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AFGERONDE OPLEIDINGEN
•
•
•
•

HAVO diploma 1983 Scholengemeenschap ‘Markenhage’ te Breda
Atheneum diploma 1985 Rijksscholengemeenschap te Breda
HBO getuigschrift Academie voor Lichamelijke Opvoeding 1990 te Tilburg
Getuigschrift opleiding Koninklijke landmacht. Opleidingscentrum voor LO/sport te
Ossendrecht 1990.

WERKERVARING
• LO/Sport organisatie Koninklijke Landmacht in diverse functies (instructeur,
plaatsvervangend commandant en commandant van 15 instructeurs te
Keizersveer), Ministerie van Defensie 1990–1995
• Challenge: Docent meerdaagse cursussen op het gebied van managementtraining
1992–1995. Met diverse bedrijven in Duitsland, België en Nederland
• Allez-Y: Verzorgen van spelactiviteiten, survival tochten en andere programma’s in
Nederland en Duitsland 1993–1994
• Onderwijs: Verzorgen van Workshops op Pedagogische Hogeschool “de Kempel“ te
Helmond 1995–1998
• Buro voor Fysieke Arbeid/Buro voor Professionalisering: Verzorgen van
professionaliseringstrajecten bij bedrijven waar fysieke handelingen het productieen logistieke proces beïnvloeden. Tijdens dit traject ligt het accent op coaching en
aansturing van de medewerkers in hun dagelijkse praktijk op de werkvloer. Deze
praktijkgerichte opleiding sluit perfect aan op de scholingsbehoeften die in een
bedrijf of op een afdeling heersen.
• Albert Heijn, Regionaal Distributie Centrum te Tilburg 1995–1997. Het
professionaliseren van de primaire werkzaamheden met als doel de medewerkers
op technisch, tactisch en strategisch gebied verder te scholen en hun
betrokkenheid bij bedrijf en klant (filialen) te verhogen.
• Albert Heijn, Nationaal Distributie Centrum te Geldermalsen 1997–2001.
Implementeren van het totale professionaliseringstraject in de organisatie. Hierbij
worden medewerkers uit de Albert Heijn organisatie opgeleid tot coach. Deze
coaches moeten na loop van tijd het traject op de werkvloer vorm kunnen geven.

• Albert Heijn, supermarkten 1996–2001. Professionaliseren van verschillende
afdelingen in supermarkten met als doel het vakmanschap op de afdelingen verder
te ontwikkelen en hierdoor de omzet te vergroten.
• OPG Groothandel B.V. Nationaal Distributie Centrum te Utrecht 1996–2000.
Implementeren van het totale professionaliseringstraject in de organisatie.
• OPG Groothandel B.V. Hoofdkantoor te Utrecht 1998–2001. Professionalisering van
beeldschermarbeid.
• Volvo parts, Internationaal (World wide) Distributiecentrum te Gent 1996 - 2001
Implementeren van het totale professionaliseringstraject in de organisatie. Hierbij
worden trainers en coaches opgeleid om het professionaliteitsniveau op de
werkvloer verder te ontwikkelen met als doel de werkzaamheden vakkundig ,
efficiënt en volgens de regelgeving van het bedrijf te kunnen uitvoeren. Verder
worden protocollen ontwikkeld om nieuwe medewerkers op te leiden en
werkmethoden vast te leggen.
• Technische Unie, Alphen aan de Rijn 1997–2001. Implementeren van het totale
professionaliseringstraject in de organisatie. Trainers en coaches uit de organisatie
worden opgeleid om het veranderingsproces mede vorm te gaan geven en hierdoor
de organisatie kwalitatief en kwantitatief naar een hoger plan te brengen.
• Technische Unie, Alphen aan de Rijn en Strijen 2000-2001. Verzorgen van
werkhervatting/reïntegratie trajecten
• Technische Unie, Alphen aan de Rijn 1999–2001. Professionalisering
beeldschermwerk
• Technische Unie, verzorgen professionaliseringstrajecten binnen vestigingen
Nederland
• Schuitema, Distributie centrum voor Oost-Nederland 2000–2001. Implementatie van
het gehele professionaliseringstraject binnen de organisatie.
• Schiphol Groep, Amsterdam 2000–2001. In samenwerking met de Arbo-dienst
Schiphol verzorgen van professionaliseringstraject op gebied van omgaan met
beeldschermen. Dit om de arbeidsbelasting te kunnen verminderen met resultaten
voor RSI klachten en herstelbegeleiding.
• Randstad Uitzendorganisatie, 2000–2001. Ontwikkelen en verzorgen van
opleidingen op het gebied van arbeidsbelasting voor contractanten binnen de
Randstad organisatie.

GEVOLGDE CURSUSSEN
•
•
•
•
•

Cursus tekstverwerken P.C. (word for windows) 1993
Cursus “zelfverdediging“ Ministerie van Defensie 1994
Cursus “werken op hoogte“ Ministerie van Defensie 1994
Cursus organisatiekunde (open universiteit) 1996
Trainer A hardrijden op de schaats van de K.N.S.B 2000

OVERIGE LEIDINGGEVENDE ACTIVITEITEN
• Organiseren en uitvoeren van spel-en sportactiviteiten bij opvangcentrum voor
asielzoekers te Gilze-Rijen 1994
• Loop-, conditie- en ijstrainer schaatsclub “Ballangrud” te Breda 1989–1999
• Hoofdtrainer schaatsclub “Ballangrud” te Breda 1999-2001
• Conditietrainer A-selectie wielervereniging “De jonge renner“ Oosterhout 1990–1991
• Verzorgen van trainingen voetbalclub Advendo. Afdeling selectieteam senioren
zaterdag te Breda 1992–1993
• Schaatsstimuleringsproject basisscholen Helmond 1995–1998
• Verzorgen schaatslessen kunstijsbaan Eindhoven 1995–1996
• Verzorgen introductielessen voor beginnende schaatsers 1996–2001
• Coördinator / lesgever studentensport Helmond 1994–1995
• Sportstimuleringsproject voor dienstplichtige militairen 1990–1995
• Stage:
o Basisonderwijs – ‘de eerste Rith’ te Breda 1988–1989
o Voortgezet onderwijs – L.A.S. ‘de Princentuin’ te Breda 1987–1988
o Voortgezet onderwijs – Scholengemeenschap ‘Markenhage’ Breda 1988–1989

PUBLICATIE:
• Ontwikkelen en schrijven van een jeugdbegeleidingsplan als handboek voor de
K.N.S.B. jeugdschaatsleiders in opleiding (verschijning: September 1993)

WEDSTRIJDSPORT:
• Schaatsen:
o Nationale junioren top
o Nationale senioren subtop
 Namens Nederland vertegenwoordigd op diverse internationale wedstrijden
 14-voudig Zuid–Nederlands kampioen Sprint en Allround in alle categorieën
 Lid Zuid Nederlandse selectie 1982–1990
 Wereldkampioen Allround schaatsen Masters 2019 te Bjugn Noorwegen
 Goud op de 1000m World Master Games Insbruck 2020 (50-55jr)
 Zilver op de 500m World Master Games Insbruck 2020 (50-55jr)
 Brons op de 3000m World Master Games Insbruck 2020 (50-55jr)

