
SPECIALIST IN COGNITIEVE & SOCIALE 
VAARDIGHEIDSTRAININGEN 

De Hoofdtrainer is een gespecialiseerd trainingsbureau dat erkende gedragsinterventies 
biedt en zich kenmerkt door samen met haar klanten de best passende zorg vorm te 

geven. Dit gebeurt middels maatwerk.

Benieuwd of De Hoofdtrainer iets voor u kan betekenen?
Bel ons op 06 - 218 540 50 of neem contact op via info@dehoofdtrainer.nl

WWW.DEHOOFDTRAINER.NL

Aanmelden

Om aan te melden bij De Hoofdtrainer zijn er 
de volgende mogelijkheden:

1. Verwijzing van een (huis)arts.
2. Verwijzing van de gemeente.
3.	 Verwijzing	van	gecertificeerde	instelling.
(In bovenstaande gevallen zijn er geen  
kosten	voor	u	verbonden.	De	financiering	loopt	
via de gemeente.)
4.  Particulier. 
U kunt rechtstreeks aanmelden bij 
De Hoofdtrainer en de kosten zelf dragen.

>>  Neem vrijblijvend contact met ons op om  
   de mogelijkheden te bespreken.

Aanmeldprocedure

Vanuit De Hoofdtrainer hechten wij belang 
aan een goede start. Daarom hebben wij 
voor	definitieve	aanmelding	graag	telefonisch 
contact.

Wij zijn bereikbaar via 06 - 218 540 50 of 
per e-mail: aanmelden@dehoofdtrainer.nl 
voor het maken van een bel-afspraak. 

Op de site is er tevens de mogelijkheid voor 
rechtstreekse aanmeldingen of verwijzingen. 
Op de pagina dehoofdtrainer.nl/aanmelden 
kan je het formulier invullen en direct 
versturen.

Speciaal voor jeugdigen van ongeveer 8 tot 23 jaar die, door een tekort aan  
vaardigheden, vast lopen op één of meerdere levensgebied(en); school, werk,  
thuis,	sport,	vrije	tijd,	vrienden,	middelengebruik,	financiën,	seksualiteit	etc.	



Trajecten

De trainer, de jeugdige en diens omgeving 
stellen samen de doelen op voor de training. 
De duur van de training kan verschillen, 
afhankelijk van de gestelde doelen. De 
Hoofdtrainer is er niet alleen om te 
praten. Ook actief bezig zijn, oefenen in 
de praktijk, zowel binnen als buiten, zijn 
manieren om vaardigheden te vergroten.  

Alle vormen van training zijn bespreekbaar.  
Er wordt gezocht naar een passende 
trainingsomgeving voor de jeugdige.  

Maatwerk

Trainingen kunnen zowel op individueel 
als groepsniveau aangeboden worden.  

De Hoofdtrainer zet zich in voor een  
juiste match tussen de trainer en de  
jeugdige en gelooft dat dit een grote 
bijdrage heeft aan het succes van de 
training.

Anders dan anderen Wat doen we?

Wachtlijst

Bij ons start de training al 
snel, doorgaans binnen 14 
dagen na aanmelding. 

De Hoofdtrainer biedt een divers palet aan trainingen aan. Wij maken hierbij gebruik van 
erkende gedragsinterventies. 

Matching en maatwerk!

We stemmen af welke 
trainer het best passend 
is bij de jeugdige en diens 
situatie/vragen.

Saaie gespreksruimte?

Samen bepalen we waar 
de training plaats vindt. Dit 
kan bijvoorbeeld binnen, 
buiten, op de (sport) club of 
op school zijn: er kan veel!

Onze visie: Samenwerken vanuit kracht!

Alleen maar praten?

Nee, zeker niet. Er wordt 
ook geoefend in de praktijk, 
buiten of sportend. Samen 
zoeken we uit wat het 
beste werkt.

Kijk op onze website www.dehoofdtrainer.nl
voor alle trainingen, meer informatie en aanmelden

Agressie regulatie 

training

Een training die de jeugdige 
leert om te gaan met  
zijn/haar boosheid dan  
wel agressie.

Sociale  

vaardigheidstraining

Een training die zich richt 
op het vergroten van  
sociale vaardigheden  
van de jeugdige. 

Weerbaarheidstraining 

Er wordt gewerkt aan 
sociale vaardigheden zoals 
assertiviteit, omgaan met 
pestgedrag en de gevolgen 
van pesten, zelfbeeld, stevig 
in je schoenen staan etc. 

Meiden specifieke 

training 

Een training speciaal 
gericht op meidenthema’s. 
Bedoelt voor meiden in de 
(pre)puberteit.

Ouderbegeleiding

Gericht op de vraag die 
de ouder zelf heeft. De 
ouderbegeleiding is altijd 
gekoppeld aan een training 
voor de jeugdige.

Fysieke Hoofdtraining

Een training waarbij de 
reguliere trainingssessies 
of coaching- en bege-
leidingsgesprekken worden 
aangevuld of afgewisseld 
met fysieke activiteiten. 

voor
jongere
jeugd


