
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consultatie Herstel, Empowerment en 
Ervaringsdeskundigheid 

• Beleidsadvies en projectontwikkeling 

• Persoonlijke herstelondersteuning 

• Teamcoaching en werkbegeleiding 

• Trainer en docent 

• Moderator forum en online blog 

• Contentontwikkelaar eHealth en mHealth 

• Onderzoek en projectleiderschap 

• Videoscribe animaties 

• MS Office 

• Nederlands en Engelse taal 

VAARDIGHEDEN 

OPLEIDING 

CONTACT 

 
Mortelakker 9 
5625 WD Eindhoven 

 06-24562314 

 
nicole-hoeymans@hotmail.com 

info@kr8bron.nl 

 

www.nicolehoeymans.nl 

www.kr8bron.nl  

 

 

ERVARING 

 

2010 
Ondersteuner Centrale Cliëntenraad GGzE 

 

2006-2015 

Moderator en redactrice online hulp 

Zelfbeschadiging-en automutilatieforum en hulpsite Proud2bme 

 

2011-2014 
Ervaringsdeskundig begeleider i.o. GGzE  
Herstellen doe jezelf (HDJZ), Werken met eigen ervaring (WME), 
Wellness Recovery Action Plan (WRAP),  Health4U, Eigen 
verworven competenties (EVC-traject) en Herstelverhaal.nl 

 

2014-2016 
Ervaringsdeskundig begeleider GGzE 
FACT-bipolair en Team Eetstoornissen 
Coördinator ervaringsdeskundigheid centrum Kind- en Jeugd  
Ontwikkeling Hersteltrainingen en initiatieven 

 

2016-heden 

Vakconsulent Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij GGzE en 
Markieza Opleiding en Expertise Ervaringsdeskundigheid 

Implementatie en borging Herstelondersteunende zorg en inzet 
ervaringsdeskundigheid 

Coaching aan multidisciplinaire teams en ervaringsdeskundigen i.o. 

 

2017-2018 
Docent AD Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn  
Fontys te Eindhoven 

Ontwikkeling en uitvoering onderwijs 

 

2018-heden 

Eigen onderneming Kr8bron Training en Ontwikkeling 

Consultatie, training, ontwikkeling en scholing 
You-Tube kanaal Herstelanimatie  

 

 

2002-2008 

HAVO-opleiding Natuur en Gezondheid 

 

2011 

Rijbewijs B 

 

2010-2014 
Bachelor Social Work met Ervaringsdeskundigheid 
Fontys te Eindhoven 
- Cum Laude 

 

2015-2018 

Master Social Work  
Hogeschool Arnhem-Nijmegen te Nijmegen 
- Met genoegen 

OVER MIJ 

 
CURRICULUM VITAE 
 

 

NICOLE HOEYMANS 
28-03-1990 te Waalre 

Vanuit een gezond portie idealisme wil ik mensen uitdagen om 

persoonlijke kwetsbaarheden te delen en om te buigen naar een 

inspirerende en verbindende kracht. Met veel voldoening deel ik 

mijn opgedane kennis en ervaringen op het gebied van Herstel, 

Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Op deze manier wil ik 

ruimte maken voor persoonlijke groei en verandering binnen 

organisaties en de samenleving. Samen kunnen we het verschil 

maken en ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om zichzelf te 

ontwikkelen en op een betekenisvolle manier mee te doen! Waar 

het kan wil ik deze processen graag mee faciliteren. 
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