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Bijlage CV van CGM Mak inzake trainingstrajecten 

 

Trainingen persoonlijke ontwikkeling 

• Ik heb samen met een collega-trainer een aantal POD trainingen verzorgd (Praten over de dood, 
hoe doe je dat?). 
• Bij een zestal fuserende waterschappen in Noord-Holland (totaal 900 werknemers) heb ik 
gedurende een halfjaar meegewerkt aan een POP training (Persoonlijk Ontwikkelings Plan).  
• Als co-trainer was ik verbonden aan een aantal persoonlijke ontwikkelingstrajecten, zoals de 
training Van denken naar voelen en de training Versterken van persoonlijke daadkracht. 
• Als co-trainer was ik verbonden aan een IOP traject (Individueel Ontwikkel Plan) bij een 
middelgrote organisatie.   

Communicatie trainingen 

• De training communiceren met meer dan woorden heb ik verzorgd bij een grote non-profit 
organisatie. 
• De training communicatie voor de financieel specialist heb ik verzorgd bij een organisatie die 
financieel specialisten verhuurd. 
• Bij de training Digitaal rijbewijs voor ouders en kinderen was ik één van de trainers bij het project. 
Een project waarbij de eerste beginselen van de PC en diverse softwarepakketten aan de deelnemers 
werd aangeboden. 

Financieel economische trainingen 

• Ik heb meegedaan aan een financieel economische training voor makelaars bij een ROC instelling 
• In eigen beheer heb ik een groot aantal trainingen financieel economisch beleid voor de 
Ondernemingsraad verzorgd. 
• Als freelance trainer was ik gedurende een zestal jaren verbonden aan blooming, training, 
ontwikkeling en advies te Bergen. Ik heb voor hen een groot aantal ondernemingsraadtrainingen op 
gebied van financieel economisch beleid verzorgd. 
• Ik heb bij Regionale Thuiszorg in Alkmaar meegedaan aan een training financieel management voor 
managers in de Thuiszorg. 
• Ik heb een training financieel management verzorgd voor ongeveer 200 locatiemanagers bij 
Philadelphia, een zorginstelling voor gehandicaptenzorg 
• Tevens heb ik bij Philadelphia de opleiding locatiemanagers aan het (financiële) stuur verzorgd voor 
ongeveer 200 locatiemanagers 
• Ik heb bij Lijn5, een Jeugdzorginstelling, een training financieel management verzorgd voor 
ongeveer 10 locatiemanagers  
• Bij Amstelring in Amsterdam heb Ik een training financieel management verzorgd voor ongeveer 40 
managers en RVE-managers, voor de medewerkers van de afdeling HRM, voor de Ondernemingsraad 
en voor de centrale cliëntenraad 
• Bij diverse instellingen heb ik Excel-trainingen verzorgd op een drietal niveaus; beginners, licht-
gevorderden en gevorderden  
• Momenteel ben ik als freelancetrainer verbonden aan CP-FM in Den Haag. Momenteel zijn wij 
trainingen aan het voorbereiden voor medewerkers in de zorg op diverse niveaus 
 


