CURRICULUM VITAE

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Email
Geboortedatum
Burgerlijke Staat
Nationaliteit

: Vincent Kortleve
: St. Hubertuslaan 21
: 3972 WT Driebergen-Rijsenburg
: 06-18475967
: vincent@viaperspectief.nl
: 12-07-1966
: gehuwd – 3 kinderen
: Nederlandse

Profiel
•
•
•
•
•

Unieke expertisemix op het gebied van fysiotherapie/manuele therapie, psychologie en
coaching, training en opleiding, .
Betrouwbaar, nauwkeurig, enthousiast en ‘lange adem’.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Emabel, rustig en sociaal in contacten met anderen.
‘Voorvechter’ van professionele gespreksvoering en menselijke bejegening als cruciaal
aspect van de fysiotherapie

Werkervaring
Docent
1990 tot 2006

Als docent werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam, bacheloropleiding
fysiotherapie. Verantwoordelijk voor het geven en ontwikkelen van
ondermeer: communicatie, presenteren, vergaderen, groepsdynamica,
tweegesprekken, anamnesegesprekken, integrale leerlijn fysiotherapie
(methodisch fysiotherapeutisch handelen in extremiteiten en
wervelkolom), methodische studie- en praktijk begeleiding,
studieloopbaancoaching, intervisiebegeleiding. Diverse functies in
onderwijscommissies. Tevens voorzitter van een landelijke
onderwijscommissie

Freelance Docent / Trainer
1998/99, 2004/5
Als trainer/docent betrokken geweest bij de verplichte scholingen
van het KNGF ‘Methodisch handelen’, ‘Communicatie’,’Verslaglegging’.
‘Directe toegankelijkheid fysiotherapie’.
2002 tot heden
Vanuit eigen onderneming ‘Viaperspectief’ actief als trainer/docent in
na- en bijscholingen fysiotherapie rondom de thema’s gespreksvoering,
persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering. Landelijk actief in
lezingen en workshops rondom de thema’s gespreksvoering en
coaching in de fysiotherapie. Bijdrage aan nationale (NL) en
internationale congressen Fysiotherapie.

2015 tot heden
2017 tot heden
2018 tot heden
Publicaties
2000 en 2001

2005
2012
2012
2014
2016
2018

Diverse geaccrediteerde nascholingen ontwikkeld en uitgevoerd zoals:
tweedaagse cursus ‘Gezamenlijke besluitvorming: een evidence based
benadering in gespreksvoering’, twee- en driedaagse cursus
‘Motiverende gespreksvoering’, tweedaagse cursus ‘Coachen op
gedragsverandering en zelfmanagement’, driedaagse cursus ‘Basis
beweegprogramma’.
Opdrachtgevers van Viaperspectief zijn ondermeer Transfergroep
Rotterdam, Scholing Randstadwest, Claudicationet, Nederlands
paramedisch instituut, Smarteducation, Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Regionaal genootschap fysiotherapie (diverse lokaties in NL),
Fys’Optima. Een overzicht van
klanten/opdrachtgevers van Viaperspectief is te vinden op
http://www.viaperspectief.nl/vincent_kortleve/reviews/
Gastdocent aan ‘die internationale Hochschule für Physiotherapie –
THIM’, Landquart, Schweiz.
Docent aan Bsc Physical therapy, SOMTUniversity / Maastricht
Universiteit
Gastdocent aan het postgraduaat Manuele therapie, Universiteit
Leuven
Auteur van het onderdeel ‘Cliëntgerichte communicatie en
samenwerking’ in het project ‘Zorg op maat’, een project van
hogescholen en het Nederlands Paramedisch Instituut voor het
ontwikkelen van onderwijsmateriaal.
Masterthesis ‘de Kracht van Communicatie in de Fysiotherapie’, thesis
in het kader van masterstudie Psychologie over competentiegericht
communicatieonderwijs in de bacheloropleiding fysiotherapie.
Auteur van het artikel ‘Shared decision making’ in Fysiopraxis, juli.
Achterlezer en participant in ‘denktank’ rond publicatie van het boek
‘Leefstijlcoaching. Kernvragen bij gedragsverandering’ door Maarten
Bijma en Max Lak. Uitgeverij BSL.
Auteur van het artikel ‘Van shared decision making naar shared
approach’ in Fysios uitgeverij Prelum.
Auteur van het leerboek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering’.
Uitgeverij Viaperspectief.
Auteur van het artikel ‘Patiënten met aspecifieke pijn beter helpen.
Over de complexe relatie tussen pijn en motivatie’ in Fysios, uitgeverij
Prelum.

Fysiotherapeut / Manueel therapeut
1988 - 1993
Werkzaam als fysiotherapeut in een praktijk voor fysiotherapie te
Nieuwerkerk aan den IJssel, ‘Berkhouwer en van Ooije’.
1993 - 2012
Werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut in
een praktijk voor fysiotherapie (eigen onderneming) in Driebergen,
‘Gezondheidscentrum Rijsenburg’. Initiator en uitvoerder van een multidisciplinair programma voor overgewicht en obesitas in de 1e lijn.
2012 - 2013
Werkzaam als fysiotherapeut/manueel therapeut in second opinions bij
verschillende vestigingen van ‘Health & Motion NL’.
2014 – heden
Werkzaam gedurende 2 dagdelen per week als manueel therapeut /
pijnexpert bij Instituut Fysiotherapie in Odijk.

Interesses
Gezondheidspsychologie, gespreksvoering , leefstjilverandering en gedragsverandering.
Chronische pijn. Persoonlijke ontwikkeling van fysiotherapeuten

Opleiding
HAVO (diploma - 1983)
Fysiotherapeut (1983 - 1988)
Manueel Therapeut (1990 - 1994)
Master of Arts Psychologie (1995 – 1998 / 2003 – 2004)
Professional Master Manuele Therapie (2008 - 2009)
MINT trainer certification (certificering als trainer motiverende gespreksvoering binnen MINT
Inc., het ‘Motivational interviewing network of trainers’ (2018)

