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Hoe zorg je ervoor dat je het maximale uit een training haalt? Hoe
bereid je je voor en pas je de leerpunten achteraf toe in je werk?
Zeven adviezen van trainer Judith Winterkamp, die zelÍ ook weleens
een training volgt en weet hoe uitdagend dit kan zijn.
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n september yolgde ik een tÍai
ning timemanagement. Ik had me
erop verheugd omdat ik emciënler

r-

wil omgaan met mijn tijd. Helaas
was de timing niet zo best. De weken
ervoor had ik het razend druk en op
de dag zelfwas ik niet frt. Gevolg? Op
weg naar huis bedacht ik dat de training

weliswaar leuk was, maar dat ik hooguit
10 procent van het geleerde in praktijk
zou brengen. Dat lag niet aan de trainer,

niet aan het programmal maar aan
mezelI War kun je doen om het m.Lrimale uit een training te halen?
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Het effect van een training begint bij de
voorbereiding. Bedenk voorafwat je wilt
Ieren. Wat anders ofbeter moet na de

r

training. Zie het als een dagje shoppen.
Ga je de stad in met een mi§:ie, of zie je
wel waar ie tegenaan loopt? In het eerste
geval heb je grote kans dat je met die
gave jas thuiskomt, precies wat ie zocht.

In het tweede geval kom je thuis met
tassen bungelend aan je armen: allerlei

nieuwe hleding,tukLen en ie gaal eens
rustig kijken hoe je ze gaat dragen.

DEELJE MATERIÀÀI.
Heb je een digitale sflabus gekregen,
een presentatie of ander naslagwerk?

Bespreek wat je

Deel dit met ie team. Laat ook zien
welke oefeningen je hebt gedaan, wat
bij jou goed ging en wat (nog) niet. Laat
je collega's eventueel een van de oefe-

wilt veranderen
en informeer je

ningen doen zodat ze zelf ervaren wat

jij hebt geleerd.

collega's erover

Vergeet niet: alles heeft

twee kanten. VeÍt€l dus niet alleen de

positieve kanten, maar ook de keerzi.;den. Juist als je de zwakke punten niet
YeÍdoezelt, wek ie vertrouwen.

EEN PÀÀR WEKEN VERDER, EI{

DÀN?
De training ligl een paar weken achlerje
en je hebt het geleerde toegepast. Nu is

het tijd voor een pas op de plaats. Maak

VERTEI. WÀ,Í JE WILT

jii wilt

een lijstie met punten waaNan

Daar zil je dan. goed voorbereid in de

waadn ie vertelt wat je wilt leren tijdens
de training. Zodraje terug bent, be-

training. Vertel bij de introductie wat
jour.r leerwensen zijn. Doe dat zo speciflek mogelijk. Dus liever: ik wil brieven

spreekje samen wat ie hebt geleerd en
watje wilt-oepassen. Bespreek ook de
punten waarvan je twiifelt ofze voor

collegat vinden dat ze gaan. Vraag hun
feedback. Maak de wagen concreet. Dus
niet 'hoe vind je dat het gaat', maar ïnd

schrijven die precies vertellen wat de

jullie haalbaar zijn. Misschien zietjouw

ie dat mijn brieven naar de burger makkeliiker te lezen zijn of'vindje dar mijn

lezer wil weten, en

niet ik

ben benieuwd

naar de laatste visie op lezersgerichte

leidinggevende kansen die ie zelf niet ziet.
Samen inventaÍiseer je de veranderingen

weten hoe je leidinggevende en een paar

verslagen alleen de hoofdzaken bevatten?'

brieven schrijven. Voor alle duidelijkheid, dat laatste mógl Maar de kans dat
je nieuwe schriifstrategieèn daadwerke-

die je wilt aanbrengen. Maak ookmeteen

Hierna maak je een overzicht van de

een afspraak om over een maand weer bij

feedback die je hebt gekregen. Is er

elkaar te komen. Dan bespreek je het ver-

Íijk gaat loepass€n. is kleiner dan wanneer je voorafbepaalt wat je wilt leren.

loop en wat er verder nog moet gebeuren.

reden om iets aan te passen? Of is je
conclusie dat je nog meer tips uit de

HOUD EEN LIJSTJE BIJ
Noteer gedurende de training de punten
die ie wilt toepassen zodraje weer op
werk bent. Maak daarbij onderscheid
russen punlen die je op de korle lermijn

OI{BEKEND MÀÀIIT ONBEMIND
De volgende stap is je collegat informeren. Plan een presentatie ofreserveer

tijd op de agenda van het eerstvolgende
werkoverleg. Vertel op hoolillijnen waar

jij

training kunt toepassen in je werk? Zet
de punten op een rij en bespreek ze met
je leidinggevende. Eigenlijk begint de
cyclus dan weer van voren afaan. En
dar is precies hoe het is: we zijn nooit

uitgeleerd en alles is aan verandering

doet en punten waarvoor de tijd nog
niet rijp is, maar die je op termijn wel

sen en wat je collegat daarvan zullen

onderhevig. Met deze tips draag jij ie
steentje daar optimaal aan bijl

merken. Vraag eventueel om geduld.

En ik? Ik heb me opnieuw ingeschreven

wilt toepassen. Daarbii geldt ook: wat
heb je zelf in de hand en wat hangt ook

Mogelijk brengt het nieuwe niet meteen

voor de training (imemanagement begin
volgend jaar.

afvan systemen, afspraken, collegat en
leidinggevenden? Check voor elke pauze
ofje jouw karretje vult met jouw boodschappen. Geloofme, een goede trainer
waardeert iouw proactiviteit.

PRÀÀT JE LEIIIINGGEVEI{DE BIJ

de training over ging, wat

gaat toepas-

de resultaten waar je op hoopt.

is trainer en coach in zakelijke
(schriftelijk
communicatie
en rnondeling). Voor

Management Support geeft zij schrijÍtrainingen als

Voordatje naar de training gaat, heb

CteatieÍ zakelijk schrijven, Kei in taal en Notulercn in Excel

je een gesprek met je leidinggevende

Daarnaast publiceert zij over schrijven en spelling.

