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Mensenwerk vraag iedere keer weer om een 
benadering op maat. Welke functie ik ook heb, dit 
is voor mij de drijfkracht binnen mijn werk.

Ik word enthousiast van zoeken naar hoe ik 
draagvlak, verbinding en een gezamenlijke visie 
kan creëren. Mijn vermogen structuur aan te 
brengen in organisaties en werkwijzen komt 

hierbij zeker van pas.

Mensenwerk vraag iedere keer weer om een 
benadering op maat. Welke functie ik ook heb, dit 
is voor mij de drijfkracht binnen mijn werk.

Ik word enthousiast van zoeken naar hoe ik 
draagvlak, verbinding en een gezamenlijke visie 
kan creëren. Mijn vermogen structuur aan te 
brengen in organisaties en werkwijzen komt 

hierbij zeker van pas.

Dialexis Advies traint en begeleidt GGZ professionals in 
Dialectische Gedragstherapie. Verantwoordelijk voor 
beleidsontwikkeling en – implementatie, personele 
aansturing, administratie, boekhouding en contact met 
klanten, leveranciers en partners. 

verbindend, communicatief, creatief, georganiseerd

Deventer

gab.groothuis@xs4all.nl

+316 229 69 509

Manager Operations
Synthis

Director Operations
Dialexis Advies

Artistiek leider
Fit-art

Regisseur
Vrouwen voor Elkaar

Coördinator theaterdocenten
De Leeuwekuil

Deventer sept ’19 - heden

Initiëren van maatschappelijke theaterproducties. In 
teamverband projecten opzetten binnen o.a. de GGZ.

Deventer juli ’08 – dec ‘19

Deventer feb ’17 – apr ‘19

Verbinding leggen tussen senioren en sing & 
songwriters in Deventer. Verantwoordelijk voor de 
regie van 3 verschillende concerten in de Schouwburg, 
het Burgerweeshuis en Dok H2O met uiteindelijk een 
overkoepelend festival in het stadhuis van Deventer.

Deventer feb ’17 – apr ‘19

Regisseur theater producties en drama activiteiten 
voor een multiculturele groep vrouwen met 
verschillende niveaus Nederlands.

Theaterdocent, coördinator theaterdocenten, 
coördinator Kunst en Cultuur binnen basisscholen in de 
Rivierenwijk in Deventer.

Deventer aug ’08 – juli ‘13
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