
 

 

Vacature trainer “Omgaan met lastig en/of agressief gedrag” (freelance)  

Algemene gegevens 

Functie:   Trainer 
Werk/opleidingsniveau: HBO/WO 
Locatie:    Verschillende locaties verspreid over Nederland.  

In het bijzonder zoeken we trainers woonachtig in het Noord 
Oosten van het land.     

Dienstverband:  Freelance 
 
Omschrijving functie 

Voel jij je helemaal thuis voor een groep? Heb jij ervaring met het geven van training? Ben jij 

een enthousiaste en zelfstandige freelancer? Heb jij daarnaast ervaring met het thema lastig 

en agressief gedrag (praktijkervaring vanuit een eerdere functie is een pré)? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! 

 

Reframe is een bureau gespecialiseerd in training en advies op het gebied van omgaan met 

lastig en/of agressief gedrag. Daarnaast verzorgt Reframe trainingen op het gebied van 

mentale weerbaarheid, teambuilding en communicatie. De trainingen worden gegeven door 

het gehele land en voor verschillende doelgroepen. Je kunt hierbij denken aan de zorg, 

(semi)overheid, woningbouwcoöperaties, incasso- en deurwaarderskantoren en scholen. 

Voor de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag” zijn wij op zoek naar versterking 

voor onze poule van freelancers.   

Binnen de training “omgaan met lastig en/of agressief gedrag” komen onderwerpen zoals de 

verschillende vormen van agressie, omgaan met je eigen spanning en interventietechnieken 

aan bod. Tijdens deze training wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur.  

Voor de training is er een vastgesteld programma, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng 

of manier van werken. Trainingen van Reframe kenmerken zich door individuele aandacht, 

een duidelijke koppeling naar de praktijk en het bieden van handvatten die passen bij de 

persoonlijkheid en vaardigheden van de cursist. Hiermee helpen we professionals om grip op 

zichzelf en de situatie te houden, waardoor deze professionals optimaal kunnen presteren.   

Wat vragen wij? 

- Ervaren trainer met minimaal HBO denk- en werkniveau. 
- Ervaring in het geven van persoonsgerichte trainingen (gedragstrainer). 
- Praktijkervaring met lastig/agressief gedrag (bijvoorbeeld gewerkt in de sociale 

hulpverlening, zorg, beveiliging of politie) is een pré. 
- Goed ontwikkelde communicatieve en didactische vaardigheden. 
- Een proactieve houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 



 

 

- Een gezonde dosis zelfvertrouwen, initiatief, inlevingsvermogen en zelfkritiek. 
- Een flexibele houding t.a.v. werktijden, reisafstanden en evt. overnachtingen. 
 

 

Wat bieden wij? 

- Een veelzijdige en open zelfsturende werkomgeving. 
- Een werkomgeving met enthousiaste collegae en een goede teamsfeer. 
- Een dynamisch omgeving waarin ook ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. 
- Diverse scholingsbijeenkomsten met andere freelancers. 

 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan jouw sollicitatie bestaande uit een C.V. en 

motivatiebrief naar directie@reframe.nl.  
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