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PERSOONLIJKE GEGEVENS         
 

Naam:   Janine Molier-Bloot 

Geb. datum: 22 februari 1956 

werkadres: Notweg 38 

Postcode: 1068 LL Amsterdam 

Tel.:   06 33 617 681 

E-mail:  janine@beeldenwerk.nl  

BIG regegistratienummer: 79020035801 
 

 
OPLEIDING      

1968 -1974 Gymnasium ß 

1974 -1979 Doctoraalstudie Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam 

1983  Artsexamen 

1985 -1988 Bedrijfsartsenopleiding CORVU- IV, Amsterdam 

1988  Registratie als Sociaal Geneeskundige, tak Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

vanaf 1985 I.v.m. herregistratie-eisen t/m heden jaarlijks diverse na- en bijscholings- 

  activiteiten m.b.t. de bedrijfsgezondheidszorg (certificaten aanwezig) 

´01,´06 ,´11, ‘16: 1e , 2e  , 3e resp. 4e Herregistratie KNMG/SGRC): tot dec 2021 geldig 

2000 - 2003 Opleiding Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP)  

2003 - 2005 Opleiding Creatieve Vaardigheden bij SKE (St. Kreatieve Educatie) t.b.v.  

gebruik van creatieve werkvormen bij coaching/training 

2006  Masterclass ‘Integraal verzuimmanagement voor bedrijfsartsen’ (Falke&Verbaan) 

2007  NVAB-training visitator t.b.v. visitatie bedrijfsartsen i.v.m herregistratie 

 
WERKERVARING 

Vanaf 2008 Eigen bedrijf Beeldenwerk/ bedrijfsarts-trainer-coach, visitator NVAB, co-

auteur Arbokennisdossier (arbobeleid, preventiemedewerker, leidinggeven, het 

nieuwe werken t.b.v. van ministerie SZW) Als bedrijfsarts o.a. werkzaam 

(geweest) in horeca, amusementsector, bouw, zorg, bloemengroothandel, 

transport, mkb (ICT, productie,  dienstverlening).  

Vanaf 2007 Visitator tbv herregistratie collega/ bedrijfsartsen in opdracht van NVAB 

2004 - 2008 Hoofd/bedrijfsarts interne gecertificeerde Arbodienst van de Bloemenveiling 

Aalsmeer  

(loondienst 32 h/wk), met als taken:  

 Managen interne arbodienst; leiding aan 4 interne en 3 externe 

medewerkers  

 MT-lid HRM, mede beleid adviserend voor de bedrijfsvoering 

 Uitvoerend bedrijfsarts voor ca. de helft van de medewerkers 

2002 Freelance bedrijfsarts-trainer-coach t.b.v. beleggingsbank, penitentiaire 

inrichting, docentschap huis-/bedrijfsartsopleiding, projectleider in startfase 
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Richtlijnontwikkeling Klachten nek, schouder, arm/RSI voor Bureau Richtlijnen 

van de NVAB. 

1994 - 1995 Adviserend (verzekerings)geneeskundige UWV (ABP/USZO) districtskantoor 

Diemen. 

1987 - 1994 Uitvoerend bedrijfsarts bij grote en kleine Arbo-diensten in uiteenlopende 

sectoren: 

 Voedingsindustrie: centrale slagerij grootwinkelbedrijf, bakkerij, 

supermarktketen. 

 Industriële sector: afvalverwerking, grote verffabrikant, havenoverslag, 

kleinmetaal. 

 Gezondheidszorg: zorginstellingen, academisch resp. psychiatrisch 

ziekenhuis, 

 MKB branche: kappers- en opticienketen, garagebedrijven,  

 Overig: welzijnsstichtingen, kinderopvang, dierentuin. 

1988 - 1990  Beleidsmedewerker DG-Arbeid, Min. SZW: beleidsontwikkeling toxische stoffen 

in BGZ 

1987 - 1989  Onderzoek 'Gezondheidsrisico's chemische stoffen in de Grafische Industrie', 

Coronel Laboratorium, UvA, leidend tot het boek: Gezondheidsrisico’s in 

offsetdrukkerijen. ISBN 90-72734-03-3, uitgeverij Centraal Bureau Grafische 

Bedrijven, 1989 .  

1977 - 1984 Kandidaatsassistentschap respectievelijk Universitair Docentschap, vakgroep 

Anatomie & Embryologie met een onderwijstaak aan 1e tot en met 4e jaars 

geneeskundestudenten en onderzoektaak, leidend tot enkele wetenschappelijke 

publicaties. 

1970 – 1979 Diverse bijbanen in horeca, zorg t.b.v. bekostiging studie 

 
ERVARING IN VOORLICHTING, TRAINING EN COACHING 

 Bijdrage aan huisartsenopleiding via huisartseninstituten van VU en Erasmus Universiteit 

m.b.t. de samenwerking huisarts-bedrijfsarts. 

 Trainingen-op-maat ontwikkeld en gegeven aan leidinggevenden en personeelsfunctiona-

rissen in het voeren van verzuimgesprekken met zieke werknemers alsmede het coachen 

van leiding daarna. 

 Individuele coachingsgesprekken medewerkers met een (werk)probleem, ook t.b.v. 

outplacement. 

 In company-voorlichtingsessies ontwikkeld en gegeven aan werknemers over risico's en 

schade door lawaai op het werk, bij het werken met toxische stoffen in het algemeen en bij 

het werken met lood in het bijzonder; werken met reproductietoxische stoffen. 

 Verzuimtraining aan directeuren Basisscholen via AOB ism A van Eekeren, organisatie-

adviseur/ dramatherapeut 

 Coaching particulieren bij werkproblematiek mbv beeldende werkvormen 
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COMMISSIES 

2001 – 2014 Adviserend lid Medisch Toxicologische Commissie Chemiekaarten, die de 

redactie van het Chemiekaarten-project van TNO ondersteunt, adviseert en 

toeziet op de wetenschappelijke onderbouwing. 

1993 - 2001 Adviserend lid Gezondheidsraad ( 'Commissie WGD' . Deze commissie 

formuleert gezondheidskundige advieswaarden aan de minister inzake 

blootstelling aan toxische stoffen op de werkplek aan de hand van 

toxicologische rapporten. 

1991 - 1995  Lid van de OCB: werkgroep Onderzoekmethoden Chemische Belasting. 

1989 - 2000  Lid van de Contactgroep Chemie (CGC). 

1986 - 1998  Commissielid bijzonder fonds onderzoeksvoorstellen VNVA. 

 
BESTUURLIJKE ERVARING 

1980 - 1984 Lid Vakgroepsbestuur Anatomie & Embryologie, UvA. 

1984 - 1986 Bestuurslid Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA), regio 

Amsterdam. 

1984 - 1991 Secretaris redactiecommissie VNVA-krant (landelijk). 

1985 - 1988 Lid stuurgroep in Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen in Opleiding 

(LOSGIO). 

1987 - 1989 Voorzitter stuurgroep LOSGIO. 

1989 - 1994 Afgevaardigde NVAB in de LVSG van de KNMG. 

1991 - 1995 Initiatief en mede-oprichting en secretariaat kopers vereniging huiseigenaren. 

1999 - 2004 Medezeggenschapsraad Basisschool van dochter. 

2008 - 2012 Lid ouderraad St. Ignatius Gymnasium (school van dochter). 

 
LIDMAATSCHAPPEN 

2009 – heden ZBG-netwerk, vereniging voor zelfstandig werkende bedrijfsartsen 

2008 –2014 Vereniging Zelfstandige bedrijfsartsen (ZFB /NVAB) 

1983 - heden KNMG, LAD 

1985 - heden NVAB 

1984 -1998 Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) 

 
HOBBY’S 

 Creatief bezig zijn in beeldende vakgebieden (glas, textiel, keramiek’)  

 Opleiding costumière (diploma juni 2000), coupeuse. 

 Alt in Pauluskoor, Amstelveen (klassieke werken). 

 Bezoek concertgebouw / klassieke muziek. 

 Wandelen, fietsen in de natuur. 

 Zwemmen 


