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SAMENVATTING 
 
In mijn loopbaan binnen de Sociale Zekerheid heb ik mij ontwikkeld als adviseur en 
gesprekspartner van directies en management en als all round bedrijfsarts voor 
uiteenlopende klanten in het MKB,  maar vooral voor grote bedrijven, met ervaring in 
vrijwel alle sectoren en branches.  
Mijn focus ligt daarbij op  beleidsontwikkeling en preventie alsmede het bieden van 
ondersteuning bij het oplossen van complexe verzuim-problematiek binnen de 
klantorganisatie. De verscheidenheid aan klanten en aan problematiek maakt dit voor 
mij nog steeds een leuk vak! 
Multidisciplinaire samenwerking binnen een Arbodienst maar ook intensieve 
samenwerking met management, Human Resources en externe partijen beschouw ik 
als vanzelfsprekend.  
In de loop der jaren heb ik geleerd structuur aan te brengen in mijn werk en is mijn 
inzicht in (organisatie)processen vergroot. Ik lever graag en met succes een bijdrage 
aan acquisitieprocessen en aanbestedingen.  
Mijn kracht is om mijn analytisch vermogen en vastberadenheid in te zetten om 
gemeenschappelijke doelen te helpen verwezenlijken.  
Bij individuele begeleiding ligt mijn kracht in het bevorderen van de eigen 
verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid en gezondheid. Mijn focus is 
gericht op productiviteitsverbetering door middel van gedragsverandering.Ik geloof er 
oprecht in dat gezonde mensen productiever zijn! 
Bij organisatieadvies streef ik er naar het lerend vermogen van organisaties te 
vergroten. Ik doe dit vanuit betrokkenheid en onafhankelijkheid. 
Gedurende mijn loopbaan zijn vertrouwen, een positieve insteek en humor steeds 
belangrijker geworden. 



 
 
WERKERVARING 
2012 – heden 

Bedrijfsarts-Stafarts bij Active Health BA Plus. 

Mijn belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het Medisch adviseurschap bij 

VerzuimVitaal (gedetacheerd) In die rol heb ik naast een uitvoerende rol als 

coördinerend bedrijfsarts voor AS Watson, de verantwoordelijkheid voor het coachen 

van de verzuimconsulenten en bedrijfsartsen, het bewaken van de (medisch) 

inhoudelijke kwaliteit, het adviseren in bezwaar en beroepszaken en het adviseren 

op organisatieniveau naar de directie van de grootste klanten. 

Daarnaast binnen Active Health Arbodienst ervaring opgedaan in Retail (Kruitvat, 

Action, ICI Paris), zakelijke dienstverlening (Delta Lloyd, BDO) en bij snel groeiende 

start-ups (BioSinc). Veelal in de rol van coördinerend bedrijfsarts.    

2005 – 2012 

Bedrijfsarts bij 365-Arboned 

Ervaring in Universitair onderwijs (TUE Eindhoven), Overheid (Ministerie van 

Financiën, Waterschap), MBO Onderwijs (ROC West Brabant).  

Ervaring heb ik opgedaan met het bepalen van beleid ter preventie van RSI/scans 

klachten bij met name de TU Eindhoven. Binnen dezelfde organisatie ben ik ook 

belast met de advisering rondom belasting met micro organismen en de blootstelling 

aan toxische stoffen (multidisciplinaire protocollen werken met extreem gevaarlijke 

stoffen, interventiemodules). Daartoe heb ik gerichte scholing gevolgd. 

Gezien de veel voorkomende problematiek heb ik een interventiemodule lage 

rugklachten opgezet en geïmplementeerd, alsmede een interventiemodule mbt 

bekkenklachten bij zwangeren.    

1997 – 2005 

Bedrijfsarts bij Arbo unie 

Destijds ervaring opgedaan in de sectoren industrie (Bosch, van Geel, van Oerle), 

zakelijke dienstverlening (SNS Bank), onderwijs ( ROC Midden Brabant ), Zorg 

(verpleeghuis, ziekenhuis) en sociale werkvoorziening (WSD Boxtel). Tevens was ik 

voorzitter van diverse indicatiecommissies Sociale Werkvoorziening. 

1995 -1997  

Adviserend Verzekeringsarts Bezwaar en Beroep bij ABP 

1991 - 1995  

Adviserend Geneeskundige ABP 

1990 – 1991 

Bedrijfsarts bij GGD Eindhoven 



 

1989 – 1990 

Verzekeringsgeneeskundige  bij GMD 

 

 Opleidingen en Cursussen  

2014 herregistratie als bedrijfsarts tot 10 juni 2020 

2012 tot heden diverse opleidingen, intern opleider voor AIOS, cursus helpen bij 

rouw  

2011“Mediation voor Bedrijfsartsen”  

2008:Zwangerschap en Arbeid   

2007:PAO, Nijmegen, Arbeidstoxicologie (diverse modules) 

2005 KtotK, the Attitude Company, Training relatiebeheer  

2004:Falke en Verbaan, Masterclass “verzuimmanagement”   

2004 NPSOH, Utrecht, Registratie als Bedrijfsarts,   

2003 Training interne opleider  

2003 Richtlijn Psychische klachten  

2002:Opleiding CBBS, “Functie Mogelijkheden Lijst”  

2002: Opleiding Verzekeringsgeneeskunde afgerond, geregistreerd als 

verzekeringsarts. 

1993 Bureau Zuidema, Inzicht in Invloed  

1988 Universiteit Amsterdam, Geneeskunde  

1981 Universiteit Amsterdam, Scheikunde  

1979 Amsterdams Lyceum, Gymnasium    

  

 


