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Curriculum Vitae

Personalia:
Huub Pijs
Hoofdstraat 6
9524 PA Buinerveen
0599-212840/06-23253843
info@huub.nu
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Rijbewijs
Burgerlijke staat
Sofinummer

: 31-07-1969
: Emmen
: Nederlands
: B,E.
:Gehuwd
: 103603050

Profiel:
Vanuit een activerende, enthousiaste en gedreven instelling, train, begeleid en coach ik anderen bij
ontwikkeling, verbetering of oplossing van hun vraagstuk en /of de ontwikkeling van een reëel en haalbaar
perspectief. Kernbegrippen die ik hierbij hanteer zijn kwaliteit, accuratie en dynamiek.

Werkervaring:
november 2009 – Heden

HUUB.

Functie: eigenaar en trainer HUUB.
HUUB. biedt mensen, teams en bedrijven de mogelijkheid het heft in eigen hand te nemen door hen te
coachen en te trainen in het ontwikkelen van een reëel en haalbaar perspectief. Daarnaast biedt HUUB.
mogelijkheden voor het aangaan van een trainings- of coachingstraject dat voorziet in de nodige kennis en
vaardigheden om problemen vóór te blijven.
www.huub.nu
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December 2013 - Heden

Yorneo

Functie: Gezinshulpverlener en trainer
Ondersteunen en begeleiden van gezinnen die zijn vastgelopen bij het organiseren en realiseren van
perspectief
Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s en interventies vaak binnen het onderwijs.

Capabel onderwijsgroep
Functie: ontwikkelaar en docent
Ontwikkeling van het onderwijsprogramma van de opleiding van PW4 richting jeugdzorg.
Doseren aan de groepen van PW4 richting Jeugdzorg.
Overige werkzaamheden:
Stagebegeleiding
Het afnemen van intakes
Het verzorgen van de training “omgaan met Agressie” ( Alle locaties die PW 4 aanboden kregen een
les m.b.t. agressie op de werkvloer door mij gegeven)
Crisisinterventie ( waar groepen niet functioneerden intervenieerde ondergetekende)
Verkoopwerkzaamheden. Acquisitie op verschillende plekken voor stageplaatsen en mogelijke
potentiële studenten. Dit in nauwe samenspraak met de afdeling verkoop.

2002 – 2009

Big Barneveld

Functie: Projectleider 24 uurs zorg en het ervaringsleren
24 uurs zorg:
- Inhoudelijk verantwoordelijk voor het woonproject.
- Aansturing al het personeel aan het woonproject.
- Leiding geven aan het casuïstiekoverleg.
- Verzorgen van de intake met nieuwe cliënten en bepalen of een cliënt geschikt is voor het
woonproject.
- Inspringen bij calamiteiten binnen de woning.
- Aanspreekpunt zijn voor opdrachtgevers als het gaat om praktische zaken.
- De voortgang bewaken van een cliënt binnen de woning.
- Aanspreekpunt zijn voor het management en het personeel in en om de woning.
- Beslissen over evt. veranderingen van het programma.
- Werving van nieuwe cliënten.

Ervaringsleren:
-

Aansturing en inhoud geven aan trainingsprogramma’s in het kader van overlasttrajecten en
programma’s in het kader van sociale activering.
Aansturing en inhoud geven aan het woon - werk programma “Ticho” in Tsjechië.

Functie: Trainer
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Trainingen die ik heb uitgevoerd zijn o.a:
Training sociale vaardigheden aan zowel groepen als individuen
Rationele emotieve training
Training alcohol en drugspreventie gericht op cliënten
Trainingen R.O.O.S. reactie op ongeoorloofd schoolverzuim .
Agressie regulatietraining groepsgericht en individuele trainingen
Training omgaan met agressie op de werkvloer
Training omgaan met moeilijke groepen; training voor professionals
Training ervaringsleren gericht op cliënten, maar ook als teamtraining voor professionals.
Training samenwerken en communicatie gericht op professionals.
Training arbeidsvaardigheden.
Training “Tools for You”.

Deze trainingen zijn o.a. uitgevoerd in het kader van:
Leerstraf (Raad voor de kinderbescherming)
Hulpverleningstrajecten
Re-integratie (o.a. Maatwerk Amsterdam, Vosproject Concern voor Werk Lelystad)
Onderwijs (omgaan met moeilijke groepen, Etty Hillusum Lyceum Deventer , Martinus College Haren)
Scholing personeel

Functie: Docent
-

Studieloopbaan-begeleider aan de Hogeschool Windesheim in dienst van Big Barneveld.

1996 -2002

Stichting BJ Drenthe – Stichting Jeugdzorg Drenthe

Functie: pedagogisch medewerker
-

Coördinatie training ervaringsleren (cluster ervaringsleren)
Trainer ervaringsleren (cluster ervaringsleren)
Groepsleider leefgroep

Opleidingen
2013-2013
2006-2007
1992-1996
1991-1992
1987-1991

Pedagogisch didactisch traject (Diploma)
HBO SPH (diploma behaald)
e
HBO CMV tot einde 4 jaar (geen diploma)
e
HBO MW 2 jaar (geen diploma)
MDGO AW richting KW diploma behaald)

Utrecht
Zwolle
Leeuwarden
Amsterdam
Emmen

Cursussen
2008-2008
2002-2003
1999-2000
1998-1999
1999-1999
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Opleiding Trainer Tools For You (certificaat)
opleiding trainersociale vaardigheden (certificaat incl.
bijscholing)
Cursus NLP practitioner opleiding (certificaat)
Opleiding verslavingsconsulent (certificaat)
Cursus kinder - en jeugdpsychiatrie (certificaat)
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Overige activiteiten:
Paardensport, judo, MTB fietsen, muziek maken en luisteren, lezen.
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