on the job, trainingen en intervisie gericht
aan teams en andere disciplines. Ontwikkelen van methodieken op
beleidsniveau.
Coördinator en lid nazorg team voor werk gerelateerde traumatische
ervaringen.

•

Multidimensionale familie therapeut
Stichting Jutters Jeugdformaat combinatie I Jan ’10 - Dec ‘12
Het zelfstandig geven van behandeling aan jongeren en gezinnen
die problemen hebben met gebruik van alcohol of drugs, en/of
crimineel gedrag vertonen en andere symptomen.

Kinder en jeugdtherapeut

•

Pedagogisch medewerker
Stichting Horizon Jeugdzorg en onderwijs I Dec ‘99 – Jan ’06
Behandelen van jeugdigen en hun gezin in een open setting.

Opleidingen
• Holistisch Adem Coach
Herleva I ’20 – ‘21
• Aura en Chakra healing
Lihtwave I ’19
Certificaat

• Enneagram Practitioner
Enneagram Nederland I ’17 - ‘18
Certificaat

• Systemisch waarnemen en werken “basis” en “verdieping”
De verheldering I ‘15 - ’17
Certificaat

• Multidimensionale familie therapeut
Erasmus universiteit, MFDT Academie I ’10 - ’11
Certificaat
Trainingen
• Deskundigheidsbevordering
Divers I ‘14- heden
• TOPs! Opleider, coach en trainer
Stichting 180 I ‘09 – ’14
Licentie

• Nazorg verlener
Iwema consultancy I ’12
Certificaat
• Opleider, trainer en coach YOUTURN (basismethodiek JJI)
EQUIP NL I ’09
Certificaat

• Coach voor volwassenenspecialisatie
“agressiecoach”
BGL & Partners I ’08 - ’09
Post HBO Diploma

• Kinder- en jeugdtherapie
BGL & Partners I ’06 - ’08
Post HBO diploma

• Kindercounselor
BGL & Partners I ’04 - ’05
Post HBO Diploma

• SPW niveau 4
ROC Leiden I ’96 - ’99
Diploma

