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Personalia
Annemarie Soeteman
Repelaerstraat 41
2515 LX Den Haag
Tel: 06 29 001 165
Email: info@StudioSocrates.nl
Geboren: 21 augustus 1982 te Lilongwe (Malawi)
Rijbewijs: B
Speelse diepdenker, enthousiast spreker, warme luisteraar, vaardig
gespreksleider. Met mij denk je verder.
Werkervaring
Geestelijk ondersteuner
Hospice Claude Monet
januari 2015 – heden
 Palliatieve en oncologische patiënten ondersteunen door gesprekken
over zingeving, troost, nalatenschap.
 Ondersteunen en begeleiden van familieleden van patiënten.
Filosofisch Consulent
StudioSocrates (eigen bedrijf)
september 2011 – heden
 Gesprek- en procesleider (teams, particulieren, socratische cafés)
Bijv. over de nieuwe doelstellingen van een overheidsorganisatie.
 Filosofisch therapeut: diepgaand en vrij denken voor zelfkennis en
betere beslissingen. (particulieren)
 Cursusleider over ethiek, wijsheid, geluk etc. (voor particulieren)
 Cursussen binnen organisaties, zoals empowerment en
sollicitatietraining voor inburgeraars.
Procesbegeleider
Future center Het Buitenhuis, Ministerie van Binnenlandse Zaken
september 2008 – september 2011
 Groepsbijeenkomsten ontwerpen en faciliteren (van 4-150 mensen)
 Intake en adviesgesprekken met opdrachtgevers (meestal overheid)
 Methodieken ontwerpen, evalueren en verbeteren
 Opzetten Idee-lab. Dé plek voor innovatie.
 Opzetten Adviesraad Junior (beste overheidsnetwerk 2009)
Docente Filosofie
Scholengemeenschap Lelystad
januari 2007 – juli 2007
 Lesgeven aan klassen 3 en 4 Havo, 4 en 5 VWO
 Ontwerpen lespakket filosofie, met extra aandacht voor Filosofie in
Praktijk (Dialectica, Retorica en Grammatica).
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Studie en opleiding
Beroepsopleiding tot filosofisch consulent
Internationale School voor Wijsbegeerte
september 2011- juli 2012
 Mensen begeleiden in het denken over levensvragen
 Het herkennen en kunnen inspelen op zorgbehoeften
Praktische Wijsbegeerte (Met genoegen afgestudeerd)
Universiteit Utrecht en Nijmegen
september 2001 – augustus 2007
 (Toegepaste) ethiek
 Levenskunst
 Wijsgerige antropologie
 Politieke filosofie




Naast mijn studie was ik actief in het bestuur van de
Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten, waarvoor ik
studiereizen, thema-avonden en introductieweken organiseerde en
begeleidde.
Ik volgde gelijktijdig de onderwijs- en de onderzoeksvariant,
waarbij ik stages liep bij middelbare scholen, maar ook bij Filosofie
Magazine.

Overige opleidingen
2011 Socratische gespreksmethodiek (ISVW)
2011 Individuele coaching en groepscoaching, gebaseerd op Jung (ACT)
2010 Trainersopleiding (ICM)
2009 Brainstormtechnieken voor groepen (COCD)
2006 Lerarenopleiding (IVLOS)
Cursussen
Theatersport, clownerie, stemvorming, korte verhalen, columns schrijven,
spreken in het openbaar, improvisatietheater, vooropleiding
theaterscholen, Afrikaanse dans, schilderen, vooropleiding Kunstacademie
Recente publicaties
Filosofie & Praktijk 2014:
De gelovige bij de filosoof: ‘is dit Gods wens of slechts mijn wens?’
http://verenigingfilosofischepraktijk.nl/wpcontent/uploads/2014/11/BW_FPnr3_2014.pdf
Vijf dubieuze regels uit mijn filosofische praktijk
http://verenigingfilosofischepraktijk.nl/wp-content/uploads/2014/05/FPVFP-katern-2014-.pdf
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