Trainer
van het Jaar

VERS VAN DE PERS

MINDFULNESS OP
HET WERK
Het razend populaire Mindfulness nu eindelijk ook toegepast
op het werk, dé stressplek bij uitstek. Met behulp van technieken
uit Mindfulness en de
Acceptance and Commitment
Training (ACT) leer je je waarden
trouw te blijven in alle hectiek
van het werk en met bevlogenheid te blijven werken.
Het resultaat: je wordt niet
langer geleefd, maar bepaalt zelf
de richting van je leven en je
werk. Geschreven door Pieternel
Dijkstra, bekend van o.a.
Psychologie Magazine.

Titia van der Ploeg (2014)
ZOU JIJ JEZELF AANNEMEN?
In zijn boek Zou jij jezelf aannemen? houdt Freek van Kraaikamp,
recruiter en columnist bij Intermediair, je een spiegel voor. Hij laat je
naar jezelf kijken door de ogen van de werkgever. Dat levert confronterende en hilarische voorbeelden op.

Sinds 2012 bestaat er een vakprijs voor trainers: de titel Trainer van het Jaar,
in het leven geroepen door de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers.
Met de vierde toekenning in aantocht laten de drie titeldragers – Titia van der
Ploeg (2014), Jitske Kramer (2013) en Marion Reijerink (2012) – hun licht schijnen

Jitske Kramer (2013)

Freek van Kraaikamp
128 blz. € 19,95
ISBN 978 90 5871 977 5

Dit boek helpt je een baan te vinden die bij je past. Bij een organisatie
waar jij past. Stap voor stap doorloop je het hele sollicitatieproces:
van je voorbereiding en je cv tot je eerste maanden als nieuwe
collega. Met dit boek haal je die baan niet alleen binnen, maar houd
je hem ook!

over de betekenis van de titel en het effect ervan op hun eigen praktijk.

MISSIE GESLAAGD?!

De drie dames (heren trainers, meld je
vooral ook aan!) zijn exponenten van wat
de NOBTRA beoogt met deze prijs: het
bevorderen van de kwaliteit van het trainersvak door de jaarlijkse verkiezing van
een inspirerende ambassadeur. Missie
geslaagd?! Ambassadeurs zijn deze trainers zeker. Inspireren doen ze ook. De
missie is echter nooit voltooid. Niet voor
niets noemt Marion zich, met gevoel voor
alliteratie, ‘een meisje met een missie’.
AANBEVELING

In hun praktijk nodigt de titel uit tot
inhoudelijke gesprekken over het vak.
Jitske bespreekt regelmatig met klanten
wat iemand nou tot een goede trainer
maakt. De titel blijkt voor hen een aanbeveling en brengt, ook onder trainers,
veel exposure. ‘Commercieel heel plezierig’, noemt Titia dat.
Wat kenmerkt nou een Trainer van het
Jaar? Jitske vindt een Trainer van het
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Jaar onder meer ‘een vakmens met goede kennis en kunde van groepsdynamiek en didactiek’. Marion vult aan: ‘Dat
je niet alleen goed bent in je vak maar
dat je er ook uit durft te springen.’
Marion Reijerink (2012)
AUTHENTIEK ROLMODEL

Titia ziet de prijs als een stimulans ‘om
het beste van jezelf te geven, elke keer
weer’. Dat schept verplichtingen. ‘Als
Trainer van het Jaar moet je natuurlijk
het goede voorbeeld geven. Zo maakt de
titel dat ik een rolmodel ben voor mezelf.
Beetje vreemd, maar wel lekker’, lacht
ze. Jitske herkent zich hierin: ‘Walk your
talk. Wat je traint bij anderen moet je zelf
ook laten zien en uitdragen.’
Zo zijn we als vanzelf bij het thema authenticiteit aanbeland. Marion: ‘Authenticiteit betekent ook in jezelf en je visie blijven geloven
Ken of ben jij Trainer van het jaar 2015?
Meld je dan aan! Nobtra.nl

Ken of ben jij Trainer van het
jaar 2015?
Tijdens de Dag van de Trainer
maakt de NOBTRA de Trainer
van het Jaar 2015 bekend.
Voordrachten zijn
welkom t/m 31 juli a.s.
Meer informatie:
nobtra.nl/aanmelding-trainervan-het-jaar-2015

BOVEN DE LIJN
Bereik makkelijker je doelen en haal
meer plezier uit je leven. Dat is waar het
in Boven de lijn om draait. Berry
Koeleman maakt in dit boek gebruik van
‘de lijn’, een doeltreffende metafoor die
je een helder inzicht geeft in je emoties
en gedrag. Ben jij namelijk boven de lijn
(in de flow, positief, vitaal) of onder de
lijn (klagen, ongelukkig, slachtofferrol)?
Dit boek leert je hoe je boven de lijn
kunt komen en blijven waardoor je
makkelijker je doelen bereikt, kansen
ziet en pakt, en meer plezier en succes
in je leven ervaart.

Berry Koeleman
140 blz. € 19,95
ISBN 978 90 5871 984 3

IDNA
In deze tijd, waarin verandering de enige constante is, is innoveren een must, en creatief denken een basisvoorwaarde.
Met het boek iDNA ontsluiten we het creatieve potentieel van
jouw organisatie met praktische tips, interessante verhalen,
creatieve tools en technieken en een stappenplan voor innovatie, het ICE model: Innovation, Creativity & Entrepreneurship. Zo wordt je organisatie duurzaam creatiever en innovatiever, de basisprincipes voor blijvende economische groei.
Iedereen heeft het iDNA, het innovatie DNA in zich. Je moet
het alleen wel ontwikkelen. Dit boek leert je hoe.
Harry van der Schans

Harry van der Schans
150 blz. € 24,95
ISBN 978 90 5871 981 2

Theo IJzermans en Roderik Bender
150 blz. € 24,95
ISBN 978 90 5871 982 9

Pieternel Dijkstra
110 blz. € 19,95
ISBN 978 90 5871 974 4

duurzaam leren innoveren

HOE MAAK IK VAN EEN OLIFANT WEER EEN MUG?
Van dit vervolg op Beren op de weg zijn al meer dan 25.000 exemplaren verkocht. Met de RET (Rationele Effectiviteits Training) als
uitgangspunt gaan de auteurs dieper in op de functies van verschillende emoties en de irrationele gedachten die daar vaak de oorzaak
van zijn. Veelvoor komende problemen als uitstelgedrag, weerstand
tegen verandering, schuldgevoel en onzekerheid worden onder de
loep genomen. De vele voorbeelden, de prettig leesbare stijl en de
herkenbare problematiek maken dit boek onmisbaar voor mensen
die bewust willen werken.
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MEER WETEN? KIJK DAN OP THEMA.NL

MEER WETEN? KIJK DAN OP THEMA.NL

Titel voor ambassadeurs van het vak

