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Leergang Train de Trainer

“Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering.”



Unieke insteek!

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit stelt nieuwe eisen aan u en organisaties.
De leergang Train de Trainer, module open inschrijving, leidt u op tot (intern) trainer. U kunt als 
trainer een sleutelfiguur zijn bij het in en doorvoeren  van veranderingen in een/uw organisatie. 
Hierdoor worden veranderingen effectief en efficiënt geïmplementeerd en geborgd.

Voordeel voor u en uw organisatie

U ontwikkelt zich tot een junior trainer. Met behulp van groepsgewijze 
trainingen en individuele coaching gesprekken bent u in staat draagvlak te creëren ten behoeve 
van veranderingen en ontwikkelingen. U kunt na de leergang zelfstandig trainingen voorbereiden, 
uitvoeren en evalueren. U investeert  in de ontwikkeling van uw competenties en vergroot daarmee  
de slagingskans van veranderingen in organisaties.

Hoe werkt het?

Elke verandering gaat gepaard met weerstand. Het is belangrijk om hierop in te spelen. De leergang 
Train de Trainer leidt u op tot aanjager en inspirator van veranderingen. 
U ontwikkelt zich op gebieden als:
-  Communicatiestijlen
-  Presentatietechnieken
-  Draagvlak creëren
-  Omgaan met groepsdynamiek 
-  Feedback geven en ontvangen
-  Didactische vaardigheden.

Wat maakt de leergang Train de Trainer speciaal?

-  Een uitgebreide persoonlijke intake
-  Tijdens het gehele traject begeleiding door twee ervaren, betrokken en deskundige 
    trainers/coaches
-  De combinatie van groepsgewijze trainingen, intervisie en individuele coaching.
-  Door veel individuele aandacht een gegarandeerd groeiproces

Elke trainingsdag wordt afgesloten met (specifieke) opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd 
door de cursisten. Indien u specifieke wensen heeft, worden deze uiteraard meegenomen in het 
programma.

Wie zijn wij?

René Vermeulen en Eugène Klerkx zijn enthousiaste en gedreven trainers. We hebben ruime ervaring 
als trainer, coach, mentor en adviseur in zowel profit als non-profit sector. Onze werkwijze kenmerkt 
zich door een betrokken en persoonlijke aanpak. Wij zijn in staat mensen op een inspirerende wijze 
in hun kracht te zetten.



Train de Trainer biedt een open en veilige manier om didactische vaardigheden te trainen en te 
verbeteren. Vooral het bij elkaar brengen van mensen uit de diverse geledingen van de organisatie 
zorgt voor een energiegevende mix. Je leert niet alleen jezelf beter kennen maar ook je sensitiviteit 
voor de organisatie wordt weer verhoogd. 

Henk Hermsen, Vakspecialist Business Process Management

Wat ik erg leuk vind als interne trainer:
….. je blijft leren over je eigen “ik”, je leert collega-trainers kennen, je leert je eigen collega’s als 
interne cursisten kennen. Deze collega’s vinden het over het algemeen erg leuk om door collega’s 
(interne trainers) te worden getraind, kortom het mes snijdt aan verschillende kanten!

Peter-Paul Duijf, Trainer

Een groot pluspunt van ‘train de trainer’ is dat juist door de inzet van eigen mensen, betrokkenheid 
bij collega’s en de organisatie op ongekunstelde wijze ontstaat of wordt vergroot. En, niet 
onbelangrijk, ook de continuïteit is ermee gebaat, want je blijft elkaar (als collega’s) ook ná de 
trainingen tegenkomen. Zo houd je het gedachtegoed samen levend!

Margo Beijers, Raadsadviseur

Ik vind het train de trainer-traject een zeer waardevolle aanvulling voor mijn eigen ontwikkeling en 
vind het ook leuk dat ik hier ook voor de hele organisatie iets kan betekenen. Het is een echte win-
win. Daarnaast vinden de cursisten het prettig omdat ze meer het gevoel krijgen dat het vanuit de 
eigen mensen en visie gebracht wordt en niet van buitenaf bij medewerkers wordt opgelegd.

Hedwig van Baalen

Bouw een trainingsgroep langzaam op. Leuk was dat we elkaar als groep binnen deze “training” pas 
hebben leren kennen. Allemaal eenzelfde behoefte om collega’s verder te helpen en vaardigheden 
te ontwikkelen. Dit is pas echt “uit je comfortzone” komen. De vergelijking van “rode” en “groene” 
gedachten is zo herkenbaar. Als een training een goede feedback krijgt is het pas echt kicken. De 
combi van twee trainers per training is er ingeslopen, maar werkt stimulerend …. (á la voorbeeld van 
Eugène & René).  

Jack Opheij

De opzet van de training werkt drempelverlagend, is soms 
confronterend maar zeker verbindend en leuk door met collega’s 
gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om met nieuwe tools uit de 
training andere collega’s iets te kunnen meegeven over een 
gezamenlijk doel.

Marije van Hal
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Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan 
verwijzen wij u graag naar de website 

www.trainersinopleiding.nl 
U kunt ook mailen naar info@trainersinopleiding.nl 

of bellen naar Eugène Klerkx (06-4831 3831) en
René Vermeulen (06-3658 8896). 
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