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Ambulancedienst Haaglanden te Den Haag i.o.v. Inholland Academy te Diemen:
Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’
(2006)
AMC bij- en nascholing (voorheen Nicolaes Tulp Instituut) te Amsterdam:
 Training ‘Activerend opleiden’ (2002 - 2013)
 Training ‘Presenteren’ (2002 – 2008)
St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein: Training ‘Activerend opleiden’ (2012)
Arbo Unie te Gouda:
 Workshop ‘Creatief denken’ (2009)
 Inventariseren opleidingsbehoeften van verzuimconsulenten (2003)
 Training ‘Wet Verbetering Poortwachter’ (2002)
 Evaluatie van kerntaken (2001)
 Spelontwerp en spelleiding voor een scholingsdag voor de bouw (1997)
Arbo Unie te Utrecht:
 Training ‘Intervisie’ en begeleide intervisie bijeenkomsten voor bedrijfsartsen
en verzuimconsulenten (2003 – 2004)
 Inventariseren opleidingsbehoeften van verzuimconsulenten (2003)
 Training ‘Wet Verbetering Poortwachter’ (2002)
Arbo Unie Hilversum en Harderwijk:
 Training ‘Wet Verbetering Poortwachter’ (2002)
ArboUniversiteit te Deventer: Training ‘Verzuimconsulent’ (2004)
Ardyn te Groningen: Training ‘Diagnostiek en directieve interventies bij psychische
klachten’ (2002 - 2003)
AStri te Leiden: Evaluatie Algemene Richtlijn Aanstellingskeuringen (ARA) (2003)
Commit Arbo te De Meern en Zwolle: Training ‘Diagnostiek en directieve interventies
bij psychische klachten’ (2002)
Commit University te De Meern: Advisering over de verdere ontwikkelingen van de
bestaande PAGO-training (2002)
Congres Vereniging van Opleiders Verpleging en Verzorging te Amersfoort
 Workshop ‘Werken met beelden’ (2009)
 Workshop 'Oog voor talenten (MI)' (2008)
 Workshop ‘Omgaan met veranderingen’ (2005)
 Workshop ‘Motivatie en drijfveren’ (2004)
 Workshop 'Didactische spelvormen en IJsbrekers’ (2003)
 Workshop 'Activerend opleiden' (2002)
Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid te Amsterdam: Training
‘Diagnostiek en directieve interventies bij psychische klachten’ (2003)
Frion te Zwolle: Symposium in de rol van dagvoorzitter (2008)
GGD Midden-Holland te Gouda: Training ‘Gezond werken op kantoor’ (1993)
GGD Noord-Holland te Heiloo: Training ‘Didactische vaardigheden voor
softwaretrainers’ (1997)
Huisartsenpost Midden Holland te Gouda: Verhuur accommodatie (2012 – heden)
Inholland Academy te Diemen: Gastles ‘Bewegingsarmoede’ voor
praktijkondersteuners (2004)


























KEMA Arbodienst te Arnhem: Uitvoering en rapportage PAGO (2002)
MEE Amstel en Zaan te Amsterdam: Workshop ‘Werkvormen in beweging’ (2012)
NVAB te Utrecht
 Commissie CNN: Advisering over de uitvoering van de Bedrijfsgeneeskundige
dagen (2013)
 Begeleiden visitatiebijeenkomsten (2011 – 2013)
Pieter van Foreest te Delft: Workshop 'Activerend opleiden' (2007)
RIVM te Bilthoven: Coaching van trainers "Automap in SAP": Training ‘Didactische
vaardigheden voor softwaretrainers’ (1999)
Rode Kruis te Den Haag:
 Onderwerp ‘Tillen voor vrijwilligers’ (1999)
 Ontwikkelen van lesmateriaal en docentenhandleiding voor de training
‘Tilvaardigheden voor vrijwilligers’ (1999)
Scheper Ziekenhuis te Emmen: Training 'Activerend opleiden' (2011)
Spectrum CMO te Velp:
 Training ‘Werken aan werkplezier’ (2012)
 Workshop ‘Werken met beelden’ (2009)
 Workshop ‘Creatief denken’ (2008)
 Workshop 'Activerend opleiden' (2006)
Stichting Bedrijfsfondsen Apotheken (SBA) te Nieuwegein
 Workshop 'Activerend opleiden' (2012)
 Coaching docenten bij ontwerpen van een workshop of training of de
toepassing van activerend opleiden door middel van lesbezoek (2011 en
2012)
Thuiszorg Zoetermeer: Training ‘Voorkomen van klachten van het
bewegingsapparaat bij fysieke arbeid’ (1999)
Transmuraal Netwerk te Gouda: Verhuur accommodatie (2009 – 2013)
TRIAS te Gorinchem: Uitvoeren van 'Fit op het werk', een combinatie van voorlichting
over de voordelen van bewegen en de uitvoering van een les 'ochtendgymnastiek'
(1998)
VBOK te Amersfoort: Workshop 'Activerend opleiden' (2008)
Veenhuis Medical Audio BV te Gouda:
 Training ‘Voorkomen van klachten van het bewegingsapparaat bij fysieke
arbeid’ (2003)
 Training ‘Gezond werken op kantoor’ (2003)
UMC te Utrecht:
 Training ‘Intervisie’ en begeleide intervisie bijeenkomsten, divisie Vrouw en
Baby, secretariaat (2012 - 2013), teamleiders (2008 – 2012),
seniorverpleegkundigen HC en MC (2011) en hoofden (2010)
 Organisatie en uitvoering studiedag, divisie Vrouw en Baby, thema:
samenwerken (2010)
 Workshop ‘Creatief denken’ (2009)
UWV Gak te Goes: Training ‘Diagnostiek en directieve interventies bij psychische
klachten’ (2001)
Visio te Huizen:
 Training ‘Timemanagement (2004 – 2010)

Training ‘Activerend opleiden’ (2006)
 Training ‘Presenteren’ (2005)
 Organisatie en uitvoering van studiedagen, thema: timemanagement (2005),
thema: timemanagement en samenwerken (2001)
Vrije Universiteit Medisch Centrum, EMGO instituut te Amsterdam: Ontwikkelen
lesmateriaal voor een RSI-practicum voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (2003)




