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Persoonlijke gegevens 
 

Naam:                         Joke Meijers-Bolt 
Adres:                         Markeweg 3 
                                     9533 PG  Drouwen 
Telefoon:                    06 12386424 
Website:                     www.viermin.nl  
Email:                          J.Meijers@viermin.nl 
Geboortedatum:       27 augustus 1958 
Rijbewijs:                    BE 

              
   

Profiel 
Als IB-er/zorgcoördinator en begeleider ligt mijn hart bij kinderen/jeugdigen of volwassenen 
die een steuntje in de rug nodig hebben. De kinderen/jeugdigen en hun ouders op weg 
helpen naar de hulp die nodig en/of wenselijk is, is datgene waar ik me voor inzet. 
Als begeleider, trainer of adviseur zijn mijn sterke punten: het motiveren van 
medewerkers/cursisten en het aanbieden van ‘nieuwe’ inzichten en werkwijze(n). 
Mijn toegevoegde waarde ligt in een unieke combinatie van de kennisvelden: communicatie,  
het omgaan met kinderen/volwassenen en hun ouders en het motiveren van medewerkers, 
ouders en cursisten. 
 

Vaardigheden 
 Geschoold als VIB-er en kindercounselor  

 Coach en trainer 

 Geschoold als maatschappelijk werker en jeugdhulpverlener 

 Ontwerper en aanbieder van diverse cursussen, trainingen, workshops en 
ouderavonden 

 Grondige kennis van werken met de Meldcode, Piramide en diverse andere VVE 
programma’s en kindgerichte cursussen en trainingen 

 Goede en ervaren inhoudelijk teammanager  

 Communicatief en sociaal vaardig 

 Zeer ervaren in oudercontacten en het voeren van (ouder)gesprekken 

 Bekend met de laatste ontwikkelingen op het vakgebied 

 Vaardig in het stimuleren en enthousiasmeren van mensen 

 Ondernemend, zelfstandig en teamspeler 

 Resultaatgericht, daadkrachtig 
 

Prestaties 
 Als IB-er heb ik kinderen begeleid en doorverwezen naar verschillende instanties 

 Ik heb regelmatig moeilijke oudergesprekken gevoerd i.v.m. doorverwijzing van 
kinderen met ‘special needs’ 

 Ik heb diverse cursussen, trainingen en ouderavonden verzorgd, zowel vanuit mijn 
eigen bureau als vanuit mijn toenmalige werkgevers altijd met zeer goede 
beoordelingen en evaluaties 

 Vanuit mijn interesse en werkervaring had ik zitting in diverse werkgroepen en 
overlegvormen (o.a. LEA overleggen en overleggen met wethouders en 
beleidsambtenaren) 

http://www.viermin.nl/
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Werkervaring 

Training- en adviesbureau voor- en vroegschoolse educatie (Viermin) 
Van 2001 tot heden 
Vanuit mijn eigen bureau verzorg ik trainingen, cursussen en ouderavonden, geef ik adviezen 
op het gebied van VVE, opvoeding, spel en ben ik 4 jaar VVE coördinator geweest in de 
gemeente Marum. 
Ik ben landelijk gecertificeerd Piramide trainer (CITO), Werken met de Meldcode (Movisie), 
Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (Veilig thuis), Knap Lastig (NJI), SPEEL (NJI) en 
Laten Spelen is een Vak (NJI). 
 
Intern begeleider bij Stichting Peuterwerk de Badde 
Van augustus 2016 tot heden 
Als IB-er kijk ik mee met de leidster(s) op de groep en maak ik dikwijls middels de VIB-
methode video opnames van kinderen met ‘achterstand(en)’ en/of vragen. 
Naar aanleiding van deze video opnames voer ik samen met de leidster(s) gesprekken met 
de ouders over te nemen stappen en adviseer ik leidster(s) over hoe te handelen in de 
begeleiding van deze kinderen (stappenplan). 
Verder onderhoud ik contacten met diverse (zorg) instellingen en (basis) scholen, o.a. 
deelname aan ZAT 
 
Intern begeleider bij Stichting peuterspeelzalen de Marne 
Van augustus 2014 tot heden 
Als IB-er kijk ik mee met de leidster(s) op de groep en maak ik dikwijls middels de VIB-
methode video opnames van kinderen met ‘achterstand(en)’ en/of vragen. 
Naar aanleiding van deze video opnames voer ik samen met de leidster(s) gesprekken met 
de ouders over te nemen stappen en adviseer ik leidster(s) over hoe te handelen in de 
begeleiding van deze kinderen (stappenplan). 
Verder onderhoud ik contacten met diverse (zorg) instellingen en (basis) scholen, o.a. 
deelname aan ZAT teams. 
 
Zorgcoördinator, Intern begeleider en trainer bij Kids2b 
Van 2006 t/m februari 2014 
Als zorgcoördinator/IB-er keek ik mee met de leidster(s) op de groep en maakte ik dikwijls 
middels de VIB-methode video opnames van kinderen met ‘achterstand(en)’ en/of vragen. 
Naar aanleiding van deze video opnames voerde ik samen met de leidster(s) gesprekken met 
de ouders over te nemen stappen en adviseerde ik de leidster(s) over hoe te handelen in de 
begeleiding van deze kinderen (stappenplan). 
Verder onderhield ik contacten met diverse (zorg) instellingen en (basis) scholen, o.a. 
deelname aan ZAT teams. Lid van het managementteam. 
Als trainer was mijn taak het professionaliseren van de leidsters en pedagogisch 
medewerkers binnen de organisatie. 
 
Inleider bij de Inleiderspool (MOI) van GGD en Jeugdzorg 
Van 2002 t/m 2010 
Verzorgen van diverse ouderavonden vanuit de Inleiderspool voor peuterspeelzalen, de 
kinderopvang en basisscholen 
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Docent Vrouwenvakschool (Drenthe College Assen) 
2002-2003 
Docent voor diverse vakken in het volwassenen onderwijs – voornamelijk op het gebied van 
opvoeding en kinderopvang 
  
Intern begeleider en trainer bij de COP groep 
1999 t/m 2009 
Begeleiden van peuterspeelzaalleidsters en professionalisering d.m.v. cursussen en 
trainingen. Voeren van oudergesprekken en doorverwijzen van kinderen naar de juiste 
setting. 
 
Peuterspeelzaalleidster bij de COP groep 
1992 - 1999 
Behalve het begeleiden van peuters en aansturen van het speelzaalteam, deelname aan 
Buurtnetwerk, Multifunctioneel Centrum, Wijkplatform, diverse overleggen en werkgroepen 
en stagebegeleiding voor diverse opleidingen 
 
Medewerkster Vrijwilligerscentrale Winschoten 
1982-1985 
Werven en inschrijven van vrijwilligers voor diverse organisaties waarmee ook contact werd 
onderhouden. 
 
Medewerkster Blijf van mijn Lijf en Vrouwenspreekuur Groningen 
1979-1981 
Eerste opvang en begeleiding van (jonge) vrouwen die het huis ontvlucht waren, meestal 
met kinderen, in verband met huiselijk geweld. Met deze vrouwen werd hun situatie 
besproken en werden oplossingen voor de toekomst verkend  
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Opleiding 

2006-2007 Kindercounselor 
2000-2002 VIB (Video Interactie Begeleiding) 
1988-1992 HBO Jeugdwelzijnswerk 
1978-1981 MBO Sociale Dienstverlening 
 

Cursussen en trainingen  

2016  Tink-training 
2016   Bijscholing Piramide (CITO) 
2015  Bijscholing Meldcode (Movisie) 
2014  Bijscholing LTAK 
2014  Bijscholing Piramide (CITO) 
2013  Trainerscursus Piramide (CITO) 
2012  Leefstijl 
2012  Trainerscursus Werken met de Meldcode (Movisie) 
2011   Trainerscursus Landelijke Aanpak Kindermishandeling (LTAK) 
2011  Trainerscursus Knap Lastig (NJI) 
2008  Coaching Piramide 
2006  Trainerscursus SPEEL 
2000  Hanen 
1999  Trainerscursus Laten Spelen is een Vak 
1993-1998 Videotraining Responsiviteit (VIB) 
1997   Trainerscursus Opvoeden Zo 
1996  Praten, doen of laten 
1995   Logopedie (cursus) 
1993-1994 KOST (ontwikkelingsstimulering) 
 

Stages 
1991   Jaarstage bij ATN (Autisme Team Noord-Nederland 
Voor 1990 Diverse stages en vrijwilligerswerk o.a. bij Blijf van mijn Lijf, LOM School 

(Pestalozzi), Vrijwilligerscentrale, Jongerenopvang (Stichting JOOP). 
 

Eigenschappen 
Enthousiast, flexibel, praktisch, enthousiasmerend, empatisch, toegewijd, betrouwbaar,  
respectvol, kan relativeren, inspirerend. 
 

Referenties: op aanvraag 

 


