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WEerbaarheid en SOciale COmpetentie 
training is er in 2 specifi eke varianten:

De-escaleren & Confl icthantering
Het omgaan met en het de-escaleren 
van ‘moeilijk gedrag’ staat centraal. 
Een aantal onderwerpen zijn: gespreks-
technieken, handelen in spannende 
situaties, categorieën van ‘moeilijk 
gedrag’ en actief luisteren. 

Fysiek ingrijpen & Persoonlijke veiligheid
Deskundig fysiek ingrijpen en jezelf 
kunnen beschermen in onveilige en 
risico volle situaties staan centraal. Een 
aantal onderwerpen zijn: de schaal van 
fysiek ingrijpen, wetgeving, ingrijpen 
met humane begeleidingstechnieken en 
persoonlijke veilgheid.

Heeft u interesse en wilt u meer 
weten over het aanbod van de 
op leidingen, trainingen en coaching? 
Ga voor meer informatie naar de 
website, of neem vrijblijvend contact 
op met Erik Timmerman. 

Meer informatie

WESOCO training



Opleiding Assistent Fitnesstrainer
Overweeg je in de fi tnessbranche te 
gaan werken? Wil je meer kennis en 
vaardigheden leren om zelf effectiever en 
verantwoorder met fi tness aan de slag 
te gaan? Dan is dit de juiste opleiding!

Opleiding Leider Sportieve Recreatie
Deze opleiding leidt op tot Leider 
Sportieve Recreatie. Dit is een erkend 
diploma (NOC NSF) waarmee u o.a. 
terecht kunt bij jongerenwerk, buurt-
huizen, recreatie teams van vakantie-
parken, organisatie van evenementen, 
etc. U leert voor een groep staan en 
ze actief te houden met sport en spel. 
De opleiding wordt aangeboden op 
niveau 2 en 3. Dit di ploma biedt tevens 
mogelijk heden tot instroming bij diverse 
ROC’s bij de opleiding sport & bewegen. 

Personal Fitness Training 
Als NASM internationaal erkend 
Personal Fitness Trainers kunnen we u 
individueel begeleiden en coachen naar 
de door u gestelde doelen. Dit doen 
we aan de hand van het OPT model 
(Optimale Prestatie Training).

Teambuilding, Teambuildings- 
processen & Communicatie
Teambuilding heeft tot doel een team 
(klas, afdeling, bedrijf, etc.) daadwerkelijk 
als team te laten functioneren. Ieders 
kwaliteiten dienen te worden benut, 
om zo tot een nog beter resultaat te 
komen.  De onderlinge (werk)sfeer en 
groepsdynamiek komen ook aan bod. 
Vele varianten zijn mogelijk.

Rots & Water trainingen 
Deze trainingen & coaching zijn gericht 
op verbetering van vaardigheden en 
kwaliteiten (bv. samenwerken, zelf-
beheersing, omgaan met grenzen, 
communiceren) of hebben een specifi ek 
thema. Hierbij gaat EighT uit van de 
Rots & Water-methodiek. De termen 
‘rots en ‘water’ worden als metafoor 
gebruikt om alle vormen van (verbale 
en non-verbale) communicatie te 
duiden. Er wordt op praktijkgerichte 
wijze aandacht besteed aan weerbaar-
heid en sociale competenties, in de 
breedste zin van het woord. Er zijn 
diverse trainingen op maat ontwikkeld!

Onze opleidingen, trainingen 
& coaching bieden we altijd 
aan op maat!

Trainingen & Coaching

Opleidingen

Erik Timmerman

EighT biedt diverse opleidingen, trainingen 
& coaching aan op het gebied van:

Sport & Bewegen
Personal (Fitness) Training
Agressie & Weerbaarheid
Persoonlijke veiligheid
De-escaleren & Confl icthantering
Sociale competenties
Teambuilding & Communicatie

EighT werkt zowel individueel als in 
groepsverband en heeft ruime ervaring 
met diverse doelgroepen.

Er wordt veel gewerkt met psycho-fysieke 
werkvormen, d.w.z. “leren door ervaren”. 
Dit is een effectieve werkvorm die als 
zeer prettig wordt ervaren. Deze folder 
geeft een kort overzicht van wat EighT 
te bieden heeft. Voor uitgebreidere infor-
matie of vragen verwijzen we naar de 
website, www.eight-trainingen.nl. Ook zijn 
er van diverse trainingen aparte folders 
of informatie verkrijgbaar.

Onze opleidingen, trainingen & coaching 
bieden we altijd aan op maat!

Namens EighT, 
Erik Timmerman  


