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VOORWOORD

Dit is een belangrijk boek. Het is belangrijk omdat er in Nederland 
jaarlijks bakken met geld worden uitgegeven om medewerkers en mana-
gers op trainingen bij te scholen, waar vervolgens lang niet altijd iets wordt 
opgestoken. Dat kan aan het onderwerp liggen of aan de ‘mindset’ van de 
deelnemer, maar ook aan de trainer. En dat is precies de zere plek waar 
Titia van der Ploeg in dit boek de vinger op legt. Ze richt haar focus op 
de verantwoordelijkheid van de trainer: de verantwoordelijkheid om het 
leerklimaat tijdens de training zo in te richten dat deelnemers ook in staat 
zijn om te leren.
Die focus maakt het tot een belangrijk boek. In ieder geval voor beginnen-
de trainers die nog niet de ervaring hebben die Titia wel heeft en die zij 
hier met ons deelt. Haar verhaal is doorspekt met tips om het onderwerp, 
any onderwerp, zo aan te pakken dat deelnemers geboeid raken en blijven. 
Een absolute aanrader dus voor beginners of voor trainers-to-be die zich 
afvragen of dit een vak voor hen is. Want trainen is een vak en ook dat 
maakt dit boek volstrekt helder. Omdat het een vak is, is Training 2.0 ook 
relevant voor trainers die al jaren bezig zijn en alles al gezien en meege-
maakt hebben. Want we weten allemaal dat op enig moment de routine 
erin sluipt, dat er te veel gedreven wordt op de ervaring dat het toch wel 
zal lukken. Dat is precies het moment waarop zelfs, of misschien wel juist, 
de ervaren trainer zijn scherpte verliest. Dit boek geeft de nodige aankno-
pingspunten en handvatten om de eigen trainingsstijl eens goed tegen het 
licht te houden en je af te vragen: ‘Wat kan anders, beter?’
Ook leerprofessionals in organisaties kunnen hun voordeel hiermee doen. 
Vaak maken zij afspraken over leertrajecten in goed vertrouwen dat de 
trainer weet wat hij doet. Waarop vervolgens deelnemers na afloop komen 
melden dat het weinig nieuws was, een beetje tegenviel enzovoort. Toch 
vervelend. En zonde van de investering. De inzichten van Titia zorgen er-
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voor dat de leerprofessional het kennismakingsgesprek met een nieuwe 
trainer of een trainingsbureau veel scherper kan voeren om zo te bepalen 
of de trainingsstijl wel past bij de organisatie.
Training 2.0 biedt een schat aan informatie, die voortkomt uit 25 jaar prak-
tijkervaring met 20.000 deelnemers. Zegt dat iets? Ja, dat zegt iets als je 
zorgvuldig nadenkt over wat je in die 25 jaar hebt gedaan, wat goed ging 
en wat minder geslaagd was, hier een methodische aanpak voor vindt en 
het geheel onderbouwt met talloze praktijkvoorbeelden. En vervolgens een 
veelheid aan werkvormen bedenkt die deelnemers prikkelen. Dat is precies 
waar het in dit boek over gaat. Een aanrader dus.

Marjolein van Altena
Directeur Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU)

De NSCU biedt een platform en kennisnetwerk voor organisaties die een 
Corporate University hebben, aan het ontwikkelen zijn of hierover naden-
ken. Onder het motto ‘Linking corporate learning professionals’ worden tal 
van activiteiten voor en door de leden georganiseerd, waaronder een jaar-
congres en de uitreiking van de NSCU Academy Award.
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