
 
 
 

 
 
Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden van de in te zetten interventies binnen 
Wendbaar aan het werk? Of doet uw organisatie al mee en hebben jullie nog geen keuze 
gemaakt? 
 
Maak gebruik van de mogelijkheid om geheel vrijblijvend in gesprek te gaan met de preferred 
suppliers. Ze lichten graag hun dienstverlening toe op onderstaande momenten: 
 
 

Preferred 
supplier 

Activiteit Inbel 
moment  

Aanmelden via 

Bewegen 
werkt  

Webinar maak 
kennis met bewegen 
werkt door John 
Mathijs, Arno 
Nijhaus en met 
medewerking van 
Jean-Pierre 
Liebregts Archipel 

Vrijdag 19 
juni 11-
11.45 uur 

john.matthijs@bewegenwerkt.nl 

Krachtig 
ontwikkelen 

Meer weten over 
Functioneringsgespr
ekken in teams en 
spar vrijblijvend over 
mogelijkheden 

Op het 
moment 
dat het jou 
uitkomt 

Bel Nicole Verhoeven via: 06-
21830401 of 
nicole@krachtigontwikkelen.nl 

Emovement Kennismaken met 
Emovement 
Webinar: 
Samenwerken en 
Corona gebaseerd 
op artikelenreeks 
Hans Heijnen 

woensdag
17 juni 
9.30-11.00 
uur 

info@emovement.nl 
 
Interesse in artikelenreeks 
samenwerken en corona: 
https://hansheijnen.com/artikelreeks/co
rona-samenwerken 

Puur 
Loopbaan 

Kennis maken met 
de Werk energie 
analyse en Karin 
Leenders 

Dinsdag 16 
juni 13.00-
14.00 uur 

Karin@puurloopbaan.nl 

Intrinzes Zelfleiderschap – 
zelf sturen op 
duurzame 
inzetbaarheid 

Op het 
moment 
dat het jou 
uitkomt 

Vrijblijvend strategiegesprek 
aanvragen? Bel Pauline van Dorssen 
06-10114142 of 
p.vandorssen@intrinzis.nl 

Wecreate Zorg in balans in 
Corona tijd 

Vrijdag 5 
juni van 
9:00 tot 
11:00 
Maandag 8 
juni van 
14:00 tot 
16:00 
Donderdag 
11 juni van 

Vrijblijvend in gesprek? Bel Pieter van 
Helden 06-15306113 of 
p.vanhelden@wecreateconsulting.co
m 
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14:00 tot 
16:00 
 

Ascender Werk al waarde 
methodiek 

Op het 
moment 
dat het jou 
uitkomt 

Neem contact op met Susanne 
Keulaerds s.keulaerds@ascender.nl 

 

Adaptics Zet in op 
employability, 
werkvermogen, 
gezondheid en 
vitaliteit 

Op het 
moment 
dat het jou 
uitkomt 

Meer weten? Neem contact op met 
Charlotte Bisschops via: 
c.bisschops@adaptics.nl of 06-
20344102 

Buro 
Veranders 

Aanpassen aan 
veranderingen hoe 
wendbaar ben jij?  

Op het 
moment 
dat het jou 
uitkomt 

Meer weten? Neem contact op met 
Suzanne van Maasakker. 
info@buroveranders.nl of 06-
15948790 
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