Curriculum Vitae

THERA BALVERS

Samenvatting
Opleidingen/cursussen
2010-heden
2006-2008
2003-2005
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1996-1998
1984-1986
1978-1982
1972-1978

Opleiding tot Simonton Teacher
Opleiding tot Simonton Supervisor
Opleiding tot Simonton Counselor
Master in Flower Art education
Bloemist vervolg opleiding
Bloemist basis opleiding
Hypnotherapie bij het NvvH
VO-Casework (Systeem theorie, psychosynthese & Gestallt) en
Supervisie bevoegheid
HBO-Jeugdwelzijnswerk
Atheneum-A

Bij- en nascholingen
Geweldloze communicatie in organisaties (de empathy factor), Intensive International
Training, Train de Trainer (geweldloze communicatie), Train de Trainer (geweldloze
communicatie), Workshop Geweldloze communicatie in organisaties door Godfrey Spencer en
Martin Vermeulen, Module Wet en Ethiek van Bodymind opleidingen, Training Hartcoherentie
voor professionals, Workshop Psycho oncologie en chemotherapie, Jaartraining Geweldloze
communicatie, Psychopathologie en DSM IV, BodyMind opleiding, Bevallen en hypnotherapie,
Geweldloze communicatie (verdiepingstraining), Relatietherapie, Medische Basiskennis,
Pleger hulpverlening bij Huiselijk geweld, Hypnose bij rookverslaving, Therapie bij Huiselijk
geweld, Signaleren van Huiselijk geweld, Kortdurende hulpverlening volgens Robert
McDonalds, Zingevingvraagstukken en hoe zingeving terug te krijgen, Therapie voor
oorlogsslachtoffers en 2e generatie oorlogsslachtoffers uit Ned-Indië, Relatietherapie, De
derde in de relatie (therapeutische interventie bij overspel), Hypnose voor angstreductie en
ego versterking (gebruik van metaforen bij hypnose en psychosomatische problemen, Sekse
specifieke hulpverlening, VO-Groepswerk (postacademische cursus), Overlevingsstrategieën
voor incestslachtoffers, Crisishulpverlening buiten kantooruren, Methoden voor telefonische
hulpverlening, Incest hulpverlening (post academische cursus).

Werkervaring
2009-2011
2005-2006
2002-heden

2003
2001-heden
2001-2011
2007-heden
2002-2004
2001-2002
1999-2001
1999-2000
1998-1999
1992-1998
1988-1992
1984-1988
1982-1984

Begeleide intervisie, Project Wielwijk Achter de Voordeur
Caseload bewaking en caseload normering bij AMW Scheveningen
Coaching, Ernst & Young medewerker, George Hall, AMW
medewerkers Scheveningen, medewerkers Stichting Opmaat,
medewerkers Aafje, Stichting Het Dilemma, Project Wielwijk achter
de Voordeur, Careyn
Stichting Pelita als freelance medewerker
Eigen Hulpverleningspraktijk voor Simonton therapie, Psychotherapeutische hulpverlening en Hypnotherapie
Werkbegeleider Algemeen maatschappelijk werk team Scheveningen
Werkbegeleider Huiselijk geweld, alle AMW teams Opmaat (nu
Vivenz)
Coördinator Huiselijk geweld, Barendrecht
Projectleider Huiselijk geweld, Barendrecht
Teamleider crisisinterventie, Zwijndrecht
Projectleider Huiselijk geweld Pilot, Zwijndrecht
Beleidsmedewerker ISO normering
Algemeen maatschappelijk werkster, Stichting Opmaat
Gemeentelijk maatschappelijk werkster, Hendrik Ido Ambacht
Buurthuis maatschappelijk werkster voor Delfshaven en Schiemond
Gedragstherapeutisch medewerkster in Psychiatrisch Centrum
Schakenbosch, Leidschendam

Gegeven trainingen
Introductietraining Geweldloze communicatie, Workshop ONT MOETEN (gebaseerd op
geweldloze communicatie), Workshop Geweldloze communicatie, Workshop Afronding van de
hulpverlening voor teams Maatschappelijk Werkers van Careyn, Training Simonton therapie
voor de NAAV&Homeopathie, Training Outreachend Werken voor De Stromen Opmaat Groep,
Training Crisisinterventie voor De Stromen Opmaat Groep, Workshop Probleemanalyse en
Hulpverleningsplan teams Maatschappelijk werkers van Careyn, Communicatietraining voor
Simonton Cancer Center (NL), Workshop Huiselijk geweld Stichting Opmaat, Methoden en
hulpverleningstechnieken
teams
Maatschappelijk
werk
van
Careyn,
Simonton
patiëntenweken en opleidingsweken, Supervisie trainingen m.b.t. Simonton therapie
(psycheoncologische therapie), Training Kortdurende hulpverlening Stichting Welzijn
Scheveningen,
Training
Kortdurende
hulpverlening
Stichting
Opmaat,
Training
Crisisinterventie Stichting Opmaat, Workshop Crisisinterventie aan Zorg en Welzijn Groep,
Training Kortdurende hulpverlening Stichting Opmaat, Training Huiselijk geweld AMW-team
Scheveningen, Opkomen voor jezelf bij het Da Vinci College.
Persoonlijk Profiel
Na het VWO heeft Thera Balvers bewust gekozen voor een opleiding waarin de praktijk en de
mensen centraal staan, waarin ervaringen en dat wat er leeft bij mensen voorop komt en

waarbij de theorie en de wetenschap als ondersteunend door haar worden gezien en niet als
leidend. Ze heeft het HBO Jeugdwelzijnswerk als startpunt gekozen, maar na een jaar
gewerkt te hebben in de kinderpsychiatrie, werd haar duidelijk dat ze graag naar de bron
van de moeilijkheden wilt zoeken en daar verandering teweeg wil brengen, dus is ze
overgestapt naar de volwassen hulpverlening. Na ervaring opgedaan te hebben in de
volwassenen psychiatrie en een opleiding gevolgd om verdere therapeutische vaardigheden
te ontwikkelen volgens de systeem gerichte filosofie, heeft zij het Algemeen Maatschappelijk
Werk opgezet en uitgebouwd in de Rotterdamse volksbuurten Delfshaven en Schiemond.
Naast inventiviteit en inlevingsvermogen, was haar gevoel voor humor een welkome kwaliteit
om in deze wijken succesvol te kunnen werken. Ze heeft daarna heel bewust een overstap
gemaakt naar het Gemeentelijk Maatschappelijk Werk. Motivatie was, om vanuit de belangen
die zowel in een organisatie (de gemeente in dit geval) als bij de betrokken cliënten leven,
naar een win-win situatie te zoeken. Ook hier zijn haar kwaliteiten als: begrip voor
verschillende kanten, creativiteit en doortastendheid zeer effectief gebleken. Door haar
werkzaamheden als beleidsmedewerker, projectleider en teamleider heeft zij getoond dat zij
de praktijk kan vertalen naar beleid, organisatie en samenwerking, waarbij een ieder
gemotiveerd en gestimuleerd aan de slag wil gaan. Vanuit haar coachings- en
hulpverleningspraktijk heeft zij een divers scala aan problematiek langs zien komen en zijn
haar snelle denkvermogen en inlevingsvermogen de bronnen voor een vlotte en blijvend
effectieve verandering bij haar cliënten. Zij toont doorzettingsvermogen als Directeur van het
Simonton Cancer Center Nederland en laat zij zien dat zij in staat is om organisatie en
inhoud naast elkaar goed vorm te kunnen geven. Ook als projectleider heeft zij al vele malen
presentaties gehouden en mensen geënthousiasmeerd. Ook bij haar langdurige ervaring als
trainer is Thera Balvers erop ingesteld om iedereen te boeien en bij aan te sluiten, zodat
overdracht van de informatie effectief plaats vindt. Ook hierbij staat het eigen werk- en
leefgebied van de deelnemers centraal en wordt nauw betrokken in de training.
Hobby’s
Fotograferen, dansen, reizen, skiën,

