
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#kiezenvoorverandering   



 

De Spijkman Trainersacademy  

opent haar deuren voor jou!  

 

Trainen is een vak en jij weet dat je 

het in je hebt. Jij durft nu te kiezen 

voor wat je het liefste doet: namelijk 

met groepen werken. En dat geeft 

energie. 

 

Als je getraind bent aan de Spijkman 

Trainersacademy heb je alles in huis 

om direct aan de slag te gaan en je 

trainersdroom te verwezenlijken. 

 

Dé trainersopleiding waarin jij het 

vak leert in de praktijk. 

 

Dus, als jij het in je hebt… Dit is je 

kans om die stap te zetten. 

 



 

Jij als TOP trainer 

Bij ons ga je het vak leren van TOP trainers die hun sporen al hebben verdiend in 

uiteenlopende organisaties. Wij hebben maar één doel: trainers opleiden tot veelgevraagde 

vakmensen die meteen na de opleiding volop aan de slag kunnen. 

Naast studiedagen, intervisie en individuele coaching ga je ook mee op pad met ervaren 

trainers. Om te kijken, luisteren en zelf te doen. Jij krijgt inzicht in je eigen kracht als 

trainer, gaat werken met de meeste gebruikte modellen en theorieën en leert met en van 

elkaar. In een jaar tijd ontwikkel jij je van professional in je eigen vakgebied tot breed 

inzetbare trainer. 

 

Voor wie 

 

Resultaat 

Ben je opgeleid aan de Spijkman Trainersacademy, dan ben je in staat je in te leven in de 

ander en zijn of haar doelstellingen, vanuit het hier-en-nu te werken, maskerloos contact 

te maken, open en eerlijk vanuit gelijkheid aan te sluiten op de mensen die je traint en 

kun jij snel een eigen netwerk en positie in de markt opbouwen. Dat is niet voor iedereen 

weggelegd. De trainers van de Spijkman Trainersacademy weten feilloos of dit iets voor jou 

is en wat je nodig hebt om daar te komen.  

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor: 

 Professionals uit verschillende vakgebieden die als trainer aan de slag willen. 

 Professionals die intern trainingen en opleidingen verzorgen. 



 

Motivatie 

Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar en wij durven te kiezen voor die deelnemers die het 

beste bij ons passen en gemotiveerd zijn. Voorafgaand aan je opleiding tot trainer vindt 

dus een uitgebreide intakeprocedure plaats. Bovendien zijn er gedurende de opleiding 

meerdere individuele gesprekken waarin je voortgang wordt besproken. 

 

Wat maakt onze opleiding uniek? 

 

Docenten  

De Hoofddocent van de Spijkman Trainersacademy is Roelien Gerritsen. Een kei in het 

trainersvak met al 20 jaar ervaring als trainer en mede-eigenaar van Spijkman training & 

organisatieadvies.  

Daarnaast ontmoet jij ook veel toptrainers met jarenlange ervaring in het vak die zullen 

invliegen om je op te leiden tot vakspecialist, zoals Sip Koole, Herald Nobel en vele 

anderen. 

  

 Bij ons leer je het vak in de praktijk.  

(meelopen, zelf doen, interne trainingen geven) 

 Bij ons krijg je eerlijke feedback – wij zijn niet bang om te confronteren. 

 Bij ons leer je werken met een trainingsacteur. 

 Bij ons is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 

 Op de Spijkman Trainersacademy weet je zeker dat je wordt opgeleid door toppers. 

 Spijkman heeft meer dan 25 jaar ervaring in het trainen en coachen van professionals. 



 

Programma 

 Module 1 Trainingen ontwikkelen en trainingen geven. (3 x 1 dag) 

 Tussentijds intervisie, coaching, praktijkopdrachten en meelopen. 

 Module 2 De trainer, de groep en de output. (3 x 1 dag) 

 Intervisie, coaching, praktijkopdrachten en meelopen. 

 

Aanmelden 

 

Tot slot 

Door deelname aan de Spijkman Trainersacademy maak jij kans om in de Spijkman 

trainerspool te worden opgenomen.  

  

Je kunt je nu inschrijven. Meld je aan via info@spijkman.nl of bel ons op 033 495 00 04. 

Onderdeel van de intakeprocedure zijn een motivatiebrief, je cv en een profielanalyse.  

Actuele prijzen en data vind je op www.spijkman.nl/trainersacademy.  

Spijkman Trainersacademy behoudt zich het recht voor om locatie, datum of lestijden 

te veranderen. Je ontvangt daarover schriftelijk bericht. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang 

kijken we of de opleiding wel of niet doorgaat. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen 

wij je uit om deel te nemen aan een volgende opleiding. Zijn er geen alternatieve data, worden 

alle reeds betaalde bedragen zonder enige korting gerestitueerd. 

Heb jij nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Spijkman Trainersacademy 
De meest praktijkgerichte trainersopleiding van Nederland. 

info@spijkman.nl #kiezenvoorverandering 

www.spijkman.nl/trainersacademy 

Dus, jij hebt het in je om trainer te worden?  

En jij herkent jezelf in het volgende: kwetsbaar sterk, 

zelfstandig, reflectief, open en eerlijk, scherpzinnig en 

verantwoordelijk? 

Meld je dan nu aan bij de meest praktijkgerichte 

trainersopleiding van Nederland. 

Bel 033 4950004 of mail info@spijkman.nl en wij sturen 

jou de intake! 

mailto:info@spijkman.nl

