Shaddy Mirza

Opleiding en kwalificaties
2005 - 2008

Vrije Universiteit Amsterdam
Master Degree in Recht (Deeltijd studie):
Criminologie: keuzevak voorbeeld misdaadanalyse.
Ook integratie vak Jeugdrecht gevolgd.
Internationaal Recht: vakken zoals Internationaal Privaat Recht
en Europees Recht

1998 - 2005

Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor Degree in Recht (Deeltijd studie)

1992 - 1998

Haarlemmermeerlyceum
VWO diploma

Geboortedatum
16/10/1978
Geslacht
Man
Geboorteplaats
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlands

Werkervaring
Talen kennis
Nederlands
Engels
Hindi
Urdu

Carrière interesses
Coach & Trainer
Diversiteit
Public Relations
Transcultureel werken
Management Consulting
Maatschappelijk georiënteerd

2012 - heden

Gastdocent (Hogescholen)
• Verschillende hoge scholen presentaties en les gegeven
betreffende methodieken en ontwikkelingen daarvan in de
jeugdhulpverlening.
• Referentie:
Said Krizi, docent HvA, +316 41 51 3380
Kiki Ronday, manager KJRW, +316 27 74 1386
Juliete Sonderman, docent hs Leiden, +316 39 11 4183

2012 - heden

Tools4U leerstraf trainer en coach voor jongeren
JanArends, Caldergroep Utrecht
TOP groep, Zevenaar
•
Opgeleid door PiResearch tot Tools4U. Tools4U is een
erkende leerstraf.
•
De leerstraf trainingen van Tools4U zijn intensieve
gedragstrainingen om de sociale competenties en
vaardigheden van jongeren te versterken en/of uit te breiden,
met als doel de kans op recidive te verkleinen.
•
De Tools4U training kan gegeven worden in kort of langdurig
traject. Ook is het mogelijk dat er gekozen kan worden om de
leerstraf uit te voeren in een ouders plus variant.
•
Ook gecertificeerd in Tools4School en TACt (agressie
regulatie training).
•
Referentie: Minke van Raalte en William Bot, supervisor.

2012 - heden

Competentie Trainer
Stichting SO&T, Kwaliteit in opvoeden en opgroeien (voorheen in
opdracht van BJAA)
•
De competentietrainingen van SO&T zijn intensieve
gedragstrainingen om de sociale competenties en
vaardigheden van ‘risico’ kinderen/jongeren te versterken
en/of uitbreiden. Dit gebeurt door gedragsalternatieven, door
inzicht te bieden en door zelfredzaamheid te vergroten. Het
doel is dat deze kinderen (weer) adequaat in basissituaties
kunnen functioneren en dat de talenten van de kinderen en
jongeren hierdoor een kans krijgen zich te ontwikkelen.
•
De training werkt o.a. met het Rots&Water methodiek.
•
De training heeft variaties voor de verschillende
leeftijdscategorieën: opgeleid in 6-9, 9-12, 12-15 en 16-19
jaar. Bij de competentietrainingen hoort ook een
intakegesprek met ouder(s) en kind, een ouderbijeenkomst
halverwege het traject en een terugkombijeenkomst.
Referentie: Karel Drexhage, programmamanager.
Mobiel nummer +316 11 01 0436

2009 - heden

Trainer en coach voor professionals
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH)
•
Geef als trainer verschillende cursussen aan zowel nieuwe
medewerkers als al werkzame medewerkers van BJZNH.
•
Opgeleid om de volgende trainingen te kunnen geven:
Beschermen&versterken, Delta methodiek (JB), Omgaan met
weerstand, Optreden ter rechtzitting, Praten met kinderen,
Signs of Safety, intercultureel werken, Super User cursus,
Systeem trainingen (IJ) en Beschermjassen.

Contact gegevens:
Voor volwassenen en
professionals

info@inspiratiecreatie.nl
Voor kinderen en jongeren

info@maatwerkjeugdwerk.nl
Mobiel nummer
+316 4101 6462

•

•

Verantwoordelijk voor ontwikkeling bestaande opleidingen en
maken van nieuwe trainings modules, bijvoorbeeld training
‘Beschermen&Versterken’. Ook verantwoordelijk voor
diversiteit en informatie verschaffing rondom de transitie.
Referentie: Eef Verbaan, opleidingsmanager P&O
Jacqueline Hissink, teamleider P&O
Directe nummer +3188 777 8025

2009 - 2014

Jeugdreclasseerder
BJZNH locatie Haarlem
•
Als jeugdreclasseerder begeleid en help je jongeren vanaf 12
jaar, die met de politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen.
•
De jeugdreclassering biedt verschillende soorten begeleiding.
Opgeleid volgens nieuwe methodiek voor reguliere
begeleiding en individuele Trajectbegeleiding ‘ criem’ (ITBcriem).
•
Verantwoordelijk voor diverse taken naast mijn
werkzaamheden gericht tot de jongeren: superuser, geven
van IJ trainingen en Hoofd-BHVer.
•
Verschillende cursussen gevolgd als: Oudertraining, Omgaan
met Geweld, Bejegenings cursus, IJ training, Superuser
training, JCO training, Excel training.
•
Verder opgeleid in basis en verdieping Signs of Safety.
•
Referentie: Marion Bierens, Teamleider.
Mobiel nummer +316 20 88 7690

2004 – 2009

Juridisch Vrijwilliger
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam
•
Verantwoordelijk voor het geven van juridisch advies,
voornamelijk aan minderjarigen en ouders, d.m.v. vragen per
mail, persoonlijk of telefoon te beantwoorden. Maar ook
advies in de vorm van begeleiding tijdens rechtszittingen,
voorlichting en publicatie.
•
Ook spreekuur geven in het Jongeren Opvang Centrum
Amsterdam.
•
Bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën
door deel te nemen in het bedrijfsmanagement.
•
Referentie: Kiki Ronday, manager.
Mobiel nummer +316 55 13 5603.

1994 – 2009

Diverse werkzaamheden verricht
•
Senior/Dispatcher Menzies Passagiers Afhandeling Schiphol
•
Administratief medewerker bij de ABN-AMRO bank
•
Enqueteur bij het marktonderzoeksinstituut NIPPO
•
Promotiewerk

Extra vaardigheden en ervaringen
Communicatie
Juridisch

Leiderschap

Communicatief sterk met uitstekende presentatie, organisatorische
en tijd management vaardigheden.
Goed analytisch denkvermogen en juridische kennis dankzij
jeugdreclasseringswerk en opgedane stages; stage in het onderzoek
van NSCR naar wangedrag van leerlingen d.m.v. interviews,
onderzoeksstage over hangjongeren in Amsterdam Zuid en mijn
meeloopstage bij de kinderrechter in Utrecht.
Kan effectief werken met mensen door hen te coachen en te leiden.

Interesses
•
•
•
•

Enthousiast over hedendaagse multi-culturele zaken.
Actieve sporter door 2 a 3 keer per week te fitnessen. Tevens geïnteresseerd en
ervaren in verschillende vechtsporten zoals karate en (Thai)boksen.
Diverse continenten bezocht waaronder Zuid-Amerika, Azië en Europa.
Tevens een passie voor motorrijden.

