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Malinca Verwiel (erkend NOBTRA trainer) heeft een portret gemaakt van
NOBTRA Trainer van het Jaar 2019-2020: Laura van den Ouden.
werken bij ICM Opleidingen & Trainingen. Al
gauw ging ze allerlei programma’s en modellen
ontwikkelen en schreef ze 4 boeken. Wat ze
uiteindelijk het liefste deed was trainingen op
maat geven, dichtbij de werkvloer, managers en
HR erbij betrekken.
Het verkrijgen van de eretitel van NOBTRA
Trainer van het Jaar was voor haar de prikkel
om voor zichzelf te gaan beginnen.

Laura van den Ouden
Laura is verkozen tot Trainer van het
Jaar door de NOBTRA en deze titel is
nogmaals een jaar verlengd vanwege haar
specialisme op het gebied van het borgen
van trainingen. Hiervoor heeft ze voor
organisaties het Transfermodel bedacht met
7 succesfactoren van leren naar presteren.
Je kan hiervoor de Transfer Quickscan doen
op de site van ICM.
Laura wil bergen verzetten, impact maken en
maatwerk oplossingen direct implementeren.
Wat is de achtergrond van deze NOBTRA
Trainer van het Jaar? Oftewel hoe is het
allemaal zo gekomen?
Ze ging als Zeeuwse, toen ze 22 was, voor
3 maanden marketing studeren in Amerika.
Ook heeft ze een aantal maanden op scholen
in India en Zambia lesgegeven. Toen ze
haar eerste graads Lerarenopleiding in
Bedrijfseconomie afrondde, ging ze als trainer
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Laura: “Ik ben in mijn trainingen bezig
onzichtbaar te worden, mijn missie is dat
medewerkers met vertrouwen het zelf gaan
doen en dat de manager en collega’s mijn rol
overnemen. Ik moet overbodig worden als
trainer aan het eind!”.
En de laatste 5 jaar is ze ook internationale
spreker op de ATD in de Verenigde Staten,
DevLearn, EAPRIL en LearningSolutions. Over
5 jaar wil ze de rest van haar leven de wereld
rondvaren. Samen met haar vriend Gilles,
wonen en werken op de catamaran genaamd:
Horizon.
De gedachte achter deze naam is dat als
je richting je doel vaart, de horizon steeds
opschuift. En dat is weer een metafoor voor
leren. Leren stopt eigenlijk nooit en hoe verder
je komt hoe meer je uitgedaagd wordt om je
grenzen te verleggen.
Voor haar trainingen op het water ga naar haar
site: experttrainingen.nl ■

