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Kom jij als communicatieadviseur steeds vaker in de rol van trainer terecht?  
Hoe ontwerp en geef je een training die je collega’s communicatiever maakt?  
Wat heb je nodig om je deelnemers te boeien en in de leerstand te krijgen? 
 

Programma 
Je kunt verwachten dat de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• trainingen in-company maatwerk; 
• open aanbod-trainingen;  
• intakefase;   
• ontwerpfase;  
• verankering en evaluatie; 
• leerstijlen;  
• inzet van werkvormen, ijsbrekers, warming-up oefeningen; 
• uitstraling en enthousiasme;  
• jezelf als instrument inzetten. 

 

Studiemateriaal 
De werkwijze is praktisch en de nadruk ligt op oefenen  
Je werkt veel met praktijksituaties. Je krijgt ervaring, inzichten en vaardigheid door te 
oefenen. We dagen je uit om de vaardigheid te laten aansluiten bij jouw eigen stijl. Want de 
theorie moet wel bij jou passen. Uiteraard leer je de benodigde theorie: van 
trainingsontwerp tot uitvoering. Je beleeft en ontdekt in deze training dat je meer kunt dan 
je denkt!  
 

Resultaat 
Je behaalt veel resultaten met deze train-de-trainer: 

• Je hebt de essentials van het trainersvak te pakken. 
• Je weet hoe je een goede training ontwerpt.  
• Je weet welke werkvormen hout snijden. 
• Je kunt je cursisten inspireren.  
• Je kunt je deelnemers stimuleren door rekening te houden met verschillende 

leerstijlen. 
• Je kunt omgaan met groepsdynamica en (lastige) vragen van deelnemers. 

 

Voor wie? 
Je neemt deel aan deze training in de functie van: 

• communicatieprofessional die al trainingen geeft;  
• communicatieadviseur die trainingen wil gaan geven;  
• communicatieadviseur die snel de essentie van het trainersvak wil leren. 

 
 
 
 
 
 
 

Training 
De communicatieprofessional als trainer 



F A C T S H E E T 	
	

	
2 Communicatieprofessional als trainer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktische informatie 
 
Beroepsniveau    3 / 4 (voorheen B/C) 
Duur   4 dagdelen (binnen een maand) 
Dag 1   09.30 – 16.30 uur 
Dag 2   09.30 – 16:30 uur 

Begin-en eindtijden kunnen afwijken, Hierover word 
je tijdig geïnformeerd 

Aantal deelnemers   6 tot 12 deelnemers 
Certificaat   Ja 
Betalingsregeling   Voor betalingsregelingen neem contact met ons op! 
Locatie    Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist 
Data, kosten en aanmelden  Via aanmeldingsformulier op www.hilst.nl/trainen 
Meer informatie   info@hilst.nl of bel (033) 450 50 00 

 
Wil een in-company door ons laten verzorgen? Dat kan ook, jouw organisatie krijgt dan een 
training op maat.  

 
 

 
 

 


