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Hoe ging het dit jaar?  
Voor de titel Trainer van het Jaar 2018/19 zijn uiteindelijk drie kandidaten genomineerd. 
Van hen zijn voordrachten en aanbevelingen ontvangen, conform de voorwaarden. Alle 
ingezonden documenten zijn door de juryleden nauwgezet bestudeerd. De jury heeft zich 
niet beperkt tot het ingezonden materiaal. Ook andere beschikbare openbare informatie 
over de kandidaten is onderzocht en meegewogen, zoals websites en profielen en 
activiteiten op sociale media. Tot slot zijn de bevindingen op woensdag 22 augustus in 
de jury besproken en is aan de hand van de criteria een uitgebreide weging tot stand 
gekomen. De resultaten van deze weging gaan we u nu vertellen.  
We moeten hierbij uitdrukkelijk allereerst stellen dat alle drie de genomineerden 
fantastische trainers zijn!  
 
Jeanet de Vries.  
Jeanet, opdrachtgevers omschrijven jou als een meester in het inzetten van activerende 
werkvormen. Als jij met een team aan de slag gaat, dan breng je talenten en kwaliteiten 
tot bloei waardoor de deelnemers gaan stralen. Dat doe je op een authentieke manier, 
die zich kenmerkt door je enthousiasme en humor.  
Opdrachtgevers prijzen je ook om je veelzijdigheid. Je onderhoudt de relatie met hen en 
de deelnemers zorgvuldig en je komt je afspraken altijd na. Ook je leergierigheid valt op. 
Je gaat lastige onderwerpen niet uit de weg en staat continu open om op je eigen gedrag 
te reflecteren. Zo evalueer je elke training, waarbij je ook je eigen leerpunten en de 
aandachtspunten voor de organisatie benoemt.  
Je weet goed de balans te vinden tussen de belangen van de individuele medewerkers 
en die van de organisatie. Daarbij kijk je naar mogelijkheden en geef je duidelijk grenzen 
aan. Doordat medewerkers meer activiteiten oppakken, is het welzijn van de cliënten 
sterk verbeterd. Zo geeft een leidinggevende aan dat er met meer respect met de 
bewoners wordt omgegaan, omdat de medewerkers nu beter begrijpen wat iemand met 
dementie nodig heeft.  
Een van jouw collega’s noemt: ‘trainers zoals Jeanet zou ik wel meer willen hebben’. Je 
kijkt verder dan de letterlijke opdracht en kan overstijgend denken en handelen. Dit doe 
je zodanig dat mensen zich ook werkelijk gesteund voelen en groeien in hun vak.  
Jeanet, iemand hoeft maar naar de foto’s op jouw website te kijken, om te zien hoe groot 
jouw liefde is voor de ouderenzorg. Met je eigen trainingsbureau Sinidito geef je invulling 
aan jouw passie voor ouderen. Als NOBTRA-jury zijn geraakt door je enthousiasme en 
veelzijdigheid. Je levert met jouw werk een belangrijke bijdrage aan een prachtige 
doelgroep. 


