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Zwaartepunt zoekt docenten aanpak fysieke belasting! 

 

Ben jij iemand met echte passie voor kwaliteit in zorg en wil je de fysieke 

belasting mee helpen aanpakken? Scholingsbureau Zwaartepunt zoekt 

enthousiaste, zelfstandige, bij voorkeur ervaren, docenten betreffende trainingen 

aanpak fysieke belasting.  

Wil je 2-3 dagen per week met uitzondering van de vakantieperiodes werken?   

Dan is werken bij Zwaartepunt iets voor jou! 

Wat vragen we van jou?  

Het verzorgen van: 

1. Geaccrediteerde ergocoach Zorg opleidingen van 6 dagen en 4 daagse icm 

onze recent Live gezette online leeromgeving, Leerpunt OnLine.  

2. Op maat trajecten en workshops rondom diverse thema’s gerelateerd aan 

aanpak fysieke belasting voor ergocoaches en zorgmedewerkers. 

3. Basis- en op maat scholingen aanpak fysieke belasting voor 

zorgmedewerkers.  

4. Ook trainingen voor ondersteunende diensten, huishoudelijke 

ondersteuners en kantoormedewerkers. 

5. Mogelijk het verzorgen van trainingen rondom het ziektebeeld obesitas, 1 

van onze specialisaties. 

 

Daarnaast onderhoud je contact en evalueer je de belangrijkste zaken die in de 

trainingen naar voren zijn gekomen met de betrokken organisatie. Je adviseert 

waar nodig betreffende implementatie en borging fysieke belasting.  

Helpen bij het ontwikkelen van online trainingen en bereidheid om mee te 

werken aan materiaal voor in Leerpunt OnLine 

Wat zoeken wij, zoveel als mogelijk, in 1 persoon?   

• Zelfstandige HBO opgeleide zorgprofessional. 

• Openstaan voor nieuwe andere visies, kennis en vaardigheden. 

• Ervaring in lesgeven betreffende aanpak fysieke belasting binnen diverse 

zorgsectoren, indien ervaring in ziekenhuis dan is dit zeer wenselijk.  

• Kennis hebben van en vaardig zijn in uitvoeren en overdragen van 

transfertechnieken en inzet van hulpmiddelen per mobiliteit van een client, 

• Affiniteit met praktisch toegepaste haptonomische principes.  

• Analytisch vermogen 

• Communicatief vaardig  

• Werkt bij voorkeur interactief en  sluit aan op  bekwaam- en bereidheid 

van deelnemers. Je confronteert mensen met hun valkuilen op een 

positieve ( humoristische) wijze en coacht hen tot ander gedrag door hun 

zoveel als mogelijk zelf tot inzicht te laten komen. 
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• Ervaring met ontwikkelen van training voor online leeromgeving en/of 

vaardig in bewerken van filmpjes/foto’s etc zou fantastisch zijn  

• Heeft beschikking over een auto en vindt het niet erg om te reizen 

• Wil zich in principe voor langere tijd binden aan Zwaartepunt 

 

Wat bieden wij? 

• Een actief team met gedreven mensen die elkaar inspireren, ondersteunen 

en motiveren. 

• Ruimte om jouw kennis en vaardigheden verder te verdiepen en te leren 

van andere docenten door het volgen van onze interne trainingen en 

training op maat. 

• Lesopzetten en lesmaterialen in Onlineleeromgeving, Leerpunt OnLine, en 

in de vorm van digitale bestanden staan tot je beschikking. 

• Printmateriaal zoals handouts, presentielijsten en verwerken van 

evaluaties deelnemers wordt door administratie van Zwaartepunt 

verzorgd. 

 

Nog enthousiaster geworden? Stuur een mail met je CV en de motivatie waarom 

jij denkt dat je goed bij Zwaartepunt past naar info@zwaartepunt.nl!!  

Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten en van jou te leren! 

 

Namens Team Zwaartepunt, 

Rianne Huijbregts 

Directeur en docent 
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