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Het is 0rlgeyeer een jggr gelegen dgt ik de trgining "Werken Zonder ~tress" en iets 
kort~r geleden dgt ik de training \I~ffe~tief voeren VQn yer~yim~ en 

" 
rgrntggrgtiggesprekken" bij je heb gevolgd. 

Ik wil je groa9 laten weten dat ik hier heel ygel gcm heb gehad. 


De gfgelopen " magnd~m wgr~m nogal st9rmQGhtig ~m terY9kijk~md ~tel ik yast ggt ik megr 

dgn overeind gebleyen b~m. 


Ng Tredin b~m ik nggr ~Hw ~gfntggrgtie B,V, g~ggn. Ik dog dggr werkzggmheden in h~t 


eerste ziektejaar yoor Mgetis Arbo. Ik gdviseer bgdrijfsgrtsen met vrggen over de WVP 

(Wet Verbeterde Poortwgehter), dog bedrijhbezoeken, hoyd yerzyimgdvies~ en 

rgrntegrgtiegesprekken, zorg voor interne herploatsing of regel een oytplg(;ementtrgjeçt 

gis dgt nodig is. 

Dggrnggst doe ik het grbeidsdeskundige deel vgn bgzwggr~gken voor WWV Bezwaar en 

Beroep, Het ggrdige is dgt ik hier werk ggn gezworen vgn werKgevers tegen beslissingen 

in het kgder van de WVP. Zo ben ik inmiddels in stagt de hele keten van de WVP te 


Zes weken gel@den kondigde DHe? "gn dgt het bedrijf moet reor9g"i~eren in de 
grbeidsdeskundige se~tor. gr moden 10..15 ygn de ~5 grbeidsdeikundigen vertrekken, 
Vgrige week kreeg ik te ,",oren dgt ik tot de blijvers be,",oor, omggt men leer tevreden 
over mij is. 
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ZAANDAM 

Vanw~e de ophanden lijnde I"eorgonisatie ben ik de afgelopen tijd ook om me h~n gCKm 
kijken, Bij $V=band B,V, in Zoetel"meer heb ik twge pO$itief verlopen gesprekken gevoerd 
en inmiddel$ heb ik be~loten om hier pel" 1 janygri ~004 te gaan wel"ken als 
arbeid$deskundige"vel"~uimeoördi00'1'01",-
Bij SV..Land kan ik direer in het werkproees bij werkgevers aan de slag en dat is een 

ervaring die ik ook rWQQg wil opdoen. 


Jouw trainingen hebben f(lemaakt df;lt ik me zelfverJekerder voel, meer meJelf kan lijn in 

gesprekken zonder de professionaliteit uit het oog te verlie~en, me~elf enthousiaster 

presenteer en gen beter lelfbgeld heb, 

!)at is n09~JI wat, 


Margriet, het is er niet ~rder van f(lekomen je te vertellen wat ik van de trainingen vond, 

~r gebeurde teveel tegelijk om dagrvoor ryst te hebben, Ik hoop dgt je het leuk vindt 

dgt ik dit nIJ gisnog heb QPgesehreven, 
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