
 

 

Freelance trainer  

 

Bijdragen aan het vergroten van de mentale weerbaarheid van medewerkers van onze opdrachtgevers? Je 

bent van harte welkom als freelance trainer bij het team Training & Advies van ARQ IVP. 

 

ARQ IVP is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en ondersteunt organisaties en 

medewerkers die tijdens het werk geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen, om 

veerkrachtig te blijven. We verzorgen trainingen op het gebied van opvang & nazorg, omgaan met agressie en 

grensoverschrijdend gedrag, stress, psychosociale hulpverlening en het herkennen van compassiemoeheid. 

Het zijn onderwerpen die mensen diep kunnen raken. We doen dit voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals 

politie, brandweer, luchtvaart, ministeries, de rechtspraak, GGD-en, gezondheidsinstellingen en 

maatschappelijke organisaties.  

 

Door de sterk groeiende vraag naar onze trainingen breiden we onze poule van freelance trainers uit.  

We bieden je: 
- Freelance opdrachten door heel Nederland; 

- Het geven betekenisvolle & maatschappelijk relevante trainingen; 

- Bewezen trainingsprogramma’s die voldoen aan de meest recente inzichten op het gebied van opvang 

en nazorg en psychosociale hulpverlening; 

- Professionele en inhoudelijke samenwerking met onze accounthouders / trainers;  

- Goede en prettige organisatorische ondersteuning van onze trainingscoördinatoren;  

- Elk kwartaal een netwerkbijeenkomst voor freelance trainers waarin kennisdeling centraal staat; 

- De mogelijkheid om de opleiding Introductie Psychotrauma te volgen bij de ARQ Academy. 

Wie ben jij? 
- Je bent een goede, methodische vaardigheidstrainer met minimaal 5 jaar ervaring in gedragstraining; 

- Je wil organisaties en deelnemers helpen om beter met ingrijpende gebeurtenissen op het werk om te 

kunnen gaan;  

- Je stimuleert snel veiligheid in groepen waardoor mensen hun (soms heftige) verhalen delen en 

wezenlijke onderwerpen besproken worden; 

- Je hebt affiniteit met onze trainingen en ons type klanten; 

- Je bent een open en betrokken sparringpartner voor onze klanten en ons team; 

- Je hebt HBO- of WO-opleidingsniveau  

 

Wil je meer weten? 

Als je meer wil weten, Natascha Groenhuijzen (account coördinator/coördinator freelancers) beantwoordt 

graag jouw vragen. Je kan Natascha bereiken op 020 840 76 00 

 

Heb je interesse om als freelance trainer aan de slag te gaan dan kan je in een -email kort aangeven waar je 

enthousiast van wordt, wat je bij ons komt halen en wat je ons komt brengen. Een beknopt CV kan je als 

bijlage meesturen. Stuur je mail naar N.Groenhuijzen@ivp.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  

 

Informatie over ARQ IVP, kan je lezen op arqivp.org.  

 

 

https://academy.arq.org/ggz-professionals-cursus-2/basisopleiding-psychotrauma-voor-hbo.
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