
Curriculum Vitae Han Spanjaard 
 
Han (H.J.M.) Spanjaard 
Geboren: 26-6-1961 
Nationaliteit: Nederlands 
Geslacht: Man 
Adres: Réaumurstraat 30, 1097 RH Amsterdam 
T: 06-27835806 
E: mail@hanspanjaard.nl 
W: www.hanspanjaard.nl  
 
Opleiding 

▪ GZ-psycholoog: postdoctorale beroepsopleiding gezondheidszorgpsycholoog (1999) 
▪ Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie, bijvak Jeugdcriminologie 

(Rijksuniversiteit Groningen, doctoraal 1986) 
▪ Voortgezet onderwijs: V.W.O.-b (1979) 

 
Cursussen en trainingen 

▪ diverse trainingen/cursusactiviteiten/congressen in het kader van implementatie van 
behandelprogramma’s, zoals 
- Signs of Safety Bootcamp: Safety Planning (Amersfoort, 11-15 April 2016) 
- Signs of Safety (Amsterdam, 2011) 
- Youth Assessment & Screening Instrument (Amsterdam, 2009) 
- Aggression Replacement Training (Amsterdam, 2007) 
- Parent Management Training Oregon (Eugene, 2005) 
- Homebuilding (Seattle, 1993) 

▪ cursus ‘het voorbereiden van een voorlichtingsactiviteit’ (Instituut voor Toegepaste Voorlich-
tingskunde, Wageningen, 1989) 

▪ cursus welzijnswerk voor culturele minderheden (1985) 
▪ functietraining voor docenten ‘persoonlijke en maatschappelijke vorming’ (1984) 

 
Werkervaring 
 
vanaf 2014 tot heden 

Spanjaard Development & Training 

▪ ontwikkeling van en onderzoek naar methodes en instrumenten voor hulp aan en behandeling 
van kinderen, jongeren en ouders 

▪ training van professionals in de (jeugd)zorg in richtlijnen en methoden voor effectieve hulp en 
behandeling 

▪ advies en consult bij aansturing en begeleiding van professionals, implementatie van nieuwe 
programma’s en kwaliteitsbewaking 

Daarnaast van 1-10-2020 – 31-12-2021 (vanuit bureau Spanjaard Development & Training): 
Directeur Ben Sajet Centrum, Centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg 
(www.bensajetcentrum.nl) 
Zie verder: www.hanspanjaard.nl/over-han/opdrachten-vanaf-2014   
 
2008-2013 
hoofd innovatie PI Research in Amsterdam/Duivendrecht 
ontwikkeling en implementatie van programma’s binnen de jeugdzorg, (speciaal) onderwijs, zorg 
voor (licht) verstandelijke gehandicapten en programma’s voor jong volwassenen die met justitie in 
aanraking zijn gekomen. Evaluatie- en effectonderzoek 
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1999-2008 
hoofd afdeling Praktijkonderzoek PI Research in Amsterdam/Duivendrecht 
 
1993-1999 
psycholoog/onderzoeker en programmaleider bij de afdeling Gedrags-therapieprojecten (GT) van het 
Paedologisch Instituut in Amsterdam/Duivendrecht 
ontwikkeling van nieuwe vormen van ambulante en (semi-)residentiële hulp voor (gezinnen met) 
kinderen en jongeren met (ernstige) psychosociale en gedragsproblemen; methodiekontwikkeling, 
training, begeleiding van projecten/instellingen en (effect)onderzoek 
 
Enkele projecten 1993-2013: 

▪ Families First (FF) 
▪ VertrekTraining (VT) / Voorkoming Thuisloosheid 
▪ Preventie van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag van en tussen moeilijk 

lerende jongeren & behandeling LVG-plegers van seksueel geweld 
▪ Sociale vaardigheidstraining als alternatief voor een sanctie / Tools4U 
▪ Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg / justitiële jeugdinrichtingen / jeugdzorg 

plus 
▪ Kort Ambulant (kortdurende ambulante hulpverlening) 
▪ Washington State Aggression Replacement Training / Training Agressie Controle (TACt) 
▪ Functional Family Therapy (FFT) 
▪ Halt 
▪ Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) 
▪ TOPs! (doorontwikkeling Equip) 

 
1991-1993 
stafmedewerker bij de Stichting Ondersteuning Mannenwerk (SOMAN) in Utrecht (vier uur per week; 
oktober 1991 - november 1993) 
 
1988-1993 
preventiemedewerker/ontwikkelaar bij de afdeling Preventie en Innovatie van de RIAGG Amsterdam 
Zuid/Nieuw-West in Amsterdam 
Enkele projecten: 
- ‘Recht op Veiligheid’ (voorkoming van seksueel misbruik van kinderen) 
- Hulpverlening aan plegers van seksueel geweld 
- Programma’s voor (lvg) jongeren 14 - 18 jaar ter voorkoming van seksueel geweld 
 
1984-1988 
ambulant jeugdhulpverlener en methodiekontwikkelaar bij het Jongeren Advies Centrum in 
Groningen ( ½ jaar stage ontwikkelingspsychologie; 1 jaar onbetaald medewerker, vanaf februari 
1986 tot en met februari 1988 betaald medewerker) 
 
1984 
onderzoeksstagiaire voortijdig schoolverlaten bij het Research Instituut voor het Onderwijs in het 
Noorden (RION) (½ jaar stage onderwijspsychologie) 
 
1983-1984 
ontwikkelaar/docent/leerlingbegeleider onderwijsproject voor voortijdige schoolverlaters bij het Chr. 
Kort Middelbaar BeroepsOnderwijs in Groningen (1½ jaar onbetaald tijdens studie) 
 



Werkzaamheden in het buitenland 
 
1995-heden: diverse landen 
trainingen (o.a. seksueel misbruik, competentievergroting, sociale vaardigheidstraining, alternatieve 
sancties) in Estland (1999 en 2001), Bulgarije (2002 en 2003), België, Zwitserland (2005-2006), 
Suriname (2005, 2007) en Kroatië (2010) 
 
2011-2013: Suriname 
project ‘Aanpak Kindermishandeling’ 
 
2009-2011: Litouwen 
‘Positive Parenting’: adaptatie en implementatie van enkele elementen van Nederlandse 
programma’s voor opvoedingsondersteuning en training van opvoedingsvaardigheden 
 
2006-2008: Rusland 
Competentievergroting en netwerkversterking tehuisverlaters (‘sociale wezen’) Moskou 
 
2005-2008: Litouwen 
‘Establishment of Children’s Rights Protection and Monitoring Mechanisms on the Local level in 
Lithuania’: ontwikkeling en implementatie van een zestal trainingen voor Litouwse professionals die 
met kinderen/jongeren en ouders werken 
 
2002-2003: Rusland 
ontwikkeling en implementatie alternatieve sancties Moskou 
 
1995-1999: Rusland 
methodiekontwikkeling en -implementatie residentiële jeugdzorg Moskou 
 
Nevenactiviteiten 

▪ lid en voorzitter Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Jeugd (lid vanaf 2016, voorzitter 
vanaf 2019) 

▪ lid (oudervertegenwoordiger) van de Medezeggenschapsraad St Ignatiusgymnasium (2011-
2015) en van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Voortgezet 
Onderwijs Amsterdam (2014-2015).  

▪ (mede)auteur van enkele methodiekboeken, o.a. ‘Preventie van Seksueel Geweld’, 
‘Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg’, ‘VertrekTraining’, ‘Kort Ambulant’, 
‘Families First’. Diverse onderdelen/bewerkingen zijn vertaald en in andere landen 
gepubliceerd (o.a. Rusland, Zwitserland, Duitsland, Litouwen) (1995-heden) 

▪ ontwikkelaar en trainer van de training ‘Signalering van en hulpverlening bij seksueel geweld’ 
(1992-heden) 

▪ voorzitter van de lezersraad van Jeugd en Samenleving (1991-1996) 
▪ ontwikkelaar/auteur van het boek ‘Jongens, het kan ook anders! Het voorkómen van seksueel 

geweld van jongens tegenover meisjes’ (1992) 
▪ lid van de redactiewerkgroepen ‘Hulp aan jongeren en het gezin’ en ‘Preventie van seksueel 

misbruik’ van het tijdschrift Jeugd en Samenleving (1987-1990/1990-1991) 
▪ secretaris van de stichting Mannen Tegen Seksueel Geweld in Amsterdam (1988-1992) 
▪ diverse artikelen, lezingen, inleidingen, workshops en redacteur van een boek over ach-

tergronden en motieven van plegers van seksueel geweld, preventie van seksueel geweld en 
hulpverlening aan plegers (1988-1995) 

▪ diverse artikelen over een proces tegen JAC-Groningen (Art. 280 Sr), weggelopen jongeren, 
thuisloze jongeren, alternatieve hulpverlening en de rechtspositie van jongeren (o.a. in: Jeugd 
en Samenleving, Welzijnsmaandblad en Handboek Leerlingbegeleiding; 1985-1990) 



▪ diverse artikelen over voortijdig schoolverlaten (o.a. in: Interaktie, Jeugdwerk Nu, Jeugd en 
Samenleving en Handboek Leerlingbegeleiding; 1984-1990) 

 
Publicaties 
Voor een lijst met publicaties zie: www.hanspanjaard.nl/over-han/publicaties/publicatielijst. 
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