VARIA

De Nederlandse Orde van
Beroepstrainers, de NOBTRA,
heeft Laura van den Ouden
gekozen tot trainer
van het jaar 2018 – 2019
De Stichting Nederlandse Orde van
Beroepstrainers NOBTRA kiest sinds 2012
jaarlijks een Trainer van het Jaar. Aan de
hand van een lijst criteria kiest de jury uit een
aantal genomineerden de trainer van het jaar.
Dit jaar is dat dus Laura van den Ouden. Ze
ontwikkelde diverse trainingsinstrumenten,
waarmee ze ook internationaal de aandacht
trok. Met de publicatie van onder meer ‘het
100 werkvormenboek’ en de opleiding van
trainers, levert ze een inspirerende bijdrage
aan het trainersvak.
Een greep uit het juryrapport over Laura van
den Ouden:
•
Opdrachtgevers omschrijven Laura als
analytisch sterk, zeer klantgericht en spot-on.
•
Kenmerkend in haar aanpak is dat Laura
zich voorafgaand aan elke opdracht
onderdompelt in de betreffende organisatie.
•
Laura traint vakgenoten hoe ze goed voor
de groep kunnen staan, welke werkvormen
zij het best kunnen inzetten en hoe ze met
blended learning kunnen werken.
•
Laura deelt haar kennis en inzichten onder
andere via congressen en presentaties,
de boeken die ze heeft geschreven, social
media en haar blog op de site van ICM.
•
In mei 2018 stond Laura voor de derde keer
op het jaarlijkse ATD congres (Association
for Talent Development). Wereldwijd het
belangrijkste congres op het gebied van
Talent Development. Laura presenteerde
hier het model ‘De 7 succesfactoren
voor Transfer’, dat zij samen met ICM
ontwikkelde.
•
Met haar professionele houding, haar

•

didactische kennis en haar verfrissende
aanpak is Laura in onze ogen een
fantastische ambassadrice voor het
Trainersvak.
De jury is onder de indruk van de
expertise van Laura. Zowel in eigen land
als internationaal laat Laura zien dat zij
een expert is op het gebied van leren en
innoveren.

Meer informatie over Laura via:
www.ICM.nl
Het complete jury rapport kun je lezen op de
website van de NOBTRA:
https://nobtra.nl/laura-van-den-oudengenomineerd-als-tvhj-2018-2019/
De jury bestond uit:
•
René Luisman, trainer van het jaar 2017 –
2018
•
Roeland Schweitzer, bestuurslid NOBTRA
•
Karima Matser, voorzitter NOBTRA
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