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Curriculum Vitae 
Jacqueline Huijs-Gubbels 

 
Persoonlijke gegevens 

 
Naam:   Jacqueline Huijs-Gubbels 
Geboortedatum: 20-01-1961 
Geboorteplaats: Melderslo 
Woonadres:  Heijnenstraat 20 

5963NL Hegelsom 
Bezoekadres: Jacqueline Huijs, zijn wie je bent 

Spoorweg 10 
   5963 NJ Hegelsom 
Telefoon:  06 – 15137569 
E-mail:  info@jacquelinehuijs.nl 
Website:  www.jacquelinehuijs.nl 
 

Profiel 

 
Het is mijn passie om te ondersteunen in persoonlijke en professionele groei en 
ontwikkeling. En zo ook in processen van verlies en rouw en alles wat men daarin 
tegenkomt. Zowel met het individu als met de groep. 
Luisterend naar het verhaal en het verhaal achter de woorden en het gedrag, en laten 
ontdekken dat er meer in het zelf zit dan men gelooft.  
Ik nodig en daag uit, prikkel en confronteer op basis van gelijkwaardigheid en veiligheid.  
Het effect is dat de ander ruimte, rust en mogelijkheden ervaart om stappen te zetten. 
 

Kernwaarden  

 
Ik ben oké – Jij bent oké 
Regie pakken 
Vinden – Verbinden – Verwezenlijken 
Ontdekken 
 

Werkervaring  

 

2012 - Heden  Eigenaar van Jacqueline Huijs, zijn wie je bent. 

2002 - 2017 De Zorggroep, verpleeg- en verzorgingshuizen,                                                  
Groene Kruis thuiszorgdiensten      

                          *Vakspecialist opleidingen;                                                                                                            
adviseren mbt beleidsvraagstukken opleidingen                         
verantwoordelijk voor uitvoeren van dat beleid                                                                           
werven en selecteren van leerlingen,                                                              
coördineren en bewaken van het leerproces van de leerling, 
coördineren en plannen van de leerplaatsen van de leerling                                                        
bewaken van kwaliteit van begeleidingsklimaat,                                                              
ondersteunen en begeleiden begeleiders,                                                               
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analyseren opleidingsvraagstukken van team(leiders) en zoeken 
naar en matchen van vraagstuk met ontwikkelingsproces op maat 

1989 – 2002 Boncura, verpleeg- en verzorgingshuizen 

                           *Praktijkbegeleider;                                                                                                                                
mede vorm geven aan het begeleidingsklimaat binnen diverse 
zorgafdelingen                                                                   
*opleidingsconsulent;                                                                        
adviseren mbt beleidsvraagstukken opleidingen                         
verantwoordelijk voor uitvoeren van dat beleid                                                                           
werven en selecteren van leerlingen,                                                              
coördineren en bewaken van het leerproces van de leerling, 
coördineren en plannen van de leerplaatsen van de leerling                                                             
bewaken van kwaliteit van begeleidingsklimaat,                                                              
ondersteunen en begeleiden begeleiders,                                                              
analyseren opleidingsvraagstukken van team(leiders) en zoeken 
naar en matchen van vraagstuk met ontwikkelingsproces op maat 

1980 - 1989  Verpleeghuis De Kruuze Venray  

*Ziekenverzorgende;                                                                                                   
begeleiden/ondersteunen/verzorgen van de oudere zorgvrager,                                                                                                                           
*Instructieverzorgende; begeleiden van leerlingen en stagiaires in 
de dagelijkse praktijk van zorg 

1978 - 1980  Verpleeghuis St. Martinus Venlo  

*opleiding tot  ziekenverzorgende  

 

Opleidingen 
              Cert./dipl. 
Medische en   
Psychosociale Basiskennis  Energieschool Den Bosch 2018-2019      Ja 
Op de rand van het licht;  Phoenix Utrecht   2016-2017      Ja 
over rouw en ritueel 
Professioneel begeleiden bij Jacob van Wielink  2016       Ja  
Rouw en Verlies l en ll  Resilience•Leadership•Transition 
Intuïtieve ontwikkeling  Intuïtief Traject Nijmegen 2014-2016      Ja 
Healing 
Opleiding systemisch werken Phoenix Utrecht   2014       ja 
Opleiding TA   Phoenix Utrecht   2013       ja 
Provocatief coachen  IEP Nijmegen   2013       ja 
TOP trainer   LINN Sittard   2011       ja 
Ademtrainer   Academy for BalanceBreathing 2011       ja 
NLP Master Practitioner  LINN Sittard   2009       ja 
Ademcoach   Academy for BalanceBreathing 2009       ja 
NLP Practitioner  LINN Sittard   2008       ja 
REIKI 1 en 2   Reiki Centrum Venlo  2002       ja 
Lerarenopleiding verpleegkunde Hogeschool Nijmegen  1996       ja 
Docentenopleiding  KHSV Nijmegen   1986       ja 
Ziekenverzorging  St.Martinus, Venlo  1980       ja  
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