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Scan de QR en 

download de 

digitale gids

In deze tijd van hoge werkdruk en een krimpende arbeidsmarkt zijn 
aandacht voor fysiek gezond werken en agressiepreventie belangrij-

ker dan ooit. Als gevolg van de pandemie zijn er nieuwe uitdagingen 
op het gebied van ergonomie en gezondheid. Het risico van fysieke 

overbelasting, stress en andere gezondheidsproblemen is groter ge-
worden. Daarnaast zien we ook een toename van agressie op de werk-
vloer, waaronder verbale en fysieke agressie. Ook dit vormt een ernstige 
bedreiging voor de veiligheid en het welzijn van werknemers. 
In deze scholingsgids bieden we trainingen en workshops aan om werk-
nemers te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied 
van gezond werken en agressiepreventie. Om zo een hoger niveau van 
een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en te be-
houden.

Maar we doen meer dan trainen. We adviseren werkgevers 
bij het realiseren van gezonde en veilige werkomstandighe-
den voor hun werknemers. Met vaste volgorde (bron-, collec-
tieve en individuele maatregelen) waarbij we risico’s in kaart 
brengen en adviseren 
over maatregelen die de 
gezondheid van werkne-
mers beschermen. 

Verderop in deze gids lees 
je  meer over onze deskundigheid, 
de aanpak en welke concrete dien-
sten we daarbij bieden.

En nu we het toch over deze gids 
hebben; we kiezen bewust voor een papieren versie omdat 

Gezond & Veilig WerkenGezond & Veilig Werken
Voortdurend werken naar een hoger niveauVoortdurend werken naar een hoger niveau

we merken dat onze 
relaties het prettig 

vinden om te kunnen 
bladeren. En om ‘m 

mee te kunnen nemen naar collega’s in de organisatie, 
afgedrukt op een handzaam formaat. Zodat ze samen 
even kunnen lezen en van gedachten wisselen. 
En zijn meerdere papieren exemplaren versies nodig 
dan is één e-mail voldoende. En natuurlijk is de gids ook  
digitaal te downloaden. 

We wensen je veel succes met het werken aan ‘Gezond & Veilig Werken’ in je orga-
nisatie. Benut zoveel mogelijk alle intern beschikbare kennis en ervaring. En heb je 
daar dan een expert bij nodig, dan voegen we onze kennis en ervaring van bijna 25 
jaar graag toe.

Roelof Koelman    Jeannette Nabuurs

Oprichters Corpus Sanum
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Open training ergocoachOpen training ergocoach
De basisopleiding ergocoach bieden we als enige aan als open inschrijving. Een open 
inschrijving heeft verschillende voordelen ten opzichte van een incompany training:

• Je kan eenvoudig 1,2 of zelfs 3 medewerkers laten opleiden.
• Lagere kosten dan incompany.
• Doordat deelnemers uit verschillende organisaties komen biedt dit de mogelijkheid 

om ervaringen en kennis uit te wisselen.
• Door andere achtergronden (en soms zelfs functies) van cursisten worden er ver-

schillende perspectieven en invalshoeken besproken.
• Goed bereikbare, centraal in Nederland gelegen trainingslocatie.

Of scan de 

QR-code

Kijk op www.corpussanum.com
voor actuele trainingsdata
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- Effectief omgaan met agressie (en lastig gedrag) 26

- Fysieke weerbaarheid 28

- Telefoon agressie; ongehoord! 30

Kwaliteit 32

Maatwerk? Ja! 33
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https://corpussanum.com/training-ergocoach-zorg-en-facilitair-open-inschrijving/
https://corpussanum.com/training-ergocoach-zorg-en-facilitair-open-inschrijving/
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Agressie op de werkvloer voorkomenAgressie op de werkvloer voorkomen
Waarom doen klanten, cliënten, mantelzorgers maar ook collega’s soms zo lastig of 
agressief? Vanuit ontevredenheid, frustratie of door een ziekte. Wat de oorzaak ook is, 
voorkomen is het beste maar dat lukt niet altijd. Dan is het belangrijk om gedrag zo snel 
mogelijk te stoppen. Zo voorkom je dat medewerkers mentaal opbranden.

Steeds vaker krijgen werknemers te maken lastig, dwingend en agressief gedrag. Dat bederft werkplezier en is ziekmakend 

““  
““  Agressiepreventie beleid helpt

Een goed agressiepreventie beleid helpt verzuim voorkomen en zorgt ervoor dat:
• medewerkers getraind zijn
• iedereen weet wat de afspraken zijn
• alle medewerkers adequaat kunnen handelen
• bij een incident de registratie, nazorg en evaluatie goed gere-

geld zijn
• gerelateerd verzuim beperkt blijft
• agressie bespreekbaar is

Duidelijk beleid én daadkrachtig optreden is belangrijk. Het voorkomt nieuwe inci-
denten en heeft een signaalfunctie naar de omgeving. Het maakt lastig, dwingend en 
agressief gedrag onaantrekkelijk en werkt drempelverhogend.

Specialistisch advies nodig?
Bel (024) 348 24 95

Fysieke belasting en ergonomie Fysieke belasting en ergonomie 
We adviseren over organisatie, techniek en gedrag. Over 
onderwerpen, zoals werkhoudingen, handmatig verplaatsen 
van lasten, repeterende bewegingen, werkplekinrichting en 
werkgerelateerde, fysieke klachten. 

Op organisatieniveau adviseren we over duurzame inzet-
baarheid en het inrichten en optimaliseren van structuren 
en –processen. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting (nieuw- 

en verbouw), inrichten en verbeteren van productieomgevin-
gen en -processen, (her)inrichten van werkplekken, teamwork & communicatie en het 
Nieuwe Werken.

Heb jij als professional specifieke deskundigheid nodig? Dan helpen we graag met onze 
kennis en expertise. Mogelijke vragen die we kunnen beantwoorden:
• Werkplekadvies bij complexe (organisatie)problematiek
• Nieuwe huisvesting of verbouwen: Is er ergonomisch winst te behalen?
• Hoe optimaliseer ik organisatiestructuren en –processen zodat medewerkers ge-

Samen met de mede-

werker kijken we naar 

wat er beter kan op de 

werkplek. Als het mo-

gelijk is wordt dat ook 

meteen aangepast.

 

Vooral interessant voor 

de thuiswerker. Via een 

beeldverbinding wordt 

de werkplek beoordeeld 

en geven we adviezen 

voor directe verbetering.

Na analye van werk-

wijzen, -processen en 

(hulp)middelen geven 

we aanbevelingen voor 

verbetering en een 

implementatiestrategie 

met draagvlak.

Vroegtijdig fysieke 

klachten signaleren en 

ingrijpen helpt langdu-

rige uitval voorkomen. 

Het spreekuur is laag-

drempelig en helpt zo 

verzuim voorkomen.

Werkplekonderzoek 

(individueel)

Werkplekonderzoek

(online)

Afdelingsonderzoek 

fysieke belasting

Spreekuur

fysieke belasting
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14 accreditatiepunten

V&VN

10.000+

tevreden cursisten 

100%

maatwerk

uitbreidbaar

met diverse modules
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Omdat veranderingen vaak weerstand opleveren heeft de er-
gocoach vaardigheden nodig om hiermee om te gaan. Zodat 
weerstand omgebogen wordt naar “meebewegen in verande-
ring”. Ook daarom is er veel aandacht voor communicatieve en 
coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek je 
collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar po-
sitief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? De cursist leert 
meer over wat feedback is en gaat tijdens de training in allerlei verschillende, ac-
tieve werkvormen (zoals rollenspelen) de vaardigheden toepassen en oefenen.

Na dit onderdeel is het tijd om het voorgaande toe te passen en te verdiepen.De 
groep gaat aan de slag met het analyseren en beoordelen van zelf ingebrachte knel-
punten en leert daarbij hoe ze collega’s kunnen coachen naar oplossingen. Daarbij 
is er veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud.

Nu duidelijk is hoe je knelpunten signaleert en kunt oplossen, gaan ze aan de slag 
met het opstellen en invoeren van succesvolle verbeterplannen. Daarbij maken 
ze gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering 
ondersteunen. De uitdaging is om hier te denken 
in wensen en mogelijkheden.

In het laatste deel van de training komt borging 
van het programma fysieke belasting aan de orde. 
De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand) 
voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeel-
den hiervan zijn het creëren van draagvlak, onder 
de aandacht houden van ..., beschikbaarheid en 
inzet van middelen en tijd.

Er is sprake van voorbereidende en huiswerkop-
drachten. De resultaten daarvan worden gebruikt 
in de trainingen. De opdrachten zijn zodanig 
geformuleerd dat de meeste tijdens het werk 
kunnen worden gemaakt. Daardoor wordt de extra 
studiebelasting zoveel mogelijk beperkt.

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

De opleiding volgt de opbouw van 
het ergocoachpaspoort.

Basisopleiding ErgocoachBasisopleiding Ergocoach
Zorg & FacilitairZorg & Facilitair

Een ergocoach helpt collega’s om op een gezonde manier te werken zodat die  
geen lichamelijke, werk gerelateerde klachten krijgen. Om dat goed te kunnen 
doen is kennis nodig van ergonomie en fysieke belasting. Daarnaast zijn vaardig-
heden in het coachen van collega’s en het geven van feedback onontbeerlijk. In 
deze basistraining komen al deze onderwerpen plus nog veel meer, uitgebreid 
aan de orde. Daarmee heeft de cursist een uitstekende basis om een succesvolle 
ergocoach te zijn.

Na kennismaking en toelichting op het programma gaat de trainer in op beleidsvor-
ming in de organisatie en de taken van de ergocoach. Vervolgens komen het functi-
oneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten 
aan de orde. De cursisten leren hoe je knelpunten kan signaleren en analyseren. 
Daarbij gebruik makend van verschillende modellen, basisregels en praktijkrichtlij-
nen. Zo ontstaat inzicht in de oplossingsrichtingen en hoe deze toe te passen.

Coaching en communicatie is een belangrijk onderdeel in deze opleiding. Hier 
wordt veel aandacht aan besteed. Wat is coaching precies en welke stappen zijn 
er? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze 
praktisch toepassen. 

Met online 

leeromgeving

https://corpussanum.com/training-ergocoach-zorg-en-facilitair/
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Na de lunch starten we met coaching. Wat is het en welke stappen zijn er te onder-
scheiden? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en past 
deze toe in praktijkoefeningen. 

Veranderingen zorgen vaak voor weerstand en de cursist 
leert hoe je hiermee om kan gaan en dit kan ombuigen. 
Er is veel aandacht voor communicatieve en coachings-
vaardigheden. Centraal staan vragen als: “Hoe spreek 
je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid”, “Hoe 

spreek je elkaar positief aan op gedrag” en “Hoe creëer je draag-
vlak voor verandering?”. 

De deelnemers leren elkaar feedback geven en oefenen dit in 
verschillende werkvormen. Het succesvol opstellen en invoeren 
van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken we gebruik 
van praktische tools die de gewenste gedrag- en cultuurveran-
dering ondersteunen. Hierbij staat het denken in wensen en 
mogelijkheden centraal. Een huiswerkopdracht 
t.b.v. de tweede training vormt de afsluiting.

In de 2e training komt het geleerde samen in de 
praktijk. Aan de hand van de huiswerkopdracht en 
eigen casuistiek worden theorie en praktijk met 
elkaar verbonden. 

Afsluitend is er aandacht voor de borging. Bij het 
ontbreken daarvan vloeien kennis en ervaring 
immers weg. Aan de hand van vragen zoals “Op 
welke wijze geef je borging vorm?” en “Welke 

randvoorwaarden 
spelen een rol bij 
succesvol borgen?” 

Ergocoach kantoorErgocoach kantoor
Voorkom klachten door werken met digitale middelenVoorkom klachten door werken met digitale middelen

3.300+

tevreden cursisten

compact 

1 dag  + 1 dagdeel

100%

maatwerk

Veelvuldig werken met een computer, laptop, tablet en/of smartphones ver-
groot het risico op het krijgen van fysieke klachten (o.a. KANS, Klachten Arm, 
Nek en Schouder). Vaak ligt de oorzaak in het langdurig werken met digitale 
apparaten maar ook andere factoren kunnen van invloed zijn. De ergocoach kan-
toor kan de beeldschermrisico’s herkennnen, analyseren en samen met collega’s 
oplossen. De coachende, stimulerende en positieve aanpak zorgt voor vroegsig-
nalering van klachten en helpt bij verzuimpreventie.

Training 1 (dag) start met kennis over: 

Daarna komt het leren signaleren en analyseren van knelpunten aan bod, krijgt de 
cursist inzicht in oplossingsrichtingen en leert deze toepassen.

Dan is het tijd voor de praktijk. Daarin stellen de cursisten in speciaal nagebootste 
situaties zelf werkplekken in. Hierdoor leren ze ‘zien’ hoe anderen zitten maar krij-
gen ze ook een spiegel voorgehouden. Deze werkwijze vergroot de vaardigheid én 
de bewustwording. Tot slot leren ze gebruik maken van de vragenlijst Beeldscherm-
werk & RSI en andere tools. 

• profiel van de ergocoach
• basiskennis anatomie en werk
• kantoorergonomie
• regelgeving en richtlijnen

• eigen verantwoordelijkheid
• het 5 W model
• belasting & belastbaarheidmodel
• krijgen en voorkomen van klachten

Ook als

module van 1 dag-

deel mogelijk i.c.m. 

met  de basisoplei-

ding ergocoach

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

Combineer met de basisopleiding 
ergocoach en bespaar kosten.

https://corpussanum.com/basisopleiding-ergocoach-kantoor-beeldschermwerken/


Scan de QR 

voor meer i
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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 pro-
gramma op maat.

De trainer
Doordat Corpus Sanum-trainers veel kennis, ervaring en materiaal hebben kunnen 
ze heel snel maatwerk leveren én tijdens de training direct inspelen op ingebrachte 
casuïstiek en vragen.

Duur van de training
Afhankelijk van de vraag en beschikbare middelen, vanaf 2 uur.

Meest 
Meest verkochte 

verkochte training voor 

training voor ervaren ergo-
ervaren ergo-coaches

coaches

Alle onderwerpen zijn mogelijk. Van 

transfertraining tot coachingvaardig-

heden en beeldschermwerken
“ “ 

“ “ 

Bijscholing ergocoachesBijscholing ergocoaches
Verdiepen van kennis en vergroten van vaardighedenVerdiepen van kennis en vergroten van vaardigheden

6.100+

tevreden cursisten

vanaf 2 uur

dus variabele omvang

100%

maatwerk

Ergocoaches starten enthousiast als ze de basisopleiding hebben gevolgd. Om 
effectief te blijven is het na verloop van tijd belangrijk om bij te scholen, te ver-
diepen en op te frissen. Dat zijn de momenten waarin de ergocoach samen met 
collega’s en een deskundige trainer ervaringen kan uitwisselen en nieuwe kennis 
en vaardigheden opdoet en verdiept. Hier worden situaties besproken waar ze 
in de dagelijkse praktijk tegen aanlopen. 

Doel van de bijscholing
Het vergroten van de effectiviteit van de ergocoach door opfrissen, verdiepen van 
bestaande kennis en het leren van nieuwe vaardigheden. Een bijkomend effect is 
het versterken van de borging in de organisatie.

Doelgroep
Bedoeld voor ervaren ergocoaches maar ook beginnende ergocoaches kunnen 
veelal aansluiten

Werkwijze en inhoud
De leerbehoefte verschilt maar veel terugkerende thema’s zijn coachingsrollen, 
communicatiestijlen, gedragsverandering, weerstand, knelpunten herkennen, 
effectieve oplossingen maken en implementeren, draagvlak creëren, toepassing 
van praktijkrichtlijnen, werken met specifieke tools, SMART werken. Welke thema’s 

of klik hier
______________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Een behoefte-onderzoek vooraf is 
mogelijk.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

https://corpussanum.com/opfristraining-voor-ergocoaches/
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voor meer i
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6

accr. punten V&VN

8.500+

tevreden cursisten 

100%

maatwerk

uitbreidbaar

met diverse modules
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• Aspecten van ruimte 
• Het gebruik van glijzeilen
• Uitnodigen tot contact
• Naar je toe en van je af draaien in 

bed
• Actief maken van de cliënt
• Omhoog plaatsen in bed
• Begeleiden van een beweging
• Begeleiden van een beweging
• Afstand/nabijheid van de cliënt
• Emotioneel bevestigend contact
• Tolerantiegrenzen (frustratie- en  

belastingsgrenzen)

• Aanwezig/present 
zijn

• (On)afhankelijkheid
• Afronden van het contact
• Waar liggen grenzen en hoe ga je 

daarmee om? 
• Luisteren naar de “(lichaams)taal 

van de cliënt
•  Omgaan met pijn 
• Statische belasting
• Afweermechanismen
• Toegepaste haptonomie

Deel 2
• Toegepaste haptonomie
• Uit bed plaatsen of van stoel naar (rol)stoel
• Omhoog plaatsen in de stoel
• Gaan staan en lopen
• Naar het toilet of op de postoel
• Opstaan na een val
• Gebruik van de hulpmiddelen

Materiaal
De opdachtgever zorgt voor de juiste materialen 
en hulpmiddelen. Vooraf stellen we dit samen 
vast. 

* De grondregels bij tillen en verplaatsen zijn werkhoogte, 

uitgangspositie, bewegingsverloop, gewichtsverplaatsing, 

gebruik van grote spiergroepen, goed gebruik van de rug, 

energetische belasting.

TransfertechniekenTransfertechnieken
op haptonomische basisop haptonomische basis

In de zorg worden veel transfers met cliënten en patiënten gedaan. Een goede 
techniek is daarbij belangrijk. Maar nog beter is het om de ander zoveel mogelijk 
zelf te laten doen. Dat is goed voor zijn of haar zelfredzaamheid maar ook voor 
de medewerker. Die wordt zo veel minder fysiek belast. Dat lijkt een open deur 
maar in de praktijk gaat het niet altijd zo. Vaak omdat medewerkers denken dat 
het teveel tijd kost, soms omdat ze geen mogelijkheden zien of onder tijdsdruk 
staan. Of om nog andere redenen. In deze ervaringstraining komen zowel hapt-
onomische als technische aspecten van transfers aan bod waarmee de zelfred-
zaamheid van de cliënt respectvol wordt benut en de eigen fysieke belasting zo 
klein mogelijk is. 

De cursisten leren wat haptonomie is en hoe je het toepast en afstemt op de mo-
gelijkheden van de cliënt. In praktijkoefeningen passen ze de grondregels bij tillen 
en verplaatsen*  toe. Zodat ze hun cliënt straks kunnen activeren om binnen zijn/
haar mogelijkheden mee te helpen bij de transfer. En dat is goed voor beiden! Ze 
leren werken met het transferschema en hoe je hulpmiddelen kunt gebruiken die 
afgestemd zijn op de mogelijk- en onmogelijkheden van de cliënt.

In deel 1 van de trainingsdag komen haptonomische aspecten aan de orde die een 

directe relatie hebben met het welzijn van cliënt en hulpverlener. 
Denk aan:

of klik hier
________________________________
Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

Ook mogelijk in 2 dagdelen, een 
verkorte versie of als Training on 
the Job.

https://corpussanum.com//training-transfertechnieken-op-haptonomische-basis/


Scan de QR 

voor meer i
nfo
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om die uit te proberen in de praktijk en dit als 
team samen te doen. Eigen inbreng en verant-
woordelijkheid nemen zijn belangrijke factoren 
voor succes. Participatief trainen noemen we dat.

Het eerste deel bestaat uit het vergroten van  
kennis; o.a. basiskennis van het lichaam in relatie tot het werk, 
effecten van tillen/dragen/duwen/trekken en leren signaleren van knelpunten.

In het praktijkdeel bespreken de cursisten (ervaren) knelpunten en goede en 
minder goede situaties. Dit wordt zoveel mogelijk 
gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. 
Denk aan het oefenen met goede werkhoudingen 
tijdens tillen, duwen, trekken, verplaatsen van 
mensen en/of materialen, rijden met (groot) ma-
teriaal, samen tillen en verplaatsen, observeren en 
inschatten van lasten, het voorkomen van statische 
belasting enzovoort. 

Tijdens het oefenen leren cursisten zware hande-
lingen (taken) herkennen en manieren om 
samen met collega’s oplossingen hiervoor 
te bedenken. Zo krijgen ze inzicht in de risico’s die 
ze (willen) lopen en leren ze hoe ze verantwoor-
delijkheid kunnen nemen voor zichzelf en voor 
elkaar.

Fysiek Gezond WerkenFysiek Gezond Werken
Voorkom lichamelijke klachten, leer medewerkers gezond werkenVoorkom lichamelijke klachten, leer medewerkers gezond werken

8.100+

tevreden cursisten

3-8 uur

dus variabele omvang

100%

maatwerk

Deze training is geschikt voor
medewerkers in fysiek zware beroepen zoals bijvoorbeeld:

Soms lijkt het alsof zware werksituaties niet anders kun-
nen. Maar ondertussen zijn er misschien toch wel (een 
flink aantal) medewerkers met fysieke klachten. En die 
willen het werk toch fysiek kunnen blijven doen. In de 
training Fysiek Gezond Werken leren ze hoe ze hun risico’s 
kunnen herkennen. Maar nog belangrijker; hoe ze zelf 

oplossingen kunnen bedenken zodat het werk minder zwaar 
wordt. Hoe ze de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen 
om gezond hun pensioen te halen.

Vaak weten medewerkers wel waar het aan schort en heb-
ben ze zelf  ideeën over mogelijke oplossingen. De kunst is 

• zorg
• facilitair
• kinderopvang
• industrie (van metaal tot voeding)

• productie 
• goederen op– en overslag 
• (detail) handel 
• bouw logistiek etc

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

Volledige maatwerktraining, afge-
stemd op de behoefte.

https://corpussanum.com/training-fysieke-belasting/
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den voor een trainer, dus ook deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde.
Dan volgt de voorbereidingsfase van een training. Met behulp van handige hulp-
middelen en checklisten bouwen de aankomende trainers stapsgewijs aan hun trai-
ning. Daarbij komen o.a. aan de orde de beginsituatie-analyse, het formuleren van 
leerdoelen en het bedenken van de werkvormen van je training.

Tot slot bereiden ze (samen) een lessituatie voor want in 
de praktijk is het daadwerkelijk op papier zetten vaak 
ingewikkelder dan het lijkt. De trainer ondersteunt en 
geeft feedback. Aan het eind krijgen ze huiswerkop-
drachten ter voorbereiding van de praktijk in dag 2.

Tijdens deze tweede training staat het oefenen van de 
daadwerkelijke trainingssituatie centraal. Cursisten hebben 

vooraf een (deel van een) training voorbereid. Daarop hebben ze individueel 
feedback van de trainer gehad en zo hun voorbereiding kunnen aanscherpen. Nu 
gaan ze die uitvoeren, met de andere deelnemers als cursist. Iedereen geeft na 
afloop gestructureerd feedback op basis van de 
eigen observatie. Daarin komen de toepassing van 
werkvormen, de lesorganisatie en het gebruik van 
hulpmiddelen aan de orde maar ook de “tops en 
tips” met betrekking tot het lesgeven en het om-
gaan met kritische vragen en weerstand. 

Een  praktische training. Leerzaam, 

met heldere voorbeelden en oefenvor-

men. Een goede opbouw en absoluut 

toepasbaar in het werkveld.

“ “ 
“ “ 

Super leuke training. Je leert welke 
werkvormen je kan toepassen maar je 
leert ook over hoe je zelf als persoon in 

de training staat.

“ “ 

“ “ 

Succesvol training gevenSuccesvol training geven
Train-de-trainer voor de zorg- en welzijnsectorTrain-de-trainer voor de zorg- en welzijnsector

750+

tevreden cursisten

2  dagen

specifiek voor de zorgsector

100%

maatwerk

Medewerkers die training geven in de zorg herkennen wellicht wel iets van deze 
situaties: 
• de oefening loopt niet
• een cursist zegt op alles ‘ja maar’
• er was (weer) te weinig tijd
• er was best veel weerstand en ‘gezeur’ uit de groep

Niet leuk, want trainers willen graag dat cursisten blij worden van wat ze hen 
kunnen leren. Of het nu een klinische les is of een praktijktraining. Maar hoe dan 
wel? In deze training leren cursisten dat “goed zijn in je vak” niet meteen een 
goede trainer van je maakt. Training geven is een vak apart en in deze training 
leren ze hoe ze met de juiste hulpmiddelen en voorbereiding een effectieve trai-
ning kunnen geven. Zodat hun cursisten na afloop zeggen: “Dank je wel, dat was 
een hele fijne training. Hier hebt ik echt iets aan”.

In de eerste trainingsdag gaan we in op de manieren waarop mensen leren en 
wat dat betekent voor de opzet van een training. De cursist leert hoe je invloed kan 
uitoefenen op het leerproces en ontdekt de eigen leerstijl. 

Het omgaan met weerstand en het geven van feedback zijn belangrijke vaardighe-

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht 
in wat ze nodig hebben. En uiteraard 
bespreken we met de opdrachtgever 
de huidige situatie, de wensen en de 
leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een deel-
namecertificaat.

Cursisten leren een training voorberei-
den én zelfstandig uitvoeren.

https://corpussanum.com/train-de-trainer/
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De cursist krijgt inzicht in wat weerstand is, wat mogelijke oorzaken zijn en hoe 
het er in de dagelijkse praktijk uitziet. Want alhoewel we allemaal wel weten hoe 
weerstand voelt is dat voor de ander aan de buitenkant niet altijd even goed zicht- 
en herkenbaar. 

Aan de hand van een model leert de cursist welke elemen-
ten belemmerend en helpend zijn tijdens een veranderings-
proces. Ze leren ontdekken wat de ander nodig heeft om 
veranderingsbereid te kunnen zijn en leren dit toepassen. 
Zo zijn ze straks in staat om weerstand om te buigen en 
vóór zich te laten werken.

In deze training gaan de cursisten vooral praktisch aan de slag. Wij noemen dat 
‘ervaringsgericht leren’. Dat betekent oefenen aan de hand van casuistiek die de 
cursist zelf inbrengt. Met behulp van verschillende werkvormen verbindt de trainer 
de theorie met de praktijk en een aantal basistechnieken. Door het oefenen erva-
ren de cursisten zelf de opbouw van weerstand, 
gevolgd door het positieve effect van de geleerde 
technieken uit deze training.

Wat fijn om heel praktische 

vaardigheden te leren. 

Zelfs thuis werken ze :-)
“ “ 

“ “ 

Omgaan met weerstandOmgaan met weerstand
Zonder wrijving geen glansZonder wrijving geen glans

1.900+

tevreden cursisten

4-8 uur

dus variabele omvang

100%

maatwerk

Medewerkers zijn niet altijd blij met veranderingen. Ze willen graag vasthouden 
aan hoe het nu gaat. De weerstand die ze dan hebben, kan een indirecte uiting 
zijn van bijvoorbeeld zorgen over de nieuwe toekomst of van zich overvallen 
voelen. Wanneer je ermee te maken hebt, wil je weten wat oorzaken en vormen 
van weerstand zijn. Zodat je van de negatieve energie een positieve kunt maken. 
In deze training leert de cursist met behulp van verschillende technieken hoe je 
anderen kunt motiveren om met je mee te denken en dingen anders aan te pak-
ken. Zodat je van weerstand naar “meebewegen” en “draagvlak” gaat.

Doelgroep
Deze traning is bedoeld voor diverse doelgroepen. Denk aan ergocoaches, leiding-
gevenden, managers, teamleiders et cetera.

Verwachte resultaten
Na afronding van de training kan de cursist
• weerstand herkennen;
• weerstand ombuigen door toepassing van de juiste technieken;
• collega’s (anderen) beter motiveren.

en heeft hij/zij meer inzicht in oorzaken van weerstand.

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht 
in wat ze nodig hebben. En uiteraard 
bespreken we met de opdrachtgever 
de huidige situatie, de wensen en de 
leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een deel-
namecertificaat.

https://corpussanum.com/omgaan-met-weerstand/
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en kent hij/zij 
• de verschillende communicatiestijlen;
• de verschillende coachingsrollen;
• de eigen communicatie(voorkeur)stijl.

“Effectiever communiceren” is een korte, krachtige en vooral praktische workshop. 
De cursisten gaan op zoek naar de antwoorden op de vraag uit de inleiding. Daarbij 
leren ze meer over coachingsrollen en de verschillende communicatiestijlen, de 
bijbehorende kenmerken en het geven van feedback. 

Door deze kennis toe te passen in praktijkoefeningen gaan ze het positieve effect 
ervan zelf ervaren. Samen met de andere cursisten gaan ze in diverse werkvormen 
zelf aan de slag, wisselen ze hun ervaringen uit en bedenken ze samen oplossingen 
voor praktische situaties.

Tijdens deze workshop gaan ze op zoek naar hun eigen communicatie(voorkeur)
stijl. Belangrijk, want hoe beter je weet wat je eigen 
stijl is, hoe effectiever je kunt communiceren met 
anderen.

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht 
in wat ze nodig hebben. En uiteraard 
bespreken we met de opdrachtgever 
de huidige situatie, de wensen en de 
leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een deel-
namecertificaat.

Effectiever communicerenEffectiever communiceren
Hoe zorg je dat de ander jouw boodschap goed ontvangt?Hoe zorg je dat de ander jouw boodschap goed ontvangt?

1.100+

tevreden cursisten

3 

trainingsuren

100%

maatwerk

Misschien herken je dit: Je hebt een gesprek met een collega en weet al wat je 
gaat zeggen. Maar eenmaal in gesprek lijkt het wel of de ander je niet wil begrij-
pen. Je krijgt bijvoorbeeld pietluttige vragen over details of je hebt het idee dat 
er niet goed naar je geluisterd wordt. Of die ander wordt zó enthousiast dat jij je 
verhaal niet eens kan afmaken! Hoe ga je daar nou mee om? In deze workshop 
leren cursisten meer over hoe mensen communiceren en op welke manier ze 
hun communicatiestijl daar effectief op kunnen  aanpassen zodat ze hun doelen 
bereiken.

Door de opzet is deze training geschikt voor uiteenlopende doelgroepen. Kort 
gezegd voor “iedereen die doelen wil bereiken en daarvoor de medewerking van 
anderen nodig heeft”. Dat kunnen mensen in leidinggevende posities zijn maar ook 
in een adviserende of coachende rol.

Verwachte resultaten
Na afloop van deze training kan de cursist o.a.
• communicatiestijlen van anderen herkennen;
• de eigen communicatiestijl effectief aanpassen op die van de ander.

https://corpussanum.com/effectiever-communiceren/
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In spelsituaties worden cursisten uitgenodigd om dit te oefenen. 
In de praktijk blijkt dit zo veilig en ontspannen te gebeuren dat 
nagenoeg alle cursisten meedoen.

Ook de middag staat in het teken van oefenen. De cursis-
ten gaan met (eigen) casuïstiek aan de slag. Hierbij is aandacht 
voor het omgaan met en het de-escaleren van de verschillende vormen van 
agressie: frustratie agressie (boosheid) en de instrumentele agressie (dreigend en 
manipulerend gedrag).

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo na-
tuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt in de middag gewerkt 
met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden door de 
deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt rekening gehouden 
met de beleving en veiligheid van de cursist. De voornaamste 

spelregel: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’.

Na afloop van deze training kent de cursist 
de verschillende vormen van lastig en agressief 
gedrag, is er inzicht in het ontstaan ervan en kan 
hij/zij:
• een escalerende situatie inschatten alvorens 

te handelen en de gevolgen van eigen gedrag 
inschatten;

• in dergelijke spanningsverhogende vormen 
van verbale agressie de confrontatie aangaan;

• anderen aanspreken op het gedrag, hen kal-
meren en grenzen stellen aan dat gedrag;

• het eigen voorkeursgedrag in lastige situaties 
benoemen;

• in situaties met (hevig) agressief gedrag het 
eigen (voorkeurs)gedrag onder controle 
houden;

• de eigen grenzen aangeven en benoemen.

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

Varianties zoals regie-spel met 
meerdere acteurs zijn ook mogelijk.

en met lastig en dwingend gedragen met lastig en dwingend gedrag

11.500+

tevreden cursisten

1 -daagse 

training

6 accreditatiepunten 

V&VN

Effectief omgaan met agressieEffectief omgaan met agressie

Wanneer medewerkers (regelmatig) te maken hebben met agressief gedrag, kan 
dit hun gevoel van veiligheid ondermijnen en werkprestaties en -plezier nega-
tief beïnvloeden. Zelfs hun privéleven kan er door worden beïnvloed. Maar hoe 
kan je adequaat en professioneel handelen bij (hevige) verbale agressie tot zelfs 
dreigend fysieke agressie? Hoe houd je oplopende spanning en adrenaline onder 
controle? Wat zeg je wel en wat juist niet om de situatie positief te beïnvloeden? 
Dat is niet eenvoudig maar in deze training leren de cursisten dit op een heel 
praktische en prettige manier.

De training begint met het vergroten van kennis van en inzicht in de verschillende 
vormen van agressie en het ontstaan daarvan. De trainer doet dit aan de hand van 
duidelijke voorbeelden en betrekt hierbij de ervaringen van de cursisten. Daarbij 
worden heldere afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en veiligheid in de 
groep. Er wordt dieper ingegaan op mogelijke gevolgen van agressief gedrag en 
samen met de trainer bespreken de cursisten de verschillende rollen en de invloed 
van (eigen) houding bij agressie. 

In de ochtend wordt de wapenkast geintroduceerd. Een verzameling instrumen-
ten die je kan inzetten, afhankelijk van het type en de mate van agressief gedrag. 

Cursisten-

waardering 

9,3

https://corpussanum.com/omgaan-met-agressie/
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in situaties waarin het primaire, menselijke overlevingsmechanisme neigt naar 
‘vechten, vluchten of verstarren’.

In deel twee staat ‘ken de ander’ centraal. Met de ander worden 
de agressor en de collega bedoeld. Hierbij geldt dat de fysie-
ke interventies op een zo veilig en humaan mogelijke manier 
plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar een win-win situatie 

voor cliënt/klant en personeel, gericht op het herstellen van de 
communicatie en het behouden van de (hulpverlenings-)relatie 

op langere termijn. Collegiale samenwerking en onderling vertrouwen tijdens span-
ningsvolle situaties zijn daarbij onmisbaar.

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo 
natuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt in de middag ge-
werkt met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden 
door de deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt ook hier bij 
elke uitvoering rekening gehouden met de beleving en veiligheid 

van de cursist. De voornaamste spelregel: ‘Zorg 
goed voor jezelf, werken met de acteur is niet 
verplicht’.

Prima training wanneer je met (fors) fysiek geweld te maken hebt. Je bent na de training weer wat zekerder. Ondanks dat er geen oplossing is voor de agres-sie, weet je nu beter hoe hiermee effectief om te gaan.

““  

““  

Als praten niet meer helpt en ingrijpen noodzakelijk isAls praten niet meer helpt en ingrijpen noodzakelijk is

7.200+

tevreden cursisten

Trainingsduur

1  dag of 2 dagdelen 

100%   

maatwerk

Fysieke weerbaarheidFysieke weerbaarheid

Wanneer medewerkers in een agressiesituatie niet (meer) preventief en de-esca-
lerend kunnen handelen moeten ze soms fysiek ingrijpen. Dan is het belangrijk 
om dit gecontroleerd, veilig en met de juiste technieken te doen. Om daarna de 
communicatie zo snel mogelijk weer te herstellen. Bij fysiek ingrijpen gaat het er 
om dat je leert omgaan met fysiek contact, maar ook hoe je een collega assis-
teert die te maken krijgt met fysieke agressie. Deze training is hier speciaal voor 
gemaakt.

In het eerste deel staat ‘ken jezelf’ centraal. Uitgangspunt is dat zelfkennis en zelf 
-inzicht aan de basis staan van adequaat handelen tijdens span-

ningsvolle situaties. De cursisten ontdekken bij aanvang wat ze:

• al aan fysieke technieken en vaardigheden beheersen
• al weten, maar nog niet automatisch in de praktijk brengen

• nog kunnen bijleren aan effectief fysiek ingrijpen, binnen de
                               .          grenzen van redelijkheid en gematigdheid

Dit deel is gericht op praktisch oefenen en succeservaringen opdoen. De theoreti-
sche uitleg wordt beperkt tot een minimum. De cursisten leren adequaat optreden 

maatwerk zoals 

“Samenwerken 

met de beveiliging” 

mogelijk

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

Acreditatie mogelijk.

https://corpussanum.com/fysiek-ingrijpen/
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ganisatierichtlijnen zodat een stevig draagvlak ontstaat. Vervolgens wordt vanuit 
aansluiting met de theorie én door praktisch oefenen gewerkt aan het vergroten 
van kennis en vaardigheden. Aan het einde van de training heeft elke cursist een 
compact, persoonlijk actieplan gemaakt waarmee na de training doelgericht kan 
worden geoefend.

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo na-
tuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt in de middag gewerkt 
met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden door de 
deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt rekening gehouden 
met de beleving en veiligheid van de cursist. De voornaamste spel-

regel: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’.

Onderwerpen die cursisten in trainingen veelvuldig benoemen:

• Gesprekstechnieken en luistervaardigheid;

• Beter/gericht doorvragen om goed door te kunnen verbinden, rekening houdend met de AVG;

• Kort en duidelijk telefoneren;

• Omgaan met stress en dan ook nog rustig en vriende-

lijk blijven aan de telefoon;

• Indien iemand boos is, toch rustig kunnen blijven en 

niet in de boosheid meegaan;

• Correct blijven als je voelt dat het begint te irriteren;

• Manieren om irritatie, ontstaan door stress, op te 

vangen voor jezelf;

• Eenduidig antwoorden (standaardiseren).

Het neveneffect van de training is een sterkere 
focus op herkenbaarheid van de organisatie: 
Hoe willen we gezien en gehoord worden door 
de klant?

Door de training worden cursisten efficiencter 
en weerbaarder waardoor het werkplezier 
vergroot.

Effectief telefoneren met lastige en agressieve klantenEffectief telefoneren met lastige en agressieve klanten

1.660+

tevreden cursisten

trainingsduur  

7 uur

100% 

maatwerk

Telefoon agressie; ongehoord!Telefoon agressie; ongehoord!

Medewerkers van bijvoorbeeld de receptie, de poli, het callcenter, de helpdesk 
en het klantcontactcentrum handelen dagelijkse vele telefoongesprekken af. De 
meeste van deze gesprekken kunnen ze goed en zorgvuldig afhandelen. Maar er 
zijn ook moeilijkere gesprekken. Bijvoorbeeld met onredelijke of boze cliënten 
of gesprekken die anderszins moeizaam verlopen. Dergelijke gesprekken roepen 
vaak stress op maar tegelijkertijd is het belangrijk om rustig en (klant)vriendelijk  
te blijven. Tot hoever veer je mee,  waar trek je de grens en hoe doe je dat zorg-
vuldig? In deze training leer je dat op praktische wijze.

Na de introductie en kennismaking met elkaar en het programma gaat de trainer 
met de cursisten in gesprek over specifieke vragen. Veel voorkomende vragen zijn:
• Hoe kan ik me voorbereiden op uitbarstingen van een klant;
• Wat te doen als ik dichtklap;
• Hoe houd ik grip op escalerende situaties;
• Tot welk punt blijft de klant koning;
• Hoe herken ik het moment waarop ik niet langer ruimte geef, maar juist ga 

begrenzen en staat mijn werkgever achter me als ik dat doe?

Er wordt besproken wat ze zelf goed vinden gaan en wat verbetering behoeft.
De groep werkt toe naar overeenstemming over de gewenste werkwijze en de or-

Terugkomdag 
mogelijk

of klik hier
________________________________

Alle cursisten vragen we naar de 
leerwensen. Zo krijgen we goed 
inzicht in wat ze nodig hebben. En 
uiteraard bespreken we met de 
opdrachtgever de huidige situatie, 
de wensen en de leerdoelen.

Na afloop ontvangt de  cursist een 
deelnamecertificaat.

https://corpussanum.com/telefoonagressie-ongehoord/
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Maatwerk? Ja!Maatwerk? Ja!
Alle trainingen maken we op maat. Zo sluiten ze altijd aan op de leerbehoefte van de 
individuele cursist en de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

Onze trainingsprogramma’s zijn modulair. Dat betekent dat de opdrachtgever naar be-
hoefte verschillende onderdelen kan toevoegen. 

Een voorbeeld: De opdrachtgever wil ergocoaches laten opleiden. Naast de basiskennis moeten ze ook hun 

transfervaardigheden trainen. En tot slot hebben ze didactische vaardigheden nodig om training te kunnen 

geven aan hun collega’s. De verschillende modules worden gekoppeld en op maat gemaakt van de leerbe-

hoefte van de cursisten.

Basisopleiding
ergocoach

Training Transfer-

technieken

Training 
didactische 

vaardigheden

KwaliteitKwaliteit
Maatregelen die we nemen om aan jouw verwachtingen te voldoenMaatregelen die we nemen om aan jouw verwachtingen te voldoen

We nemen veel maatregelen om onze kwaliteit van dienstverlening hoog te houden. 
Daar zijn we zo transparant als mogelijk in.

Corpus Sanum is als opleider CRKBO-geregistreerd en voldoet 
daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort 
Beroepsonderwijs. Daardoor zijn onze opleidingen tevens vrijgesteld 
van btw. Dat scheelt de opdrachtgever die geen btw kan verrekenen 
21% aan kosten.

Veel van onze opleidingen zijn geaccrediteerd voor 
kwaliteitsregisters, waaronder die van Verpleegkundigen 
& Verzorgenden. Cursisten krijgen daardoor PE-punten 
voor het volgen van bepaalde opleidingen. Het aantal punten staat vermeld bij de desbe-
treffende opleidingen.

De ergocoachopleidingen sluiten aan op de kwaliteitseisen van het 
ergocoach– en veiligheidspaspoort. De Expertgroep Fysieke Belas-
ting van het Project Ergocoaches ontwikkelde de ergocoachpaspoor-
ten. Corpus Sanum maakte deel uit van die Expertgroep. 
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Cursusomgeving - Volg je een training bij ons dan krijg je direct toegang 
tot je  cursusmateriaal, verdiepende lesstof, kennisquizzen en (voor)
opdrachten. Daarnaast kan je in een besloten groep met je medecursis-
ten communiceren, opdrachten maken en elkaar helpen, informeren en 

ideeën uitwisselen.

 
Kennisbank - Deze online bibliotheek bevat allerlei kennis, achtergrondin-

formatie, tutorials, tools en instrumenten die jou helpen om gezond en 
veilig te kunnen werken. Of anderen hierbij te helpen. Elke week groeit de 
inhoud.

 
Communities - Een community is een groep mensen met interesse in een 

specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld ergocoaches of veiligheidscoaches. Le-
den kunnen elkaar informeren, helpen en ideeën uitwisselen. Jij bepaalt 
als deelnemer waar het over gaat. Wij faciliteren en ondersteunen de 

community’s met onze kennis en expertise.

De Academie Gezond & Veilig WerkenDe Academie Gezond & Veilig Werken
Tijdens de corona-pandemie nam de vraag naar digitalisering van kennis, online 
leren, samenwerken en uitwisselen van ervaringen sterk toe. Daarom startten we 
de Academie Gezond & Veilig Werken. Allereerst als platform ter ondersteuning van 
onze opleidingen, trainingen en workshops. De komende jaren zullen we hier meer-
dere functies aan toegevoegen.

E-learning - Online leren is steeds populairder. Deze sectie is in ontwikke-
ling en zal e-learnings over uiteenlopende onderwerpen bevatten die te 
maken hebben met gezond en veilig werken.

Training: gezonde beeldscherm (thuis)werkplek - Steeds meer mensen 
werken thuis. Dat  heeft voordelen maar kent ook risico’s. Sinds corona is 

deze sectie uitgebreid met lessen, video’s, instructiefilms, eerder uitge-
zonden webinars, handige tools en hulpmiddelen voor gezond thuiswer-

ken.

Altijd en overal toegang. Waar je ook bent - met de speciaal ontwikkelde 
app. Of je nu in de trein zit, bij een client, in een overleg of in de cursus zit. 
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Even iets opzoeken tijdens het werk

kan nu heel eenvoudig én supersnel“ “ “ “ 

De hand-outs en documenten bij de hand
tijdens de training. Handig én duurzaam

“ “ 

“ “ 
Neem een kijkje, 

scan de 

QR-code

of klik hier

https://corpussanum.com/gezond-en-veilig-werken-community/


Colofon
Corpus Sanum

Eerste Oude Heselaan 340
6541 PH  Nijmegen

+31 (0) 24 - 348 24 95
kantoor@corpussanum.com

www.corpussanum.com

2023 Corpus Sanum scholingsgids
Deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

Corpus Sanum behoudt zich echter het recht voor om aanpassin-
gen op deze brochure door te voeren zonder enige verplichting 
naar of jegens derden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten 
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