CURRICULUM VITAE

Personalia:
Naam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

Opleiding:
2014 – 2015

Inge Slof
22 maart 1967
V. van Goghstraat 69
7424 EJ Deventer
06 51218587
info@accretio.org
www.accretio.org

Opleiding Familieopstellingen
Centrum voor Systemische Opstellingen, Dieren

2000 – 2004

Opleiding tot Gestalttherapeut
Academie voor Psychotherapie, Amsterdam

1988 – 1995

Doctoraal-examen Sociale- en Organisatiepsychologie
Rijksuniversiteit Utrecht, cum laude

Werkervaring:
Vanaf 2013 - heden Intervisiecoaching huisartsen en doktersassistentes
Begeleider intervisiebijeenkomsten groepen huisartsen en groepen
doktersassistentes middels integratieve aanpak (met methodieken als
Transactionele Analyse, NLP, Gestalt en Systeemdenken). Tevens
feedback op het patiëntencontact na observaties tijdens consultvoering.
Vanaf 2004 – heden Intervisiecoaching rechters en secretarissen
Begeleider intervisiebijeenkomsten binnen alle rechtsgebieden van de
rechterlijke macht. Feedback op het zittingsgedrag van rechters. De
leerpunten betreffen kwaliteitsaspecten als o.a.: regievoering,
luistervaardigheden, inlevingsvermogen, conflictbemiddeling,
motivering, bewerkstelligen acceptatie besproken oplossingen. Het
accent ligt hierbij op houdingsaspecten en communicatieve
vaardigheden.
2001 – heden

Eigenaar Accretio te Deventer
Coaching van individuen en/of groepen en gestalttherapie
bij vraagstukken op het gebied van werk, arbeidsre-integratie,
levensloopadvies, relaties en persoonlijke ontwikkeling en/of bij
een veelvoud aan klachten (somberheid, overspannenheid, stress,
lusteloosheid, moeite met scheiding, afstand doen en loslaten,
gevoelens van zinloosheid, boosheid, verdriet, depressie, vastgelopen
zijn, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare reden, relatieproblemen
en angstklachten).

2000 – 2001

Adviseur expertisecentrum, Boer & Croon Management Consultants,
Amsterdam
Ondersteuning adviestrajecten in non-profit organisaties: structuur- en
bestuurlijke vraagstukken, cultuur- en organisatieverandering.

1995 – 2000

Trainer, AchieveGlobal, Hoofddorp
Ontwikkeling en uitvoering trainingen leiderschap, interpersoonlijke
vaardigheden, werken in teams en klachtgerichter werken en
individuele coaching (arbeid-gerelateerde thematiek).

1990 – 1993

Intercedente, Randstad Uitzendbureau, Maastricht
Intercedente afdelingen Gezondheidszorg- en Kantoorpersoneel.

Stages:
2002 – 2004

Gestalttherapeut i.o.
Hommes, praktijk voor psychosociale therapie, Leiden

Lidmaatschappen: Lid van en werkzaam volgens de gedragscodes van het NIP
(PSYCHOLOOG NIP)

Nevenactiviteiten:
2013 – heden

Eigenschappen:

Vertrouwenspersoon
Scouting LOAAH, Deventer

Mensgericht en gedreven
Scherpe analytische blik in combinatie met een zuivere intuïtie
Open en eerlijk aanwezig in contact

