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Ik ben auteur van het boek Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een 
beperking. Dit boek is verschenen in 2014. 

Bij dit boek is een website gemaakt. Deze website is in 2019 geheel vernieuwd en biedt naast veel 
praktische tips, informatie over de visie en werkwijze van Active Support. Breng een bezoek aan 
www.activesupportnederland.nl 

IIn 2018 heb ik voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een presentatie gegeven in het 
kader van het CCE-Podium. Deze presentatie gaat over coachen van begeleiders. Hoe? Door het stellen 
van de juiste vragen. De video-opname van deze presentatie is hier te zien.

PUBLICATIES

Ik ben Martin de Vor, geboren in 1959 te Maarssen en tegenwoordig woonachtig aan de rand van bos 
en hei in Hilversum. Ik heb Pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam en ben vervolgens tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior-gedragskundige 
werkzaam geweest. Ik sta geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog-BIG, 
Orthopedagoog-generalist-BIG en NIP/NVO-supervisor. Vanuit die achtergrond ben ik thans actief als 
consulent, docent en supervisor. 

IIk loop enkele keren per week hard, ik maak tochten op de racefiets of mountainbike en fiets 
daarnaast graag lange afstanden door Europa. In de zomer zeil ik op de Loosdrechtse Plassen en in de 
winter is een skivakantie in de Alpen vaste prik.

Bij de plaatselijke atletiekvereniging ben ik betrokken bij de aangepaste atletiek om sporten voor 
kinderen en jongeren met een beperking mogelijk te maken. Wil je weten hoe dit gaat?
Klik hier voor een impressie.

IIk woon in een huis wat in 2018 in een collectief project is gebouwd en volledig op de toekomst is 
voorbereid; optimaal geïsoleerd, met vloerverwarming, warmtepomp en warmterugwininstallatie en 
de stroom komt van zonnepanelen. Ik ben getrouwd, onze twee zonen zijn volwassen en wonen 
zelfstandig.

even voorstellen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=eA1q9tEbJrQ&feature=emb_logo
https://cce.nl/video/coachen-op-inhoud
www.activesupportnederland.nl


VISIE

Een studiereis in de jaren negentig naar de Verenigde Staten heeft mijn visie op de 
ondersteuning van mensen met beperking gevormd. Ik heb daar mooie voorbeelden gezien van 
de deelname van mensen met een beperking aan de lokale gemeenschap. Mijn visie is 
sindsdien gebaseerd op een inclusieve samenleving. Dit betekent voor mij een samenleving 
waar niemand wordt uitgesloten en waar iedereen een kans krijgt om deel te nemen, ongeacht 
wie je bent, waar je vandaan komt of welke beperking je hebt. Dit geldt voor wonen, werken, 
dagbesteding en school.

STUDIE

Na een studie Pedagogische wetenschappen, heb ik diverse vakinhoudelijke opleidingen 
gevolgd gericht op diagnostiek en behandeling. Hierbij stond in het bijzonder het duiden van 
probleemgedrag centraal, evenals het coachen van teams, het geven van supervisie en het 
creëren van een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking.

Tijdens mijn studietijd heb ik gewerkt als begeleider in een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Baarn. Vervolgens heb ik stage gelopen bij de 
onderwijsbegeleidingsdienst in Amsterdam, aansluitend ben ik aan het werk gegaan als 
schoolbegeleider in Amsterdam-West. Omdat de ondersteuning aan mensen met beperking mij 
bleef trekken, heb ik na verloop van tijd de overstap gemaakt naar een baan als 
gedragskundige in de gehandicaptenzorg. In deze sector heb ik jarenlang voor twee 
verschillende instellingen in ‘t Gooi en Utrecht gewerkt. Bij de laatste instelling ben ik 
onondermeer praktijkopleider voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en 
vakgroepvoorzitter geweest. Momenteel ben ik werkzaam vanuit mijn bureau dV Support als 
consulent, docent en supervisor.

WERKERVARING



COMPETENTIES

Als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise word ik benaderd met vragen 
waar ernstig probleemgedrag een rol speelt. Vraagstukken zijn afkomstig uit de GGZ, 
onderwijs en de gehandicaptenzorg. Mijn uitgangspunt is dat de context een bepalende factor 
voor gedrag van mensen. Door de context te beïnvloeden komt gedragsverandering tot stand. 
Daarvoor is een brede kijk nodig.

CONSULENT

Mijn doelgroep voor het geven van cursussen bestaat uit vooral gedragskundigen.
Mijn cursussen worden aangeboden via PAO-psychologie, King-nascholing en het CCE.
Ook geef ik incompany cursussen rechtstreeks in opdracht van diverse instellingen voor zorg 
en onderwijs. Een greep uit de titels van mijn cursussen:

  Handelingsgericht coachen; in deze cursus staat het coachen op basis van inhoudelijke    
       doelstellingen centraal.

    Oplossingsgerichte therapie; in deze doelgerichte cursus ligt de focus niet op problemen           
     maar op oplossingen en een positief toekomstperspectief. 

  Probleemgedrag in context; probleemgedrag wordt gevormd, in stand gehouden en     
       versterkt door factoren in de context. Deze cursus biedt mogelijkheden om de context           
       zodanig te beïnvloeden dat probleemgedrag afneemt.   
 
  Active Support; zie dit interview           

    Activerende gespreksvoering; in deze cursus gaat het om gesprekstechnische interventies   
  teneinde de invloed van mensen met een licht verstandelijke beperking te vergroten. 

  Didactische vaardigheden; deze cursus ondersteunt de gedragsdeskundige in de stap
     naar docent of trainer. 

  Positieve psychologie; zie dit interview
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docent

Ik geef individuele- en groepssupervisie voor onder meer voor de opleidingen tot 
GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist en schoolpsycholoog. In de supervisie staat de 
professionele en persoonlijke ontwikkeling van de supervisant centraal. Deze ontwikkeling 
wordt geëvalueerd aan de hand van door de supervisant opgestelde doelen. Met behulp van 
casuïstiek, spel, video en analysemodellen wordt aan de doelen gewerkt. 

supervisor

https://pao.nl/artikelen/meer-eigen-invloed-ervaren-voor-clienten-en-professionals-in-de-zorg/
https://pao.nl/artikelen/positieve-psychologie/


DIT ZEGGEN ANDEREN OVER MIJ

  Een ervaren docent met veel voorbeelden die goed kan inspelen op de vragen die gesteld   
   worden.

  Voelt de groep goed aan, maakt het praktisch en een goede uitleg. Laat de groep vooral      
  denken en werken. 

  Leuke en afwisselende wijze van cursus geven.
 
    Heel kundig en prettig in het contact.

  Martin kent de inhoud van ons werk goed waardoor alles goed aansluit.

  Martin zorgt ervoor dat de sfeer altijd veilig is. Hij is ‘mister oplossingsgericht vragen      
       stellen’. Dat maakt dat je voortdurend ‘modeling’ voorgeschoteld krijgt en dat werkt.
  Hij is respectvol naar alle cursisten en zo heeft iedere cursist een waardevolle inbreng.

  Enthousiasmerend, kritisch en didactisch sterk.

*

*

*

*

*

*

*


	CV-M-DE-VOR-COVER-PG_FINAL
	CV-M-DE-VOR_29-04-20
	CV-M-DE-VOR_18-04-20
	CV-M-DE-VOR_18-04-20_PG
	CV-M-DE-VOR-PG_FINAL_14-04-20
	CV-M-DE-VOR_PAGE1-FINAL
	CV-M-DE-VOR_PAGE2-FINAL



	CV-M-DE-VOR_PAGE3
	CV-M-DE-VOR_18-04-20
	CV-M-DE-VOR_18-04-20_PG
	CV-M-DE-VOR_PAGE4-FINAL




