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Willem van Rhenen is geboren op 11 december 1958 in Driebergen-
Rijsenburg. Hij behaalde in 1977 zijn diploma Gymnasium β aan het 
Revius Lyceum te Doorn. Na zijn studie geneeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam en diverse studentikoze werkzaamheden kreeg hij de 
kans om in 1988 als Relief Doctor in Lesotho (Zuidelijk Afrika) te werken. 
Bij zijn terugkeer in Nederland is hij vervolgens aan het werk gegaan als 
arts-assistent in het streekziekenhuis van Bennekom. In 1991 heeft hij de 
overstap gemaakt naar de bedrijfsgezondheidszorg bij de GGD in Ede en 
Zeist. In 1994 een nieuwe overstap, maar nu naar KPN Arbo. Door de 
overname van KPN Arbo door ArboNed N.V. werkt hij sinds 1998 binnen 
deze Arbo-dienst als bedrijfsarts en stafarts. Vanaf 2005 maakt hij als Chief 
medical offi cer deel uit van het directieteam.

Naast deze hoofdactiviteiten voor het reguliere werk heeft Willem van 
Rhenen in de loop der jaren diverse nevenactiviteiten uitgevoerd. De meest 
recente nevenactiviteiten zijn: secretaris werkgroep lifestyle NVAB (2002 – 
heden), Stecr correspondent (2004-2007), Gastdocent Corvu, NSPOH, Care 
& Cure, PSW, RPMS (1998 – heden) en trainer Stressmanagement (1998 
– heden). Verder was hij lid van de werkgroep “richtlijn alcoholmisbruik 
en afhankelijkheid” van het CBO (2005/2006), lid van de klankbordgroep 
van Stress Impact van TNO Arbeid (2004), lid van de klankbordgroep ten 
behoeve van onderzoek Universiteit Maastricht in opdracht van UWV: 
“arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en etniciteit” (2002 – 2004), lid 
van de werkgroep richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de NVAB 
(2005), lid van de werkgroep herziening richtlijn psychische klachten van 
de NVAB (2005-2007), lid van de werkgroep “handelen van de bedrijfsarts 
bij psychische klachten” van de NVAB (2000) en mag hij regelmatig 
diverse presentaties geven met wellicht als hoogtepunt een presentatie 
op het 10e internationale congres voor “the International Commission for 
Occupational Health” in Amsterdam (2002).
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