CURRICULUM VITAE

Bernard Martin Maarsingh

Persoonlijke gegevens
Geboortedatum/ plaats

09-10-1964, Groningen

Burg. staat

Gehuwd

Nationaliteit

Nederlands

Opleiding
1977-1984

VWO

1984-1990

Rijksuniversiteit Groningen:
Ontwikkelingspsychologie met als bijvak klinische psychologie

1991-1996

Beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog, registraties: GZ-psycholoog BIG/
Psychotherapeut BIG/ Klinisch psycholoog BIG

1999-2000

Opleiding tot Mediator-NIP

2001

Opleiding tot supervisor en leertherapeut specialistische psychotherapie
vereninging VcgP

2002

Henley Management College: strategic management, Executive MBA

Loopbaan
1990

RIAGG Friesland, psycholoog, gestart als vervangend dienstplichtige.

1992

Voorzitter van de Vakgroep Psychologie.

1996

Hoofd van de OEP (Organisatorische Eenheid Psychotherapie) binnen de
RIAGG.

1996

Praktijkopleider en supervisor postdoctorale opleidingen (GZ-psycholoog,
klinisch psycholoog en psychotherapeut).

1997

Initiatiefnemer van het 5-gesprekken model: oplossing voor de wachtlijsten bij
de RIAGG, wachtlijst gereduceerd van 1 jaar tot 4 weken.

1998

Hoofd Behandeling regio Dokkum van de stichting GGZ Friesland (integraal
eindverantwoordelijke voor: ambulante behandeling, dagbehandeling en
kliniek) en daarnaast

1999

Initiatiefnemer en Hoofd Behandeling GGZ Arbeids Hulpverlening. GGZ-AH
wordt in 2002 opgenomen in een publicatie over “good practice” verhalen van
het Nederlands Centrum Arbeid en Psyche: Een 10 met een griffel! Dit samen
met het Deltion College, Siemens Nederland NV, de Gasunie en Pensioenfonds
PGGM.

2000

Voorzitter Expertteam Angststoornissen.

2001

Voorzitter Projectteam: Behandelprogramma 's en Praktijkgericht Onderzoek
(GGZ-Friesland).

2001

Voorzitter Projectteam: “Bekostiging in de GGZ, een nieuwe systematiek”.

2001

Plaatsvervangend lid DB van de (nationale) Vereniging voor Cliëntgerichte
Psychotherapie met als taak het ontwikkelen en vormgeven van het PR-beleid.

2002

Hoofd Behandeling van de regio's Dokkum en Franeker (kliniek,
dagbehandeling en ambulante setting) na integratie.

2002

Directeur van Maarsingh en van Steijn, netwerk voor psychologische expertise
in Leeuwarden. Inhoudelijke activiteiten: (test)diagnostiek, behandeling,
assessment, jobcoaching, managementcoaching, trainingen op maat.

2002

Preferred supplier Arbo Unie

2004

Maarsingh & van Steijn wordt praktijkopleidingsinstelling voor de
Postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en
Psychotherapeut.

2005

Maarsingh & van Steijn gekozen tot eèn van de vier praktijken in Nederland die
als 'Good practice' voorbeeld dienen bij de ontwikkeling van de richtlijn “werk
en psychische klachten”
https://www.praktijkpit.nl/files/richtlijn.pdf

2007

Initiator www.therapieland.nl, een volwaardige internetbehandeling met meer
dan 150.000 actieve gebruikers. Therapieland is beschikbaar in de

huisartsenpraktijk, de GGZ, in ziekenhuizen en voor het bedrijfsleven
(https://gezondeboel.nl/)
2008

Interimmanager, Hoofd Behandeling en Opvoeding, bij jeugdgevangenis Het
Poortje. Inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de behandeling en opvoeding
van jeugdige delinquenten en duaal maatje van de directeur Algemene Zaken,
Harry Dijkstra.

2002-2009

Coach en trainer in alle lagen van diverse organisaties:
Voorbeelden: Friesland bank/ diverse gemeenten (bijv. Heerenveen,
Leeuwarden)/ jeugdgevangenis Het Poortje/ Provincie Friesland/ RABO-bank/
Achmea/ Belastingdienst/ diverse ziekenhuizen in Friesland/ etc.

2010-2011

Praktijkopleider Specialisten Opleiding tot Klinisch Psycholoog
Directie-/ managementcoach bij: Het Oversticht (expertisecentrum ruimtelijke
kwaliteit), ONIX (architecten), MEE Groningen, Revalidatie Friesland,
gemeente Heerenveen, gemeente Harlingen
Discussieleider Expertmeeting scholenbouw:
http://www.architectuur.nl/1018535/Nieuws/Onix-op-zoeknaar-idealeschool.htm
Gastdocent Postacademische Psy-opleidingen RUG

2011/ 2012

Register Supervisor voor psychotherapeuten (NVP)/ Registerpsycholoog
Specialist NIP: Gezondheidszorg en Arbeid en Organisatie

2012

Bestuurder Therapieland B.V.

2012

Bedenker en inhoudelijk vormgever van Fiorato en diverse andere serious
games en apps. Steeds is het idee dat een florerend brein voor iedereen (met
een telefoon) haalbaar moet worden. Fiorato is zo opgezet dat het helpt om
dagelijks die dingen te doen die aantoonbaar verschil maken op
psychofysiologisch niveau.

2013

Bestuurder BcomeVital B.V.

2014

Therapieland wint publieksprijs en wordt derde bij de zorginnovatie-awardverkiezingen Beyond Borders

2014-heden

Hoofddocent Management en Innovatie RUG/ PPO, dit is zoals ze het zelf
beschrijven: hèt instituut in Noordoost Nederland voor Postmaster Psychologie
Opleidingen. Belast met de eindverantwoordelijk voor het gedeelte
management, innovatie, conflictbemiddeling, supervisie, ethiek etc. in de
specialistenopleiding tot Klinisch Psycholoog.

2014

BcomeVital wint het prestigieuze Europese CHEST project voor ‘ideas that has
the potential to address a specific societal challenge’.

2016:

Bedenker van de app Hoofd-stad, waarbij je als toerist Leeuwarden leert
kennen en tegelijkertijd mbv augmented reality werkt aan je eigen vitaliteit en
veerkracht.

2015

Maarsingh & van Steijn is winnaar van DE HET, de ondernemersprijs van
Leeuwarden.

2016

Bedenker Stressjam, de VR-game waarbij je speelt met je stresssysteem.
Stressjam is o.a. winnaar van de Computable Awards (de grootste ICT-prijs van
Nederland) en werd Digital Innovation of the Year 2017 en finalist bij de
Accenture Innovation Awards 2017

2016

Initiator van ‘het huis dat met je hersenen speelt’. Zie ook de Ted-lezing samen
met Berit Ann Roos, directeur Academie van Bouwkunst Groningen.

2016

Inventor in het kader van een octrooiaanvraag: ‘System or device allowing
emotion recognition with actuator response induction useful in training and
psychotherapy’

2017/ 2018

Initiator van Jamzone: the viral innovation, technology and analytics lab. Met
Jamzone op handelsmissie naar Las Vegas, Hannover, Helsinki, Boston
(Harvard), zie ook Highlights Jamzone

2018

Stressjam wordt genoemd door de minister in de kamerbrief over de
voortgang van e-health en zorgvernieuwing

2019

Jamzone startup van de week in Sprout, Jamzone top 3 startup van het jaar in
Friesland

2019

Wetenschappelijke publicatie over Stressjam in het gerenommeerde
internationale tijdschrift Games for Health Journal: ‘This ground-breaking
publication delivers original research that directly impacts this emerging,
widely-recognized, and increasingly adopted area of healthcare.’

Leeuwarden, 12-12-2019

