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Effect van de scholing                                                                         
Opleiding en (bij-)scholing is belangrijk voor het op peil
houden van beroepsvaardigheden. Daarnaast is regelmatige
scholing goed voor de motivatie. Arbeidsvreugde wordt
erdoor verhoogd, teams werken beter samen en het heeft
een positieve invloed op het ziekteverzuim. Aan scholing
door externe trainingsbureaus hangt soms een fors
prijskaartje. Daarnaast zijn bureaus niet altijd op de hoogte
van specifieke werkvloersituaties en de cultuur van uw
organisatie. Scholing die wordt gegeven door interne
medewerkers heeft daarom grote voordelen. Maar niet
iedereen heeft van nature de juiste kwaliteiten om ook een
goede interne trainer te zijn. Sulis Training en Coaching
biedt scholing gericht op ontwikkeling van de juiste
vaardigheden om een goede training te ontwikkelen en uit
te voeren. Intern kan zo in de jaren erna, telkens worden
ingespeeld op specifieke scholingsbehoeften bij collega’s.

Hét antwoord
Vind u het belangrijk dat interne trainers specifieke
scholingswensen om kunnen zetten in een training-op-maat?
Dat zij deze op dusdanige manier kunnen geven, dat het
geleerde door uw medewerkers enthousiast en gemotiveerd
wordt uitgevoerd?  Hoe wordt omgegaan met weerstanden
en emoties? Dat de visie en missie van de organisatie wordt
omgezet in concrete handvaten voor uitvoerenden?
Een basistraining, waarin oefening met trainingstheorieën
over teamontwikkeling en diverse gesprekstechnieken,
afgewisseld worden met gebruikmaking van herkenbare en
motiverende praktijkvoorbeelden is hierop een antwoord.

Wat leren uw interne trainers?  
In deze scholing krijgen de deelnemers inzicht in
leerstrategieën van cursisten en hoe daar op een
motiverende manier op in te spelen. Het is voor iedereen
van belang te weten hoe onbewuste denkpatronen invloed
hebben op gedrag. Op wat voor manier gevoelens en
emoties daarin een rol spelen. Door dit eerst zelf te ervaren,
kan het geleerde effectief worden omgezet in een training of
workshop op maat. De scholing bestaat uit vijf hele dagen,
waarin wordt geleerd een algemene training uit te voeren.
In een verdiepende scholing van drie à vier dagen krijgt men
vervolgens handvatten aangereikt om een specifieke
training-op-maat te kunnen geven. Het thema van deze
verdiepende scholing kan door de organisatie van tevoren
worden aangegeven; uiteraard met advies van Sulis.

Doel en werkvormen
De basisscholing is
geschikt voor interne
trainers mét of zónder
trainingservaring. Door
onze onconventionele
manier van werken blijken
zelfs trainers met
jarenlange ervaring nieuwe

handvatten te krijgen om op een andere manier 'voor de
groep te staan'. Wij helpen levenservaring en kennis van
cursisten, te vertalen naar praktische werkvormen. 
Zo worden zij zelf het levende bewijs van de effectiviteit en
het belang van deze methoden en technieken. Huiswerk -
opdrachten vormen hier een middel toe. Een goede scholing
werkt echter het beste als deze onder supervisie in de
praktijk wordt getoetst. Na behalen van het certificaat
lopen de interne trainers gedurende minimaal vier
trainingen ieder mee met ons tijdens een scholing van
medewerkers. Gedurende deze supervisie nemen zij
gaandeweg onderdelen van deze scholingen over. In het
vervolgtraject vinden halfjaarlijkse intervisie bijeenkomsten
plaats waarin hun POT-plan en knelpunten in de uitvoering
worden besproken. Tevens bieden de intervisiebijeenkomsten
gelegenheid tot het volgen van verdiepende workshops. 

De Verdiepingsmodule kan als thema hebben: 
Wijkgericht Werken voor Thuiszorgteams; Op Weg naar een
Zelfsturend Team; Gesprekstechnieken voor Omgaan met
Grensoverschrijdend Gedrag en Agressie; Zelfverdediging;
BFC-technieken voor omgaan met cliënten met PG. 

Voor wie?
Deze basisscholing van zes dagen van zeven uur (2x 3,5 uur)
en aansluitend de verdiepingsmodule van drie-vier dagen
van zeven uur wordt op maat gemaakt voor een groep van
maximaal zes medewerkers die intern training (willen gaan)
geven. Te denken valt o.a. aan de gezondheidszorg,
hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening. 

Door wie?
Marie-José Meijs: Trainer, NLP-mastercoach, logopediste. 
Frank Hoffmann: Trainer, therapeut, rijkserkend docent
gevaarsbeheersing. 

Sulis Training en Coaching is een CRKBO-erkend trainingsbureau. 

Scholing ‘Train de Interne Trainer’
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