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Het beste uit mensen halen. Dat is mijn drijfveer! Dat doe ik door mensen inzicht te 
geven waarin ze nog kunnen groeien. Want zelfbewustzijn staat aan de basis van groei. 
Maar net zo belangrijk vind ik het om iemand te laten zien waar hij/zij goed in is. Met 
mijn feedback wil ik dat inzicht geven. Scherpe observaties, aandacht, geduld en 
humor zijn een belangrijk onderdeel in mijn manier van werken.  
Foto klein   
 

 

 Naam Peter Gerritsen 
 mobiel 06 – 26 170 140 
 E-mail peter@psydos.nl  
   

  

  Activiteiten 
 2015 - heden  Feedbackspecialist Psydos voor de Gemeente Almere 

Samen met mijn collega Annika van den Hoek begeleid ik 13 interne trainers van de Gemeente 
Almere in hun in company managementleergang: van vakmanschap naar meesterschap. We 
zijn begonnen met een train-de-trainer sessie en daarna overgegaan in individuele 
trainersfeedbacktrajecten. Door middel van observatie, feedbackrapportage en 
feedbackcoachgesprekken helpen wij de interne trainers bij hun didactische ontwikkeling. 

 
 2014 - 2015  Feedbackspecialist Psydos voor BPF-Advies & Opleidingen 

Voor zelfstandig ondernemer Wim Selfhout van BPF- Advies & Opleidingen heeft Psydos in 2014 
en 2015 diverse rondes Trainersfeedback georganiseerd. Wim, een trainer die door uitvoerige 
kennis en kunde in zijn vakgebied voor de groep is gaan staan, heeft Psydos gebruikt om in een 
maatwerktraject het HOE van zijn trainingen te verkennen en verbeteren.  

 

 2014 - 2015  Feedbackspecialist Psydos voor de Gemeente Zwolle 

  Voor de gemeente Zwolle heeft Psydos in deze periode diverse feedbackdiensten verricht, 
waaronder: observatie en feedbackuitwisseling met een interne trainer en 
outplacementondersteuning voor medewerkers.  

 
 2008 - 2014  Assistent bij Advocatenkantoor Van den Berg 

  Mijn werkzaamheden hier bestonden onder andere uit de zorg voor ontvangst van cliënten en 
administratieve werkzaamheden, zoals agendabeheer, verwerking van binnenkomende post, 
uittypen en versturen van brieven, archiefbeheer en aannemen telefoon. Verder had ik de 
functie als sparringpartner van de advocaat op het gebied van psychologie en 
conflicthantering in bepaalde dossiers. 

 
 2010 - 2011  Stagiair Psycholoog bij Ascender 

  Tijdens mijn werkzaamheden bij Ascender bestonden mijn taken o.a. uit testbegeleiding: 
zelfstandig uitvoeren van (neuro)psychologische tests, interpretatie en verwerking van tests, 
verslaglegging van resultaten in rapportage. Een ander belangrijk onderdeel waren mijn 
werkzaamheden op het gebied van gespreksvoering: voeren van intakegesprekken, meekijken 
bij behandelsessies, wekelijks psychologenoverleg, verslaglegging in rapportage. 
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 2010 - 2011  Student-assistent Universiteit Utrecht 
  Werkzaamheden in het kader van promotieonderzoek naar werkverslaving van Corine van 

Wijhe, MSc te Utrecht. Soort werkzaamheden: contactpersoon participanten, dataverwerking in 
SPSS, versturen onderzoeksmateriaal, informatie verstrekken aan participanten. 

 
 2006 - 2007  Coach voor eerstejaarsstudenten Hogeschool Utrecht 
  Coaching van eerstejaarsstudenten aan de hand van groepsbijeenkomsten en 

huiswerkopdrachten. 
  
 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 2010 - heden  Theatersport 

Ik ben actief binnen verschillende theatersportverenigingen (TSV Zet, Nachtpaard) geweest en 
op dit moment aangesloten bij KEK. Als lid van een vereniging bereid ik met regelmaat een les 
voor, voor de overige leden. Deze mag naar eigen inzicht en vanuit eigen expertise ingericht 
worden. Daarnaast speel ik uiteraard graag in voorstellingen. 
 

 2014 - heden  Toneelgroep Sporen 

In 2014 heb ik samen met vijf andere goede vrienden en een geweldige regisseuse Toneelgroep 
Sporen opgericht. Wij bereiden elk cultureel seizoen in eigen beheer een toneelvoorstelling voor. 
Naast het spelen van een rol in een voorstelling ben ik net als alle andere leden verantwoordelijk 
voor promotie, financiën en organisatie. 
 

 Hobby Omschrijving hobby 
Toneel. Een woord waarin ik mij in mijn vrije tijd volledig in kan verliezen. Ik ga graag naar het 
theater om te kijken naar anderen, maar net zo lief speel ik zelf op de planken. Bij theatersport 
improviseer je de scenes en kan ik heerlijk vrij en los spelen. Bij tekstbehandeling vind ik het 
geweldig om te analyseren, bij te schaven en te perfectioneren. Onderzoeken wat de 
psychologie van het karakter is en het tot leven laten brengen! 

 
   
 

 
 


