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WERKWIJZE 

We hanteren een unieke werkwij-

ze waarin ervaringsgericht 

(experimenteel) en oplossingsge-

richt leren centraal staat. Kern-

woorden zijn: doen, anders en 

eenvoud. Deelnemers krijgen 

opdrachten en worden gevraagd 

casuïstiek in te brengen. 

ONZE TRAINERS  

Alle trainingen, workshops en 

opleidingen worden verzorgd door 

senior trainers met ruime ervaring 

in profit en/of non-profit bran-

ches. Zij werken vanuit een totaal-

visie op Gezond  & Veilig Werken.  

De aanpak en werkwijze vanuit 

het gedragsmodel zijn onderschei-

dend en  toonaangevend. 

OVER ONS 

Ons doel is het verbeteren van de 

inzetbaarheid, arbeidsproductivi-

teit en werkplezier van medewer-

kers, door middel van praktische  

oplossingen voor knelpunten bij 

fysieke belasting, ergonomie en 

agressie op de werkvloer. 

We zijn pragmatisch, gedreven en 

werken voor opdrachtgevers in 

heel Nederland. U leest op-

www.corpussanum.com meer 

over hoe we u kunnen helpen. 

Eerste Oude Heselaan 340 - 6541 PH - NIJMEGEN  

Kantoor@corpussanum.com 

Bel voor meer informatie of een offerte  (024) 348 24 95 

    O p f r i s t r a i n i n g  E r g o C o a c h  
Vergroot de effectiviteit en versterkt de borging!  

 I n c o m p a n y      M a a t w e r k t r a i n i n g       V . a .  1  u u r  

Ben jij ook enthousiast (gestart als) ErgoCoach maar heb je behoefte aan een 

kort opfrismoment? Zo'n moment waarin je met andere ErgoCoaches en een 

deskundige trainer ervaringen kan uitwisselen en zaken kan bespreken waar jij 

in jouw dagelijkse praktijk tegenaan loopt? Dan is dit de ideale training voor 

jou want hier komen jouw vragen en uitdagingen aan de orde. 

Doel van de opfristraining voor ErgoCoaches 

Vergroten van de effectiviteit van de ErgoCoach en versterken van de borging. 
 

Doelgroep  

Ervaren ErgoCoaches 
 

Werkwijze en inhoud 

De leerbehoefte verschilt maar veel terugkerende thema’s zijn coachingsrollen, communicatiestijlen, 

gedragsverandering, weerstand, knelpunten herkennen, effectieve oplossingen maken en imple-

menteren, draagvlak creëren, toepassing van praktijkrichtlijnen, werken met specifieke tools, SMART 

werken. Welke thema’s ook aan de orde komen, de training is zo opgezet dat er altijd sprake is van ‘van 

elkaar leren’. Het delen en uitwisselen van praktijkervaringen staat daarbij centraal. 
 

Maatwerk 

Alle deelnemers vullen vooraf een digitale intake in en in samenspraak met de opdrachtgever maakt de 

trainer het programma op maat. 
 

De trainer 

Doordat Corpus Sanum-trainers veel kennis, ervaring en materiaal hebben kunnen ze heel snel maat-

werk leveren én tijdens de training direct inspelen op ingebrachte casuïstiek en vragen.  
 

Duur van de training 

Afhankelijk van  de vraag en beschikbare middelen 
 

Kosten 

Vraag een offerte aan 
 

Uw voordelen 

• Gericht op vergroten van de effectiviteit van de ErgoCoach; 

• Versterkt de borging in de organisatie; 

• Een maatwerktraining die naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk, de voorkennis en leerbe-

hoefte; 

• Ervaren trainers die de praktijk kennen en de afgelopen jaren meer dan 6.000 ErgoCoaches 

opleidden. 

“ Alle onderwerpen zijn mogelijk. Van  

transfertraining tot coachingsvaardigheden 

” 


