CURRICULUM VITAE
Joske van Huygevoort
Sumatrastraat 16
6524 KK Nijmegen
t: 024-3234503
e-mail: ppvanhuygevoort@kpnmail.nl
w: www.joskevanhuygevoort.nl
geboortedatum:
bijzonderheden:
burgerlijke staat:

25 maart 1950
gehandicapt, ten gevolge van een duikongeval in jeugd
gehuwd, twee kinderen, zes kleinkinderen

1969-1978

Studie Ontwikkelingspsychologie en Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

1976-1981

Psycholoog en teamleider bij het Protestants LMMOB (Levensmoeilijkheden- en Medisch Opvoedkundig Bureau); voorloper latere RIAGG te
Nijmegen.

1979-1988

Postdoctorale opleiding tot psychotherapeut, alsmede opleidingen in
groepstherapie en psychodynamische therapie.

1981-2006

Senior onderwijsmedewerker aan de vakgroep Klinische Psychologie &
Persoonlijkheidsleer van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Onderwijsopdracht:
◊ ontwikkelen van diverse onderwijscurriculae ten behoeve van
persoongerichte trainingen en trainingen in beroepsvaardigheden
◊ begeleiden van betreffende trainingen
◊ opleiden en superviseren van junior-trainers
◊ beoordelen van doctoraal scripties en voeren van eindgesprekken
◊ superviseren van collega’s, die hun postdoctorale registratie als
psychotherapeut willen behalen.

1982-1986

Eerste-lijnspsycholoog in groepspraktijk te Nijmegen. Activiteiten:
◊ kortdurende psychologische hulpverlening aan cliënten met
psychosomatische klachten, fobieën, angst-, dwang- en drangproblemen, school- en arbeidsgerelateerde problematiek, burnout, depressie, relatieproblemen, etc.
◊ begeleiding van teams wijkverpleegkundigen en supervisie van
hun direct leidinggevenden
◊ samenwerking met en consultatie aan verwijzende huisartsen,
Ziekenhuizen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Psychiatrische
Afdeling Algemeen Ziekenhuis, Psychiatrisch Centrum Nijmegen.
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1984

Opgenomen in het BIG-Register van Klinisch Psychologen (specialisme
van GZ-psychologen), nr.: 79025789725

1986-heden

Vrijgevestigd Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut in eigen praktijk te
Nijmegen.
Activiteiten:
◊ inzichtgevende, experiëntiële, existentiële psychotherapie met
individuele cliënten, paren en groepen met existentiële problemen, persoonlijkheidsproblematiek, depressie, onverwerkte
rouw, seksuele traumata, ongeneeslijke ziekten, langdurige burnout, psychosomatische klachten, etc.
◊ coaching aan medische specialisten en hoogleraren, op basis van
zelf ontwikkelde, gestandaardiseerde modules. Het betreft supervisie-op-maat, over beroepsattitude en -vaardigheden.
◊ training aan leidinggevenden en managers in non-profit organisatie
◊ teambuilding en -begeleiding aan medewerkers in de somatische
en geestelijke gezondheidszorg (in service), Consultatiebureaus
voor Alcohol en Drugs, Psychiatrische Centra (in service), gezondheidscentra, etc.
◊ supervisie van individuele psychotherapeuten en klinisch psychologen-in-opleiding, ter verkrijging van hun registratie tot beroepsbeoefenaars.
◊ individuele en groepsgewijze supervisie van (dreigende) burnout klachten van verpleegkundigen in de somatische en/of psychiatrische zorg, maatschappelijk werkers, artsen, decanen, psychologen en psychotherapeuten
◊ deelname aan multidiciplinaire intervisiegroepen, congressen,
bij- en nascholingsactiviteiten
◊ onderzoek naar de werkzame factoren in de inzichtgevende
existentiële groepspsychotherapie, samen met een collega
◊ publicaties en workshops inzake psychodynamische inzichtgevende groepspsychotherapie en existentiële psychotherapie
◊ functie van vertrouwenspersoon voor een deellocatie in de
Geestelijke Gezondheidszorg

1988

Opgenomen in het BIG-Register van Psychotherapeuten, nr.:
99025789716

1988-1994

Hoofdopleider en supervisor Vrouwenhulpverlening bij Centrale RINO-groep (Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding). Specialisme: multidisciplinaire teamgerichte opleidingen in de geestelijke en
somatische gezondheidszorg aan A-, B-, Z- en sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, artsen, psychiaters, psychologen, teamleiders

1990

Erkenning als supervisor en leertherapeut van de VPeP (Vereniging
Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie; voorheen VCgP (Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie).
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1992

Erkenning als hoofdopleider van de VPeP (Vereniging Persoonsgerichte
experiëntiële Psychotherapie; voorheen VCgP (Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie).

1995-2010

Hoofdopleider van de post-doctorale beroepsopleiding ‘Existentiële
Psychotherapie’. Dit betreft een opleiding voor psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, artsen en psychiaters. Zingevingsvragen zoals: dood, leven, lijden, ziekte, biografie, etc. staan hier centraal.

1996-1999

Opleider en curriculum-ontwikkelaar bij de post-doctorale beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut te Nijmegen (nu
RCSW), in het bijzonder het onderdeel ‘Cliëntgerichte Psychotherapie’

1999-2001

Opleider en curriculum-ontwikkelaar bij de post-doctorale beroepsopleiding tot Integratief Psychotherapeut bij het SPON te Nijmegen (nu
RCSW)

1999

Opgenomen in het Register van Gezondheidszorg-Psychologen, nr.:
79025789725

2003-2012

Opleider en curriculum-ontwikkelaar bij de vierjarige post-doctorale
opleiding tot Klinisch Psycholoog bij het SPON te Nijmegen (nu
RCSW), in het bijzonder onderdeel ‘Cliëntgerichte Psychotherapie’

2005-2007

Opleider en curriculum-ontwikkelaar in de tweejarige postdoctorale
opleiding tot Cliëntgericht Psychotherapeut, Centrale Rinogroep
Utrecht

2007-2014

Opleider en curriculum-ontwikkelaar in de verkorte driejarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut bij het SPON te Nijmegen (nu
RCSW)

2010-2014

Ontwikkelen en begeleiden van intervisiegroepen voor managers in de
Geestelijke Gezondheidszorg ('peermanagement')

2010-heden

Ontwikkelen en begeleiden van bij- en nascholingscursus ‘Levensloop
als Levenskunst. Vanuit existentieel perspectief’ voor gedragswetenschappers, medici, managers, in de somatische en geestelijke gezondheidszorg

2010

Erkenning ‘Psychotherapiepraktijk van Huygevoort’ als opleidingsinstituut in het CRKBO

2010

Erkenning als supervisor NVP (Nederlandse vereniging voor Psychotherapie)

2013

Visitatie door Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP); praktijk goedgekeurd

2016

Kwaliteitsstatuut GGZ goedgekeurd
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