Wordt jij als trainingsacteur gevraagd bij trainingen die gaan over attitude en houdingsaspecten
bij mensen met een psychiatrische stoornis. Wil je daar meer over leren?
Dan is deze training iets voor jou!
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
• ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
• een ochtendsessie van 3 uur
• lunchpauze
• een middagsessie van 3 uur
• evaluatie
Per ziektebeeld/stoornis wordt gewerkt met de volgende thema’s:
• welk gedrag hoort wel/ niet bij een ziektebeeld?
• welk gedrag beloon je wel/niet in de rol ?
• hoe geef je feedback in de rol en hoe geef je feedback als acteur?
De nadruk in de training ligt op leren door doen, spelend helder krijgen welk gedrag wel en niet
bij een ziektebeeld hoort. Maar ook de achtergrondinformatie en respect voor de mens die met
deze problematiek te dealen heeft.
Om veel gelegenheid tot oefenen te geven werken we in kleine groepen van minimaal 4 en
maximaal 8 deelnemers.
Deelnemers kunnen eigen casuïstiek aanleveren.
De trainer levert vooraf materiaal aan over de onderwerpen.
Het programma wordt vooraf samengesteld met de deelnemers. Denk aan leren over manischdepressief, verslaving, autistisch, angst en dwang, psychotisch, borderline, narcistisch,
verstandelijk beperkt.
Kosten: € 225 euro (indien de training in mijn werkruimte kan plaatsvinden)
Plaats: Eindhoven
Tijd en data worden nader afgesproken
Wat krijg je daarvoor?
• een dag spelen en leren
• kleine groep
• veel oefenen
• lunch
• overzicht van de Do's en Don'ts
• een ervaren trainer
Liever optimaal maatwerk ? vraag dan een offerte aan voor een een op een sessie.
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