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Dit zijn wij
Silvia van Gorkom – Trainer/coach cliëntenscholing
‘Mijn hart gaat uit naar mensen met een ernstige verstandelijke beperking; ik gun hen een
goed leven en daar draag ik graag aan bij’.
Silvia is enthousiast en gedreven, kan goed luisteren en aansluiten bij de ander. Silvia stimuleert
begeleiders om tijd te nemen om ‘klein’ te kijken; ‘te zien wat er wel is’. Hierdoor verandert het
vertrekpunt en worden begeleiders zich bewust van de mogelijkheden die er wel degelijk zijn.
Specialisatie: EMB, ervaringsordening, zelfstandig reizen.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Jolanda van de Ven - Opleidingsadviseur
‘Ik wil mensen de kans geven om op een leuke, gemakkelijke en moderne manier te
leren, waarbij ik het belangrijk vind dat mensen zelf de vertaalslag kunnen maken naar hun
eigen praktijk’.
Jolanda is niet van de details maar van de grote lijnen; een sterke vrouw met lef die graag
nieuwe dingen aanpakt en uitprobeert. Ze weet de ander te vinden, op waarde te schatten en in
zijn kracht te zetten door op het juiste moment zelf een stap terug te zetten. Ze houdt er van om
leerproducten in de markt te zetten zodat ook andere organisaties daar van
kunnen leren en profiteren.
Specialisatie: Digitaal leren en Autisme
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Netty Limbeek - Office medewerkster
‘Ik vind het fijn als klanten en collega’s tevreden zijn en daar zet ik me graag voor in’.
Netty plant en regelt alles rondom onze cursussen; data, ruimtes, docenten en alle
randvoorwaarden. Hierbij is niks haar teveel; Netty werkt alles rustig en gestaag af, blijft
klantvriendelijk en is pas tevreden als alles weer rond is; alle medewerkers op tijd bijgeschoold
zijn.
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Bart Beukman – Technisch Ontwikkelaar Digitaal Leren
‘Dat moet toch anders kunnen….’
Bart is op het gebied van leren een autodidact; altijd op zoek naar het leren van iets nieuws. Bart
valt op door zijn humor, vriendelijkheid en eerlijkheid. Hij is bijzonder klantgericht; staat altijd
klaar voor klanten en collega’s. Wordt graag uitgedaagd en zet zich voor 100% in om samen
vernieuwend en toegankelijk leermateriaal te ontwikkelen.
Specialisatie: Digitaal leren
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Kees Lemmens - Opleidingscoördinator
‘Durf te vragen’.
Kees; wijs en grijs, bewaart de rust en houdt het overzicht. Kees is oprecht, eerlijk en direct
waardoor je weet waar je aan toe bent. Kees voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van leerlingen en stagiaires; ondersteunt hen vooral in het leren plannen en reflecteren. Kees
gaat uit van het positieve, dat wat iemand kan. Helpt in het vereenvoudigen van situaties en
doelen; maakt het samen met de leerling behapbaar zodat de leerling er zelf mee vooruit kan.
Specialisatie: Reflectie en planning
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Jill van den Akker- EQ-i coördinator en Supervisor
‘Als het goed gaat met begeleiders, heeft dat een positieve uitwerking op cliënten’.
Jill creëert een klimaat waarin jij de ruimte voelt om jezelf te zijn en jezelf te laten zien met alle
mooie en minder mooie dingen; jij staat centraal. Hiervoor zet zij zowel haar deskundigheid als
intuïtie in. Zij helpt jou om inzicht te geven in en betekenis te geven aan jouw handelen en
ervaringen waardoor je groeit als professional.
Specialisatie: Emotionele Intelligentie, supervisie, persoonlijke ontwikkeling

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bas van Nuenen - BHV en BOE instructeur
‘Iedere training wil ik afsluiten met een 10!’.
Bas valt op door zijn enthousiasme, gedrevenheid en positieve uitstraling. Bas vindt het
belangrijk dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van de
cliënten. Bas is tevreden wanneer mensen na afloop van de training het gevoel hebben dat ze
echt iets geleerd hebben. Hij heeft humor en zet dat graag in om er voor te zorgen dat de lesstof
leuker wordt, beter blijft plakken en ‘eigen’ wordt zodat mensen weten wat ze moeten doen en
geen ‘stomme’ dingen doen wanneer er ‘stront aan de knikker’ is.
Specialisatie: Bedrijfshulpverlening
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ad van de Ven - Trainer/coach cliëntenscholing
‘Ik lever graag een bijdrage aan het welbevinden van de cliënt en geniet ervan wanneer ik zie
dat de cliënt steeds meer zelf kan’.
Ad is betrokken en enthousiast; richt zich vooral op het vergroten van de zelfstandigheid van de
cliënt en is een van de kartrekkers van M-power. Ad vindt het belangrijk dat cliënten zelf invloed
kunnen uitoefenen en minder afhankelijk worden; “Zelf de was doen, zelfstandig van A naar B
reizen of je eigen huis goed schoon kunnen houden, levert zelfvertrouwen op en geeft de cliënt
het gevoel dat hij richting kan geven aan zijn EIGEN leven”. En daar gaat het volgens Ad om.
Specialisatie: Computerleervragen, M-power
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Aafke van de Vorst - Opleidingscoördinator
‘Ik ga uit van de kracht van mensen; waar is iemand goed in’.
Aafke straalt rust en stabiliteit uit, staat met beide benen op de grond, heeft een positieve kijk op
het leven en is daarmee uitstekend in staat om mensen te motiveren. Aafke leert van het
verleden maar kijkt ook graag vooruit. Ze heeft veel oog voor wat iemand kan, waar mensen
elkaar aanvullen; ziet mogelijkheden en kansen.
Specialisatie: Coördinatie leerlingen
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Alette Werner - Office medewerkster
‘Een strakke organisatie, dáár ga ik voor’.
Alette is binnen office als een ‘spin in haar web’. Ze denkt altijd met ons mee en blinkt uit in het
organiseren van alle voorkomende leeractiviteiten. Alette werkt zorgvuldig en is accuraat. Ze
streeft er naar dat alle randvoorwaarden perfect in orde zijn zodat trainers zich kunnen richten op
het trainen en cursisten op leren en ontwikkelen.
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Jos Spoor - Technisch Ontwikkelaar Digitaal Leren
‘Als het ons gelukt is om weer een mooie e-learning module af te leveren, waar de klant
tevreden over is, dan word ik daar héél blij van!’.

Jos zal zich niet zo snel de e-learning specialist noemen, waar weet stiekem wel heel veel. Jos
is veelzijdig en een teamplayer. In het proces van het ontwikkelen van e-learning modules vindt
hij alle collega’s even belangrijk en zal hij er zorg voor dragen dat iedereen zijn kwaliteiten in
kan zetten. Vervolgens brengt Jos alles bij elkaar en maakt hij er een prachtig geheel van. Een
geheel wat klopt, waar cursisten mee verder kunnen.
Specialisatie: Digitaal leren
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Annet Vermeulen - Opleidingscoördinator
‘Ik vind het een uitdaging om leerlingen en stagiaires die vastlopen, weer op het goede spoor te
krijgen’.
‘De student serieus nemen, zien op welk niveau iemand zit en wat iemand nodig heeft qua
coaching en ondersteuning’, dat is waar Annet goed in is. Ze vindt dat iedereen de gelegenheid
en de kans moet krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen en zet zich daar graag voor in.
Annet maakt gemakkelijk contact, krijgt snel vertrouwen van onze studenten waardoor ze in staat
is om samen met de student tot de kern te komen en boven tafel te krijgen wat hij/zij wil leren.
Specialisatie: coördinatie stagebureau
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jack Verharen - BHV en BOE instructeur
‘Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt’.
Jack wordt er blij van wanneer mensen de aangeboden theorie echt begrijpen en in er in de
praktijk mee uit de voeten kunnen. Jack is eerlijk, direct en puur; zegt waar het op staat, zoals het
is en maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. Tijdens het instrueren van medewerkers vindt hij
het belangrijk om het praktisch, eenvoudig en behapbaar te houden en staan de vragen en
inbreng van de medewerkers centraal; zonder ‘franje’ maar wel met de nodige humor en
anekdotes zodat het leren ook leuk is. Specialisatie: Bedrijfshulpverlening
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Michel van der Poel - Opleidingsadviseur
‘Je moet doen wat werkt’.
Wat Michel het meest belangrijk vindt, is om theoretische concepten te vertalen naar praktisch
handelen zodat mensen op de werkvloer er ook echt mee vooruit kunnen en de methodiek
‘eigen’ wordt. Michel is enthousiast en gedreven, kan goed analyseren en heeft een kritische kijk
op zaken. Michel benadert zaken graag positief maar durft ook te confronteren; hij ziet welke
mogelijkheden er zijn en onderzoekt graag met jou wat bij jou past en wat voor jou werkt.
Specialisatie: LVB+ en Psychiatrische problematiek,
SGEVB
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mona van der Sloot – Trainer/coach cliëntenscholing
‘Seks is voor iedereen’.
Als het aan Mona ligt dan staat binnen 5 jaar voor elke cliënt ‘seksualiteit’ op de agenda.
“Seksualiteit is een basisbehoefte en iedereen heeft recht op seksualiteit”. Mona ziet het als een
uitdaging om dit onderwerp met iedereen (cliënten, sociaal netwerk en begeleiders) te
bespreken en doet dit door zelf niet te oordelen, nergens om heen te draaien en het beestje bij
de naam te noemen.
Specialisatie: Relaties en Seksualiteit
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Lonneke de Laat - Opleidingsadviseur
‘Leren vanuit verschillen; nieuwsgierig naar dat wat mensen beweegt’.
What you see is what you get; Lonneke is energiek, oprecht nieuwsgierig, origineel en heeft
verfrissende ideeën. Ze bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Pakt
vraagstukken graag ‘anders’ op, blaast er hier en daar wat lucht in en voegt een flinke dosis
humor toe. Volgens Lonneke leer je het meest van en met elkaar, daar waar het gebeurt!
Specialisatie: Denken en handelen in vernieuwende concepten
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Annemieke Bock – Trainer/coach cliëntenscholing
‘Wat vindt de cliënt er van?’ dat vraag ik mij altijd af’.
In haar werk laat Annemiek zich leiden en inspireren door de daadwerkelijke vraag van de cliënt.
Annemiek denkt in mogelijkheden en ziet kansen. Wat ingewikkeld is, maakt ze eenvoudig. Ze
houdt van sluiproutes en kijkt verder dan haar neus lang is. Annemiek is daadkrachtig en
praktisch ingesteld; ‘gewoon doen’ is haar motto.
Specialisatie: Medezeggenschap, mijn plan, Mpower
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Caroline Beer - Office medewerkster
‘Ik word er zo blij van wanneer alles goed geregeld is en alles loopt zoals het moet lopen’.
Caroline is als administratief medewerkster een graag geziene collega; ze staat voor iedereen
klaar door te ondersteunen in het oplossen van praktische problemen. Hierdoor neemt ze
anderen een hoop werk uit handen en dat werkt heel prettig en efficiënt. Klantvriendelijkheid
staat hoog in het vaandel bij Caroline, evenals humor en gezelligheid.
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