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Projectmedewerker NOC*NSF, afdeling Sport en Gezondheid
*opzetten en uitwerken van projecten die als doel hebben inactieve volwassenen aan te zetten
tot gezond bewegingsgedrag.
*projecten:
-Volwassenen in Beweging
-55+ in Beweging
-Fietsen naar het werk
-Sportief wandelen

Inspanningsfysioloog Neomed Den Haag
*afnemen van inspanningstesten bij sporters
*begeleiden van sporters
*advies geven aan chronisch zieken over sportbeoefening
*adviseren en voorlichten van bedrijven op het gebied van gezondheid, mede gebaseerd op
testresultaten van de werknemers

Projectleider Sport voor Ouderen, Sportraad Zuid-Holland
*adviseren van gemeenten, provinciale sportbonden, sportverenigingen en
welzijnsinstellingen over sportstimulering van 55-plussers
*begeleiden van projecten van de bovengenoemde instanties
*adviezen geven inzake de opleiding van vrijwilligers in de sport
*organiseren van cursussen en themabijeenkomsten voor vrijwilligers in de sport over onder
andere bestuur en organisatie
Adviseur/beleidsmedewerker sport (VWS)
*ontwikkelen van beleid inzake topsport en internationale aangelegenheden in de sport
*adviseren over subsidieverlening aan sportbonden en NOC*NSF
*voeren van overleg met sportbonden en NOC*NSF over het door deze instanties gevoerde
beleid
*schrijven van speeches voor de staatssecretaris voor Sport
*voorbereiden van deelname van de staatssecretaris aan sportministersbijeenkomsten

Consulent sportbegeleiding bij ‘Henk-Jan Zwolle Sportadvisering & begeleiding’
*organiseren van sportprojecten gericht op breedtesport
*begeleiden van topsporters, zowel op mentaal als inspanningsfysiologisch gebied
*doen van praktijkgericht onderzoek in opdracht van NOC*NSF en/of sportbonden

Beleidsmedewerker Sport bij het stadsdeel Amsterdam-Noord
*verzamelen en samenvatten van relevante literatuur op het gebied van sportdeelnamecijfers
*schrijven van een beleidsnota sport
*schrijven van een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een indoortopsportcentrum
*contact houden met sportverenigingen
*ontwikkelen en afnemen van enquêtes
*organiseren van themabijeenkomsten/presentaties

Inspanningsfysioloog bij het Bureau Fysieke Meting en Evaluatie van de Koninklijke
Luchtmacht te Soesterberg.
*afnemen van laboratoriumtesten (VO2max, Wingatetest, kracht) bij militairen.
*schrijven van trainingsrichtlijnen.
*ontwikkelen van veldtesten om op een makkelijke, snelle en goedkope manier de fysieke
fitheid van de militair in kaart te brengen.
*onderzoek doen naar de belasting/belastbaarheid van specifieke functies binnen de
luchtmacht.

Inspanningsfysioloog bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
*verzorgen van de voetbalconditionele begeleiding van de Nederlandse teams
*plannen van trainingskampen
* binnen de trainerscursussen trainers leren om te gaan met belasting/belastbaarheid en
handvaten geven om tijdens een training de intensiteit en de arbeid/rustverhouding te
bewaken.
*op basis van vragen uit de praktijk antwoorden vinden die resulteren in een betere
voetbalconditionele begeleiding van voetballers.

Projectleider 'Voorlichting topsport' bij het NeCeDo
*ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen over ‘sport zonder gebruik van dopinggeduide
middelen’ en onderzoeken van houding en kennis van (top)sporters mbt doping
*organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het geven van voorlichting aan groepen
(top)sporters en hun coaches, (para)medische begeleiders en ouders, overige begeleiders)
*voeren van de eindredactie van een nieuwsbrief
*organiseren en leiden van cursussen voor dopingcontrole-officials

Beleidsmedewerker bij de Gemeente Amsterdam, afdeling Sport & Recreatie
*organiseren van grote sportevenementen (EK Voetbal)
*themabijeenkomsten voorbereiden voor de wethouder
*nota's schrijven voor sport in Amsterdam (sportstimulering)

Arbo-adviseur bij ArboUnie Amsterdam e.o.
*beantwoorden van vragen van bedrijven over Arbo, specifiek op het gebied van de
ergonomie
*uitvoeren van werkplekonderzoek (van beeldschermwerkers, lassers, heftruckchauffeurs en
anderen)
*uitvoeren van risico-inventarisaties
*geven van voorlichting over RSI, houding en beweging

Onderzoeker/adviseur bij TNO-Arbeid (Ergonomische Innovatie)
*analyseren van knelpunten op het gebied van fysieke belasting
*aanbieden van oplossingen voor gesignaleerde knelpunten
*uittesten van aangedragen oplossingen
*ontwikkelen van meetmethoden voor fysieke belasting
*opstellen van normen/richtlijnen voor fysieke belasting

Inspanningsfysioloog High Five Health Promotion
*opstellen van trainingsschema’s in het kader van bedrijfsfitnessprogramma’s en voor
fitnesscentra
*doen van onderzoek naar effecten van trainingsprogramma’s en fitnessapparaten
*opleiden van fitnessinstructeurs
*ontwikkelen van softwareprogramma’s voor registratie en fancy weergave van de
vorderingen van de deelnemers
*controleren van de kwaliteit van de producten die het bedrijf levert

Arbo-coördinator Slotervaartziekenhuis
*uitvoeren van werkplekonderzoek en adviseren over inrichting van werk- en zitruimtes
*coördineren van de projectgroep ‘fysieke belasting’
*opzetten en coördineren van de bedrijfshulpverlening
*op schrift stellen van de te volgen procedures bij het melden van een ongeval
*voorlichting en informatie geven over Arbozaken via het “Slotervaart Magazine”

Junior onderzoeker bij het Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid
*inventariseren van literatuur op het gebied van fysieke arbeidsbelasting, belastbaarheid en
gezondheid van huisvuilbeladers en brandweerpersoneel
*opzetten van het onderzoek
*verrichten van gerichte interviews of ‘veldmetingen’ in het kader van het onderzoek
*schrijven van artikelen of rapporten

Medewerker Stichting Bureau Beroepsziekten – FNV
*onderzoeken of de gezondheidsklachten van een cliënt mogelijk veroorzaakt zijn door de
aard van de werkzaamheden en vastleggen van de bevindingen in een rapport
*in de literatuur of in medische dossiers bewijsmateriaal verzamelen voor het bestaan van
zo’n relatie
*onderzoeken van de arbeidsomstandigheden waaronder iemand zijn werk heeft verricht dmv
foto’s van de werkplek, getuigenverklaringen of werkplekonderzoeken
*toetsen of de arbeidsomstandigheden aan de Arborichtlijnen voldoen

Onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid, team ergonomische innovatie
*opzetten en uitvoeren van onderzoek tbv kennisontwikkeling
*advies uitbrengen over (her)ontwerp van de werkplek of organisatie
*gesprekken voeren met klanten
*presenteren van resultaten op symposia/congressen
*schriftelijk rapporteren over resultaten

Onderzoeksleider bij het instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, EU
*doen van onderzoek naar de effecten en kosteneffectiviteit van vroege werkhervatting bij
werknemers met a-specifieke klachten aan het bewegingsapparaat
*uitwerken van het onderzoeksprotocol, omschreven begrippen definiëren, meetinstrumenten
ontwerpen/verfijnen, protocol voor dataverzameling opzetten.
*coördineren van de dataverzameling en eventueel protocollen bijstellen of wijzigen
*data analyseren en conclusies formuleren, publiceren en implementeren

Adviseur Arbeidsomstandigheden Arbo Unie Haarlem
*uitvoeren van risico-inventarisatie en evaluatie in de sector Midden en Klein Bedrijf, Bouw
en Wegvervoer
*uitvoeren van werkplekonderzoeken, met name adviseren over ergonomische inrichting en
hulpmiddelen en opstelling en instelling van werkplek
*geven van voorlichting over fysieke belasting en beeldschermwerk
*geven van nieuwbouwadviezen
Ergonoom/bewegingswetenschapper bij ArboNed, locatie Hoogovens.
*oplossen van vraagstukken op het gebied van energetische, mechanische en thermische
belasting
*geven van voorlichting over RSI
*advies uitbrengen over nieuwbouw aan de hand van bouwtekeningen; specifiek aandacht
geven aan gezondheidkundige aspecten
*opstellen van offertes
*onderhandelingen voeren met de klant

Projectmanager bij Hoechst-Marion-Roussel
*informatie verstrekken over medicijnen aan artsen (‘sales’ functie)
*organiseren en uitvoeren van na- en bijscholingscursussen voor artsen
*begeleiden van studies naar medicijnen (de studies worden uitgevoerd door artsen)

Clinical trial monitor
*begeleiden van klinisch geneesmiddelenonderzoek op het gebied van respiratoire
aandoeningen
*onderhouden van het contact tussen de onderzoekers en het moederbedrijf (in Duitsland)
*bijhouden van de voortgang van de diverse onderzoeksprojecten en daarover rapporteren
*regelmatig monitoren van de onderzoekscentra in de ziekenhuizen
*opleiden van artsenbezoekers

Artsenbezoeker/rayonmanager orthopedie
*bezoeken van orthopedisch specialisten en revalidatieartsen en hen informeren over de
producten van het bedrijf
*productinformatie en voorlichting geven aan medische speciaalzaken en orthopedische
instrumentmakers
*verzorgen van presentaties voor artsen

Clinical Research Associate (CRA) IsoTis NV, Bilthoven
*coördineren van klinische studies op het gebied van orthopedie en kaakchirurgie
*schrijven van een onderzoeksprotocol en opzetten van een studie
*controleren of de rechten en het welzijn van de patiënt gewaarborgd zijn
*er op toe zien dat arts en opdrachtgever zich houden aan wetten en richtlijnen
*aanwezig zijn op de OK om advies te kunnen geven en om praktische problemen te
signaleren die de arts tegenkomt tijdens de uitvoering van de operatie.

Rayonmanager bij Glaxo Smith Kline.
*managen van een rayon op het gebied van pulmonologische producten.
*interpreteren en analyseren van omzetcijfers en hier de strategie op aanpassen.
*voorlichten van long-, kinder-, KNO- en huisartsen omtrent de laatste stand van zaken
rondom de producten.
*organiseren van symposia, nascholingscursussen, round tables en bijeenkomsten met artsen.
*begeleiden en coachen van beginnende rayonmanagers

Psychomotorisch therapeut
*geven van PMT aan bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis
*verrichten van observaties ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling
*opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandelplan
*verder ontwikkelen van de PMT voor demente bejaarden

Psychomotorisch therapeut binnen kliniek Overwaal
*komen tot een behandelplan van een patiënt met complexe angst of dwangstoornissen
*opstellen van psychomotorische behandelingen in zowel groepsverband (zwemgroep,
bewegingsgroep en ontspanningsgroep) als individueel
*samen met de patiënt de behandeling evalueren
*rapporteren over het verloop van de PMT in multidisciplinair verband
*verzorgen van schriftelijke rapportages van de PMT

Psychomotorisch Therapeut bij kinder- en jeugdtraumacentrum Aerdenhout
*geven van groepstherapie aan seksueel misbruikte kinderen
*begeleiden van ouders
*verrichten van diagnostiek
*verzorgen van lezingen en trainingen aan personen die beroepsmatig met
kindermishandeling te maken hebben
*verrichten van onderzoek naar de effecten van het therapie-aanbod

Psychomotorisch therapeut bij het Dercksen Centrum, Amsterdam
*geven van psychomotorische therapie in een dagbehandelingscentrum aan cliënten met
psychische en/of psychosociale problemen
*met cliënten mentorgesprekken houden en hun gezinsgesprekken bijwonen
*behandelplannen schrijven en deelnemen aan cliëntvergaderingen
*schriftelijk rapporteren over cliëntcontracten

Psychomotorisch therapeut bij Curium (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie)
*een bijdrage leveren aan de behandeling en diagnostiek van kinderen tussen 4-18 jaar die
zijn opgenomen in de kliniek of dagbehandeling krijgen.
*verslaglegging tbv kindbesprekingen en deze besprekingen bijwonen
*teamoverleg PMT voeren

Docent Opleiding Fysiotherapie
*geven van hoorcolleges en werkgroepen anatomie en kinesiologie
*begeleiden van afstudeeropdrachten
*coördineren van de begeleiding van afstudeeropdrachten
*als lid van de stuurgroep ontwikkelen van probleemgestuurd onderwijs (PGO)
*begeleiden van PGO-groepen (‘tutor’)

Docent bij de Faculteit der Bewegingswetenschappen
*opzetten en geven van de eerstejaars cursus ‘Wetenschappelijk Rapporteren’
*opzetten en geven van de derdejaars cursus ‘Inspanningsfysiologie’
*begeleiden van studenten bij het schrijven van hun scriptie
*organiseren en begeleiden van inspanningsfysiologische practica
*organiseren van de werkbesprekingen waar studenten hun stage- en scriptievoorstel en
eindverslag van hun stage en scriptie presenteren

Docent fysiologie aan de Hogeschool van Utrecht, afdeling Cesar-therapie
*hoorcollege geven en mc-tentamens maken
*studenten begeleiden bij het schrijven van een scriptie
*bijdragen aan curriculumontwikkeling en screenen van nieuwe studieboeken
*coördineren van modules in het kader van PGO
*begeleiden van studenten in het samenwerkingsverband tussen de HvU en TNO-Arbeid bij
hun onderzoekstage

Docent bij de Hogeschool van Amsterdam, afdeling Oefentherapie Mensendieck
*vormgeven leerplan-eindtermen
*ontwerpen en begeleiden van lesprogramma's.
*volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
*voorzitten van een externe opleidingsadviesraad (waakt over inhoud van het curriculum)
*beschrijven van het beroepsbeeld van de opleiding

Docent bij de Werkgroep Docentenopleiding van de FBW
*onderwijs geven aan aankomend docenten in het HBO met als achtergrond
Bewegingswetenschappen of een studie in het Hoger Gezondheidszorg onderwijs
*de voorwaarden scheppen voor studenten om kennis, inzichten, vaardigheden en attituden te
verschaffen die nodig zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs
*studenten begeleiden in de stage en lesbezoeken afleggen
*coördineren van de cursus ‘Presenteren van onderzoek’ van de FBW

Beleidsmedewerker Regionaal Indicatieorgaan (RIO) Zaanstreek
*beoordelen of mensen in aanmerking komen voor opname in een verzorgings- of
verpleeghuis
*adviseren of personen thuiszorg nodig hebben
*adviseren over aanspraak op WVG (Wet Voorziening Gehandicapten)

Hoofd afdeling Gezondheidsvoorlichting van de GGD in Noord-Friesland
*opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten, variërend van voorlichting over voeding en
preventie van doping- en softdrugs gebruik tot cursussen ‘stoppen met roken’.
*ontwikkelen van gezondheidsbeleid voor gemeenten in de regio
*zorgdragen voor de PR van de GGD
*afstemmen van projecten op activiteiten van andere organisaties (Thuiszorg, RIAGG).

Consulent Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
*voeren van intakegesprekken met personen die aanspraak maken op voorzieningen voor
gehandicapten.
*beoordelen van de aanvragen en daarover advies uitbrengen
*aanvragen van offertes en selecteren van voorzieningen voor de cliënt (van rolstoel tot
woningaanpassing)
*voorstellen doen tot wijzigingen van het gemeentelijke verstrekkingsbeleid

Beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging Voor Reumatologie (NVR)
*organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en bijeenkomsten
*leidinggeven aan het secretariaat van de NVR
*opstellen van (delen van) beleidsnotities
*als ambtelijk secretaris van diverse commissies, werkgroepen en projectteams van de
vereniging bijdragen aan de samenhang tussen de verschillende activiteiten van de NVR

Arbeidsdeskundige Uitkeringsinstelling voor Sociale Zekerheid
*onderzoeken tot welke werkzaamheden iemand fysiek en/of psychisch (nog) in staat is
*overleg voeren met werknemer/werkgever/Arbodienst/verzekeringsarts
*vaststellen van het uitkeringspercentage waarop iemand recht heeft
*rapport uitbrengen aan het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen

Onderzoeker/epidemioloog GGD-Eindhoven
*analyseren van bestaande gegevens over ziekte, ongelukken, opnames ed
*verzamelen van gegevens dmv gezondheidsenquêtes
*aangeven van trends en risicogroepen
*evalueren van gezondheidsbevorderende maatregelen
*er voor zorgen dat het gemeentelijk gezondheidsbeleid gebaseerd is op epidemiologische
gegevens

Onderzoeker Nederlands Paramedisch Instituut
*ontwikkelen van standaarden (richtlijnen) voor ergotherapeuten
*opstellen van programma van eisen waaraan een registratiesysteem van de patiëntenzorg
moet voldoen
*ontwikkelen van registratieformulieren voor paramedici
*contact onderhouden met de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie

Junior onderzoeker Instituut Huisartsgeneeskunde, Erasmus Universiteit
*contacten leggen en onderhouden met ruggordelfirma en met management thuiszorg
*werven van deelnemers aan onderzoek naar de bereidheid om gebruik te maken van
ruggordels bij werknemers in de thuiszorg dmv posters en presentaties
*ruggordels aanmeten en vragenlijsten afnemen
*gegevens invoeren en analyseren
*schrijven van wetenschappelijk artikel en diverse rapporten

Bewegingsdeskundige bij een afslankinstituut
*begeleiden van mensen die willen afvallen
*voedingsadviezen verstrekken
*geven van lessen fysiologie en biomechanica aan de managers van alle filialen
*organiseren van trainingsdagen voor de medewerkers van het bedrtijf
*schrijven van stukken in de personeelskrant en maken van informatiefolders voor klanten
*themadagen organiseren voor de klanten

Onderzoeker/testassistent bij het Jan van Breemen Instituut in Amsterdam
*afnemen van (neuro)psychologische tests als onderdeel van de intake van chronischepijnpatienten
*opstarten van onderzoek met de uitkomsten van (neuro)psychologische tests
*in samenwerking met podotherapeuten een onderzoek uitvoeren naar de betrouwbaarheid
van voetdrukmetingen

Assistent in Opleiding (AIO) bij de Faculteit Werktuigbouwkunde (sectie mens-machine
systemen) van de TU Delft
*onderzoek doen naar de instrument-weefselinteractie ten behoeve van het ontwerpen van
nieuwe instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie
*opzetten en uitvoeren van experimenten
*verwerken van de data en verslag doen over de bevindingen in tijdschriften en op congressen
*volgen van onderwijs

Assistent in Opleiding bij de Faculteit der Bewegingswetenschappen
*literatuur bestuderen en problemen uit de literatuur bespreken
*een neuraal netwerk formuleren dat op basis van visuele en bewegingsgerelateerde
informatie stuursignalen genereert voor het spier-skelet systeem
*experimenten bedenken en uitvoeren ter vergelijking met het model
*bevindingen opschrijven in wetenschappelijke artikelen en presenteren op congressen
*stagestudenten begeleiden

Onderzoeker Katholieke Universiteit Brabant, Faculteit Sociale Wetenschappen
*onderzoek opzetten en uitvoeren op het gebied van waarden en normen in de sport
*college geven
*begeleiden van stages en scripties
*als secretaris van het onderzoeksprogramma: voorbereiden van vergaderingen, stukken
schrijven, contact met subsidiegevers onderhouden

Assistant in Opleiding (AIO) bij het EMGO Instituut aan de VU
*uitvoeren van literatuuronderzoek mbt klachten aan het bewegingsapparaat en de
determinanten die veranderingen in de klachten bepalen
*maken van vragenlijst, informatiebrochure en promotiemateriaal
*beheren van de proefpersonendatabase
*schrijven van wetenschappelijke artikelen
*congressen bezoeken (en daar presentaties houden)

Onderzoeker VU-Medisch Centrum
*onderzoek doen naar actieve stabilisatie van de knie na een voorste-kruisbandletsel
*ontwikkelen van instrumenten om kracht en mobiliteit van knie en schouder te meten
*begeleiden van stagestudenten
*onderwijs geven aan basisartsen

Wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut (afdeling verslavingsmiddelengebruik)
*uitvoeren van de vierjaarlijkse peiling van rook- en gokgedrag en alcohol- en drugsgebruik
onder 22.000 leerlingen van 10-18 jaar
*trekken van de steekproeven, herzien van codeboek en vragenlijst
*uitzetten van de vragenlijsten
*verwerken van de resultaten en eindrapportage verzorgen

Wetenschappelijk projectmedewerker NeCeDo
*doen van onderzoek op het terrein van doping en daarover publiceren
*zorgdragen voor de wetenschappelijk onderbouwing van de adviezen die medewerkers van
het NeCeDo geven aan externe instanties

Wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling plastische chirurgie van het AMC
*opstellen van een onderzoeksprotocol voor de analyse van bewegingspatronen van de
spastische arm mbv 3D-video
*uitvoeren van spierfysiologische experimenten in de operatiekamer op een spastische spier
*analyseren van resultaten en schrijven van wetenschappelijke artikelen
*verzorgen van presentaties voor chirurgen en therapeuten
*schrijven van subsidieaanvragen

Onderzoekscoördinator Thermofysiologie bij TNO Technische Menskunde in
Soesterberg
*verwerven van opdrachten, genereren van voorstellen en bepalen van de kosten
*opzetten van onderzoek en uitwerken van onderzoeksresultaten
*beoordelen van rapportages en publicaties van de medewerkers van de
thermofysiologiegroep
*maken van urenplannen voor de medewerkers van de thermofysiologiegroep
*houden van voordrachten over onderzoek

Projectleider klinische studies bij TNO Voeding
*uitvoeren en coördineren van een klinische studie
*schrijven van artikelen op basis van de rapporten van uitgevoerde studies
*als expert informatie verschaffen over 'overgewicht, gewichthandhaving,
energiemetabolisme' en bijhouden van de literatuur op dit gebied;
*schrijven van onderzoeksvoorstellen voor klanten nav een onderzoeksvraag en opgeven van
de bijbehorende kostenschatting

Directeur van het bureau van de Nederlandse Basketbalbond (NBB)
*schrijven van nota's over het te voeren beleid van de NBB
*voorzitten van vergaderingen
*als ambtelijk secretaris van het bondsbestuur voorbereiden van bestuursvergaderingen en
zorgdragen voor de uitvoering van bestuursbesluiten
*vervullen van diverse bestuursfuncties zoals bij de Stichting Holland Basketbal en de
International Wheelchair Basketball Federation

Directeur van Multifit Bewegings- en Gezondheidscentrum
*aantrekken, intern begeleiden, sturen en motiveren van alle personeelsleden (schoonmakers,
bar- en baliemedewerkers en docenten)
* ontwikkelen van nieuwe fitnessactiviteiten
*ontwikkelen en zorgdragen voor de marketing van nieuwe fitnesstrainingsprogramma's
*zorgen voor het technisch beheer en de inkoop
*verzorgen van de administratie

Biomechanicus bij het Laboratory for Gait Analysis in Basel, Zwitserland
*organisatie voeren over laboratorium en het looplab draaiende houden
*loopanalyses bij patienten (70 % kinderen met cerebrale parese) uitvoeren.
*opstarten, uitvoeren en afsluiten van wetenschappelijke studies
*congressen bezoeken
*zorgdragen voor de ontwikkeling en uitbreiding van het looplab
*geven van voorlichtingen en demonstraties aan artsen, fysiotherapeuten e.d.

Zelfstandig ondernemer (Infomotion)
*lesgeven (bij opleiding Sportfysiotherapie)
*adviseren inzake trainingsprotocollen bij een fitnessbedrijf
*ontwikkelen van lesmateriaal voor de cursus Fitnesstrainer B
*voeren van de eindredactie van het tijdschrift Richting/Sportgericht
*schrijven van (inspannings)fysiologische teksten voor boeken

Vestigingsmanager van De Gezonde Zaak, centrum voor training en therapie
*begeleiden van de dagelijkse organisatie binnen het centrum, naleven van opgestelde
procedures en richtlijnen en voldoen aan de kwaliteitseisen
*het centrum in de omgeving positioneren door relatiebeheer met bedrijven,
gezondheidsinstellingen en regionale intermediairs
*de verantwoording dragen voor het budget en de omzet

