CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens
Naam
: Fleur Smelt
Voornamen
: Florence, Julia, Georgette
Geboortedatum : 19 april 1961
Geboorteplaats : Rotterdam
Woonplaats
: Bussum
Adres
: Vondellaan 10, 1401 RZ
Telefoon
: 035-6920802
Mobiel
: 0654387025
e-mail
: f.smelt@tiscali.nll
Burgerlijke staat : gehuwd, drie kinderen
Profiel
Oorspronkelijk afgestudeerd als jurist ben ik begonnen met een baan als juridisch adviseur bij de
overheid. Daarna heb als adviseur gewerkt in de theaterwereld. Mijn interesse voor mensen en de
ontwikkelingsweg die wij te gaan hebben, heeft mij doen besluiten het roer om te gooien. Ik ben
mij gaan scholen in het begeleiden van mensen en heb een driejarige opleiding bij het ITIP
(Intstituut voor Toegepaste Integrale Psychologie) gedaan. Ik nam zanglessen, ging djembé
spelen en begon met schrijven. In deze periode heb ik niet buitenshuis gewerkt, ik had toen drie
kleine kinderen. Toen deze wat groter werden, heb ik eerste stappen gezet op het gebied van
coaching en begeleiding van particulieren en studenten. Ik heb nu mijn eigen bedrijf opgericht,
van waaruit ik jongeren en volwassenen begeleid en inspireer. Daarnaast werk ik als free-lance
journalist, ben ik leerlingbegeleider bij het Luzac College in Amsterdam, geef ik een cursus
zelfkennis aan leerlingen van de middelbare school en begeleid ik een Attitudinal Healing-groep.
Werkervaring
1984-1989

1990-1995
1995-2000
2000-2006
Heden

: Juridisch adviseur bij de Centrale Directie Juridische en Bestuurlijke Taken
van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Taken: adviseren van met name de culturele sector, wetgeving, Arobbezwaarschriften behandelen.
: Adviseur bij het Werkgeversoverleg Podiumkunsten en tevens directeur van
de Mime Combinatie, de werkgeversoverganisatie voor
Mimetheatergezelschapppen
: Geen externe werkzaamheden verricht, gekozen voor het moederschap
: Werkzaam als free-lance scriptiebegeleider en coach.
: Werkzaam als begeleider en inspirator voor jongeren en volwassenen vanuit
eigen bedrijf
Werkzaam als leerlingbegeleider bij het Luzac College in Amsterdam
Free-lance journalist voor de krant Imagine
Geef ik cursus zelfkennis aan leerlingen van het St. Vituscollege in
Bussum
Facilitator (begeleider) van een groep voor Attitudinal Healing

Bestuurservaring
1998-2000
: bestuurslid van het Pensioenfonds voor Kunst en Cultuur
1997-1998
: bestuurslid van theatergroep Nieuw West
2000-2003
: bestuurslid van Griftheater

Opleiding
1973-1979
1979-1984
1990-1991
1990-1991
1993-1997
2006
2006

: Atheneum A aan het St. Laurenscollege te Rotterdam
: Studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden
: Extra vakken Auteursrecht en Gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam
: Basisopleiding voor de Uitgeverij
: Opleiding tot Helperschap bij het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale
Psychologie)
: Beroepsopleiding Ecotherapeut bij het Centrum voor Ecotherapie
: Opleiding tot facilitator Attitudinal healing

Cursussen en trainingen
1987
: Cursus Onderhandelings- en gesprekstechnieken
1988
: Cursus zakelijk leiderschap theatergroepen
1998
: Cursus Universele Energie
2002
: Reiki I
2006
: Basismassage Rebalancing
2006
: Cursus Intuïtieve Ontwikkeling bij Mens en Intuïtie in Amersfoort
Aanvullende vaardigheden en informatie
Sinds het begin van mijn studietijd verdiep ik mij in Oosterse filosofie en in spirituele en
psychologische onderwerpen. Vanaf die tijd mediteer ik. Ik heb in de periode van 1995 tot 1996
een loopbaanbegeleigingstraject bij van Eeden&Partners gevolgd. Hierdoor heb ik zelf het belang
en de betrekkelijkheid van het volgen van een coachingstraject ervaren.
Activiteiten
Dansen, klassieke zang, djembé, geven van reiki- en massagebehandelingen, mediteren

