
 

Na 25 jaar met veel enthousiasme in het onderwijs gewerkt te hebben, ben ik een nieuwe 

weg ingeslagen. Doel van mijn bedrijf Creative Moves; coaching en innovatief advies, is 
het in beweging brengen van organisaties en mensen in organisaties. Hiervoor gebruik ik 
creatief denktools en de Jump Movement methode. 

In eerste instantie heb ik me vooral gericht op leerkrachten en docenten. Rondom me 
heen zag ik steeds meer collega’s uitvallen. Ik wilde dit kwaliteitsverlies tegengaan. 

Daarom ontwikkelde ik de Leerkracht APK; de Actieve Professionele Kans om enthousiast 
te werken tot je pensioen.  
 

Toen ik in de zomervakantie de website van Time 2 Control tegenkwam en contact opnam 
met Annemieke, ontdekte ik dat ik niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor 
scholieren en studenten een rol kon vervullen als motivatietrainer/coach. Het een 

versterkt het ander. Een docent die gemotiveerd is motiveert zijn studenten en de 
studenten die gemotiveerd zijn, motiveren de docent. 1 + 1 = 3 in zo’n geval, dus volgde 

ik de trainersopleiding “Snel leren = leuk leren”. 
 

Inmiddels ben ik met mijn eerste cursisten aan de slag gegaan. De resultaten mogen er 
al zijn. Ze zijn enthousiast, waardoor ik alleen nog maar enthousiaster word.  Behalve de 

inhoud van de cursus vind ik de persoonlijke begeleiding heel belangrijk. De cocktail van 
een goede cursus in combinatie met persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat de doelen 

van de cursisten ook daadwerkelijk bereikt worden. Verder is stimuleren van elkaar; leren 
van en met elkaar heel belangrijk. Daarom werken we ook in kleine groepjes.  
 

Met de cursus “Snel leren = leuk leren” help ik alle scholieren en studenten die in hun 

studententijd worstelen met tijd en andere studieproblemen. Of het nu brugklassers zijn 
die moeite hebben met het aanleren van woordjes, of examenkandidaten die veel tijd 

nodig hebben om door de vele boeken heen te komen, of scholieren die kampen met 
motivatieproblemen. Voor elke scholier/student kan “Snel leren = leuk leren” een 
meerwaarde zijn.  
 

Verder staat Creative Moves / Snel leren = leuk leren “De Peel”  klaar voor iedereen die 
een coach nodig heeft, om samen te ontdekken welke belemmerende overtuigingen 

overwonnen kunnen worden, zodat het glas halfvol in plaats van halfleeg wordt.  
Organisaties (bedrijven, scholen, non-profit) kunnen bij mij terecht voor visie- of 

verandertrajecten. Ik zorg ook voor energieboosts en verzorg workshops/cursussen 
creatief denken en snellezen en mindmappen. 
 

Kijk voor meer informatie op www.creativemoves.nl en 

www.facebook.com/SnellerenisleuklerenDePeel Vergeet deze niet te delen en te liken. 
Of informeer naar de mogelijkheden via info@creativemoves.nl of bel  06 40 95 37 30. 
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