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CURRICULUM VITAE  

 

 

Naam: Cornelis Bernadette Maria Hoffer. 

Geboorteplaats en -datum: Bovenkarspel, 25 november 1955 

Adres: Breedelaan 32, 1051 MD Heiloo 

Telefoon: 06-20094313 

E-mail: info@corhoffer.nl 

Website: www.corhoffer.nl 

 

  

Opleiding: Promotie Sociale Wetenschappen (Universiteit  

Leiden, 17 februari 2000), doctoraal examen 

Sociologie der Niet-Westerse Volken/Culturele 

Antropologie (Universiteit Leiden, 1983-1986), 

kandidaatsexamen SNWV, CA (UL, 1976-1981), 

atheneum (1974-1976), havo (1972-1974), mavo 

(1968-1972). 

 

Werkervaring: 
januari 2002 – heden - Werkzaam als sociaalwetenschappelijk  

  onderzoeker senior, trainer en beleidsadviseur bij 

GGZ-organisatie de Parnassia Groep ten behoeve 

van de ontwikkeling van het diversiteitsbeleid. 

 

- Werkzaam als zelfstandige zonder personeel. 

 

- Geven van lezingen voor medewerkers in de ge- 

zondheidszorg, het welzijnswerk en het onderwijs 

(hogescholen, universiteiten). 

 

- Inhoudelijk coördinator en docent van de Cursus  

Intercultureel Werken bij de Parnassia Groep. 

 

april 2002 – oktober 2002 - Werkzaam als onderzoeker bij de Parnassia Groep 

in Rotterdam ten behoeve van een project voor 

Marokkaans-Nederlandse mannen met 

psychiatrische problemen. 

 

oktober 2000 – 1 juli 2001 - Advisering ten behoeve van een onderzoek van het 

Trimbos-instituut naar psychische problemen bij 

Turks- en Marokkaans-Nederlandse ouderen.  

 

juni 2000 – januari 2000 - Opzet en uitvoering van een onderzoek naar 

levensbeschouwelijke opvattingen over lichame-

lijke integriteit en religieuze besnijdenissen bij 

moslims en joden. Het ging om een interdisci-

plinair onderzoek van het Centrum voor Ethiek van 

de Radboud Universiteit Nijmegen. 
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februari 2000 – juni 2000 - Inventarisatie van het project Nieuwe Sporen in 

Den Haag, waarin men samenwerking nastreeft 

tussen reguliere hulpverleners en sleutelpersonen 

in migrantengemeenschappen. Het ging om een 

opdracht van de gemeente Den Haag.  

 

juli 1994 – februari 2000 - Opzet en uitvoering van een historisch-sociolo- 

  gisch promotieonderzoek naar de islam, volks- 

  geloof en geneeswijzen in Nederland. Het onder- 

  zoek is uitgevoerd in dienst van de Nederlandse 

  Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  

  (NWO). 

 

- Opzet en uitvoering van een onderzoek naar chris- 

  telijke, liberale en islamitische opvattingen over 

  orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Dit pro- 

  ject is uitgevoerd in dienst van NWO en in samen- 

  werking met de ethicus Dr. H. Zwart van het Cen- 

  trum voor Ethiek van de Katholieke Universiteit 

  Nijmegen (CEKUN). 

 

 - Deelname als docent aan de postacademische 

cursus “Zin en Zorg” van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van de Universiteit van 

Amsterdam. 

 

- Verzorgen van lezingen voor medewerkers in de  

  gezondheidszorg en hulpverlening.  

 

februari 1990 – juni 1994 - Opzet en uitvoering van respectievelijk een voor- 

  en een hoofdonderzoek naar islamitische genees- 

  wijzen in Nederland. Het ging om opdrachten van  

  het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport. 

  De onderzoeken zijn uitgevoerd in dienst van de 

  Universiteit Leiden. 

 

- Deelname als docent van een cursus intercultureel  

 werken van het Coördinatiecentrum Regionale  

   Instituten voor Nascholing en Opleiding in de  

   Geestelijke Gezondheidszorg (CRINO). 

 

- Verzorgen van lezingen voor medewerkers in de  

 gezondheidszorg en de welzijnszorg. 

 

oktober 1989 – januari 1990 - Opzet en uitvoering van een beleidsonderzoek naar 

  besnijdenissen van moslimjongens in Nederland.  

  Het ging om een opdracht van het toenmalige mini- 

  sterie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur  

  (WVC). Het onderzoek is uitgevoerd in dienst 

  van de Universiteit Leiden. 
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januari 1989 – september 1989 - Werkzaam op de afdeling Inkoop van Medicophar- 

  ma. Relevante ervaring: het schrijven van beleids- 

  nota’s over de werksituatie, de werksfeer en de or- 

  ganisatie. 

 

november 1986 – december 1988 - Diverse werkzaamheden in dienst van uitzendbu- 

reaus: onder andere bij een groothandel in 

levensmiddelen en een bloembollenbedrijf.  

 

1981 – 1983 - Diverse administratieve banen via uitzendbureaus: 

  met name bij de Stichting Foster Parents Plan en  

  bij de Sociale Verzekeringsbank. 

 

Studie-ervaring: 
februari 1990 – heden - Deelname aan het Landelijk Congres 

‘Multiculturele Dementiezorg’, georganiseerd door 

StudieArena op 4 oktober 2012 in Amersfoort. 

 - Deelname aan het Symposium ‘Wetenschap en 

praktijk’, georganiseerd door de Parnassia Bavo 

Academie van de Parnassia Bavo Groep op 20 

december 2011. 

 - Deelname aan de workshop “Digitale didactiek”, 

georganiseerd door de Parnassia Bavo Academie 

op 23 november 2010. 

 - Deelname aan de reeks Expertbijeenkomsten, 

georganiseerd door Mikado, Parnassia Bavo Groep 

en i-Psy in de jaren 2008 en 2009. 

 - Deelname aan het symposium “Suïcide en 

suïcidaal gedrag migrantenjongeren, preventie en 

zorg” op 26 januari 2006, georganiseerd door 

Mikado. 

 - Deelname aan de studiedag “Interpersonal 

experiences of social suffering” op 11 januari 

2005, georganiseerd door MIKADO en het 

Trimbos-instituut. 

 - Deelname aan de studiedag “Cultuur en GGZ: 

onderzoeksveld van de toekomst” op 16 januari 

2004 georganiseerd door de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie. 

 - Cursus “Psychopathologie bij ouderen” (RINO 

Noord-Holland (februari 2001). 

 -  Afronding dissertatie (17 februari 2000).  

- Cursus vergelijking NUD*IST – KWALITAN 

  (SISWO).   

- Cursus Windows en Word (Centrum Vakoplei- 

  ding Zuidelijk Noord-Holland). 

- Cursus “Presenteren van onderzoeksresultaten” 

  (Universiteit Leiden). 

- Cursus “Schrijven van wetenschappelijke teksten” 
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  (Universiteit Leiden). 

- Cursussen Marokkaans-Arabisch (Volksuniversi- 

  teit Amsterdam). 

 

september 1983 – november 1986 - Doctoraal examen Sociologie der Niet-Westerse  

  Volken/Culturele Antropologie. 

- Doctoraal onderzoek naar jongerenproblematiek en 

  -beleid in opdracht van een aantal instanties op het  

  terrein van de maatschappelijke dienstverlening in  

  het Westland. 

 

september 1976 – februari 1981 - Kandidaatsexamen Sociologie der Niet-Westerse  

  Volken/Culturele Antropologie. 

 

 

Persoonskenmerken:  
In mijn werk blijkt dat ik: - initiatiefrijk en ondernemend ben 

- een sterk doorzettingsvermogen heb 

- zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 

- een scherp oog heb voor lopende en komende 

  maatschappelijke ontwikkelingen 

- over een goed analytisch vermogen beschik 

- praktisch ben ingesteld 

- over goede contactuele eigenschappen beschik 

- een goed ontwikkeld empathisch vermogen heb 

- zowel mondeling als schriftelijk helder kan formu- 

  leren. 
 

 

 


