Huub Pijs

Werkervaring
2019 – heden Gemeente Midden – Drenthe
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
• Actualiseren van de verordeningen jeugdzorg en WMO.
• Ontwikkelen beleid vrijwilligerswerk.
• Zorgdragen voor de beleidsuitvoering sociaal domein
2009 – heden Eigen onderneming
Eigenaar en trainer.
• HUUB is een bureau dat trainingen en coaching aanbiedt,
met partner organisaties, aan organisaties, teams en
individuen gericht op het geheel van de organisatie,
samenwerking, communicatie en op het gebied van het
ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
www.huub.nu

Hoofdstraat 6, 9424PA
Buinerveen
M 06 23253843
E

info@huub.nu

Profiel
Collega’s en cliënten typeren mij als
een gedreven, energieke
persoonlijkheid met kennis van
zaken, een netwerker en verbinder
pur sang. Ik kom goed tot mijn recht
in een omgeving waar ik
verschillende stakeholders bijeen kan
brengen en vanuit een
oplossingsgerichte samenwerking
kan komen tot een
gemeenschappelijk doel.

2015 – 2019 Gemeente Midden – Drenthe
Consulent Jeugdzorg
• Coördineren, namens de Gemeente Midden - Drenthe, van
hulpverleningsprocessen tussen jeugdigen,
ouders/verzorgers, de verschillende disciplines- en partners
in het veld in en om de Gemeente Midden - Drenthe.
• Zorgdragen voor en het bewaken van de kwaliteit van o.a
individuele voorzieningen conform de Jeugdwet.
• Deelnemen aan beleidsoverleg Noord, Midden - Drenthe.
• Deelnemen aan het Contractteamoverleg Midden - Drenthe.

•

•

Opdrachtgevers:
Cura XL, MJD Groningen, BCIP, Drenthe College, De
Fotogravenfederatie, Norgerhaven, Yorneo,
Hondsrugcollege, Kwadrant, ’s Heeren Loo, Team Alert.
Dit naast de individuele training/coaching trajecten.

2013 – 2014 Yorneo
Gezinshulpverlener en trainer
• Ondersteunen en begeleiden van gezinnen bij het
organiseren en realiseren van perspectief.
• Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s en
interventies voor welzijns- en onderwijsorganisaties.
2009 – 2013 Capabel onderwijsgroep
Docent en ontwikkelaar
• Het door ontwikkelen van het onderwijsprogramma van de
opleiding van PW4 richting Jeugdzorg.
• Lesgeven aan de groepen PW4 richting Jeugdzorg.

-

Overige werkzaamheden:
Stagebegeleiding
Het afnemen van intakes
Het ontwikkelen en uitvoeren van de training “omgaan met
Agressie”. (Alle locaties PW 4 jeugdzorg).
Crisisinterventie. (Interventie bij groepen die niet
functioneerden).
Acquisitie plegen op verschillende plekken voor
stageplaatsen en mogelijke potentiële studenten.

Contact
Hoofdstraat 6, 9524PA
Buinerveen
M 06 23253843
E

info@huub.nu

Opleidingen
2013-2013
Pedagogisch didactisch traject Utrecht - Diploma
2006-2007
HBO - SPH – Zwolle - Diploma
1992-1996
HBO - CMV – Leeuwarden- tot einde
4e jaar
1991-1992
HBO - MW – Amsterdam - 2e jaar
1987-1991
MDGO - AW richting KW – EmmenDiploma

Cursussen
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2014
2008
2003
2000
1999
1999

Bijscholing meldcode
kindermishandeling
Basis- verdieping
Beroepsethiek
Bijscholing oplossingsgericht
werken
Basistraining Signs of Safety
Cursus Jeugdwet actualiteit
en verdieping
Basistraining
vlaggensysteem
BHV (bedrijfshulpverlener)
Opleiding Trainer
Tools For You
Opleiding trainer
sociale vaardigheden
NLP practitioner
Opleiding
verslavingsconsulent
Kinder - en jeugdpsychiatrie

Overig
➢ Paardensport, judo 1e dan,
MTB fietsen, muziek maken
en luisteren, lezen.
➢ Voorzitter van Rijvereniging
Exloo

Werkervaring
2002– 2009 Big Barneveld
Projectleider 24 uurs zorg/Projectleider ervarend leren.
24 uurszorg
• Inhoudelijk verantwoordelijk voor het woonproject.
• Aansturing van het personeel binnen het woonproject.
• Aanspreekpunt zijn voor opdrachtgevers als het gaat om
praktische zaken.
• Acquisitie namens de organisatie.
Ervaringsleren:
• Ontwikkelen van trainingsprogramma’s in het kader van
overlast trajecten en programma’s in het kader van sociale
activering.
• Het aansturing geven aan de uitvoering van deze
programma’s
• Ontwikkelen en aansturing geven aan het woon - werk
programma “Ticho” in Tsjechië.
Functie: Trainer
Trainingen die ik heb uitgevoerd zijn o.a:
• Training sociale vaardigheden en agressie regulatie
(trainingen aan zowel groepen als individuen)
• Rationele emotieve trainingen.
• Trainingen alcohol en drugspreventie gericht op cliënten.
• Trainingen R.O.O.S.; reactie op ongeoorloofd schoolverzuim.
• Trainingen over omgaan met moeilijke groepen; voor
professionals in de uitvoering.
• Trainingen ervarend leren gericht op cliënten en als
teamtraining voor professionals.
• Trainingen gericht op samenwerking en communicatie voor
en tussen professionals.
• Trainingen arbeidsvaardigheden.
• Trainingen “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
• Les geven aan studenten hoger beroepsonderwijs.
• Studieloopbaan-begeleider aan de Hogeschool Windesheim
in dienst van Big Barneveld.
1996 – 2002 Stichting BJ Drenthe - Stichting Jeugdzorg Drenthe
Pedagogisch medewerker
• Coördinatie training ervaringsleren
• Trainer ervaringsleren
• Groepsleider leefgroep

