Curriculum Vitae

Personalia
Naam:

Princen Kevin

Adres:

Dennenstraat 35
3860 Neeroeteren
België

Telefoonnummer:

0032 498382821

E-mail:

kprincen81@gmail.com

Geboortedatum:

07-08-1981

Nationaliteit:

Belgisch

Opleidingen
2000-2002:

KTA2 Villers te Hasselt middelbare school
Bijzondere jeugdzorg

2003-2004:

Katholieke hogeschool Limburg te Hasselt
Orthopedagogie (niet afgerond)

2010-2013:

Hogeschool Zuyd te Sittard
Sociaal Pedagoog/ Social work (afgerond)

Werkervaring
Zorg sector
09-2004 tot 11-2004:

Dienstencentrum Ter Engelen Maaseik,
Ondersteuning van volwassenen met een lichte
verstandelijke beperking werkzaam in een
beschermde werkplaats. Mijn werkzaamheid
situeerde zich in het ondersteunen van hun
woonomgeving. Ondersteunen bij het opstarten
van de dag, huishoudelijke taken en het
afronden van de dag.

16-11-04 tot 01-01-12:

Vincent van Gogh,
Intensieve woonbegeleiding. Cliënten met een
psychische beperking begeleiden in het
dagdagelijkse leven. Met als doel:
rehabiliteren in de samenleving. De meeste
cliënten waren niet doelvaardig omwille van hun
zware psychische problematiek en diverse
verslavingen. Tot 2008 hebben we ook de
ambulante begeleiding verzorgd in de regio
Roermond. Dit is later overgenomen door
het FACT-team in Roermond.

01-01-2012 tot 16-10-2014:

Vincent van Gogh,
Verslavingspreventie. Het doel is gezondheidsrisico’s
bij jongeren veroorzaakt door middelenmisbruik in de
regio Roermond te reduceren. Dit door selectieve
preventie (gericht op risicodoelgroepen) en geïndiceerde
preventie (gericht op individuen die reeds klachten
hebben). En in mindere mate d.m.v. universele preventie
(gericht op de algehele bevolking). Netwerken is vereist.
Samenwerken met partners zoals scholen,
jongerenwerk, maatschappelijk werk, politie, gemeente,
BJZ,…om te komen tot doorverwijzingen van jongeren.
Hoofdcomponent is het hebben
van individuele gesprekken om zo te komen tot
gedragsverandering of nieuwe inzichten t.o.v. middelen
gebruik. Ook het monitoren van festivals,
drugstestservice, voorlichting aan groepen, drugschat,…
behoren tot het takenpakket.

16-10-2014 tot 01-09-2015:

Vincent van Gogh,
MST-Therapeut. Het doel is het voorkomen van
Uithuisplaatsing bij jongeren tussen de 10 en 18 jaar.
MST is een intensieve therapie van 5 maanden die
insteekt op de ouders. Bezoekfrequentie is 2 a 3 keer
per week. MST heeft een 24/24 bereikbaarheidsdienst.

01-09-2015 tot 01-06-2017:

Centrum voor Jeugd en Gezin,
Jeugd- en gezinswerker. Het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van
opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van
zwangerschap tot 18-23 jaar). Geven van informatie en
advies, verzorgen van themabijeenkomsten en
workshops en bieden van persoonlijke ondersteuning.

01-06-2017 tot 31-12-2018

Jeugdconsulent gemeente Maastricht

Dienstverlening: aansluiten bij de hulpvraag betreffende
kinderen van 0 tot 18 jaar. Indien nodig wordt het
voorliggend veld (maatschappelijk werk, MEE, …)
ingeschakeld. Als er de inschatting gemaakt wordt dat
dit ontoereikend is wordt een gecontracteerde
hulpverleningsinstantie ingeschakeld. De hulpverlening
wordt halfjaarlijks/jaarlijks geëvalueerd en indien nodig
verlengd. De evaluatie verloopt aan de hand van 1G1P
(één gezin-één plan).
Samenwerking met Veilig thuis, consultatiebureau en de
jeugdartsen. Indien nodig wordt er samen op huisbezoek
gegaan.
Bureaudienst: eerste aanspreekpunt voor ouders,
hulpverleners, scholen. Hier wordt er informatie en
advies verstrekt alsook de aanmelding gedaan voor een
desbetreffende wijkteam.
Deelname aan het sociaal team en knooppuntoverleg.

01-01-2018 tot heden

Zelfstandig ondernemer

Ambulant begeleider bij SWV VO middenlimburg
Coachen van docenten en leerlingen binnen het
passend onderwijs te Niekee Roermond.

Individuele coaching enkel sport gerelateerd
Fysical coaching, voetbal coaching, vechtsport coaching

Individuele begeleiding met sport als middel
Begeleiding van personen met diverse problematieken.
Inzicht verwerven, eigenaarschap creëren, angsten
overwinnen, weerbaarheid/agressieregulatie door te
sporten en gesprekken zowel indoor als outdoor

Cursussen
2005:

Stellen van een doel (Rehabilitatie ’92)

2005:

Vraaggericht werken

2006:

Casemanagement

2008:

Cursus psychopathologie

2009:

Cursus adolescenten psychologie

2010:

Cursus verbale agressie hantering

2012:

Basis cursus verslavingszorg (extern)

2012:

Basis cursus alcohol en drugs (intern)

2013:

Motiverende gespreksvoering

2016:

Sociale Netwerk Strategie (SNS)

2016:

Focus op veiligheid

2016:

Ouderschap Na Scheiding (ONS)

2016:

Dat geloof jij dus (verschillende geloofsstromingen)

(Rehabilitatie ’92)

Stages
2000:

MPI de Richter te Genk, internaat voor moeilijk
opvoedbare kinderen

2000:

MPI het Kreeftje te Maasmechelen, school voor
kinderen met een lichte mentale beperking

2001:

MPI de Richter

2001:

Basisschool te Dilsen, ondersteuning van het
Leerproces van een kind met dwerggroei

2002:

MPI de Garve, middelbare school voor kinderen
met licht tot matige mentale beperking

2004:

MPI te Kortessem, lagere school voor kinderen
met een zware mentale beperking

2011/2012:

IWB Roermond Vincent van Gogh

2012/2013:

Verslavingspreventie Vincent van Gogh

Andere
1998-2004:

Jeugdtrainer voetbal bij U6 tot U12

2007-2008:

Jeugdtrainer voetbal U6

2008-2009:

Jeugdtrainer voetbal U17

2009-2013:

Jeugdtrainer voetbal U21

2013-2014:

Jeugdtrainer voetbal U14 nationaal

2014-2016:

Jeugdtrainer voetbal U21

2016-2018:

Jeugdtrainer voetbal U17 provinciaal

Diploma’s Trainer voetbal
2013: Instructeur C
2014: Trainer B
2016: Eufa B
2017: Physical coach
Hobby’s
Vader zijn, voetbaltrainer, sporten, reizen, plezier maken

