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INSTAP THEATER & TRAININGSACTEURS

Instap theater & Trainingsacteurs

Mensbeeld maakt de communicatie tussen mensen zichtbaar met be-
hulp van instap theater. Een interactieve manier om praktijksituaties uit te 
spelen, bewust te worden en nieuwe vaardigheden aan te leren. Omdat 
iedere organisatie of bedrijf een eigen cultuur en eigen leerpunten kent, 
wordt het programma op uw specifieke situatie afgestemd. Leren door het 
herkennen van ervaringen gaat eenvoudiger wanneer het ook leuk en vei-
lig is. Kenmerkend voor de improvisatie is dat de acteurs een sfeer creëren 
waarbij de aanwezigen op speelse en veilige wijze worden uitgenodigd en 
‘zich er mee gaan bemoeien’. Niet onbelangrijk, beschikt het Instap Theater 
over voldoende zelfspot en mogen we ook lachen om onze eigen mense-
lijke eigenaardigheden. 

Programma voorbeelden
- Zúster! Benadering psychogeriatrisch moeilijk hanteerbaar gedrag
- Communicatie en samenwerken op de werkvloer  
- Vrijwilligerspecialisatie binnen de organisatie
- Kamer 303: programma rondom Belevingsgericht Verantwoorde Zorg 
- Ik sta alleen! Programma rondom Kleinschalig werken & wonen
- Doodgewoon: programma rondom stervensbegeleiding en zingeving

______________________________________________________________

Acteur op locatie
Zoekt u ter ondersteuning voor uw interne training of opleiding een acteur 
voor het uitspelen van bijvoorbeeld moeilijk hanteerbaar gedrag, wilt 
realistisch vaardigheden oefenen of de klantvriendelijkheid van uw organi-
satie toetsen? Informeer naar de mogelijkheden voor een acteur op locatie.  

Werkwijze
Omdat iedere organisatie of bedrijf een eigen bedrijfscultuur en
eigen leerpunten kent, wordt het programma op uw specifieke
situatie afgestemd.

Verkenning van uw organisatie, uw vragen en wensen op locatie. 

Binnen een week ontvangt u vrijblijvend een creatief en op maat
gericht voorstel.

Voorstellingen zijn interactief en in deze vorm geschikt voor
groepen.

Instap theater behoeft geen podium, trainers/ acteurs hebben
voldoende aan een klein loopvlak en lopen deels door het publiek.


