Curriculum vitae

Personalia:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum en -plaats:
Burgerlijke staat:
Kinderen :
Telefoon:
E-mailadres:
Nationaliteit:

Rob(ertino) Ignatius Constanz Olav Harmsen
p/a Postbus 40
5250 AA Vlijmen
14 maart 1962 te Cuijk en St. Agatha
gehuwd
1 dochter van 1993 en 2 zoons van 1996
0738200737 / 0646202732
robzijnzorg@gmail.com
Nederlandse

Profiel: optimistisch, positief, communicatief, doorzettingsvermogen, zelfstandig, teamwerk, coachervaring,
kennis overdacht, leidinggeven, inventief, standvastig.
Werkervaring:


1-7-2014 tot 1-1-2017 : Mede eigenaar/-oprichter begeleid wooninitiatief (jong volwassenen met
A.S.S.) “Polkerwonen”.



1-9-2012 tot heden : Oprichter/eigenaar ‘RobZijnZorg’ (curator/bewindvoerder/mentor)



1-10-2010 tot 1-10-2017 : (Persoonlijk) Begeleider in Ambulant Team (E.G.P.) in- en extern voor
zorginstelling “Cello”, “Binckhorst” Rosmalen.



1-7-2010 tot 1-10-2010 : Groepsleider ENK 1 (E.G.P.) voor zorginstelling “Cello” “Binckhorst”
Rosmalen.



1-2-2007 tot 1-7-2010 : Groepsleider dependance “Hartelborgt” Kralingen (R’dam).
Differentiaties: Nachtdetentie / Resocialisatie PIJ – jongeren (jeugd-tbs).



1-9-2006 – 1-2-2007 : Groepsleider Jeugd Rijksinrichting “Hartelborgt” Spijkenisse.
Differentiaties: Opvanggroep / Behandeling / Foba.



27-12-2006 tot heden : D.G.A. Scheidingshuis b.v..



1-1-1997 – 1-4-2006 : Directeur P & O / Marketing “Bimakon”, groothandel in semi- orthopedische
schoenen.



1993-1998 / 2006-2008 : Directeur “De Bockaar”, biergroothandel



1-1-1981 / 1-7-1998 : Politieambtenaar, in diverse gemeenten/regio’s werkzaam geweest.
Gestart als wachtmeester der rijkspolitie en uiteindelijk gestopt in de functie van brigadier van politie.
Hierbij diverse functies verricht: milieutoezicht / jeugd- en zedenzaken / recherche / buurtcoördinator
/ begeleiding instromend personeel.

Nevenactiviteiten:


1-1-2007 – 1-4-2009 Op regelmatige basis als begeleider van “LeonReizen begeleide vakanties”,
voor mensen met een verstandelijke beperking. Betreft korte en langdurige vakanties in binnen- en
buitenland.



2012 tot op heden: Vrijwilliger als mentor bij stichting MEE

Opleidingshistorie:


2013 Cursus Management bij Cello.



Januari 2013 Basisopleiding (module + certificaat) “Problematische schulden”.



December 2012 Basisopleiding (module + certificaat) “Beschermingsbewind in de praktijk”.



2012 cursus Basiscursus autisme / Autisme en seksualiteit / Dubbele diagnose / Probleemgedrag
bij cliënten met autisme / Voetreflextherapie / Management bij Cello (vervolg 2013).



Congres LVB+ en Criminaliteit te Zwolle.



Cursus / certificaat “Mentorschap” via/middels stichting MEE.



2011/2012 cursus Werken met doelgroep L V B + / op zoek naar de juiste dans.



2011 symposium “ANGST”.



2011 cursus aandacht functionaris BHV.



Juli 2010 cursus omgaan met cliënten epilepsie / gebruik en toedienen geneesmiddelen.



2007 / 2009 B.H.V.



2006 J.I.C. (agressiebeheersing / verslavingsproblematiek / psychopathologie / infectieziekten /
integriteit / jeugdrecht / rapporteren / observeren / fysieke weerbaarheid.



1994

Project management politie.



1991

Aanvullende Milieucursus politie.



1983 Milieucursus politie.



1980 Politiediploma A.



1979 Mavo 4.

Hobby’s / Vrije tijd:





Sporten : spinnen / sportschool / zwemmen
Vakantie / Reizen
Bourgondisch leven
Whisky tastings

