Bram Boer
(geb. 1 november 1953)
Westerom 18a
2802EX Gouda
Telefoon 0182 585 171 of 06 24591019
Email info@bramboer.nl
LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/boerbram

Ervaring
Lichaamsgericht therapeut bij Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie
March 2001 - Present
Lichaamsgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam een centrale rol speelt. Daarin: website(s)
in eigen beheer, eigen marketing en communicatie, etc.
Docent persoonlijke ontwikkeling bij Umai Massageopleiding
March 2009 - September 2010 (2 years)
Masseurs in opleiding dienen een dosis zelfontwikkeling te hebben doorgemaakt om zichzelf in relatie tot de cliënt te kunnen
begrijpen en op de cliënt te kunnen af stemmen.
Informatiemedewerker bij Nederlands Jeugdinstituut
1997 - March 2012 (15 years)
Begeleiding en ondersteuning van het landelijk preventienetwerk kindermishandeling en AMK. Betrokken bij de totstandkoming
van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (deskundigheidsbevordering). Onderhoud website
www.kindermishandeling.nl. Samenstelling en redactie Handboek "Werkvormen voorlichting kindermishandeling". Redactie
Tijdschrift Kindermishandeling. Informatievoorziening, informatielijn (via email, social media en telefoon) en sociale media als
communicatiemiddel.
Inhoudelijk medewerker bij NIZW
1997 - 2007 (10 years)
NIZW is voorganger van Nederlands Jeugdinstituut. Binnen NIZW vooral belast met netwerken
kindermishandeling: preventiewerk en management AMK.
Secretaris bij TransAct
1995 - 1998 (3 years)
Teamsecretaris seksespecifieke hulpverlening; organisatie deskundigheidsbevordering
Secretaris bij Soman, Stg Ondersteuning Mannenwerk
1993 - 1995 (2 years)
SOMAN is een voorganger van TransAct. Functie: stichtingssecretariaat en organisatie deskundigheidsbevordering voor hulpverleners
Secretaris bij VvAA
1980 - 1987 (7 years)
Met name ondersteuning bestuur, wetenschappelijke commissie, jury wetenschapsprijs.
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Opleidingen (highlights)
Margriet Wassink (Bureau Interakt)
Hechtingstrauma en opstellingen: Breek de stilte 1 en 2, 2011-2012
Eindresultaat: certificaat
Jan Taal School voor Imaginatie
Imaginatietherapie, 3 modules, 2006 -2008
Willem Poppeliers
Erotic Transference 1 en 2, 2008
Landelijke Stichting Rouwverwerking
Rouwbegeleiding – Nabijblijven, 2006
Eindresultaat: certificaat
Bodymind Opleidingen
Advanced jaar: Energetic Integration, Somatic Experience, Narcisme en Symbiose, 2007-2008
Eindresultaat: Certificaat
Bodymind Opleidingen
RTNG, Energetic Integration (EI), 1998 - 2004
Eindresultaat: Certificaat (Afstudeerscriptie inzake Mannen met seksueel misbruikervaringen)
Hogeschool van Utrecht
Learenopleiding Ned./Gesch., 1976 - 1980
MEAO Leiden
Master, Bestuurlijke richting, 1971 - 1974

Vrijwilligerswerk
Cooperatie Laatste Wil
Lid team vragenbeantwoording sinds 2018
(PGB-) Mantelzorger
sinds 2018
Goudse Molens en Goudse Molenaars
Webmaster van www.goudsemolens.nl sinds 2012
Bodymind Opleidingen
Lid klachtencommissie sinds 2009
Ned. Vereniging van Postural Integrationtherapeuten e.a.
Penningmeester tussen 2004 en 2007
COC Gouda
Voorzitter tussen 1999 en 2007
Stichting Trefcentrum (t.b.v. De Klup, Gemiva en COC Gouda)
Bestuurslid tussen 1999 en 2007
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Aanbevelingen collega’s
"Bram is een hartelijke, intelligente en vakbekwame collega die altijd bereid is zijn kennis met anderen te delen."
— Marja Van Wetten, lichaamsgericht therapeut, Zielewijs, praktijk voor zelfzorg, werkte direct samen met Bram Boer

"Ik ervaar Bram als zorgvuldig en integer. Een man vol humor bij wie het veilig is te zijn."
— Patrice Clarijs, Emotioneel lichaamswerk, Patrice Clarijs trainingen, werkte samen met Bram Boer

"Bram heb ik leren kennen als een man met gevoel, humor, inzicht, wijsheid en liefde. Hij is de perfecte therapeut, is
nieuwsgiering naar de ander, maar ook naar zichzelf. Het is eeuwig zonde dat hij geen praktijk heeft in Alphen aan den Rijn."
— Massage in Beweging ....., Owner, Massage in Beweging, werkte bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met Bram Boer

"Bram is een zeer kundige therapeut, waar je je snel bij thuis voelt. Hij is scherp zonder oordeel. Is liefdevol in het contact en durft
zich zelf ook kwetsbaar op te stellen. Als collega praat ik graag met hem over het vak. Dat inspireert mij en houdt mij tevens
scherp."
— Walter Goeting, Lichaamsgeorienteerde Therapie en Relatiebegeleiding, Goeting,, werkte bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met Bram Boer

"Bram heeft het unieke vermogen om een veilige leeromgeving te creëren waarin hij humor én confrontatie combineert. Met hart
en ziel zet hij zich in als therapeut. Altijd bereidt om zelf te leren zowel binnen als buiten de sessie. Ik heb Bram leren kennen als:
warm, betrokken én eigenwijs."
— Patrick Schrama, Zelfstandig gevestigd Gestalttherapeut, Gestaltpraktijk Volledig, werkte bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met Bram Boer

"Een sessie bij Bram is als een combinatie van een psycho-emotionele work-out en een massage van de ziel. Verkrampingen
kunnen weer doorstromen en er ontstaan nieuwe perspectieven."
— David Gast, was een klant van Bram Boer

"Bram is een professionele, betrokken en gevoelige therapeut. Hij biedt veiligheid doordat hij zich kwetsbaar en open opstelt, maar
tegelijkertijd aanwezig en krachtig is. Bram is een mooi mens."
— Anja Gerritsen, loopbaanadviseur, Politie Amsterdam, werkte direct samen met Bram Boer

"Bram is een therapeut die weet wat waar hij over praat. Zijn professionaliteit en integriteit staan buiten kijf. Als client kun je goed
bij hem terecht en als collega kun je van hem op aan."
— Jaco Friedrich, Training/Psychology at BodyMind Integration, werkte direct samen met Bram Boer

"Bram Boer is een prettige, rust-gevende persoonlijkheid, die in zijn werk in de eerste plaats de diepgang zoekt; ik ken hem als een
gedreven, respectvolle en integere therapeut, die zijn kwaliteiten in het werken met het lichaam mede door eigen ervaringen heeft
opgebouwd en ontwikkeld. Ernst, humor en spiritualiteit wisselen af elkaar af, maar strijden nooit om voorrang."
— Paul Bronwasser, Student, codependency training and others, werkte direct samen met Bram Boer

"Bram is een betrokken, daadkrachtige en liefdevolle collega, therapeut én vriend. Hij staat open voor alles tussen hemel en aarde,
met beide benen stevig op de grond en een flinke dosis humor. Een warme man, bij wie het prettig is te zíjn!"
— Edith Geurts, Inhoudsdeskundige, The Next Page, collega bij NIZW

"Ik ken Bram als een betrokken en vakkundig therapeut en trainer. Hij is creatief, innovatief en weet hoofd, hart en lijf te
integreren in zijn werken met mensen."
— Emily Nijhuis, Therapeut, trainer, coach, Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie, Training & Coaching, werkte direct samen met Bram Boer
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"Bram is een invoelend en bevlogen mens. Warm en direct. Met humor als belangrijk ingrediënt een therapeut die naast je
staat."
— Marion Pot, Student, Bodymind Integration, werkte bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met Bram Boer

"Bram Boer is een collega die je niet snel zult vergeten. Bram heeft een goed oog voor kleine dingen die het werk kunnen
opfleuren, zoals verse bloemen op het bureau en grappige afbeeldingen in de mails. Hij is zeer adequaat en zorgvuldig in zijn
antwoorden en reacties bij de Infolijn 2.0 en maakt goed gebruik van de
sociale media. Zijn humor, mensenkennis en relativeringsvermogen vormen een aangename aanvulling op de dagelijkse routine van
een kantoorbaan."
— Gudule Custers, redacteur nieuwsbrief Jeugd/medewerker informatievoorziening, Nederlands Jeugdinstituut, werkte direct samen met Bram
Boer bij Nederlands Jeugdinstituut

"Bram heeft één jaar op het NIZW Congresbureau gewerkt voordat hij de stap maakte naar een meer inhoudelijke functie binnen
het NIZW. Ik kijk met plezier terug naar het jaar dat ik met Bram samenwerkte. Als collega is hij zeer sociaal en attent. Serieus als
het moet, maar altijd ruimte voor humor. Bram is in zijn werk accuraat en weet de juiste puntjes op de i te zetten. Bram kan zijn
passies goed verwoorden zonder daarbij een mening op te leggen of te oordelen. Mijn blik is hierdoor verbreed. Met andere
woorden: een leerzaam jaar!"
— Yvonne van Oosterom, Afdelingshoofd NIZW Congresbureau, NIZW, werkte direct samen met Bram Boer bij NIZW

"bram is integer, creatief en zeer deskundig en zelfstandig werkend. daarnaast een hele prettige collega waar je op kunt bouwen."
— Ton van Elst, was directeur van Stg. Soman en leidinggevende van Bram Boer
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