Bedrijven
























Aannemingsbedrijf Gesman te Alphen aan de Rijn: Training ‘Voorkomen van
klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1996)
ABN AMRO, afdeling Interne Controle te Amsterdam:
 Organisatie en uitvoering studiedagen, thema: timemanagement (1999)
 Spelontwerp en spelleiding voor een medewerkersvergadering (1999)
ABN AMRO Academy Netherlands te Harderwijk:
 Workshop ‘Omgaan met veranderingen’ (2005)
 Spelontwerp en spelleiding voor het omgaan met veranderingen (2005)
 Training ‘Hypotheekintake’ (1999 – 2005)
 Organisatie en uitvoering studiedagen, thema: samenwerken (2000)
ABN AMRO Hypotheken, regio Den Haag: Training ‘Hypotheekintake’ (2004 – 2005)
ABN AMRO Hypotheken, regio Rotterdam:
 Training ‘Hypotheekintake’ (2000-2003)
 Analyseren en oplossen van de problemen van hypotheekadviseurs (1999 –
2003)
Blom atelier te Gouda: Didactische coaching (2014)
Abva Kabo te Zoetermeer:
 Training ‘Pitstop 50+’ (2009 – 2012)
 Training ‘Werken aan werkplezier’ (2008 – 2012)
 Training ‘Werken aan vitaliteit’ (2009)
Amgen Europe BV te Breda: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1997 - 1999)
Bébouw Midreth te Mijdrecht: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1996)
Belastingdienst B/CKC te Utrecht
 Workshop ‘Aan het werk met Actiekaarten’ (2012)
 Training ‘Activerend opleiden’ (2003 – 2007)
 Training ‘Presenteren’ (2003 – 2006)
 Workshop ‘Studievaardigheden’ (2004 - 2005)
 Workshop ‘Motivatie en drijfveren’, tijdens de jaarlijkse docentendag (2004)
 Workshop ‘Activerend opleiden’, tijdens de jaarlijkse docentendag (2003)
 Training ‘Didactische vaardigheden voor softwaretrainers’ (1998)
Bouwbedrijf Bontenbal te Reeuwijk: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1997)
Cindu Chemicals en Nevcin te Uithoorn:
 Training ‘Gezond werken op kantoor’ (1999)
 Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke
arbeid’ (1998)
CMG te Amstelveen: Workshop 'Activerend opleiden' (2002)
De Friesland zorgverzekeraar te Leeuwarden: Training 'Toetsen die kloppen (2013)
Eneco / Energiebedrijf Midden-Holland (EMH) te Gouda: Training ‘Voorkomen van
klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1995)
Grand Hotel Karel V te Utrecht: Workshop ‘Gezond werken (2004)
Hamelandgroep te Lievelde: Training ‘Praktijkopleider’ (2005)





























Hazebroek en Tamerus te Nieuwerkerk aan den IJssel: Training ‘Voorkomen van
klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1997)
Houthandel Alblas te Waddinxveen: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1998)
Houthandel Hoogendoorn te Reeuwijk:
 Training ‘Gezond werken op kantoor’ (1998)
 Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke
arbeid’ (1997)
Hydron / Waterleidingbedrijf Zuid-Holland Oost (WZHO) te Gouda: Training
‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1996)
Intechnium te Woerden:
 Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (2002)
 Training ‘Praktijkopleider’ (1999 - 2002)
IQUIP te Reeuwijk: Workshop of training 'Activerend opleiden' (2000)
Lever Fabergé te Vlaardingen: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1998)
Lexmond Milieu Adviezen te Bodegraven:
 Training ‘Gezond werken op kantoor’ (2000)
 Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke
arbeid’ (1999)
Locatus te Woerden: Training ‘Timemanagement’ (2013)
Luxor Theater te Rotterdam:
 Training ‘Gezond werken op kantoor’ (2000)
 Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke
arbeid’ (1999)
Menzies World Cargo te Schiphol: Training ‘Praktijkopleider’ (2005)
Ministerie van Justitie te Den Haag: Training ‘Didactische vaardigheden voor
softwaretrainers’ (1999)
Ministerie van Defensie te Rotterdam: Workshop 'Brein en leren' op het MOC
Rotterdam (2014)
Nationale Nederlanden i.o.v. FLOAT opleidingspartners BV te Doorn: Aanpassen
van de leermiddelen, naar aanleiding van wijzigingen in de wet en het belastingstelsel
(2001)
Nettenbouw te Nieuwegein: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (2001)
NIOW te Driebergen: Workshop ‘Differentiëren’ (2007)
NZZA te Woerden:
 Organisatie en uitvoering studiedagen, thema: samenwerken en creatief
denken (2006)
 Training ‘Praktisch leiding geven’ (2006)
Politie Midden West-Brabant te Tilburg:
 Organisatie en uitvoering van studiedagen, thema: leren leren (1999)
 Spelontwerp en spelleiding voor een opleidingsdag (1999)
Raet te Amersfoort: Training activerend opleiden (2007)
Sanaro BV te Mijdrecht:
 Training ‘Gezond werken op kantoor’ (2001)

Training ‘Gezond werken op kantoor’ (2001)
 Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke
arbeid’ (1999)
Sluis Groep te Woerden: Training ‘Coach fysieke arbeid’ (2000)
Technische Unie, Distributie Centrum Alphen aan de Rijn (DCA): Training ‘Voorkomen
van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1993)
Thieme Meulenhof te Amersfoort: Workshop ‘Activerend opleiden’ tijdens de
docentendag Frans (2013)
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar: Workshop 'Didactische
spelvormen en IJsbrekers’ (2011)
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te Zaandam: Training ‘Activerend opleiden’
(2014)
VEV te Nijkerk: Training ‘Praktijkopleider’ (2000 – 2002)
Vijverberg Juristen te Zoetermeer: Workshop 'Activerend opleiden' (2004 en 2007)
VKG Keukenkenners te Gouda: Training ‘Gezond werken op kantoor’ (1999)
VWI symposium te Wageningen:
 Spelontwerp en spelleiding, speeddaten (2009)
 Workshop ‘Creatief denken’ (2009)












