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Persoonsgegevens
Geboortedatum: 10-02-1986
Burgerlijke staat: gehuwd
Adres: Meidoornstraat 3
Postcode: 6573 XD
Woonplaats: Beek
Mobiel: 06-22138305
Email: dirkmesman@gmail.com

Werkervaring
Sinds januari 2017 werk ik volledig als ZZP’er.
Pedagoog & Coach KrekelAutismeCoaching (op ZZP basis)
Als pedagoog en coach ben ik werkzaam voor KrekelAutismeCoaching in Nijmegen en omgeving.
KrekelAutismeCoaching biedt levensloopbegeleiding aan normaal tot hoogbegaafde kinderen, jeugdigen en
volwassenen met een conditie in het autismespectrum, en aan hun sociale omgeving. Op basis van positieve
en probleemoplossende gespreksvoering motiveer ik de ander opzoek te gaan naar zijn of haar
mogelijkheden en sterke punten. Dit door het gebruik van een nuchtere houding, humor, relativering en mijn
muzikaliteit.
Periode: november 2017 - heden
Pedagoog & Coach DIT Coaching (op ZZP basis)
Als pedagoog en coach ben ik werkzaam voor DIT coaching in Nijmegen en omgeving. Coaching voor mensen
met o.a. psychische problematiek, autisme of ADHD. Individueel, gezins- of relatieondersteuning in de eigen
woon/werk omgeving.
Op basis van positieve en probleemoplossende gespreksvoering motiveer ik de ander opzoek te gaan naar zijn
of haar mogelijkheden en sterke punten. Dit om vanuit de eigen kracht het doel te bereiken.
Periode: september 2016 - heden
Liedjesmuzikant voor Stichting De Liedjesfabriek (op ZZP basis)
Als Liedjesmuzikant ga ik om de week naar het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG) in Groningen om daar
volgens de methode van de Liedjesfabriek met de kinderen liedjes te schrijven, op te nemen en uit te werken.
Met als doel dat kinderen even iets anders kunnen zijn dan ziek. Naast het inhoudelijke werk met de kinderen,
ondersteun ik de stichting op organisatorisch vlak en ben ik actief in het ontwikkelen van commerciële
activiteiten om de stichting financieel meer draagkracht te geven.
Periode juni 2014 – heden (tot maart 2016 als vrijwilliger)
Begeleider Autisme Centrum in Contact (op ZZP basis)
Omdat ieder kind uniek is, met zijn eigen unieke persoonlijkheid, behoeften, wensen en talenten, biedt
Autisme Centrum In Contact (ACIC) alle begeleiding op maat. Juist omdat wij vanuit een holistische visie
werken, is dit mogelijk. Het kind, het gezin, de directe omgeving zijn allemaal factoren die direct invloed
hebben op de ontwikkelings- en groeimogelijkheden van het kind en hun gezin. Ook al ziet de uiteindelijke
puzzel er hetzelfde uit, de puzzelstukjes verschillen wel degelijk van vorm en kleur. Met z’n allen zorgen we
ervoor dat we de ontbrekende stukjes vinden en passen we alles zo goed mogelijk in elkaar. De
mogelijkheden zijn ontelbaar! Dit is een gezamenlijk proces.
Periode: december 2016 – maart 2018

Werkervaring (vervolg)

Ambulant begeleider Stumass:
Als ambulant begeleider ondersteun ik studenten van het HBO of WO met een autisme spectrum stoornis om
succesvol te kunnen studeren en begeleid ik hen naar een meer zelfstandige woonsituatie. De studenten
wonen zelfstandig op kamers. Eens per week ga ik op afspraak langs. De begeleiding verschilt sterk per
persoon. In de basis richt deze zich naast het studeren op het zelfstandig wonen, het aangaan en
onderhouden van sociale contacten, zelfverzorging en het creëren van structuur en overzicht.
Periode: Januari 2017 – maart 2018
Woonbegeleider Stumass :
Als woonbegeleider ondersteunde ik studenten van het HBO of WO met een autisme spectrum stoornis om
succesvol te kunnen studeren en begeleide ik hen naar een meer zelfstandige woonsituatie. In het huis waar ik
werkte wonen acht studenten. De begeleiding verschilt sterk per persoon. In de basis richt deze zich naast het
studeren op het bieden van structuur, een veilige plek om te wonen, het vormgeven en onderhouden van
sociale contacten en zelfverzorging. Naast de dagelijkse geplande en ongeplande begeleiding van alle acht de
studenten was ik de persoonlijk begeleider van twee studenten. Met hen stelde ik doelen, bewaakte ik het
begeleidingstraject, gaf ik het contact met het netwerk vorm en zette ik acties uit om de zelfstandigheid te
vergroten.
Periode: November 2009 - Februari 2017
Kwaliteitsmedewerker Stumass/ Stichting JADOS
Als kwaliteitsmedewerker was ik verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en onderhouden van
het kwaliteitsmanagementsysteem van Stumass. Sinds januari 2015 is Stumass in het bezit van een ISO9001
certificaat. Vóór het behalen van de certificering waren mijn bezigheden voornamelijk gericht op de
implementatie van processen, draagvlak creëren en het coördineren en sturen van medewerkers en
processen. Zowel op management als op uitvoerend niveau gekoppeld aan de ISO9001 normen. Na het
behalen van het certificaat richten mijn werkzaamheden zich op de verdiepingsslag die nodig is om het
kwaliteitsmanagementsysteem continu te blijven verbeteren. De “Plan-Do-Check-Act” cyclus (PDCA) staat
hierin centraal. Als kwaliteitsmedewerker was ik de coördinator van het auditteam en nam ik deel aan zowel
de interne als de externe audits.
Door de oprichting van Stichting JADOS, was ik sinds april 2015 verantwoordelijk voor de overgang van het
ISO9001 certificaat naar de stichting waar naast Stumass de formules IVA en Capito-Wonen onder vallen.
Sinds januari 2016 mag Stichting JADOS zich ISO9001 gecertificeerd noemen. Door de combinatie van mijn
functie als kwaliteitsmedewerker en woonbegeleider was ik de spil tussen het management en de
woonbegeleiders van alle drie de formules.
Periode: augustus 2013 – september 2016
Groepsleider Logeerhuizen Dr. Leo Kannerhuis
10-20 uur per week
Periode: januari 2009 – januari 2012
Barmedewerker Dollars Nijmegen
Op oproepbasis (1 tot 2 dagen per week)
Periode: april 2007 – december 2008
Catering medewerker 68 Degrees
25-35 uur per week
Periode: september 2007 – juli 2008
Thuishulp MS patiënt
Zowel verzorgend als huishoudelijk werk
Periode: juni 2007 - augustus 2007
Diverse bij- en vakantiebaantjes
Periode: 1999 -2007

Opleidingen
- Avans Hogescholen ’s Hertogenbosch
e
Opleiding: Social Work (Deeltijd, instroom in 2 jaar)
Periode: 2009 – 2012
Diploma behaald
(minor: Management & Leidinggeven)
- Hogeschool Arnhem/Nijmegen
Opleiding: HBO-Verpleegkunde (Duaal, in dienst van GGz Nijmegen)
Periode: 2008 – 2009
- Radboud Universiteit Nijmegen
Opleiding: Psychologie
Periode: 2005-2007
- Avans Hogescholen ’s Hertogenbosch
Opleiding: Social Work
Periode: 2004-2005
Propedeuse behaald
- VWO Jacob Roeland Lyceum Boxtel
Profiel: Cultuur en Maatschappij
Periode: 1998-2004

Vrijwilligerswerk
De Liedjesfabriek (www.liedjesfabriek.nl)
Als “Liedjesmuzikant” ga ik 1 dag per maand samen met een liedjesassistent naar het Beatrix
kinderziekenhuis in Groningen (UMCG) om daar volgens de methode van de Liedjesfabriek met de kinderen
liedjes te schrijven, op te nemen en uit te werken. Met als doel dat kinderen even iets anders kunnen zijn dan
ziek. Naast het inhoudelijke werk met de kinderen, ondersteun ik de stichting op organisatorisch vlak en
beheer ik de Social Media.
Periode: juni 2014 – februari 2016
- Vrijwilliger Kinderkamp JOT (jeugd organisatie Tilburg)
JOT organiseerde t/m augustus 2011 een vakantieweek voor kinderen uit een “probleemwijk” in Tilburg. De
kinderen die mee gingen hadden veelal te kampen met opvoedings-, financiële- en/of sociale problemen.
Helaas is de organisatie wegens gebrek aan financiële middelen opgehouden te bestaan.
Periode: augustus 2011 (coördinator “middengroep”)
augustus 2009 (coördinator “middengroep”)
augustus 2008
augustus 2007

Cursussen
Stumass
- basiscursus autisme
- contextueel werken
- seksualiteit en intieme relaties
- Socrautische gespreksvoering
- interne auditscursus
Dekra
- ISO9001:2015
Dr. LeoKannerhuis
- basiscursus autisme

Hobby’s & interesses
Muziek
Zang, gitaar, songwriting (www.these-people.com)
25-40 optredens op jaarbasis
Sport
Hardlopen, squash
Overig
Reizen, koken, fotografie

