Juryrapport
Verkiezing Trainer van het jaar 2020-2021
Jaarlijkse benoeming Trainer van het Jaar
De Stichting Nederlandse Orde van Beroepstrainers NOBTRA kiest sinds 2012 jaarlijks een
Trainer van het Jaar.
De doelstelling van de benoeming tot Trainer van het Jaar is onderdeel van de meer algemene
NOBTRA-doelstelling om trainers te (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, en ook te
inspireren en te binden.
Elk jaar presenteert de NOBTRA een trainer die er echt uitspringt. Die trainer is een
voorbeeld van wat de NOBTRA voor ogen heeft als het gaat om de kwaliteit van het vak. Het
beroep is aan snel veranderende eisen onderhevig. Door elk jaar een voorbeeld te
presenteren, maakt de NOBTRA die verandering mede zichtbaar.
Voorwaarden
Volgens het reglement voor deze verkiezing
(zie https://nobtra.nl/trainers/trainer-van-het-jaar-verkiezing) dient de uitverkorene te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
1. De kandidaat moet minimaal voldoen aan de criteria van NOBTRA voor erkenning als
Trainer-NOBTRA®.
2. De kandidaat moet door iemand worden voorgedragen en de voordracht moet worden
gesteund door ten minste vier anderen.
3. Onder de personen die de kandidaat voordragen of de voordracht steunen moeten ten
minste drie verschillende opdrachtgevers en twee collega-trainers zijn, die allen een andere
organisatie of onderneming vertegenwoordigen.
4. De voordrachten en steunverklaringen dienen te zijn voorzien van goede motivering. Hierbij
kan men gebruik maken van de criterialijst die de jury hanteert. Zie h
https://nobtra.nl/trainers/trainer-van-het-jaar-verkiezing.
Jury en jurering
De jury heeft geen relatie tot de genomineerden en bestaat uit ervaren trainers. Ze komt op
basis van de ingezonden stukken en eigen onderzoek tot een zorgvuldige beoordeling aan de
hand van een lijst met criteria.
De jury bestond uit:
Laura van den Ouden, Trainer van het jaar 2019- 2020
Debby Larink, bestuurslid NOBTRA
Karima Matser, voorzitter NOBTRA
Hoe ging het dit jaar?
Voor de titel Trainer van het Jaar 2020/2021 zijn uiteindelijk drie kandidaten genomineerd. Van
hen zijn voordrachten en aanbevelingen ontvangen, conform de voorwaarden. Alle
ingezonden documenten zijn door de juryleden nauwgezet bestudeerd. De jury heeft zich niet
beperkt tot het ingezonden materiaal. Ook andere beschikbare openbare informatie over de

kandidaten is onderzocht en meegewogen, zoals websites en profielen en activiteiten op
sociale media. Het speciale trainingsjaar 2020, wegens Covid-19, heeft ervoor gezorgd dat ook
de wendbaarheid en innovativiteit van de 3 kandidaten in het trainersvak is meegenomen in de
beoordeling.
Tot slot zijn de bevindingen op donderdag 1 oktober 2020 in de jury besproken en is aan de
hand van de criteria een uitgebreide weging tot stand gekomen. De resultaten van deze
weging gaan we u nu vertellen.
We moeten hierbij uitdrukkelijk allereerst stellen dat alle drie de genomineerden fantastische
trainers zijn!
Nr. 2. Arie Speksnijder:
•

Arie heeft een duidelijke visie op het Trainersvak: trainen betekent deelnemers laten
oefenen. En niet alleen kennis overbrengen. Hij brengt dit zelf ook goed in de praktijk,
door zijn deelnemers tijdens zijn training uitgebreid te laten oefenen onder zijn
professionele begeleiding. De methodiek waarmee hij werkt heeft hij in 2020
beschreven in zijn boek ‘De Trainingsachtbaan’.

•

Op wendbaarheid en innovativiteit in het vak scoort Arie veel punten bij de jury: zo was
hij begin april 2020 al actief, na de lockdown op 13 maart, met het verzorgen van zijn
inmiddels beroemde WOW-training (Workshop Online Werkvormen) die snel
uitgroeide tot een groot succes. Arie heeft door zijn online kennis en voortvarendheid
veel trainers over de drempel geholpen om professioneel online trainingen te geven in
2020. Gezien de positieve reacties op Social Media zijn veel trainers hem daar zeer
dankbaar voor. Deze impact is door vakgenoten en de jury zeker opgemerkt.

•

Arie wordt geprezen om zijn bescheiden en integere houding. Wat de jury betreft een
grondhouding van een goede trainer. Arie staat echt in dienst van zijn deelnemers en
het vraagstuk vanuit de opdrachtgever. Zijn cursisten staan centraal. Zijn open en
verbindende karakter zorgt dat andere trainers zich uitgenodigd voelen met hem
samen te werken en zich kwetsbaar op te stellen. Zo schreef Arie in de beginmaanden
van Covid-19 open over het feit dat het worstelde met online groepsdynamiek en wat
hij gedaan heeft om een goede aanpak hierin te kiezen. Dit inspireert anderen om deze
stap ook te nemen in het (online) trainersvak.

•

De kracht van Arie is zijn betrokkenheid bij het vraagstuk van de klant en hierin een
praktische vertaalslag kunnen maken naar de trainers en hun vaardigheden. Hierbij
heeft borging en duurzaamheid een grote plaats in het werk van Arie en zorgt hij voor
goede opvolging van zijn werk richting zijn cursisten.

•

Arie profileert zich vaak en goed op Social Media. Hij heeft veel trouwe volgers, omdat
hij naar zijn publiek toeschrijft en heel praktisch verwoordt wat meer mensen voelen in
het vak. En hij biedt meteen een oplossing. Dat maakt hem geloofwaardig en een
favoriete trainer bij veel college-trainers om te volgen. Hij is to the point, praat er niet
omheen en biedt goede oplossingen.
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