Laurent Chamuleau
“Aan de slag met een lach!”

Over mij

Beoordeling

> 20 jaar trainingsacteur
> Werkzaam in heel Nederland
> Veel kennis & ervaring bij
gemeenten, woningcorporaties,
zorg- en onderwijsinstellingen.

LUNIEK Training & Acteurs
024-3231414

Specialismen
Trainingsonderwerpen

> Ondersteunend en meedenkend

Assertiviteit vaardigheden &

> Gespecialiseerd in emotioneel, lastig

grenzen stellen

en/of agressief gedrag

Crisiscommunicatie en terrorisme
(gijzeling, kaping, suïcide, etc)

Contactgegevens
Nijmegen
Gelderland, Nederland

6 referenties

Ik krijg regelmatig terug dat mijn spel
realistisch en aansluitend is. Ook vertellen
trainers mij dat ze blij zijn met mijn
concrete en opbouwende feedback.

Feedback geven en aanspreken
Omgaan met agressie
Omgaan met emoties
Rouwverwerking
Slecht nieuws gesprek

Van deelnemers krijg ik terug ik dat ik
06-55330515
info@luniek.com
kvk 9141375

een prettige en veilige sfeer creëer.
De ervaring is dat deelnemers daardoor met
plezier in de training aan hun eigen

http://luniek.com/over_ons/laurent_chamuleau/
vaardigheden werken.

Trainingstheorieën
ABCD-gedrag
Communicatiestijlen
Frustratie, instrumenteel,
willekeurige agressie
GGGG model

Tot slot: ik heb een rijke rugzak met

IK-boodschap

levenservaring, ik ben zorgvuldig, flexibel

LSD

en sta garant voor een geslaagde en fijne

SMART

samenwerking.
Trainingsacteurschap

Uiterlijk
Man Leeftijd 48 jaar Lengte 190cm
Europees Fors postuur

Feedback (zuiver & positief)
Gepast spel
Onderwijs sectorkennis/ervaring
Overheid sectorkennis/ervaring
Samenwerking trainer
Senior Acteur

NIVTTA gecertificeerd

Zorg sectorkennis/ervaring

ISO 17024 gecertiﬁceerd
Fulltime werkzaam als trainingsacteur
Zorgt voor vervanging bij overmacht
Bezit aansprakelijkheidsverzekering
KVK-geregistreerd
Dagdeeltarief in overleg

Ervaring
Aantal jaren werkzaam : 18 jaar
(fulltime)
Opleidingen
Opleiding:
HBO Agogiek (HAN, 1999)
Cursussen:
Online Werkvormen (2020)
Trainingsacteren in het Engels
(2020)
DISC (2019)
Dementie (2018),
Veilig leren met een spannende
acteur (2017),
Socratisch gesprek (2017),
Motiverende Gespreksvoering
(2017),
Checkhov (2015),
Status (2015),
Dementie (2014),
Transactionele Analyse (2014),
Psychisch Gestoord Gedrag (2014),
Veranderingen in de overheid
(2014),
Emotioneel Lichaamswerk (2014),
Standup Regiemodel (2011),
Lichaamstaal (2010),
Interculturele Communicatie
(2010),
Interactieve feedback (2009),
PGG (2008),
Groepsdynamica (2008),
Communicatiestijlen (2007),
Energizers (2006),
Opstellingen (2006),

Assessments (2006),
Opvang & Nazorg (2006),
Competentiemanagement (2005),
Regiemodel (2005).
Talen
Nederlands
Aangesloten bij
Acteursbureau Kapok
ARBO-VO
FactorVeermans
FNV Kiem
LUNIEK Training & Acteurs
NVvT

