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's-Hertogenbosch

Persoonsprofiel
Betrokken, enthousiast, mensgericht,
vol energie, creatief en ondernemend

Werkervaring
2016 – heden
2016 – heden
2016 – heden
2015 – 2016
2015 – heden

2014 – heden
2014 – 2016
2013
2013
2012 – 2014
2010 – 2016
2010 – 2011
2009 – 2010
2008 – heden

Zelfstandig Ondernemer (ZZP): Gastspreker, inspirator en
beeldvormer
Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN): vertegenwoordigen van
VGN bij Pauw op tv, bloggen over diverse thema’s rondom
participatie
Lucile Werner Foundation: ambassadeur
CNV-jongeren: vanuit project Bazen Verbazen gaf ik les in
empowerment op VSO-scholen.
Initiatiefnemer Stichting Raket (www.raket.info) - geven van
lezingen over werk en arbeidsbeperking, inspirerende lezingen,
netwerken met overheid, arbeidsbeperkten en media (oa.
Klankbordgroep van Jetta Klijnsma, voormalig Staatssecretaris Sociale
zaken en Werkgelegenheid, burgermeester en wethouders in ’sHertogenbosch en Tilburg, Pauw, AD)
GGD: voorlichting SOA’s op jongerenfeesten
Hulpstudent: huishoudelijke werkzaamheden en een luisterend oor
bieden voor ouderen/eenzamen.
Stichting Zorgstudent: filmen en monteren projecten
Cello: Dagelijkse verzorging en activiteiten verstandelijk beperkten in
woongroep
MEE: begeleiding jongere in maatjesproject
Divers- Klup up: ondersteuning bij naschoolse activiteiten
Scouting te Schaijk: begeleiden activiteiten meidengroepen
Leeftijd 6 t/ m 9 jaar
Yim-Productions: film setdresser, rekwisiteur, fotografie gedurende
hele filmproces, aankleding première
Don Bosco/Deebeetje: jeugdkampen leeftijd 8 t/m 17 jaar opzetten
themaweken, zowel voorbereiding als mede organiseren Begeleider
voorjaars- en zomerkamp

Opleidingen
2017
2010 – 2012
2009
2007 – 2009

Werken met eigen ervaring (Stichting Door & Voor)
Cursus Nederlandse taal (KW1C ’s-Hertogenbosch)
Basisopleiding fotografie
De Rooi Pannen Tilburg beroepsopleiding:
Ruimtelijke vormgeving, presentatie en communicatie

Stages
2009
Taken:

Decoratief ‘Han van Haaften’ te Breda
Etalageverzorging
Interieurontwerp
Reclamewerkzaamheden

2005 – 2007
Taak:

Kinderhuis te Reek
creatieve activiteiten met kinderen

2004 – 2007
Taken:

Visual Inspirations te Schaijk
Etalageverzorging
Interieurontwerp
Reclamewerkzaamheden

Persoonlijke interesses
Fotografie, kinderwerk, creatie (tuinieren, interieur & grafisch), hardlopen, reizen (backpacken, lange
wandel- en fietstochten), theater, festivals bezoeken

Referenties
Docent Social Work Utrecht
Op woensdag 10 Mei 2017 heeft Nik van Hoogstraten, als ervaringsdeskundige, een gastcollege
verzorgd voor het Programma 4, Creatief onderzoeken van diversiteit, voor 200 studenten in de
propedeuse Social Work. Nik heeft zich goed voorbereid, op professionele wijze afgestemd met de
organisatoren en dit college op inspirerende en aansprekende wijze vormgegeven.
Op overtuigende en heldere wijze heeft hij vanuit zijn ervaringskennis en met deskundigheid verteld
wat van belang is in het omgaan met getalenteerde mensen, die door omstandigheden te maken
hebben gekregen met beperkingen. Nik heeft op aansprekende en zeer heldere wijze laten zien dat
hij veel geleerd heeft van alles dat hij heeft meegemaakt en hier sterker van is geworden.
Hij heeft ook laten zien dat veel van de beperkingen waar hij mee te maken heeft gehad in zijn leven,
te maken hebben met hoe de samenleving en de zorg georganiseerd zijn.
De studenten waren betrokken en hebben geboeid geluisterd en gaven na afloop aan veel van Nik
geleerd te hebben. Vooral in het kijken naar en krachtgericht ondersteunen en empoweren.
Bureau discriminatiezaken
Nik praat niet vanuit beperkingen, maar vanuit dromen, kansen en talenten en plaatst zich
gelijkwaardig in een debat. Hij wijst met een glimlach betutteling van de hand en toont scherp hoe
onderwijs geen maatwerk levert. De aanwezigheid van Nik maakt praten over onmogelijk. Hij toont
hoe we in gesprek over diversiteit en gelijke kansen meer mensen als Nik, meer
ervaringsdeskundigen nodig hebben.
Deebeetje kamp
Op verzoek van dhr. Nik van Hoogstraten schrijf ik deze brief.
Vanuit mijn functie als bestuurslid en hoofdleiding ken ik dhr. Nik van Hoogstraten nu acht jaar. Nik is
sinds 2008 actief betrokken als vrijwilliger bij de Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco,
ook wel bekend als de DeeBeetje kampen.
Van een vrijwilliger verwacht de stichting dat zij werken volgens het Opvoedingsproject van Don
Bosco, deze werkwijze is vertaald naar de huidige praktijk. Naast het uitdragen van deze werkwijze
verwachten wij van onze vrijwilligers dat zij in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen ten
opzichte van de deelnemers die mee gaan maar ook verantwoordelijkheid kunnen dragen ten

opzichte van de andere vrijwilligers. Dit is als volgt in ons organisatieplan omschrijven: Zorg dat je
aanwezig bent bij de voorbereiding van jouw week op het leidingweekend. Probeer samen met de
leiding een onvergetelijke week te bezorgen voor de kinderen. Maak van jouw leiding een perfect
team, wat op elkaar kan rekenen, aanvult, solidair is en zeer ruimdenkend. Zorg dat je niet
oververmoeid raakt. Zorg dat je de voorbereiding zo goed mogelijk klaar heb voordat je op kamp
gaat. Dit alles heeft zijn voortgang in de onderlinge sfeer bij de leiding en kinderen.
Gedurende de acht jaren die Nik als vrijwilliger betrokken is bij de stichting is hij op diverse vlakken
actief geweest. In eerste instantie als vrijwilliger (leiding) tijdens kampweken in de zomer en
kampweekenden in het voorjaar. Doelgroep 8 t/m 12-jarigen. Daarnaast is hij het laatste jaar actief
betrokken geweest bij de voorbereidingen van de kampweek voor de oudste groep, leeftijd 13 t/m
15 jaar. Buiten de kampweken om is Nik door het jaar heen ook als vrijwilliger actief bij
klusweekenden of andere activiteiten. Dit is geen vanzelfsprekendheid omdat de meerderheid van
de vrijwilligers alleen actief betrokken is tijdens de kampweken.
Gedurende een kampactiviteit zie je dat Nik een grote betrokkenheid heeft. Niet alleen bij het
enthousiasmeren van jeugd en jongeren, maar ook bij de creatieve kant en het meedenken in de
praktische uitwerking van een thema. Nik heeft gaandeweg de jaren geleerd om te functioneren in
1 Preventief systeem van Don Bosco op DeeBeetje kampleidingteams die divers zijn van
samenstelling. Nik is nu in staat om hetgeen hij geleerd heeft over te brengen op nieuwe vrijwilligers
en groeit langzaam toe naar een meer coachende rol binnen een team van vrijwilligers. Nik neemt
initiatief en komt met waardevolle pr-gerichte ideeën, zoals het maken van een promotiefilm.
Het gevaar bij het enthousiasme van Nik is dat hij met heel veel verschillende dingen tegelijkertijd
bezig wil zijn en daardoor het overzicht kwijt kan raken. Wat dan helpt is een stukje aansturing.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan is het altijd mogelijk om contact op te
nemen.
Divers Welzijnsonderneming/ MEE ‘s-Hertogenbosch
Nik heeft wekelijks activiteiten ondernomen met een 13 – 15-jarige jongen met
gedragsproblematiek. Doel was het sociale netwerk van deze jongen vergroten en opdoen van
positieve ervaringen middels activiteiten. Nik heeft zich hiervoor met enthousiasme ingezet.
Kinderwerk Divers Welzijnsonderneming
Nik is als vrijwilliger bij het Kinderwerk van Divers binnengekomen op eigen initiatief met CV en
portfolio en maakte daardoor meteen een goede indruk.
Hier liet hij al zien dat hij erg gedreven is en doelgericht. Als hij iets wil gaat hij erop af en als het niet
lukt gaat hij op zoek naar andere manieren om het wel voor elkaar te krijgen. Daarnaast is Nik heel
erg creatief en kan dit goed vertalen in het Kinderwerk. Dit is absoluut een meerwaarde voor het
Kinderwerk. Nik komt altijd zijn afspraken na en hij geeft het altijd door als hij onverhoopt niet kan
komen.
Nik heeft een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt met het werken met kinderen. Hij is heel
leergierig en pakt zijn leerpunten op. Nik kan tijdens een activiteit zelfstandig met een groep aan de
slag. Zo heeft hij een kookmap ontwikkelt voor de kookklup en begeleid hij deze groep bij de
uitvoering. Hij helpt de kinderen dan met de opdrachten en klets ondertussen met de kinderen. De
kinderen vinden het leuk met hem en vragen naar hem als hij er niet is. De samenwerking verliep
altijd erg goed en hij voerde zijn taken altijd goed en serieus uit. En als Nik ergens niet uitkwam dan
vroeg hij het. Nik heeft nog veel meer in zijn mars, wat tot ontwikkeling kan komen door de juiste
scholing en begeleiding.

Visual Inspirations te Schaijk
Nik heeft laten zien dat wat hij als idee in zijn hoofd heeft altijd te realiseren is, op wat voor manier
dan ook. Geen brug te ver. Nik is een creatieve jongen, spontaan, altijd bezig en vol enthousiasme.
Nik is goed in samenwerken en in het contact met klanten.
Cello Vught
Nik heeft zelf een stageplaats bij Cello gezocht en gevonden om werkervaring op te doen en om te
kijken of hij capaciteiten heeft om in de zorg te werken. We hebben vooraf besproken dat het om
een snuffelstage ging en hij dus een aantal werkzaamheden nog niet hoefde en mocht uitvoeren. Uit
de stage zijn de sterke punten en leerpunten van Nik naar voren gekomen zoals hieronder
beschreven. Wij vonden Nik een enthousiaste stagiair en hopen voor hem dat hij verder zijn
loopbaan op kan bouwen binnen de zorg en hier ook een opleiding voor kan volgen.
Sterke punten Nik:
Gedreven
Leergierig
Enthousiast
Creatief
Empathie
Leerpunten:
Omgaan met onverwachtse situatie`s
Verdieping (theorie) gehandicaptenzorg.
Divers Welzijnsonderneming (Anne Leenderts)
Nik is al verschillende jaren actief voor het Kinderwerk van Divers. Als vrijwilliger bij de kookclub
begeleidt hij kinderen bij het bereiden van recepten. Nik vindt het belangrijk om persoonlijk contact
te hebben met kinderen, en hij heeft dan ook zoveel mogelijk aandacht voor iedereen. Als hij de kans
heeft maakt hij met elk kind individueel een kort praatje, maar op het moment dat er gewerkt wordt
aan het bereiden van het gerecht, ziet hij toe op het groepsproces en houdt hij overzicht. Hij
probeert zoveel mogelijk kinderen te helpen en als hij merkt dat het te veel wordt om in zijn eentje
te begeleiden, dan vraagt hij een van de andere begeleiders om hulp. Wanneer hij het overzicht even
dreigt kwijt te raken vraagt hij zelf om instructies waarmee hij verder kan. Nik vindt het belangrijk om
kinderen niet alleen ontspanning te bieden met de activiteit, maar om juist ook een leerproces in
gang te zetten. Hij stuurt de kinderen aan op concentratie, hij ziet erop toe dat kinderen met respect
omgaan met de materialen en leert kinderen vaardigheden aan die te maken hebben met het koken.
Nik is in staat om kinderen duidelijk maar netjes aan te spreken op hun gedrag als dit nodig is. Nik is
creatief en kan goed improviseren als het gaat om het vermaken van kinderen. Wanneer ik merk dat
kinderen eraan toe zijn om even buiten uit te kuren, vraag ik Nik om met de kinderen buiten een spel
te gaan doen. Hij geeft hieraan dan zijn eigen invulling, wat altijd een succes is volgens de kinderen.
Een aandachtspunt voor Nik is plannen. Hij is zich hiervan zelf echter heel goed bewust en vraagt zelf
om korte en duidelijke bevestigingen van afspraken op papier of digitaal, zodat hij deze terug kan
zoeken. Ik kan op Nik rekenen en als er ooit iets tussen komt, dan belt hij op om te overleggen of het
mogelijk is dat hij een keer niet komt helpen. Nik denkt graag mee over ontwikkelingen en
vernieuwingen in de activiteiten en hulp hierin wordt erg gewaardeerd.
Welzijn Divers, Specialist Kinderwerk

Stichting Oosterpoort (maatjesproject)
Nik is ongeveer 2 jaar actief het maatje van een jongen bij ons op de groep. Nik neemt iedere
woensdag middag de tijd om met deze jongen activiteiten te ondernemen. Ze gaan samen naar de
stad, fietsen, musea, koken samen en nog tal van activiteiten.
Nik is een betrokken maatje voor onze jongere, ook met de feestdagen en in de schoolvakanties
maakt hij tijd vrij om met onze jongere activiteiten door te brengen. Naast het leuke dingen doen is
Nik ook een voorbeeld voor onze jongere. Hij laat goed voorbeeldgedrag zien en leert hem om te
gaan met bepaalde situaties en feedback. Wij zijn erg blij met Nik, hij is een enthousiaste jongen die
betrokken is en open staat voor feedback.

