Smart Works organiseert op 20 en 21 juni de volgende opleiding:

Trainingsacteren
Een unieke tweedaagse opleiding voor lokale acteurs en dramadocenten

DOCENTEN
Maya Mathias, Piet Goos, Perla Thissen

DOEL
Praktisch en effectief leren werken als trainingsacteur in
opleidingen en vaardigheidstrainingen.
DOELGROEP
Voor lokale acteurs en dramadocenten die hun expertise
willen inzetten als levend oefenmateriaal in bedrijfs
trainingenen opleidingssituaties.
WERKWIJZE
Alle stappen uit het proces van ontwikkeling, uitvoering en
nabespreking van spelsimulaties met acteurs worden behandeld en geoefend.

DATA
Vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni 2008
08.30 t/m 17.00 uur (inclusief lunch)
LOCATIE
NA-CSI, Netherlands Antilles Center for School Improvement
Pietermaai 96N Boven, Curaçao, tel.: 05999 4652974
KOSTEN
NAf 350,- inclusief omzetbelasting
MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
12 personen

EINDTERMEN
•	De deelnemer is in staat om zelfstandig spelsimulaties
voor te bereiden, uit te voeren en daarop te reflecteren.
•	De deelnemer kent de meest voorkomende werkvormen
die gebruikt worden bij inzet van acteurs in bedrijfs
trainingen, lessen, workshops en congressen.
•	De deelnemer heeft inzicht in de didactische overwe
gingen bij de inzet van trainingsacteurs.

INFORMATIEBIJEENKOMST EN INSCHRIJVING
Maandag 19 mei 17.30 uur
NA-CSI, Netherlands Antilles Center for School Improvement
Pietermaai 96N Boven, Curaçao, tel.: 05999 4652974
MEER INFORMATIE
Download Smart Works brochure ‘Handen omhoog of ik
schiet!’ van www.smartworkscaribbean.com

INHOUD
•	Theoretische input: ‘Omgaan met Trainingsacteurs’ door
P. Devilee en H. Fischer.
•	Oefenen met acteren in een spelsimulatie en het nabespreken daarvan vanuit de rol.
• Oefenen met motiverend presenteren.
•	Tips en tops bij spelangst, weerstand en belemmerende
overtuigingen van deelnemers.
•	Oefenen met verschillende vormen van feedback.
•	Werken met bestaande casuïstiek en ter plekke casuïstiek
opmaken.
• Demonstraties met alternatieve werkvormen.
•	Opstellen van een eigen profiel met sterke kanten en
ontwikkelpunten.

CONTACTPERSOON
Drs. Maya Mathias, directeur Smart Works
Telefoon: 7677848, Portable: 5280445
Mathias@smartworkscaribbean.com
www.smartworkscaribbean.com

Werken met trainingsacteurs
Professionele trainingsacteurs hebben
een grote toegevoegde waarde bij:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trainingen verkooptechnieken
Trainingen managementvaardigheden
Trainingen teambuilding
Trainingen klantgerichtheid en communicatie
Trainingen beoordeling– en functioneringsgesprekken
Trainingen persoonlijke effectiviteit
Trainingen adviesgesprekken

Smart Works organiseert

Even voorstellen

		 … ons Team
Maya Mathias, trainer, opleider en ontwikkelaar, startte haar
loopbaan bij Circon, één van de eerste Nederlandse trainingsbureaus
die werkte met trainingsacteurs. In 2000 richtte zij een eigen succes
vol trainingsbureau op en in 2005 emigreerde zij voorgoed naar
Curaçao. Vanuit haar bedrijf Smart Works, verzorgde Maya Mathias
de afgelopen jaren veel trainingen voor overheid en bedrijfsleven op
het terrein van klantgerichtheid, communicatie, management, team
building en integriteit.

Piet Goos, trainer, opleider en coach, startte zijn loopbaan
in het sociaal en cultureel werk. Hij is een zeer ervaren all round
trainer, (rebalancing)coach en Master Practioner NLP en werkt
met managers en professionals in bedrijfsleven en overheid.
De afgelopen jaren ontwierp Piet Goos veel trainingen voor
verschillende bedrijfssectoren op het terrein van agressiehante
ring, verzuim, kwaliteitszorg en managementvaardigheden.

Perla Thissen,

professionele trainingsactrice komt uit

Curaçao. Na een acteursopleiding in Nederland, speelde
zij in bekende TV series zoals Zeg eens A, Medisch Centrum
West en Goede tijden, slechte tijden. Tegenwoordig werkt
Perla Thissen als full time trainingsactrice in Nederland,
Curaçao en Aruba in allerlei soorten bedrijfstrainingen
voor commerciële instellingen, overheid, gezondheidszorg
en politie.

Voor meer informatie zie www.smartworkscaribbean.com of neem
vrijblijvend contact op met Maya Mathias, directeur Smart Works
tel.: 00-5999-7677848, Mathias@smartworkscaribbean.com

