
Willemine D. Heiner 
 willemine@heinerpsycholoog.nl 

 

WERKERVARING 

Willemine Heiner Klinisch Psycholoog 

2014 – heden 

Praktijk voor Basis en Specialistische GGZ, opleiding/ leertherapie/ supervisie. 

www.heinerpsycholoog.nl 

 

Bureau PEERS 

2017- heden 

Methodiek ontwikkelaar, opleider en supervisor 

www.bureaupeers.nl 

 

Klinisch Psycholoog  afd. medische psychologie Dijklander Ziekenhuis 

2018  Westfriesgasthuis (thans Dijklander Ziekenhuis) 

2020-heden 

Diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen  

 

Klinisch Psycholoog Specialistische GGZ Mentaal Beter 

2015 – 2017 

Diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen, voorzitter/kerndiscipline  

multidisciplinair team 

 

Hoofd zorglijn gezinspsychiatrie, de Bascule divisie Gezin en Gezag  (thans Levvel) 

2008 – 2014 

Psychiatrische diagnostiek en behandeling van gezinnen waarbij sprake is van psychiatrische problematiek bij 

ouders en/of kinderen. De gezinnen kampen met grote problemen op meerdere levensgebieden en er zijn 

dikwijls (ernstige) zorgen over de (fysieke en emotionele) veiligheid van de kinderen in het gezin. 

Klinisch psycholoog/cognitief gedragstherapeut. Integraal verantwoordelijk voor polikliniek, dagbehandeling 

en kliniek (30 fte) 

 

Hoofd dagdeeltijd, de Bascule, psychiatrie voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 

(thans Levvel) 

1996 – 2008 

Geïntegreerde (observatie en) behandeling op de behandelgroep, in het gezin en op school. 

GZ psycholoog/ Klinisch psycholoog / Cognitief Gedragstherapeut  

Integraal verantwoordelijk voor afdeling dag/deeltijdbehandeling 

http://www.heinerpsycholoog.nl/
http://www.bureaupeers.nl/


Psycholoog / Gedragstherapeut i.o. Paedologisch Instituut, afdeling Jeugd, 

Ontwikkeling en Gedragstherapie (JOG) Duivendrecht  (thans Levvel) 

1995 - 1997 

Methodiekontwikkeling, implementatie en training ontwikkelingsgericht werken  

Penitentiair Inrichtingswerkers van de resocialisatie afdelingen Huis van Bewaring 

te Zwaag. Training en supervisie aan individuele Penitentiair Inrichtingswerkers  

 

Psycholoog / Gedragstherapeut i.o Pedologisch Instituut, Rotterdam 

1993 – 1995  

Project VoorWerk: Ontwikkeling en implementatie van methodiek ter 

bevordering van kansen op de arbeidsmarkt voor leerlingen van voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) 

 Projectleider en ontwikkelaar  

 

 

OPLEIDER 

Opleider cognitieve gedragstherapie (VGCT): basiscursus en vervolgcursus cognitieve gedragstherapie 

(KING, Rino groep Utrecht, Bureau Peers), cursus cognitieve gedragstherapie bij doven/slechthorenden en bij 

matig/ernstig verstandelijk beperkten (Bureau Peers) 

 

Opleider cognitieve gedragstherapie voor Klinisch Psychologen en  Psychotherapeuten (Rino groep 

Utrecht) 

2014 – 2020 

 

Opleider Parent Child Interaction Psychotherapie (PCIT International) 

2010 – 2020 

 

 

Supervisor, GZ psychologen en Klinisch Psychologen, Kind en Jeugdpsychologen (NIP), cognitief 

gedragstherapeuten ,  cognitief gedragstherapeutisch werker (VGCT) 

2007 - heden 

  



 

 

REGISTRATIES 

– Klinisch Psycholoog (BIG:99050573925) 

– Cognitief Gedragstherapeut (supervisor)  

– Kinder – en Jeugdpsycholoog Specialist NIP (supervisor) 

– EMDR practitioner (VEN) 

– PCIT therapeut 

 

OPLEIDING  

-Schemagerichte therapie (basis en vervolg cursus) 

– Oplossingsgericht managen en coachen  

– Opleiding PCIT therapeut (Parent Child Interaction Therapy) 

– Opleiding EMDR (VEN) 

 

Opleiding gedragstherapeut (VGCT) 

1993 - 1999 

Vrije Universiteit, Amsterdam. Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie / 

Ontwikkelingspsychologie 

1986 - 1993 

 


