
 

 

Reacties van deelnemers   
 

"Schudt praktijkvoorbeelden uit zijn mouw."  

Yvonne v.d. Salm, Blik op Werk 

"Verrassend, Vernieuwend, Inspirerend!"  

Femke Oerlemans, Job Coach 

"Stijn heeft de kracht om de theorie direct praktisch te maken!!"  

John van Zutphen, Arbeidsdeskundige 

"Praktische inzichtgevende adviezen, die ook bruikbaar zijn”  

N. Hofmeyer, Revalidatie arts 

"Je komt hiermee echt tot de kern van het probleem van de patient."  

Gerard van Heerde, Fysiotherapeut 

"Het is motiverend en geeft vertrouwen om te merken dat MI zo makkelijk kan zijn."  

Bea Oremus, Arbeidsdeskundige 

"Het kan je echt een hoop energie schelen als je MI toepast."  

Simone de Vries, Fysiotherapeut 

"De trainer heeft fantastisch goed in de peiling hoe gedragsverandering werkt."  

Jolanda Qualm, Studentendecaan/ Leefstijlcoach  

"Noodzakelijke stof voor iedere hulpverlener."  

Christian Romme, Fysiotherapeut 

"Een must voor elke hulpverlener die zijn werk serieus neemt."  

Karin Bruijnesteijn, Jeugdarts 

"Zeer bruikbaar in de praktijk."  

Nikki Bagchus, management assistent 

"De energie van de trainer werkt aanstekelijk!"  

Michel Slangen, Consulent Duurzame inzetbaarheid 

"Wat een eye-opener!"  

Rozemarijn Waarsing, Fysiotherapeut 

 



 

 

 

 

 

"Stijn weet in korte tijd een groep behandelaars met verschillende achtergronden met 

elkaar aan de slag te laten gaan."  

Irene Zonderland, Coordinator lymfologische zorg  

"Lastige gesprekken worden gemakkelijker en leuker."  

Baukje Bonnema, Fysiotherapeut  

"Uitstekende training voor iedereen die met mensen omgaat."  

Marco Oosten, Personal Sporttrainer  

 “Dit was een van de meest waardevolle trainingen/cursussen die ik heb gevolgd."  

Herman de Vries, Fysiotherapeut 

"MI zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van veel opleidingen in zorgverlening/medische 

beroepen"  

Marcelle van den Oever, Job Coach 

"Een praktische bruikbare cursus, met veel handvaten voor een belangrijk probleem in de 

fysiotherapie/zorg."  

Henk Nieuwenhuijzen, Fysiotherapeut 

"Trainer is meegaand en veert mee met de behoeften van de groep."  

Karin Nieuwenhuijsen, Projectmedewerker 

"Ondanks dat je door veel oefenen pas echt goed wordt, heb je wel direct resultaat” 

 M. Brees, Fysiotherapeut 

"De kracht zit hem in de eenvoud."  

Kevin Hoegmakers, Personal Trainer & Docent LO 

"Maatwerk! Goed geluisterd naar wát wij zochten"  

Maggie van Schaik-de Bree, Fysiotherapeut  

"Je leert meer uit jezelf en een gesprek te halen!"  

Anke v.d. Elzen, Coordinator Claudicationet 

"Onmisbaar voor een fysiotherapeut."  

Margreet Koster, Fysiotherapeut 

 


