
Academy

Train The Trainer
‘Leer bouwen aan het leiderschap van anderen. 

Ontwikkel jezelf als trainer!’

Wat kan een goede leiderschapstrainer 
voor u betekenen? Wie wil af 
van de gevestigde standaard 
trainingsmodules? De Train The 
Trainer (TTT) opleiding van LiDRS is 
voor leiderschapstrainers (in spé) en/of 
coaches die binnen hun organisatie, of 
als externe trainer, mensen willen helpen 
met hun leiderschapsontwikkeling. 
Daarnaast is de TTT voor zij die de 
ambitie hebben om trainer te worden 
bij de LiDRS-academy. 

In 2 dagen wordt ingegaan op alle 
functionaliteiten van het LiDRS-model 
en de rol van een trainer. De deelnemer 
aan de TTT bereidt samen met de trainers 
een pallet aan eigen verhalen voor 
om te gebruiken tijdens de trainingen. 
Daarnaast krijg je handvatten mee om 
alle onderdelen van het LiDRS-model te 
trainen. Naast een theoretisch kader ligt 
de nadruk op de praktijk.  

De voordelen van een gecertificeerd LiDRS-
trainer zijn:

• Het eerste jaar gratis opname in het 
LiDRS trainers register;
• Gebruik van het LiDRS-logo;
• Gebruik van alle trainingsmodules en 
werkvormen;
• Ondersteuning van de helpdesk;
• Mogelijkheid uitbreiden capaciteit door 
inzet LiDRS-trainers;
• Opzetten ‘in-house’ trainingen in eigen 
organisatie;
• Uitwisselingsmogelijkheden met 
trainers van andere organisaties;
• Deelname intervisiesessies en 
netwerkdagen.
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LiDRS is opgericht vanuit een passie voor 
leiderschap. Wij zijn enthousiaste trainers 
en coaches met gevoel voor leiderschap. 
LiDRS is een no-nonsense organisatie 
waar we de theorie en praktijk bij elkaar 
brengen. 

Dagprogramma

In 2 aaneengesloten dagen, inclusief 
overnachting in een hotel, ga je met een 
kleine groep aan de slag om het vak van 
LiDRS-trainer onder de knie te krijgen. Je 
leert de vaardigheden om zelf een training 
op te zetten en te geven. Hierbij krijg je 
alle trainingsmiddelen van LiDRS tot je 
beschikking.

Als ingangsvoorwaarde hebben 
de deelnemers de ‘Volledige 
Leiderschapstraining’ met goed gevolg 
afgerond.


