
Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam : Philippine Tjalma 
Geboortedatum : 14- 09-1966
Adres : Afwateringskanaal 4

  9625th Overschild
Telefoon : 06-33926596
Email : philippine@noorderkompas.nl
website : www.noorderkompas.nl

Opleidingen en cursussen: 

1978 - 1984 : Havo
1984 - 1985 : Vrije Hoge school
1985 - 1990 : HBO-Jeugdwelzijnswerk
1992 - 1994 : Enkhuizer Zeevaart School
2003 - 2004 : Post-HBO Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
2006 - 2007 : AIT Video Home Trainer
Diverse trainingen : Motiverende gesprekstechnieken (RINO)

  Oplossingsgericht werken (intern)
  Systeemgericht werken (intern)

    Geweldloos Verzet (RINO + Studiedag Lorentzhuis)
  Diverse studiedagen, congressen Geweldloos Verzet
  Mentaliseren in gezinnen (RINO)
  Acceptance en Commitment Therapy (J. A-Tjak - www.actcursus.nl)

Aangesloten bij : BPSW                                                                                                             
  AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) 
  SKJeugd (registratienummer: 110006932)
  CRKBO-registratie
  Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet 
  Netwerk van kartrekkers (kleine en grote organisaties) die opleidingen 
  verzorgen en de uitgangspunten van Geweldloos Verzet willen uitdragen 
  en de methodiek ontwikkelen binnen de Nederlandse context.
  https://www.geweldloosverzetnieuweautoriteit.nl/
  Samenwerkingsverband tussen Nederland en België – Nieuwe 
  Autoriteit op scholen.

Werkzaamheden en ervaring:

2005 - heden Noorderkompas / Zelfstandig ondernemer 
(Zie website www.noorderkompas.nl  )   

Werkzaamheden als ondernemer:

2014 - heden Gezinsbehandeling vanaf 2014:
Praktische coaching, van gewone opvoedvragen tot weerbarstige gezinsproblemen.
Gespecialiseerd in:

 Video Home Training
Goed kijken, begrijpen en aansluiten bij je kind.

 Psychiatrische problematiek
Handvatten die passen bij ouders en kind.

http://www.noorderkompas.nl/


 Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet / Verbindend Gezag®
Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van 
kinderen en adolescenten. Een aanbod voor ouders die de grip op hun kind 
kwijt zijn (gezinsbehandelingen en oudertrainingen).

Vanaf 2016 worden de gezinstrajecten van Noorderkompas vergoed door alle 
gemeenten in de provincie Groningen

2013 – heden Docent Geweldloos Verzet, Nieuwe Autoriteit, Verbindend Gezag® voor 
professionals

 Workshops, lezingen, trainingen en implementatie trajecten aan 
professionals in verschillende contexten: ambulant hulpverleners, 
(semi)residentiële setting, scholen en wijkteams. (SKjeugd geaccrediteerd)

 Trainer voor de NHLStenden-Hogeschool. Moduledag Geweldloos Verzet / 
Nieuwe Autoriteit  bij de IAG-opleiding.

 Begeleiden van (open) intervisie groepen voor iedereen die vanuit de 
principes van Geweldloos Verzet / Verbindend Gezag® werkt.

2007 – 2016 Docent leren, loopbaan, burgerschap.
Lessen, themadagen en workshops voor diverse MBO opleidingen. 
In 2010 “Waar is dit goed voor?” www.waarisditgoedvoor.nl opgezet, een 
samenwerking met Isabelle Blaes.

2011 – 2014 “Wouwikbouw” www.wouwikbouw.nl
Kinderen of jongeren versterken door ze de mogelijkheid te geven zelf aan een 
eigen idee te bouwen.

2005 – 2012 Docent 
Zeillessen, navigatielessen en motor manoeuvreren op traditionele platbodem 
schepen.

Werkzaamheden in loondienst:

2003 – 2015 Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaar in diverse organisaties
 Jeugdhulp Friesland: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)(3 jaar)
 De Basegroep Groningen (nu Elker): Intensieve Orthopedagogische   

Gezinsbehandeling (IOG) (1 jaar). Van hieruit heb ik intern gesolliciteerd 
naar het team van Lentis .dat in die tijd een samenwerkingsverband had met
de Basegroep onder de naam: ‘Hulp aan Huis‘.

 Lentis/Jonx Groningen: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG).
In deze functie heb ik naast het ambulante werk, twee oudertrainingen 
ontwikkeld: een training voor ouders met pubers met PDD-nos en/of ADHD, 
en een training die gebaseerd is op "Geweldloos Verzet in gezinnen" van 
Haim Omer. 
Vanaf 2009 werk ik vanuit de principes van Geweldloos Verzet. Ik heb deze 
aanpak  binnen het team ontwikkeld tot een aanbod waar veel vraag naar is.
Ik heb mijn collega's enthousiast gemaakt en meegenomen. Op het moment
dat ik er voor koos om zelfstandig verder te gaan liet ik in de organisatie een
stevig en verankerd aanbod Geweldloos Verzet achter. Mijn ex-collega's en 
ik werken nog steeds samen en houden de methodiek scherp door gebruik 
te maken van de open intervisiegroep.

1999 - 2003 Invalcontracten binnen diverse Blijf van Mijn Lijf Huizen in Noord-Holland (diverse   
functies: groepswerker, maatschappelijk werker, hulpverlener voor moeder en kind).
 

1991 - 2002 Charterzeilvaart, vanaf 1993 als schipper op diverse schepen van de “bruine vloot”.

1991 - 2002 Freelance klusser & uitzendwerk decorbouw. 

1988 - 1991 Circus en acrobatiek lessen in diverse buurthuizen. 
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