
 

Incompany cursus 2023 

De incompany training is zeer geschikt wanneer meerdere collega’s binnen uw organisatie of 

netwerk dezelfde leervraag of behoeftes hebben. De cursus kent een laagdrempelig karakter 

wat het mede interessant maakt als teambuilding activiteit. U betaalt een lager tarief omdat u 

zelf voor de locatie en lunch/consumpties zorgt. Daarnaast bespaart u op reistijd en reiskosten. 

 

De cursus Myofasciale vaardigheden en/of Musculoskeletal exercise kan door Jean-René’s 

healthcourses middels een incompany training verzorgd worden. De cursus is ontwikkeld voor 

fysiotherapeuten en is ook op aanvraag mogelijk voor trainers en/of osteopaten. 

 

Incompany cursus Myofasciale vaardigheden Musculoskeletal exercise 
 

Accreditatie KRF 6 punten  
register algemeen fysiotherapie, 
sportfysiotherapie en manuele 
therapie 

Keurmerk 7 punten 

KRF 7 punten 
Keurmerk 7 punten 

Contacturen 8 uur  8 uur 

Deelnemers Afhankelijk ruimte locatie  
Maximaal 12 

Afhankelijk ruimte locatie  
Maximaal 12 

Docent Jean-René Ruitenbeek Jean-René Ruitenbeek 

 

Voorwaarden die Jean-René’s healthcourses stelt bij een incompany training: 

✓ De locatie waar de cursus wordt gegeven beschikt over zowel theorie als praktijk 

mogelijkheden. 

✓ Voor het theoriegedeelte goed te kunnen aanbieden adviseren wij een ruimte waarin 

deelnemers kunnen zitten en waarbij gebruik gemaakt kan worden van een beamer.  

✓ Voor de praktijk goed aan te kunnen bieden adviseren wij een ruimte inclusief 

yogamatjes voldoende voor het aantal deelnemers  en voldoende bewegingsruimte 

rondom de mat.  

✓ Voor de cursus Myofasciale vaardigheden dient er een behandeltafel aanwezig te zijn. 

Ons advies is 1 behandeltafel per 3 deelnemers. 

✓ Lunch en drankconsumpties zijn niet inbegrepen en worden niet verzorgd door Jean-

René’s healthcourses. 

✓ Binnen een straal van 30 km van Jean-René’s healthcourses (Swalmen) worden er geen 

reiskosten berekend. Buiten een straal van 30 km worden er per km € 0,25 aan 

reiskosten berekend. 

Wanneer er aan bepaalde voorwaarden niet kan worden voldaan, nemen we contact op om 

naar alternatieven mogelijkheden te kijken. Mogelijk kan dit betekenen dat er een meerprijs 

in rekening wordt gebracht. 



 

 

 

Beschikbare dagen 

Zaterdag 09.00u – 17.00u 

Zondag  09.00u – 17.00u 

Tijden en dagen kunnen in overleg aangepast worden 

 

 

Prijsindicatie 

Groepen van max   6 personen €   895,- 

Groepen van max   9 personen € 1275,- 

Groepen van max 12 personen € 1495,-  

BTW vrijgesteld 

 


