WERKERVARING
PSYCHOTHERAPEUT EN LOOPBAANCOACH
Zelfstandige - april 2015 tot april 2016 en juni 2018 tot heden
www.feelconnected.be
Erkenning BVRGS
- Individuele therapie
- Relatietherapie
- Natuurtherapie, natuurcoaching
- Loopbaancoaching
- Tot eind december 2021 in groepspraktijk

PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
IDEWE vzw - september 2015 tot april 2022

SHARON VAN
ASBROECK
PSYCHOTHERAPEUT,
PREVENTIEADVISEUR
PSYCHOSOCIALE
ASPECTEN,
TRAINER,
PROJECTBEGELEIDER,
C R I MI N O L O O G

- Organisaties en bedrijven beleidsmatig ondersteunen in het ontwikkelen van een
psychosociaal welzijnsbeleid
- Individuele dossiers over psychosociale risico’s op het werk waaronder pesterijen,
geweld en ongewenst seksueel gedrag: luisteren, coaching, bemiddeling, …
- Uitvoeren van participatieve risicoanalyses (kwalitatief en kwantitatief)
- Opleidingen, workshops en projecten rond agressie, stress en burn-out, conflicten,
…

PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
FOD Justitie - januari 2011 tot augustus 2015
- zie huidige functie, maar dan intern bij de FOD Justitie
stagewerk: conflicthantering in teams

REGIONAAL STAFMEDEWERKER IJH ANTWERPEN
Vlaamse overheid: welzijn, volksgezondheid en gezin - Integrale Jeugdhulp februari 2010 tot februari 2011
- Procesbegeleiding van de netwerken rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp
- Veranderingsmanagement, kwaliteitsvoller maken van de jeugdhulp:
toegankelijkheid, continuïteit, coördinatie en cliëntparticipatie

PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
ATTENTIA PREVENTIE EN BESCHERMING FEBRUARI 2008 TOT FEBRUARI 2010
- Zie huidige functie, maar dan bij klanten van Attentia

PREVENTIEWERKER
Gemeentebestuur Boom - februari 2006 tot januari 2008

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Tel: 0473/62 04 91
Adres: Bunderken 1, 2570 Duffel
E-mail: sharon@feelconnected.be
Geboren: Boom, 27 maart 1983
Belg, wettelijk samenwonend, nieuwsamengesteld gezin, 3 (plus)kinderen

- Projecten: buurtsport, (on)veiligheidsgevoelens senioren, pesten en agressie in en
rond de scholen (gastlessen in basisonderwijs,), …
- Buurtbeheer: meldpunt, GAS, wijkraden, …
- Sensibiliseren rond gauwdiefstal, autocriminaliteit, fietsdiefstal, ...
- Samenwerkingsverbanden, opstarten en onderhouden met de Lokale Politiezone
Rupel, dienst diversiteit, sportdienst, verenigingen, …
- In het kader van het Integraal Veiligheids- en preventieplan

KABINETSMEDEWERKER
Stadsbestuur Antwerpen
- Voorbereiden van college en gemeenteraad en samenwerken met de
bedrijfseenheid Integrale Veiligheid
- Opvolgen dossiers: intrafamiliaal geweld, drugs, stadsplan veilig, ...

BIJKOMENDE ERVARING
T AL E NKE NNI S

VRIJWILLIGER BIJ DE RODE ANTRACIET

Nederlands : moedertaal
Frans: praktische kennis
Engels: praktische kennis

Rode Antraciet - januari 2018 tot heden
- Meegewerkt aan Europees participatieproject: gevangenis Hoogstraten
vrouwenafdeling
- Meegewerkt aan buddyproject Mechelen

GEMEENTERAADSLID RUMST

C O MP U T E R KE NNI S
Microsoft office: zeer goed
Internet/e-mail: zeer goed
Sociale media: goed

Gemeente Rumst - januari 2007 tot juni 2009
- Politieraad zone Rupel, algemene vergadering Imsir, welzijnsraad, werkgroep
kindvriendelijke gemeente, gemeenteraad bijwonen, ...

STUDIES
LICENTIAAT CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
VUB - 2001 tot 2005
- Thesis "Partnergeweld: de risicofactoren" - voor vzw ZIJN: beweging tegen
geweld
- Stage (september tot november 2011): recherche politiezone Minos

SECUNDAIR ONDERWIJS - LATIJN-WISKUNDE
Middenschool Den Brandt en Koninklijk Atheneum van het GO Boom 1995 tot 2001

BIJKOMENDE OPLEIDINGEN
FAMILIE- EN SYSTEEMPSYCHOTHERAPIE
IPRR - 2013 tot 2016

WI E B E N I K?
- Mama en plusmama, en samen met mijn
partner managen wij een nieuw
samengesteld gezin.
- Ik ben gemotiveerd, enthousiast en
gedreven.
- Ik hou van structuur, van verbindende
contacten, van voldoende autonomie.
- Mijn grootste passie is dansen, vooral
salsa.
- Daarnaast hou ik van skiën, met vrienden
afspreken, gezelschapsspelletjes spelen,
…
- Mijn kernkwaliteiten zijn planmatig
werken, organiseren, projecten
begeleiden, ...

- Eindwerk over Burn-out
- Groep met bijzondere aandacht voor gedwongen hulpverlening en forensische
casuïstiek

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING
CVO De Oranjerie - 2014 tot 2015

Stages:
- KA Lier - cultuur- en gedragswetenschappen
- KTA Da Vinci Edegem - NC Zedenleer en Opvoedkunde

PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
Lucina (KUL) - 2008 tot 2010

Eindwerk: "Komen tot voldoende kennis en ondersteuningsmateriaal om klanten
bij te staan bij het opmaken van een alcohol- en drugbeleid"

KORTE TRAININGEN
Train the trainer, bemiddeling, zelfmoordpreventie, intrafamiliaal geweld,
conflicthantering, stress en burn-out, ...
Binnenkort: talenten (Luk De Wulf), IEB (Sandra Kleipas), natuurcoaching, ...

