Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens:
Naam: Karin Peperstraete
Adres: Venraystraat 33 1324 DX Almere
Nationaliteit: Duits
Getrouwd sinds 1991, 7 kinderen
Email: karin.peperstraete@yahoo.com
Tel.: 06-57768844
Werkervaring met gehandicapten:
Familie vind ik een belangrijk omdat uit mijn ervaring blijkt dat de meeste situaties ontstaan als er geen
harmonie is. Zelf heb ik 7 kinderen (waaronder een dochter gehandicapt is), dus genoeg levenservaring
op dit gebied. Op dit gebied heb ik veel succesvolle coaching trajecten gedaan.
Mijn dochter is zwaar autistisch en nu 30 jaar oud. Geestelijk is ze ca. 4/5 jaar oud.
Ik heb door mijn ervaring en situatie met mijn dochter ook als vrijwilliger voor gehandicapten op
zorgboerderij en in hun thuisomgeving activiteiten gedaan en geholpen.
Werkervaring:
Periode 2000 tot op heden mede-eigenaar Clear Viewpoint
Werkzaamheden: leidinggevenden/ eigenaars helpen om efficiënt en doelgericht vanuit een bestaande
situatie naar een ideaal situatie te laten groeien, zei het in de beroeps – of privésfeer.
Dit bereik ik sinds over 30 jaar door individuele of groepstrainingen op het gebied van communicatie,
mensenkennis, de oorzaak vinden van ups en downs, voorkomen en aanpakken van stress en o.a.
integriteit en/ of counseling.
Ik heb tot nu toe zeker aan over 350 klanten tot grote tevredenheid geleverd.
Het waardevolle doel is hierbij de klant de handvaten aan te reiken om zijn/ haar ideaal plaatje te laten
bereiken of de barrières weg te ruimen die hem belemmeren om dit doel te halen.
Vanuit mijn doelstelling om een volledige ondersteuning te bieden en ervaring door het coachen en
begeleiden van een aantal therapeuten ben ik een samenwerking begonnen met een aantal
therapeuten vanuit een holistische gezichtspunt.
Periode: 1995 – 2000
In 1995 heb ik vanuit Silhouet een zeer succesvolle Business Club opgericht met over 100 actieve leden
vanuit heel Nederland.
Naast maandelijkse bijeenkomsten heb ik ook regelmatig workshops, seminars en evenementen
georganiseerd. Het was een zeer actieve en leuke club.

Periode: 1993 – 1995
Silhouet Management Support is een management training bedrijf in Weesp. Ik werkte in marketing
(o.a. als telemarketeer) en nieuwe sales.
Periode: 1977 – 1995
In deze periode heb ik counseling geleverd aan leidinggevende en particulieren in Duitsland,
Denemarken en Nederland.

Opleidingen:
Hauptschule: 1964 – 1970
Realschule: 1970 – 1974
Managementschool Hirse: 1974 – 1976
College für angewandte Philosophie: 1976 – 1978
Aansluitend heb ik succesvol een stage in Kopenhagen afgerond. Regelmatig heb ik opfriscursussen
gedaan in Nederland en Amerika.
Sinds 1987 ben ik een opleiding begonnen als counselor door een exacte doelgerichte counseling
methode van toepassing op het persoonlijke vlak, familie en ook zakelijk. Waardevolle eindproduct
hiervan is dat de specifieke problemen die een persoon belemmeren om zijn doelen te bereiken volledig
aangepakt worden.
Talen:
Duits: goed in woord en schrift
Engels: goed in woord en schrift
Nederlands: goed in woord en schrift
Hobby’s:
Familie, mijn honden, wandelen, skeeleren, musea bezoeken, health
Vrijwilligerswerk: activiteiten met gehandicapten, meehelpen op zorgboerderij en woonplek.
Actief lid van “Stichting Normen en Waarden”, en drugsrehabilitatie.

