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Samenvatting
Ik werk als trainingsacteur en (co)trainer, daarnaast ben ik opgeleid theaterdocent. In mijn werk zoek ik verbinding
met de ander, vanuit mijn eigen oprechtheid. Door mijn eigen zoektocht naar mijn authenticiteit en potentieel, kan
ik dat verbonden met mijn eigen ervaringen doen.
In mijn werk als trainingsacteur bied ik in een rollenspel een ervaring die het echte leven zo dicht mogelijk nadert,
of zelfs wat uitvergroot, intensiveert. De situatie is een spel, maar mijn reactie in het moment is echt. Zo krijgt de
cursist directe feedback op zijn of haar gedrag. “Dit is precies wat er toen ook gebeurde.” Maar vervolgens ook de
ruimte bieden om het eens anders uit te proberen. Een ervaring op maat, een spiegel die confronteert, maar ook
ruimte kan bieden en kan relativeren.
Ik ben inmiddels in staat een breed scala aan gedrag te simuleren van agressief en heel dominant, tot heel zacht en
super meegaand en vele nuances daartussen. Alles afgestemd op de leerbehoefte van de cursist en het doel van de
trainer.
Eerlijk, veelzijdig, loyaal, gevoelig, enthousiast, verantwoordelijk, eigenwijs, creatief en sociaal zijn woorden die mij
zowel in mijn werk als persoonlijk leven typeren. Samen tot inzichten komen, samen lachen en ons verwonderen
over de mens die we zijn, met alle mooie en minder mooie kanten. Er blijft zoveel te ontdekken.
Mijn brede interesse en het feit dat ik naast een HBO theateropleiding ook HBO technisch geschoold ben, maakt
dat ik ook inhoudelijk makkelijk aansluiting vind bij uiteenlopende doelgroepen.

Stijl










Veelzijdig: een brede interesse en een grote diversiteit aan opgedane ervaringen maakt breed
inzetbaar.
Eerlijk: oprecht naar eigen ervaring en waarneming. Ontwapenend en uitnodigend voor de ander.
Loyaal: trouw aan de verbinding met de ander; opdrachtgever of klant. Schept vertrouwen.
Gevoelig: sterke zintuiglijkheid, een sterk gereedschap om de ander waar te nemen.
Enthousiast: het krachtig uiten van mijn passie werkt aanstekelijk en uitnodigend.
Verantwoordelijk: uiterste best doen voor een goed verloop, maakt betrouwbaar.
Eigenwijs: de basis van authentieke keuzes.
Creatief: het ontdekken en bedenken van creatieve en originele oplossingen.
Sociaal: vanuit verbinding elkaars kracht zien en benutten.
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Expertise









Corporate Trainingsacteren in diverse branches.
Veelzijdig gedrag simuleren.
Fenomenologisch werken.
Systemisch trainingsacteren.
Afstemmen op en verbinding maken met zeer uiteenlopende doelgroepen.
Theatermaken met mensen met een verstandelijke beperking.
Motiverend theaterles geven aan middelbare scholieren, mbo-studenten en andere doelgroepen.
Uiteenlopende groepen ondersteunen in de bewustwording van Lichaamstaal.

Werkervaring
 2014 – heden Ferry Kruiswijk als zelfstandig ondernemer:
Trainingsacteur met opdrachtgevers zoals:
Act Inc (2014 - ): Defensie, alle onderdelen (o.a. verhoor,
begeleidingsgesprekken, Omgaan met agressie, situationeel
leidinggeven), NCOI (leertrajecten m.b.t gespreksvaardigheden
binnen uiteenlopende bedrijven) , Jumbo, Action
(Klantvriendelijkheid en Omgaan met agressie)
Take4ce (2014-2017): Politie (Verhoor, Mentale kracht, Slecht nieuws, Zeden &
Huiselijk geweld, Meervoudige problematiek, BOA,
Bekeuringsgesprekken)
ICCO (2015- ): Agressietrainingen in binnen- en buitenland; Mali, Bangladesh.
Buro Wittenburg (2016- ): Schouten & Nelissen (leertrajecten m.b.t
gespreksvaardigheden binnen uiteenlopende bedrijven), SPV (BOA,
Bekeuringsgesprekken, Verhoortechnieken) B20 (Assessment bureau
voor o.a. Brandweer) Gemeentes (WMO, Gespreksvaardigheden,
BOA), Jeugdbescherming Nederland (Omgaan met agressie),
technische bedrijven zoals Stork, Kaak, Vitens (Communicatie in de
techniek) etc.
Bureau YOP (2016- ): Ondersteuning van Young Professionals in verschillende
bedrijven.
Cordaid (2018- ): Agressietraining in het buitenland; Ethiopië
Q&A (2018-2019): Rabobank, Achmea (Fraudegesprekken, Klantintegriteit),
Compliance Instituut (Debatteren), Gemeentes (Gespreksvoering
WMO Consulenten), Inspectie (Omgaan met Agressie en Emotie.)
Sunny Trainingen (2019- ): Voornamelijk Gemeentes, maar ook andere
instellingen (Omgaan met Agressie)
e.a. opdrachten en bedrijven: Zoals Intens VOF (Coaching & ontwikkeling),
Update (psychiatrische zorg).
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Docent & Theatermaker:
Theaterfabriek Gekkoo (2017- ): Theaterlessen aan Kinderen met en zonder
verstandelijke beperking.
Kleinkunstig, Grote Broer (2012- ): Theaterworkshops en Virtual- &
Augmented Reality workshops op middelbare scholen en
basisscholen door heel Nederland.
Haagse Hogeschool (2013- ): Lessen Bewust van Lichaamstaal, onderdeel van
de Minor Ingenieur en docent
Jelloo, MBO Amersfoort (2015-2017): Lessen Animatievaardigheden, Theater &
Typetjes aan Leisure en hospitality studenten
Acteur:
Top Typetjes (2009-2017): Interactieve typetjes op feesten en evenementen
Theater van Heling (2018-2019), Spirit in Sense
Studio 52nd (2019), prof. acteur in een scene geschreven door kinderen.

Overige Werkervaring
 2013 – 2014






2014 – 2014
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2009

Regisseur van voorstelling KOEKWOUS van Klare Taal, Driestroom Arnhem.
Scriptie: ‘Blik op de ander – Omgaan met de glazen wand tussen de speler met
een beperking en de toeschouwer; een paradox.’
Stagiair Trainingsacteur bij Take4ce onder begeleiding van Paul Devilee.
Stagiair Docent Drama, Koning Willem II Tilburg
Stagiair Wetenschapscommunicator, Naturalis Natuurhistorisch Museum
Stagiair Rolstoel- en Scootmobielaanpassingen, Van Breugel Care2Move

Opleidingen








Master Module Systemisch Trainingsacteur, Centrum Open Mind, 2019
Verdiepende cursus Roos van Leary interventies door Bert van Dijk, 2019
Gewoon Bewust Verdieping 1, Spirit in Sense, 2017
Gewoon Bewust, Spirit in Sense, 2016
Bachelor of Theater in Education, Docent Theater, ArtEZ kunstacademie, Arnhem, 2014
Bachelor of Engineering, Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool, Den Haag 2009
VWO, Heerenlandencollege Leerdam, 2004

Interesses







Sport: Hardlopen, kitesurfen en skiën
Mensen: spiritualiteit, filosofie, persoonlijke ontwikkeling.
Zingen in een koor, gitaar spelen, zingen
Technologische ontwikkelingen
Theater bezoeken & zelf acteren
Mijn vriendin, zoon, familie en vrienden
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