WERKGARANTIE
REGELING VOOR PROFESSIONAL TRAINERS 2015
Introductie
Deze Werkgarantieregeling voor Professional Trainers betreft een optioneel programma voor afgestudeerden aan Trainers Academie. De begrippen ‘garantie’ en ‘werkzaam’ worden in deze regeling
nader gedefinieerd, evenals de voorwaarden voor deelname aan deze unieke regeling.
Garantietermen
•

De garantie houdt in dat de deelnemer aan de regeling een begeleidingsprogramma volgt en
binnen een redelijke termijn als professional werkzaam zal zijn in het trainersvak.

•

Die redelijke termijn bedraagt ten hoogste twaalf maanden vanaf de start van het begeleidingsprogramma, dat aanvangt binnen twee maanden na diplomering voor de gevolgde opleiding.

•

Onder de term werkzaam wordt verstaan dat de deelnemer in Nederland een arbeidsovereenkomst verwerft waarin deze zich als trainer kan manifesteren, hetzij voor vast of tijdelijk voor
tenminste een jaar en voor tenminste 0,5 fte. In geval de deelnemer zelfstandigheid verkiest,
dus als ZZP’er werkzaam wenst te zijn, wordt onder de term werkzaam mede verstaan dat de
deelnemer binnen een jaar tenminste 50 betaalde trainingsdagen verwerft tegen een in deze
sector gangbaar tarief.

•

In geval de werving van de hiervoor omschreven werkzaamheid door de deelnemer niet binnen
een jaar op eigen kracht haalbaar blijkt, zal Trainers Academie aan de deelnemer een minstens
gelijkwaardig aanbod voor werkzaamheid binnen de trainingsprofessie doen.

Deelnamevoorwaarden
1.

Intekening op de werkgarantieregeling kan plaatsvinden bij inschrijving voor de opleiding tot
Professional Trainer aan Trainers Academie of op een later moment tot uiterlijk 6 weken na het
behalen van het diploma.

2.

Bij intekening wordt een deelnamevergoeding in rekening gebracht van € 2.750,- vrij van Btw.

3.

De deelnemer neemt actief deel aan het begeleidingsprogramma, dat bestaat uit:
!
!
!
!
!
!

Feedbacktest acquisitievaardigheden
Een meerdaagse in-house training acquisitievaardigheden op de hoofdvestiging
Coaching gesprekken met een toe te wijzen personal coach
Advisering ten aanzien van netwerken, personal branding, profilering en tarifering
Assistentie bij het optimaliseren van sollicitatiebrieven en/of offertes
Gezamenlijke verkenning van vacatures, opdrachtgevers en samenwerkingsverbanden

4.

De deelnemer ontvangt na afronding van de training acquisitievaardigheden uit handen van
Trainers Academie een certificaat van deelneming.

5.

Het begeleidingsprogramma eindigt zodra wordt vastgesteld dat het bovenvermelde doel van de
garantieregeling is gerealiseerd, of uiterlijk een jaar na aanvang van het programma.

Casualiteiten
6.

In geval de deelnemer onverhoopt niet slaagt voor de opleiding tot Professional Trainer wordt
deze eenmaal in de gelegenheid gesteld herexamen te doen bij de eerstvolgende examenronde.

7.

In geval de deelnemer afziet van verdere deelname aan (delen van) het begeleidingsprogramma
vervalt de garantieregeling, tenzij Trainers Academie de motivering door de deelnemer voor de
ontstane vertraging accepteert en de einddatum overeenkomstig opschort.

8.

In geval een door de deelnemer verworven arbeidsovereenkomst binnen een half jaar wordt beeindigd, kunnen aan de garantieregeling geen rechten meer worden ontleend, maar wordt de
oud-deelnemer alsnog zonder meerkosten weer een half jaar lang begeleiding aangeboden.

9.

Trainers Academie behoudt zich te allen tijde haar recht voor om deze regeling aan te passen.

10. In geval van eventuele geschillen over de nakoming van deze regeling is de klachtenprocedure
van Trainers Academie van toepassing, waarvoor de NOBTRA als beroepsinstantie fungeert.
Deze werkgarantie regeling is een unieke dienst, ontwikkeld en aangeboden door Trainers Academie dat met meer dan 750
afgestudeerden kan beschikken over een zeer uitgebreid eigen netwerk van professional in uiteenlopende sectoren, naast de
in-house coaches, opleidingen en testen. Voor meer info of dienstverlening op maat: mail naar info@trainersacademie.com.

