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Curriculum Vitae: Wout Schonewille MSc 

 

Wout (Herman) Schonewille 
1e H. van Alphenstraat 14 
2806 PC Gouda 
+31 (0)6-24689119 
wout@werkindekerk.info 
 
Geboren : 26 mei 1974 te Zwolle 

Gehuwd : 8 juli 1998 met A.E. Schonewille – Oudijk te Zeist 

Gezinssituatie : (Pleeg)ouder en opvoeder van kinderen in verschillende leeftijden.  

 

2021 – heden  Adviseur Haags Pionieren  Protestantse gemeente den Haag 
Adviseur voor de commissie Haags Pionieren voor de verdere ontwikkeling van pioniersplekken en 
missionaire presentie in den Haag. 
 
2021 – heden:   Hbo docent Pedagogiek  Driestar Hogeschool 
Docent en lesontwikkelaar Pedagogiek met een focus op politiek en kwaliteit. Gericht op aanstaande 
Pedagogen en professionals die werken met jeugd. 
 
2017 – present: Advisor, Coach and Trainer   WerkindeKerk (zelfstandige) 
Als adviseur betrokken bij diverse projecten op het snijvlak van geloof, organisatie en samenleving. 
Als Coach heb ik counseling gegeven aan lokale jeugdwerkers en Fresh Expressions van de 
Protestantse Kerk en het Leger des Heils in Nederland. Als Trainer en docent deel ik expertise op het 
gebied van jeugd, cultuur, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. 
 
2020 – 2022:   General manager   SILVERANT (parttime) 
Met een unieke propositie wil SILVERANT dé IT-manager worden voor kleine organisaties en 
bedrijven. Als algemeen directeur mag ik dit nieuwe bedrijf ontwikkelen en het team leiden. 
 
2017 – 2020:   Initiator & Coördinator   Jeugdwerk.info 
Initiatiefnemer en ontwikkelaar van Jeugdwerk.info als Innovatief Netwerk voor Freelancers en 
Onderzoek voor christelijk jeugdwerk. Per 1-1-2019 in dienst genomen als coördinator door het 
opgerichte bestuur om toe te groeien naar een zelfstandige stichting. 
 
2014 - 2019:   Interim IT manager   IT-Councelor (parttime) 
Begonnen als officemanager bij IT-Councelor met verantwoordelijkheid voor facilitaire zaken, 
communicatie en tools voor interim-managers. Gewerkt als interim IT-manager voor verschillende 
bedrijven en als strategisch IT-manager voor verschillende zorgorganisaties. 
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2012 – 2022t:   Gemeenteraadslid    ChristenUnie Gouda 
Namens de ChristenUnie mocht ik verantwoordelijkheid nemen voor het beleid op het gebied van 
jeugdzorg, welzijn, preventie, sport, burgerparticipatie, vluchtelingen en gemeenschapsontwikkeling. 
In de raad voornamelijk deskundige op het gebied van jeugdzorg en lid van de Regionale Commissie 
Sociaal Domein Midden Holland. Daarnaast lid van de Programmaraad GroeneHart Rekenkamer.  
 
2011 – 2013:  Docent Jeugdwerk    de Wittenberg Zeist 
Als docent heb ik een curriculum ontwikkeld voor jeugdwerk en onderwijs gegeven aan zowel mbo- 
als hbo-studenten. 
 
2010 – 2014:  Teamleider en jeugdwerker  STEP Protestants Jeugdcentrum 
Als coördinator mocht ik een Jeugdcentrum oprichten voor 7 protestantse wijkgemeenten in Gouda 
en was ik verantwoordelijk voor het aansturen van het team (zowel betaald als vrijwillig), beleid en 
uitvoering jeugdwerk, ondersteuning en vertegenwoordiging in het netwerk. 
 
1999 – 2012:   Stafwerker en jeugdwerker  HGJB  
Begonnen als regionaal jongerenwerker in Zuidwest Nederland. Als teamleider verantwoordelijk voor 
het team, management en facilitaire medewerkers. 
Als stafmedewerker verschillende methoden ontwikkeld voor catechese en geloofsopvoeding. 
Daarnaast training en coaching van jeugdwerkers, catecheten en opvoeders.  
Als hoofd van het Kenniscentrum verantwoordelijk voor theoretische reflectie en onderzoek naar 
jeugdwerk gerelateerde thema's en de werving, begeleiding van stagiaires en afstudeeropdrachten 
(HBO en WO). 
 

 

2012 - 2014:   Master Jeugdstudies   Universiteit Utrecht 

Een interdisciplinaire master met een gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke 

invalshoek op jeugdwerk. Tijdens de stage onderzoek gedaan naar gezinshuizen binnen het lectoraat 

Jeugd en Gezin van de CHE. Voor mijn thesis heb ik onderzoek gedaan naar de beschermende 

werking van religie op het welzijn van adolescenten. 

 

2010 – 2012:   Post-HBO opleiding Beeldcoaching  Collectief VIB 

Beeldcoaching (Video Interactie Begeleiding) afgerond als effectief instrument bij communicatie en 

interacties in met name educatieve omgevingen. Dit heb ik toegepast bij lokale catecheten, 

voorgangers en jeugdwerkers. 

 

1995 – 1999:   Opleiding Godsdienst Pastoraal werk CHE 

HBO opleiding voor kerkelijk werkers, godsdienst pastoraal werkers aan de Christelijke Hogeschool 

Ede. Als student geparticipeerd in de Opleidingscommissie. 

 

1995 – 1999:   Opleiding Godsdienstleraar 2e Graads Wittenberg in Zeist 

HBO opleiding voor godsdienstleraar 2e graads als parallel programma aan de opleiding GPW.  
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• Voorzitter LeadershipTeam ICF-Gouda (tot 2021), lid (voorzitter) van het leiderschapsteam 
van de International Christian Fellowship in Gouda, een multiculturele christelijke 
gemeenschap die deel uitmaakt van de PKN. Namens ICF afgevaardigde in de Algemene 
Kerkenraad. 

• Bestuurslid St. Present Nederland (tot juni 2020), Present is een stichting die een brug wil 
slaan tussen mensen en beweging stimuleert zodat het vanzelfsprekend is om voor elkaar te 
zorgen. Als bestuurslid had ik de portefeuille ICT. 

• Bestuurslid Umoja Nederland (tot januari 2020), een stichting die vanuit Integral Mission 
christelijke gemeenten helpt om 'kerk met beide voeten in de buurt' te zijn. 

• Bestuurslid Hart van Homo's (tot januari 2019), stichting die homojongeren in christelijke 
gemeenschappen ondersteunt. 

• Lid van de groep 'Reformatiejaar 2017', ter voorbereiding op de Reformatieherdenking in 
2017, heb ik meegedacht voor programma's en activiteiten. 

• Gedelegeerde namens Innov8 bij EYMN in 2017 en 2018, namens Innov8, netwerk van 
christelijke jeugdwerkers in Nederland, aanwezig op het European Youth Ministry Network in 
Barcelona. 

• Afgevaardigde namens EA op de General Assembly in 2012, namens de Nederlandse 
Evangelische Alliantie (Missie-NL) aanwezig op de Algemene Vergadering van de Europese 
Evangelische Alliantie in Barcelona. 

• Mede-initiatiefnemer van Innov8, landelijk netwerk voor professionele christelijke 
jeugdwerkers en lid van de werkgroep Jeugd van de Evangelische Alliantie (Missie-NL). 

• Gedelegeerde op de Derde Europese Oecumenische Vergadering in 2007, namens de 
Protestantse Kerk in Nederland afgevaardigd naar deze internationale en oecumenische 
vergadering in Sibiu. 
 

 

• Website: www.woutschonewille.nl  

• Instagram: woutschonewille 

• Twitter: @woutschonewille  

• Facebook: wout.schonewille 

• Linkedin: whschonewille 
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