
Personalia

CURRICULUM VITAE

Ons woonhuis dateert uit 1650 en staat in Niehove, 
een klein wierdendorp ten noordwesten van 
Groningen. Ook mijn coachingspraktijk is in dit 
pittoreske dorp gevestigd.
De rust en ruimte die ik op het Groninger land vind 
vormen bronnen van inspiratie voor mijn werk- en 
levenshouding. In mijn vrije tijd doe ik het volgende 
met vreugde en regelmaat: lopen (zowel hard als 
langzaam), samenzijn met familie en vrienden, lezen, 
tuinieren, muziek beluisteren en musea bezoeken, 
dansen, toneelspelen en met mijn kleinkinderen 
spelen. In z’n algemeenheid kan je zeggen dat ik het 
leven liefheb. Mensen vinden mij innemend, helder 
en inspirerend.

Over de persoon

Website: www.margreetsmilde.nl

Burgerlijke status: gehuwd, 
moeder van drie zonen, grootmoeder.

Naam: drs. M.J. Smilde (Margreet)
Geboortedatum: 21-07 -1958
Geboorteplaats: Groningen
Adres (privé): Kerkstraat 2 9884 PCNiehove
Adres (kantoor): Ds. Wiegersweg 4-6 9884 PK Niehove
Telefoon: 06 22482519 | 0594 59 13 48 (kantoor)
E-mail: margreet.smilde@me.com
Nationaliteit: Nederlandse

‘Met ernst waar nodig, met lichtheid waar mogelijk.’

Psycholoog | Trainer | Coach
Margreet Smilde

Werkervaring

Zelfstandig gevestigd psycholoog, onder de naam 
Smilde Communicatietrainingen gespecialiseerd in 
trainingen, workshops en trajecten voor persoonlijke 
groei en professionele ontwikkeling. Onder mijn 
cliënten bevinden zich veel juridisch geschoolde 
professionals en mijn kennis van de cultuur van de 
rechtspraak en de inhoud van het werk ervaren zij als 
een pre. Daarnaast train, coach en begeleid ik 
professionals werkzaam bij o.a. universiteiten, 
overheid en medische centra.   

1984-heden

Coachingspraktijk in eigen pand te Niehove.
2004-heden

Docent/coördinator, bij de Rechtenfaculteit van de 
Rijksuniversiteit Groningen op de thema’s Recht & 
Psychologie en Recht & Communicatie (medeoprich-
ter studentenrechtbank/ strafrechtelijke 
gespreksvoering/ multimediale training).

1984-heden

CRKBO

Certificering, licenties, registraties

Registerpsycholoog Arbeid & Organisatie NIP
Geregistreerd loopbaancoach CSI

Auteur hoofdstuk 2 Communicatie ter zitting in: 
De mondelinge behandeling in civiele zaken 
(red. D. de Groot en H. Steenberghe 2019)

Opleiding

Klinische psychologie, nevenrichting 
ontwikkelingspsychologie (cum laude 1984)
PAO Psychopathologie (Groningen), Coachen van 
veranderingsprocessen (Aarle-Rixtel), 
Kernkwaliteiten (Bussum), Training in zingeving 
(Abdij van Berne te Heeswijk) (1984-1996)

Geregistreerd bij het NIP als 
gedragswetenschappelijk geschoold trainer (1996)
Beroepsopleiding dramatechnieken 
(Het Balkon, Vasse 2005)
Leergang onderstromen in groepen en teams 
(Het Balkon, Vasse 2008)
Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie (2013)
TA-academie Coaching & Counseling (2016)
Masterclass Voice Dialogue (2016)
Certificaat Theaterschool voor volwassenen (2016) en 
lid van theatergroep het Peloton
Masterclass Career Story Interviewing (2017)
Herregistratie NIP als registerpsycholoog Arbeid & 
Organisatie (2018)

uit: De jongen, de mol, de vos en het paard
van: Charlie  Mackesy (2020)


