Curriculum Vitae
man met PASSIE!
PERSOONLIJKE GEGEVENS:
naam:
voornamen:
roepnaam:
adres:
plaats:
geboren:
mobiel:
telefoon kantoor:
e-mail:
LinkedIn:
rijbewijs:

Asten van, P.J.G..
Petrus Johannes Gerardus
Peter
Broekstraat 37
6661AB Hernen
20 januari 1958 te ’s-Hertogenbosch
06 – 31 78 60 92
033 – 8080106
contact@petervanasten.nl

https://www.linkedin.com/in/peter-van-asten
B/E

COACHINGSERVARING:
Ontwikkel Jezelf NU, vanaf 01 januari 1997 tot heden:
Trainingen geven in persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheid en communicatieve
vaardigheid met thema’s als de Impact Van Spiegelen en Spreken Met PASSIE!
https://www.ontwikkeljezelf.nu
D.O.E.N.® Team, vanaf 14 oktober 2000 - heden:
Werkzaamheden: het coachen en begeleiden van jongeren en het geven van trainingen
met thema’s als klantvriendelijkheid, klantgerichtheid, mindset- en leiderschapstrainingen
en het opbouwen van een team.
Peter van Asten, vanaf 01 januari 2016 tot heden:
Onder mijn eigen naam geef ik lezingen, verzorg ik WORKshops en de Masterclass met
thema’s als de Impact Van D.O.E.N.® en de Kracht Van Gedachten.
https://www.petervanasten.nl
MindMasterGroup, vanaf 2016 tot heden:
Om de zes weken samen met vijf ondernemende jongeren begeleiden in creëren van een
toekomstplan, het plannen en vasthouden van gestelde doelen. Kern van de avonden zijn
levensvragen en levensdoelen.

ONDERWIJSERVARING
De Sonnewijser te Tiel, 28 november 2018 – 1 maart 2019
Parttime invalleerkracht op de vmbo/havo afdeling in de vakken economie en wiskunde in
verband met operatie en herstelperiode van een docent.
Zonnehuisschool te Zeist, november 2008 tot februari 2010:
Invalleerkracht op een Speciaal Onderwijs School, ter vervanging van een zieke docent.
Gastlessen Remedica, vanaf februari 2008 tot 08 augustus 2008:
Als freelancer gaf ik ongeveer 30 uur per maand gastlessen aan jongeren over de
onderwerpen volwassen worden, gezonde voeding, persoonlijke hygiëne en seksualiteit.
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Stichting Z.M.O.K.-scholen Arnhem e.o. De Huifkar (thans Briant College), september 1985 tot
februari 2001:
Werkzaam vanaf 23 september 1985 tot februari 1989 op de S.O.-afdeling als
groepsleerkracht
Werkzaam vanaf september 1989 tot februari 2001 als inspirator en medevormgever van
de V.S.O.-afdeling met functies als groepsleerkracht, locatieleider, examencoördinator van
vijf vakrichtingen en stagecoördinator van vier vakrichtingen.
Werkervaringen van september 1983 tot 23 september 1985:
Het Paedologisch Instituut te Nijmegen (tot maart 1985)
De V.S.O.-M.L.K.-school St. Johannesschool te Nijmegen
Werkervaringen van september 1982 tot september 1983:
De Openbare school De Bolster te Oss
De L.O.M.-school De Terp te Oss
De Streekschool te Nijmegen (volwassenen educatie)
De Z.M.O.K.-school Berk en Beuk te Ubbergen (Nijmegen)

VRIJWILLIGERSWERK:
Begeleiding labiele man (sinds 2010, vanaf zijn zelfmoordpoging).
Begeleiding jongeman in de Wajong (sinds 2009, had drugs en alcohol problemen).
Vrijwilliger bij de Zonnebloem: een vereenzamende cliënt (2018 tot heden).

PERSOONSKENMERKEN:
Optimistisch, vriendelijk, oplossingsgericht, ondernemend van aard, dienstverlenend,
management georiënteerd, leiderschapskwaliteiten, inspirerend spreker, duidelijke coach
kwaliteiten, afwisseling in het werk is voor mij belangrijk, initiatiefrijk, leergierig,
ambitieus, doorzettingsvermogen, hou van mensen, gevoel voor humor, loyaal, vind
zelfreflectie belangrijk, inspirerend, houdt van het leven en een handige doe het zelver.

VRIJE TIJD:
Wandelen (met onze hond Amigo) in de natuur, lezen, luisteren naar muziek, fietsen,
werken met hout, koken en lekker eten.

OPLEIDINGEN:
Opleiding:

Expert Academy door Hugo Bakker (2019 - 2020)

Cursus:

Maak een unieke professionele lezing door Liza Portengen (2018)

Opleiding:

Zakelijk Succes Academy door Bart van den Belt (2016)

Cursus:

Clown en muziek door Patrick van den Boom (2016)

Cursus:

Clownerie 1 – basiscursus clown Ton Kurstjens (2015)

Cursus:

Essence & Source (2008 – 2009)

Seminar:

Unleash the power within met Anthony Robbins (2003 + 2004)

Vervolgopleiding :

“Hoogveld-Cursus” MO-A Ortho-Pedagogiek te Nijmegen
(4 studiejaren 1982 - 1986)

Diploma P.A.:

Pedagogische Academie te ’s-Hertogenbosch
(1979 – 2 juni 1982)

Vooropleiding:

Laboratoriumschool M.B.O. Analytische Chemie te Oss
(1975 – 7 september 1979)
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