
Voor vragen  
kunt u contact  
opnemen met: 

Anja Brouwers:  
+31 161 231118 
anja@trifier.nl

Hercertificering  
voor interne trainers
Om de Trifier-methodiek van het vroegsignaleren en het  

de-escalerend handelen bij grensoverschrijdend gedrag en  

agressie in de organisatie actief te houden is continue  

aandacht en training essentieel. Trifier gecertificeerde interne  

trainers hebben hierbij een sleutelpositie. 

Na het volledig en succesvol volgen en afronden van de 

Train-de-Trainer leergang, ontvangen de interne trainers 

een Trifier certificaat. Het certificaat is twee jaar geldig. 

In die twee jaar heeft de interne trainer ruim de tijd om 

interne trainingen op te zetten en voldoende trainings-

uren te maken. Maar ook om te reflecteren bij zichzelf en 

bij collega’s wat de effecten zijn. En waar verdere onder-

steuning vanuit Trifier nodig is.

Trifier biedt de interne trainer meerdere kansen om 

 ervaringen te delen, te werken aan persoonlijke leerdoe-

len en samen te zoeken naar oplossingen voor (borgings)

vraagstukken die leven in de organisatie.

Maakt de interne trainer van de verschillende onderdelen 

van dit aanbod gebruik, dan gaat hij automatisch over tot 

hercertificering.

Hoe werkt dit in de praktijk
De kwaliteitscyclus en de voorwaarden tot hercertificering 

ziet er als volgt uit:

De interne trainer registreert minimaal 48 trainingsuren 

per twee jaar

 Bijhouden van de uren gaat via een urenregistratie-

formulier. Een template is te downloaden via het 

E-platform https://e-platform.trifier.nl/ 

 Indien de organisatie een eigen formulier heeft, dan 

kan dat ook gebruikt worden. 

 De interne trainer is zelf verantwoordelijkheid voor  

het bijhouden van de uren en bouwt zelf zijn/haar 

dossier op.

 Daarnaast maakt de interne trainer een kort verslag 

van elke verzorgde training. Het format hiervoor is te 

downloaden via het E-platform. 

 Deze registraties houdt de interne trainer zelf bij  

en wordt door Trifier desgewenst of bij coachings-

momenten opgevraagd. 

De interne trainer neemt deel aan de bijeenkomsten 

van het Trifier trainersnetwerk

 Deelname aan zes bijeenkomsten, in twee jaar. 

 Het eerste jaar is het lidmaatschap automatisch inbe-

grepen. Meer informatie en aanmelden gaat via de 

website www.trifier.nl/training/het-trainers-netwerk. 

 Verlenging van het lidmaatschap gaat automatisch. 

Tenzij er een maand voor afloop wordt opgezegd. 

De interne trainer neemt deel aan het Trifier Trainers 

Expertprogramma 

 Deelname minimaal één keer per twee jaar. 

 Het Expertprogramma biedt visie, verdieping,  

verbreding en reflectie, op de thema’s bejegening,  

veiligheid en (omgaan met) agressie. Het is een  

intensief ontwikkelprogramma dat we jaarlijks  

organiseren. 

 Op de speciale webpagina staat alle informatie,  

inclusief ervaringen van deelnemers. Aanmelden  

gaat via deze site.  

Kijk op www.trifier.nl/trainers-expertprogramma. 

De interne trainer gunt zichzelf 1 dagdeel ‘Coaching on 

the Job’ door Trifier vóór einddatum certificaat

 Dit is de afsluitende voorwaarde voor hercertificering. 

 Trifier kijkt of de interne trainer voldoet aan de Trifier 

methodiek en bespreekt samen met de trainer zijn/

haar persoonlijke en competentieontwikkeling voor de 

komende twee jaar.
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