SOFIE BAETENS
WERKERVARING
April 2016 – heden
Even [iets] anders zelfstandige praktijk
februari 2009 – juni 2015
Integrale jeugdzorg Vzw Amon, Dagcentrum Tobias, Ronse
gezinsbegeleiding: doelgericht, systemisch, ervaringsgericht, langdurige begeleidingstrajecten van
het hele gezin in vrijwillig of gedwongen statuut
groepsbegeleiding: groepsactiviteiten uitwerken en begeleiden (10 kinderen van 6 tot 18 jaar)
woensdagnamiddag, vakantiedagen van 9 tot 17, vierdaagse kampen, studiebegeleiding, voeding,
hygiëne enz…
individuele begeleiding: doelgericht, maatwerk om de jongere persoonlijk te ondersteunen in het
gehele plaatje van groeps- en gezinsbegeleiding.
november 2008 – januari 2009
Zorg voor personen met een beperking Zonnehoeve Living +, Eke-Nazareth
Dagbesteding: kook, crea, sport en tuinactiviteiten in groep
Leefgroepbegeleiding: in team de dagdagelijkse ondersteuning voorzien mbt. hygiëne, voeding,
planning dagactiviteiten, gezinsbegeleiding enz... van een groep mensen met mentale beperking die
in een huis op het domein verblijven
november 2006 – oktober 2008
Geestelijke gezondheidszorg Psychiatrisch Centrum Sleidinge
project Outreaching naar Integrale jeugdzorg project uitwerken in team, voorstellen aan de
partners, begeleiding van teams en jongeren in vastlopende casussen mbt. Psychiatrische
problematieken
urgentiewerk
gesloten afdeling psychosezorg/suïcidaliteit/alcoholontwenning/gedwongen opname
ERVARINGEN
september 2015 – december 2015
Leefschool De Boomhut, De Pinte
Expressieatelier 10 sessies met 5 kinderen van 5 tot 8 jaar
Expressieatelier 10 sessies met 11 kinderen 8 tot 12 jaar
twee zomerweken in 2015
Kunst en ravotkampjes Aster Caemaert:
creatieve groepsbegeleiding 20 kinderen van 4 tot 12 jaar oud
november 2005 – maart 2006
Buitenlandse stage in Roemenië opvangcentrum straatkinderen
augustus 2002 – mei 2003
Vrijwilligerswerk in Peru opvangcentrum straatkinderen

OPLEIDING
•
•

Creatief therapeut bij VSPW Balans 2010
Bachelor orthopedagogie aan de Hogeschool Gent behaald in 2006 met onderscheiding.

VORMING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewust ouderschap Dr. Shefali 2019 -2020
Jaartraining De hooggevoelige ondernemer 2017-2018
Starterslabo coachingstraject van 18 maanden voor ondernemers 2016-2017
Basiskennis bedrijfsbeheer, Syntra 2015-2016
EHBO bij jonge kinderen 2016
Introductietweedaagse verbindende communicatie 2016
Creatieve gezinstherapie, E. De Haan Perenna 2015
Initiatie emotioneel lichaamswerk, Syntia Van Erdeghem 2015
Adem-stemwerk, Steven Cnudde 2012 - 2015
Signs of safety, Prakticum 2014
Vechtscheiding, Interactieacademie 2014
Initiatiecursus contextuele therapie, Balans 2014
Hergo-moderator, Ligand 2013
Positieve heroriëntering, Ligand 2013
Initiatiecursus systeemtherapie, Maryse Engel 2012

PERSOONLIJK
•
•
•
•
•

Geboren 8 maart 1984.
Getrouwd met Francis en mama van Mona (2008), Joan (2011) en Minne (2019).
Energieke jonge persoonlijkheid met zin voor avontuur en nieuwe impulsen.
Passie voor creativiteit en gezelligheid.
Sportief met durf en goesting om grenzen te verleggen.

