Onze trainers en spelbegeleiders
Koos Roseboom
Koos behaalde een master in philosophy of business aan de VU in Amsterdam
en volgde met succes een masters strategisch management. Tot het jaar 2000
gaf hij leiding aan instellingen actief op het gebied van maatschappelijke en
culturele dienstverlening. Sinds
Sinds 2000 is hij actief als zelfstandig adviseur en
procesbegeleider. In 2011 begon Koos met het bedrijf Morals at Work.
Work Morals
at Work verzorgt bijzondere integriteitspellen, trainingen en coaching voor
organisaties die integer gedrag van hun medewerkers willen stimuleren en een
integere cultuur
cultuu op het werk willen versterken

Niels Krummacher
Niels Krummacher is sociaal psycholoog en trainer. De basis van samenwerken
is voor hem open
open en nieuwsgierig met elkaar in gesprek gaan en het tot op
zekere hoogte eens zijn over dieper liggende waarden en thema's als
integriteit en diversiteit. Elkaar hierin zien en horen verstevigt het fundament
waarop teams en organisaties bouwen.
b
Niels ziet de spel-- en trainingsvormen
van Morals at work als een effectieve manier om dit gesprek aan te zwengelen
en zo te bouwen aan de basis van samenwerken.

Hans Stukart
Hans Stukart heeft aan de Universiteit van Amsterdam Wijsbegeerte
Wijsbege
en
Antropologie gestudeerd en zich daarbij gespecialiseerd in Sociale Filosofie en
Medische Antropologie. Vanaf 2003 toegelegd op integriteitsadvisering
integriteits
en training. Eerst bij Governance & Integrity Nederland en sinds 2007 als
eigenaar
eigenaar-directeur
van Dilemmics, www.dilemmics.com.. De diensten van
Dilemmics
Dilemmicszijn
zowel gericht oppreventie van integriteitsschendingen
egriteitsschendingen, als op
het versterken van het integer handelen van medewerkers en
leidinggevenden
leidinggevenden.

Wies van der Zee
In 2011 studeerde Wies af als theaterdocent. Sindsdien houdt ze zich bezig met
ontwikkeling van mensen op een (inter)actieve, creatieve wijze. In 2016 begon
ze aan een opleiding tot communicatie trainer bij De Galan school voor
training. Vanaf 2014 is zij actief als trainingsacteur bij Van Oss & Partners, een
bureau dat opleidingen biedt aan vertrouwenspersoon integriteit en
ongewenste omgangsvormen. In 2017 is ze gecertificeerd als
vertrouwenspersoon.

