
Op zoek naar een geschikte trainingsacteur

Hoe zie jij die samenwerking voor je?
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Coaches, Trainers, Facilitators en Dagvoorzitters met veel ervaring,
en een bijzondere insteek. Altijd goed, markant en persoonlijk. 

Een Business acteur is ook inhoudelijk gesprekspartner

Een Startend acteur heeft minder dan 2 jaar werkervaring

Een Training actor kan zelfstandig aan de slag met een subgroep. 
Zo haal je meer rendement uit dezelfde tijd

Je wil samenwerken met een geschikte trainingsacteur.

Hoe zie jij die samenwerking voor je?
Heb je een samenwerking voor ogen met nóg andere overwegingen?
Bel ons gerust voor overleg en speciale wensen:   020-4221323

Een Trainingsacteur zet je in bij standaard trainingen met simulaties 

Een Senior acteur is je sparring partner tijdens je training. Hij denk 
mee over een andere aanpak of verrassende werkvormen

Een Acting trainer neemt de inhoud en het proces voor zijn rekening

Winthontstraat 5  1013 BR Amsterdam tel: 020-4221323 kapok@kapok.nl  www.kapok.nl

WERKVORMENGROEP Is inzetbaar in
groepswerkvormen 

Doet
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1 uur dag

WERKVORMENFEEDBACK Geeft feedback Interactieve
feedback

Geeft feedback,
leidt de nabespreking,
betrekt observatoren

WERKVORMENVAKINHOUD

Een Business acteur kan ook 
vakinhoudelijk het gesprek aan.
Hij heeft kennis van organisatie-
structuren en spreekt het jargon. 

DAGVOORZITTER

COACH We bieden ook professionals die vol-
ledige procesverantwoordelijkheid aan 
kunnen. Stuk voor stuk ervaren en zeer 
markante Coaches, Trainers, Facilitators
en Dagvoorzitters. Persoonlijkheden die 
werken met kennis van zaken en een
theatrale insteek. 
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