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Merlijn
Jolande, Sjoukje, Adriana, Maria
Coehoornsingel 120
7201 AG
Zutphen
30-10-1957
Enschede
Weduwe sinds eind 2013
Drie kinderen
Nederlandse

Werkervaring
1996- heden: Eigen praktijk in gestalttherapie, PRI therapie, coaching en supervisie.
In mijn therapiepraktijk begeleid ik echtparen, individuen en soms gezinnen. Mijn
initiële therapie-opleiding is die van gestalttherapeut. In 2006 heb ik de
postacademische opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie
afgerond. Uit mijn opleidingsactiviteiten zal blijken dat ook andere stromingen door
mij verkend en geïntegreerd zijn. Op dit ogenblik werk ik in mij praktijk
voornamelijk vanuit Past Reality Therapie. Deze vorm van therapie is praktisch en
zeer diepgaand.
2008 –2013: VOF Meulenbeek & Merlijn
samenwerkingsverband in coaching, training en procesbegeleiding in de non-profit
2008-2010 Staflid gestaltopleiding Multidimens
1997-2014: Opleider/supervisor procesbegeleider FPK Oldenkotte (16 uur)
In een team van 5 mensen droegen wij zorg voor de opleiding, training, intervisie en
supervisie van teams en individuen. Wij maken onderdeel uit van de afdeling
Opleiding. Ook grotere projecten als ‘ therapeutische leefmilieu’ en ‘mensvisie en
grondhouding’ vallen onder onze verantwoordelijkheid. Zowel de ontwikkeling, de
training en de implementatie ervan. In Oldenkotte is de cognitieve gedragstherapie
leidend.
Er wordt een geïntegreerd opleidingsbeleid nagestreefd waarin kennis vaardigheden
en attitude een evenwaardige rol hebben.
Uiteraard zijn alle opleidingsactiviteiten ondersteunend aan de behandeling van onze
patiënten. Zo is er een leergang voor sociotherapie. Trainingen psychopathologie,
motiverende gesprekstechnieken, dialectische gedragstherapie en verslaving. Maar
ook groepssupervisie, intervisie en begeleiding op de werkvloer etc. Niet alle
trainingen worden door onszelf uitgevoerd.
1993-1995
Freelance trainer/adviseur
Als freelancer heb ik voor verschillende bureaus gewerkt. Ik ontwikkelde trainingen
en voerde deze uit op het brede gebied van communicatie. Ook langlopende trajecten
waar training, begeleiding en supervisie waren geïntegreerd. Als voorbeeld kan het

doorvoeren van een geheel nieuwe communicatiestructuur en cultuur in een
commercieel bedrijf in Nederland worden genoemd.
1986-1993: Trainer/adviseur bij Den Alerdinck, centrum voor training, vorming en
scholing. Later is Den Alerdinck veranderd in de naam Reliëf. Onder die naam wordt
nog steeds gewerkt. Ik ontwikkelde hier zelfstandig Eén- en meerdaagse trainingen
ten behoeve van verschillende maatschappelijk groeperingen en ondernemingsraden.
Supervisie- en coachingtrajecten voor leidinggevenden behoorde ook tot mijn taken.
1984-1986
1983-1984

Groepsleidster Jongerenhuis Harreveld
Kinderdorp Neerbosch, groepsleidster

Opleidingen
2010-2013
Opleiding tot therapeut Past Reality Integration
2004-2006
Postacademische opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en
psychotherapie. (8 modules van elk 6 dagen en 20 dagdelen intervisie)
1999-2001
Vervolgopleiding gestalttherapie (240 uur).
2000-2001
Vergelijkende neuroseleer (STIPO upgrading Europese erkenning)
1999-2000
Psychopathologie (DSM IV)
1994-1998
Opleiding therapeutische begeleiding Gestalttherapie (Multi-di-mens)
1991-1992
Basisopleiding voor organisatieadviseurs (SIOO)
1990
Organisatiekunde A en B (open universiteit)
1983-1985
VO Groepswerk Hogeschool Nijmegen
1977-1981
HBO inrichtingswerk Kopse Hof, Nijmegen
1971-1977
VWO Atheneum
Relevante Trainingen
2011
2010
2009
2008
2005-heden
2006-2007
2006
2001-2003
2002
1999-2009

1992-1994

Medische basiskennis
Traject dat leidt tot geregistreerd coach. (LVSC)
Introductieworkshop Past Reality Integration
Validatie niveaus dialectische gedragstherapie (Wies van de Bosch, 4
dagdelen)
Jaarlijkse bijscholing psychopathologie en diagnostiek (intern)
Bijscholing contextuele therapie (10 dagdelen)
Vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie (9 dagdelen)
Nascholing Family Constellations (32 dagdelen)
Drie modules (18 dagdelen) georganiseerd door Vereniging ter
bevordering van Antrop. Psychotherapie
Regelmatige nascholingen (minstens 1 keer per jaar) gestalttherapie
georganiseerd door Gestaltweb of NVAGT, een nascholing behelst
minstens 5 dagdelen aaneengesloten met een thema ( zoals recent
‘attachmenttheorie en overdrachtsrelatie’ 10 dagdelen, het ‘lichaam als
leidraad’, 10 dagdelen.) In totaal gaat het om +/- 100 dagdelen
Ervaringsgerichte training Gestalttherapie (90 dagdelen)

Relevante activiteiten

2006-heden

2004-heden
1998-heden
2000-heden

Vanaf 1994

Intervisie met 6 therapeuten (maandelijks). Multidisciplinair vanuit
het antroposofische werkvels (Psychotherapeuten, psycholoog,
psychiater, euritmist.)
Deelname intervisie in de kliniek
Doorlopende groepssupervisie over privéptaktijk
Ik maak deel uit van een groep van 7 therapeuten die gezamelijk
publiciteit en nascholing verzorgen. Andere therapeuten kunnen daar
aan deelnemen.
Meer dan 100 uur leerthearapie over diverse jaren verdeeld

Lidmaatschappen
Lid EAGT
European Association for Gestalttherapy (geregistreerd lid)
Lid NVAGT (Nederlands Vlaamse associatie voor Gestalttherapie en Theorie)
Geregistreerd als therapeut en supervisor
Lid NAP
Nederlandse Associatie voor psychotherapie
Lid EAP
European Assotiation for Psychotherapie (geregistreerd lid)
Lid LVSB
Landelijke vereniging voor supervisie en andere begeleidingsvormen
(geregistreerd lid)
Lid Antroposofische Vereniging sinds 1995
Referenties
Er kunnen referenties vanuit mijn huidige werkkring
worden opgevraagd
Werkstukken
Werkstukken zijn op aanvraag ter inzage

