Curr iculum Vitae

Naam:

Thérèse Evers

Geboortegegevens: ’s-Gravenhage op 6 september 1966
Adres:

Trambaanweg 23 te Rhenen

Telefoonnummer:

06-21837226

E-mail:

dogsensecoaching@gmail.com

Opleidingen
1979-1987
1988-1990
1992-1995
1999-2001
2016-2017

2018

Middelbare school (VWO-diploma)
Politieschool De Boskamp (diploma)
Hogeschool De Horst te Driebergen; opleiding voor maatschappelijk
werk – gespecialiseerd in vrouwenhulpverlening
opleiding tot integratief kindertherapeut aan de Nederlandse
Academie voor Psychotherapie (post-hbo)
Opleiding Topdog Trainer bij Mens & Hond Consultancy (sociale
vaardigheids- en weerbaarheidstraining met hond tbv kinderen met
gedragsproblemen)
Eénjarige incompany opleiding tot instructeur teamcoaching bij
Bultersmekke Assistancedogs

Werkervaring
1990 - 1995

Politie Regio Utrecht, district Marco Polo
(Algemene Politiedienst)

1995 - 1996

werkzaam als coördinator Stadswachten Politie Regio Utrecht

1996 - 2005

werkzaam als jeugd- en zedenrechercheur Politie Regio Utrecht
district Heuvelrug

2002 - 2005

binnen de functie van zedenrechercheur tevens werkzaam als
studioverhoorder

2000 - 2005

districtscoördinator huiselijk geweld district Heuvelrug - tevens belast
met trainingen huiselijk geweld voor de Politie Regio Utrecht (0,5 fte)
met onder andere de volgende coördinatiewerkzaamheden:
- coördinator samenwerkingsverband seksueel en thuisgeweld
Heuvelrug
- coordinator politienetwerk thuisgeweld Heuvelrug
- lid ontwikkelgroep gemeentelijk coordinator thuisgeweld Heuvelrug
- sturen op kwaliteit politieoptreden en dossiervorming binnen district

2002 - 2005

tevens regiocoördinator huiselijk geweld Politie Regio Utrecht bij de
Beleidsgroep jeugd- en zeden (0,5 fte)

met onder andere de volgende coördinatiewerkzaamheden:
- lid stuurgroep Protocol VeiligHuis (justitiepartners in bestrijding
huiselijk geweld) en kerngroep VeiligHuis
- lid deelprojecten ‘registratie’ en ‘politieonderwijs’ binnen landelijk
programma huiselijk geweld en politie (mw. G. Dijksman)
- lid ontwikkelgroep traject ‘kinderen en thuisgeweld’ in de regio
Utrecht o.l.v. Bureau Jeugdzorg
- sturen op kwaliteit politieoptreden en dossiervorming binnen regio
- coördinator van het regionaal netwerk thuisgeweld (tien districten),
ondersteuning van districtscoördinatoren en adviesfunctie voor
korpsleiding
2005 - 2006

beleidsmedewerker huiselijk geweld bij TransAct, landelijk
expertisecentrum voor aanpak van seksueel en huiselijk geweld,
specifiek belast met ondersteuning van de justitiële ketenpartners bij
de aanpak van huiselijk geweld (2 dagen per week);
tevens 1 dag per week bij TransAct in opdracht van het ministerie van
Justitie landelijk deelprojectcoördinator voor de implementatie van het
huisverbod; betreffende deelproject: ‘deskundigheidsbevordering
politie, rechterlijke macht en hulpverlening’

2002 – 2007

werkzaam als freelance trainer bij STER training en Advies o.a. i.o.v.
Lindenhof Training en Advies en per 1/1/05 i.o.v. Forum Educatief,
onderdeel van de Van der Hoevenkliniek Utrecht; sinds januari 2005
tevens i.o.v. Politie Academie Maatwerk; tevens afzonderlijke
opdrachten van hulpverleningsinstellingen.
Soorten activiteiten:
- trainer cursussen huiselijk geweld in diverse politieregio’s en voor
andere opdrachtgevers
- trainer cursus coachen bij zedenzaken politie
- trainer communicatie ouders en kinderen (freelance: ontwikkeling
aanbod van cursus aan ouders over communicatie met kinderen)

2007 – 2015

docent zeden Politieacademie, Faculteit Bijzondere Politiekunde en
Leiderschap
Nevenactiviteiten:
project vernieuwing software verjaringstermijn bij zeden (gereed
januari 2008)
lid begeleidingscommissie mw. R. Romkens, vergelijkend
onderzoek naar effectiviteit Aware in twee politieregio’s
lid LEBZ sinds 1-1-08

2016 – heden

werkzaam voor Coachen met Honden; Animal Assisted Interventions
t.b.v. de persoonlijke ontwikkeling van mensen
Opdrachten: ontwikkeling en begeleiding workshops, teamcoaching,
ontwikkeling en begeleiding Cursus Coachen met Honden,
professionaliseren Animal Assisted Interventions, mede organisatie
netwerkbijeenkomsten voor vakgenoten

2017 – heden

werkzaam als Topdog Trainer sociale vaardigheids- en
weerbaarheidstrainingen voor kinderen en jongeren

2018 – heden

start eigen onderneming ‘DogSense Coaching & Training’ (zzp)

2018 – heden

werkzaam als instructeur teamcoaching voor hulphonden bij
Bultersmekke Assistancedogs

Cursussen en modules
1990
1996
1997
1997
1997
2001-2002
2002
2003
2007
2008
2009
2014
2015
2017
2017
2017

Basisopleiding Mobiele Eenheid
Cursus zedenzaken
Recherche Basis Cursus (RBC) Politie Regio Utrecht
Cursus Algemene Recherche (CAR) Politie Regio Utrecht
Basismodule Jeugdzaken
Cursus Horen Jonge Getuigen
Verdiepingscursus zedenzaken
Deskundigheidsbevordering studioverhoor mbt kinderen met ADHD
en autisme (verwante) stoornissen
Pedagogisch Didactische Aantekening (certificaat januari 2008)
Rechtbanktraining
KO BDSG (Recherchekundige)
Diverse workshops in het kader van Coachen met Honden
Cursus coachen met honden bij het bedrijf Coachen met Honden
EHBO bij dieren/honden bij Lingehoeve Lienden
Speciale leergang Honden opvoeden volgens de regels van de natuur
(België, Arjen van Alphen)
Cursus Hart-Ritme-Biofeedback bij Hartfocus (Kees Blase)

Overige informatie
1990

opzetten enquête op politieschool t.a.v. integratie, emancipatie en
acceptatie van vrouwen bij de politie (in onderwijssituatie)

1994-1999

redactiewerk en columnist voor de Vereniging Tegen Seksuele
Kindermishandeling (VSK)

1995

mede-auteur van het boek:
“Vrouwenmishandeling: een zorg voor de politie!”

2001

mede-auteur van herziene versie boek
“Thuisgeweld: een zorg voor de politie!”

2002 - 2004

trainer cursus ‘Communicatie met kinderen: hoe doe je
dat?’ volgens model Integratieve Kindertherapie; doelgroep: ouders en
leerkrachten kinderen 4-12 jaar

2002

op verzoek van TPO Nederland verzorgen van meerdaagse
crosstrainingen seksueel en huiselijk geweld voor politie en
hulpverlening in Suriname (i.o.v. NGO St. Stop Geweld tegen Vrouwen
(drie weken in Suriname getraind)

2004

in het kader van politieproject Regio Utrecht – samenwerking Korps
Politie Suriname -, in november 2004 een maand bij het korps
Suriname gewerkt; werkterrein zeden, kinderverhoor, aanpak huiselijk
geweld; beleidsadviezen aan de korpsleiding Suriname

2004

werkbezoek met Nederlandse delegatie naar Oostenrijk i.v.m.
werkwijze politiemaatregel uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld
(september 2004)

2005

auteur van voorlichtingsmateriaal (activiteit bij TransAct) o.a.
‘Als u wordt gestalkt: wat de politie voor u kan doen’, ‘Huiselijk geweld:
kerntaak voor de politie’, voorlichtings- en werkmateriaal nieuwe wet
Huisverbod

2005 – 2014

lid van de initiatiefgroep Academie van Vrouwen tegen Geweld (AVG),
een landelijk netwerk van vrouwen die zich vanuit hun functies inzetten
tegen geweld; belast met (vrijwillige) taken waaronder organisatie,
themacommissie en secretariaat)

2007

Tijdschrift voor Veiligheid, september 2007, auteur van boekbespreking
over ‘Geweld en veerkracht in gezinnen – over posities, professionals
en preventie van overdracht’ (S. Dijkstra)

2008

Lid van de begeleidingscommissie Aware (o.l.v. prof. Dr. R. Romkens)

2007-2008

Inhoudelijk coördinator projectteam ‘Herziening software verjaring
zeden’ (met als resultaat per februari 2008 nieuwe online software voor
de berekening van verjaringstermijnen bij zedenzaken

2008-2009

Reku KO Beoordelen Dader-en Slachtoffergedrag

2008-2014

Lid Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken
(LEBZ: adviescommissie Openbaar Ministerie)

2009

Ontwikkelen onderwijs tbv nascholing zedenpolitie

2010

Lid begeleidingscommissie Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

2010

Lid begeleidingscommissie herziening boek ‘Seksueel geweld betaald
gezet”

2009-2014

Lid Operationele Werkgroep Zeden (uitvoerende beleidswerkgroep
onder verantwoording van de landelijke expertgroep zedenpolitie)

2011

Publicatie van gedichtenbundel “Genoeg” (eigen beheer) over
verwerking van gezinsgeweld

2014

Publicatie van semi-autobiografische roman “De som der delen –
ontmaskeringen door een zedenrechercheur” (uitgeverij Elikser) over
de gevolgen van seksueel misbruik voor de latere keuzes in relaties en
werk

2015-heden

geven van lezingen over het boek ‘De som der delen” voor diverse
doelgroepen

2016-heden

vrijwilliger voor ‘Elske Ploeg Uitvaartverzorging’

2016-heden

lid van landelijke werkgroep Instituut voor Antrozoölogie tbv
ontwikkelen van landelijke standaard voor Animal Assisted
Interventions (AAI)

