
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: Christel van Rongen-Vreeswijk 

Burgerlijke staat:  

getrouwd en moeder van 2 kinderen 

Adres: Reigersblauw 32, 2718 KN Zoetermeer 

Telefoon: 06-13259302 

e-mail: christel@vanrongensupport.nl 

SKJ registratie: 111235450 

website: www.vanrongensupport.nl 

 

 

 

IK ZEG WAT IK DOE EN IK DOE WAT IK ZEG. 

 

Opleiding: 

1994-1997 SPW diploma ID-college. 
1997-2000 SPH diploma Haagse Hogeschool. 

2002-2003 Middle management diploma ISBW 

 

   

 

Stage en vakantie-werk: 

In de tweede van de SPW mocht ik een heel jaar 
stage lopen bij Kern Kinderopvang waar ik vanaf dat 
moment ook een prima vakantiebaan had.  
Na de SPW ben ik twee maanden op Ibiza geweest 
om daar als kinderanimator te werken, deze 
ervaring heeft bijgedragen aan mijn flexibele manier 
van werken. 
 
Mijn SPH heb ik in deeltijd gedaan waarbij ik 4 
dagen per week op de peutergroep bij het 
kinderdagverblijf werkte. 

Werkgevers: 1998 – 2007 Kern Kinderopvang  
• Groepsleidster (4 jaar) 

• Invalcoördinator (1 jaar) 

• Aspirant-unithoofd (1 jaar) –  

• Unithoofd/Locatiemanager (4 jaar) 

Werkgevers: 2007 – 2018 (heden) Jeugdbescherming west 

 
Functie van jeugdbeschermer – diverse functie waarbij geen dag 
hetzelfde is. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van 
veiligheidsplannen met betrokkenen rondom de kinderen. Je stelt alles 
in het werk om ervoor te zorgen dat de kinderen waar je 
verantwoordelijk voor bent veilig op kunnen groeien.  

Sinds halverwege 2017 ben ik betrokken 
bij de ontwikkeling van Briedis, een 
coöperatie voor Jeugdbescherming. In 
januari 2018 ben ik toegetreden als lid. 
Briedis staat hoog op mijn agenda en ik 
hoop dat het werkelijkheid gaat worden. 
Voor meer info zie www.briedis.nl.  

Competenties: 

Informatie begrijpelijk overbrengen; 
Situatie in kaart brengen; 
Passende interventie kiezen; 
Beargumenteerde besluiten nemen;  
Verantwoord werken; 
Reflecteer op eigen handelen; 
Sterk in samenwerken; 
Goed in contact leggen en houden; 
Ik werk zeer outreachend; 
Ben goed in het creëren van een 
veilige omgeving; 
Ik kan omgaan met vermoeden van 
geweld in huiselijke kring; 
Ik kan omgaan met verbaal geweld 
en (licht) agressief gedrag. 

Hobby’s/vrije tijd: 

Het werk binnen de jeugdhulpverlening en werken met complexe gezinssystemen is mentaal een 
heftige baan. Hiervan ben ik me zeer bewust waardoor ik er extra alert op ben om dit vol te houden 
door regelmatig te ontspannen. Ik wandel veel met Mattie, mijn labradoodle, ben zo’n drie keer per 
week in de sportschool te vinden en hou ervan om met gezin en vrienden leuke dingen te doen. 

 

Overig: 

Ik ben lid van de beroepsgroep 
en werk volgens de 
gedragscode voor de 
jeugdzorgwerker, te 
downloaden via 
www.bpsw.nl 

Periode 2018-2025 

Deze periode wil ik me volledig toeleggen 
op het ontwikkelen van mijn 
werkzaamheden bij vanRongenSupport, 
ingeschreven bij KvK op 01-01-2018. 
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Christel van Rongen 

Geboren te ’s-Gravenhage op 
04 april 1978. 
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