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Communicatie- en
managementtraining& coaching
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Een aanbod aangepast
aan uw behoeften
Théâtre Moderne is een gecertificeerde
trainingsorganisatie die programma's in communicatie
en management aanbiedt. Onze methodes zijn
gebaseerd op Geweldloze Communicatie (GC),
Emotionele Regulatie "TIPI", en acteer- en
clowntechnieken. 

Pedagogische structuur volgens uw verwachtingen. 
Levendige trainingssessies en individuele
begeleiding.
Acterende coaches om een dynamische en
interactieve omgeving te creëren. 
Opleidingsprogramma's beschikbaar in meerdere
talen.

Wat wij u bieden : 
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Ons
werkterrein 

Oplossingen op maat 

Naast onze opleidingen bieden wij
ook bedrijfstheater aan in de vorm
van levendige interventies, via
sketches en toneel- en
clownvoorstellingen, alsook
lezingen over "NonVerbale
communicatie of emoties op de
werkplek en Geweldloze
communicatie".  
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In communicatie

Welsprekendheid & Online spreken en in

het openbaar

Verbindende & Digitale online

communicatie geïnspireerd door GC

Assertief spreken 

Storytelling

NonVerbale Communicatie 

Stressmanagement

Conflictbeheersing

 Emotioneel Leiderschap

Geweldloze communicatie 

Creativiteit & communicatie met theater

clown tools 

Onze opleidingsworkshops en coaching 
In management

Executive & manager

coaching 

Ontwikkel uw emotioneel

leiderschap 

Een vergadering leiden 

Beheersen van psycho-sociale

risico's 

Teambuilding 

Bedrijfstheater 

Op verzoek zijn al onze training in blended
learning, face-to-face en online.

Interactieve
webinar

Emotionele intelligentie 

Geweldloze communicatie

Online spreken en spreken

in het openbaar  



Onze methode

Een dubbele pedagogische aanpak :

gedragsgericht en managementgericht.  

Onze acteercoaches zijn aanwezig om onze

deelnemers te helpen zich bewust te

worden van hun gewoonten en op subtiele

wijze een transformatie teweeg te brengen,

of het huidige gedrag te laten evolueren.

Dankzij deze speelse en leerzame

trainingen vallen de leerdrempels weg,

ontstaat er zelfvertrouwen en vallen

vooroordelen weg.

Het bedrijf wordt een theaterpodium waar

de machtsverhoudingen speels worden

aangepakt en de deelnemers acteurs

worden van hun leerproces ! 

GC, TIPI, acteer &
clown
technieken,
video-feedback
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"Alles wat getest wordt door
te spelen, wordt een krachtige
kracht in de professionele
wereld." 

Vertrouwelijkhei

d

Empathie

Onze intenties : De 6C's 

Théâtre Moderne kent geen grenzen, wij treden
overal op zowel in Frankrijk als in de rest van de
wereld, maar bedienen het vaakst Parijs en Île-de-
France in een theater naar keuze. 

Waar vinden deze opleidingen plaats ?  

Vertrouwen

Medeverantwoor

delijkheid

Comedy

Mede-

opbouw van

de training 
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lichaamsuitdrukking

55%

Toon van de stem

38%

Betekenis van gesproken woorden

7%

Mondelinge
communicatie 

Mehrabian

"93% van een "emotionele"
boodschap wordt in de eerste 3
minuten overgebracht door taal
die verder gaat dan woorden, 55%
door de emotionele expressie van
het lichaam en de bijbehorende
gebaren en 38% door de toon van
de stem."



Werk aan emotionele
intelligentie via de
expressie van
gevoelens om ze te
leren ontcijferen, ze te
beheersen en zich te
verbinden met de
partner dankzij TIPI en
clowneske technieken.

Emotionele regulatie 

Een constructieve dialoog tot
stand brengen zonder de ander
te kwetsen. Omgaan met
communicatieproblemen door
te leren feiten, gevoelens en
basisbehoeften in de relatie
met anderen en met zichzelf
rustig te analyseren en onder
woorden te brengen.

Geweldloze
Communicatie

De oefeningen worden
gefilmd, zodat de deelnemers
hun onvolkomenheden en
inconsistenties kunnen
ontdekken, evenals de
positieve punten en de
gebieden voor verbetering in
hun mondelinge
communicatie.

Situatiescenario's & video's

Een beter inzicht krijgen
in de houding en het
gedrag van zijn
gesprekspartners en van
zichzelf, met de hulp van
een acteur-coach die de
spiegel speelt en de
"moeilijke" personages
van het gezelschap
imiteert. 

Rollenspel en
theaterinstrumenten

Je bewust worden van je
gebaren, mimiek en stem,
weten hoe je moet
overtuigen, mensen je
boodschap laten
onderschrijven en een
constructieve dialoog tot
stand brengen. 
Veranker het begrip in het
lichaam.

NonVerbale
communicatie

Gebruikte technieken

Onze waarden : onderlinge afhankelijkheid, gelijkheid,

plezier, verwezenlijking, bijdrage.

 Wij gebruiken een interactieve en speelse

lesmethode met verschillende technieken zoals :



Istvan Van
Heuverzwyn 

Directeur, trainer en coach 

Trainer sinds 2004 en gediplomeerd coach 
Directeur van Théâtre Moderne, een Qualiopi
gecertificeerde opleidingsorganisatie in
communicatie en management. 
Specialisatie : spreken in het openbaar, emotionele 

 intelligentie,  begeleiding van leiderschap 

Gecertificeerd beoefenaar in Emotionele Regulatie "

TIPI ".

Coach met GC en TIPI

Professioneel acteur en theater clown
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Contacteer ons 

Het is maar één stap naar actie !

Telefoon
00 336 82 35 79 69 

E-mail adres
theatremoderne@yahoo.fr

Website
www.kunstvanverbinding.be


