Opus Vitae
Voor vernieuwing in
kinderopvang en onderwijs

KLANTEN BINDEN?

Biedt naast een rondleiding ook eens een
cursus aan voor aanstaande ouders. Creëer
meerwaarde als kinderopvangorganisatie en
bindt aanstaande klanten al aan je
organisatie tijdens de zwangerschap.
ONDERSCHEIDEND ZIJN?

Maak ouderschap onderdeel van het
pedagogisch beleid en biedt hiermee nog
meer kwaliteit voor ouders en kind.
TOE AAN VERNIEUWING?

Met ruim tien jaar managementervaring in
de kinderopvang denk ik graag mee aan
passende oplossingen voor verschillende
organisatievraagstukken.
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58% zegt dat ze het ouderschap zwaarder
vinden dan ze hadden verwacht.
Veel ouders geven aan dat ze achteraf gezien
graag wat beter voorbereid hadden willen zijn.

OUDERTRAININGEN

Ik ben gecertificeerd trainer Ouderteam.nu
In deze training gaat het niet om opvoedtips, maar om een
voorbereiding op het ouderschap.
De training is gericht op communiceren, omgaan met lastige
situaties en emoties, hechting. Doel is (aanstaande) ouders de
basis van een gezin te laten zijn en blijven!
Andere thema’s voor oudertrainingen van Opus Vitae hebben
betrekking op de praktische aspecten van het ouderschap:


Kinder EHBO



Voeding



Opvoedingsstijlen



De wereld van kinderopvang en onderwijs

Bij alle trainingen staat het volgende doel centraal: ouders
ondersteunen ten behoeve van het welbevinden van het kind en
de ouders!
Opus Vitae
Maak(t) van ouderschap levenswerk

ONDERZOEK & ADVIES

Met vernieuwende concepten voor kinderopvang en onderwijs wil
ik een bijdrage leveren aan het welzijn van ouders en kinderen.
Denk hierbij aan:
- Het ontwikkelen van een aanbod voor (aanstaande) ouders bij
ouderschap en opvoeding voor kinderopvang, scholen en
werkgevers.
- Het formuleren van een ouderbeleid voor kinderopvang en
scholen.
Ik ben ook beschikbaar voor werkgevers die hun
werknemers ondersteuning willen bieden bij hun werkend
ouderschap.

INTERIM M ANAGEMENT

Als psycholoog en bedrijfskundige heb ik 12 jaar leidinggevende
ervaring in de kinderopvang. Zowel bij private ondernemingen als
bij een grote Stichting. Daarnaast ben ik werkzaam geweest in
het basisonderwijs als psycholoog en heb ik op de Universiteit
Leiden gewerkt als docent/trainer.
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