Curriculum Vitae
Naam

: Ted Groot

Geboortedatum : 10-02-1964
Woonplaats

: Alkmaar

Telefoon

: 06-36448844

E-mail

: info@tedgroot.tv

Wie is Ted in het kort?
Ik ben een communicatieve en klantgerichte collega die goed kan luisteren. Voorzien van een
positieve instelling met humor en natuurlijke gedrevenheid. Bij alles wat doe probeer ik altijd
met maximale inzet het hoogst haalbare resultaat te behalen. Wanneer dit niet lukt, zoek ik
altijd naar de eventuele oorzaak ,zodat ik dit een volgende keer kan verbeteren. Ik ben een
doorzetter en ben flexibel. Ik vind het leuk en leerzaam om met mensen in overleg te gaan en
zaken grondig aan te pakken.
Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor trainingsacteurs de NvVT.
GEVOLGDE OPLEIDINGEN:
•
•
•
•
•

Havo
HBO Bedrijfskunde Inholland
Nevi (inkoop opleiding)
Sport –en ontspanning masseur
NLP Practitioner

WERKERVARING NAAST TRAININGSACTEREN:
•
•
•
•
•

1988-2007 : Senior inkoper Parnassia Bavo Groep
2007-2009 : Senior inkoper Triversum kinder –en jeugd psychiatrie
2009- 2011 : Uitvaart verzorger Yarden
2011- 2015 : Accountmanager / Adviseur verzekeringen Yarden
2015 – heden : Recruiter Fris Uitzendbureau

WERKERVARING ALS TRAININGSACTEUR:
•
•
•

•
•

Regelmatig terugkerende trainingen
Beroepsopleiding advocatenorde/ CPO Dialoque Gesprekstechnieken met
intakegesprekken en feedback
Mediationtraining te Alkmaar/Pijnacker Training voor mediators 2009-heden Via
acteursbureau Act4you te Alkmaar, acteren bij (oefen)assessments en familie
mediation
Politie Academie Training voor agenten in opleiding
BMC Amersfoort Weerbaarheidstraining/ klantvriendelijk/ grensoverschrijdend
gedrag/ intake gesprekken.

•
•
•

AMC A’dam Wachtkamergesprekken/ overleg en besluitvorming gesprekken/
seksuele intimidatie en agressie training
Inholland Simulatiepatiënt, weerbaarheid en communicatie training
Horizon College Alkmaar Wachtkamergesprekken/ overleg en besluitvorming
gesprekken/ seksuele intimidatie en agressie training

OVERIGE TRAININGEN:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatietraining hulpdiensten vaarwegen Coaching en Advies Ter Hofstede te
Amsterdam, training (voor hulpverleners) op het water!, juni 2017 (3x)
Docent drama lessen Drama lessen verzorgen voor de jongste groepen op basisschool
met o.a. balspelen en theatervormen.
Arbeidsconflicten Centrum voor Conflicthantering te Haarlem, training voor
mediators, januari 2017
Feedbacktraining Nova College Haarlem / examinering van accountmanagement
studenten/ sales training en assesments
Veiligheidstraining Veiligheid Adviesbureau Verkerk te Krimpen a/d IJssel, training
voor senioren okt 2015, mei 2016, okt 2016. Er werden zeven voorlichting
bijéénkomsten georganiseerd, per bijéénkomst was er plaats voor 200 senioren, zodat
er in totaal max. 800 senioren werden bereikt.
Communicatietraining en integriteit trainingen aan filiaal managers Didi.
Communicatietraining UvA te Amsterdam. Training voor studenten. Juni 2015
Assessments Hoge School Van Amsterdam te Amsterdam. Examens communicatie
voor studenten. Juni 2013 en April 2014
Feedback, weerbaarheid, agressie en onderhandelen Securitas Nederland
Veiligheid en agressietraining Esdegee Reigersdaal te Heerhugowaard.Training voor
personeel in de verzorging. Januari t/m juni 2012 (6x)
Communicatietraining Uitgeverij Sanoma te Hoofddorp.Training voor personeel
abonnementenverkoop.
Communicatietraining kinder- en jeugdhulp Triversum te Alkmaar. Training
voor baliemedewerksters.
Agressietraining Handhaving te Utrecht. Training voor stadswachten.

OPDRACHTGEVERS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Act4you’ te Alkmaar
‘ AMC’ te Amsterdam
‘Cirquest’ te Amsterdam
‘ BMC’ te Amersfoort
‘ Horizon College’ te Alkmaar
“FV Media” te Bergen nh
‘Hintze Communicatie’ te Bergen nh
‘Ministerie van Veiligheid en Justitie’
‘Opleidingacteurs.nl’ te Amsterdam
‘OPPstap’ te Alkmaar
‘‘RIVM sector Volksgezondheid en Zorg’ te Amsterdam
‘Therra Communicatie’, te Almere

GEVOLGDE WORKSHOPS/CURSUSSEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 daagse vervolg opleiding trainingsacteren Hebbes Academy met examen (behaald)
2016/2017
Feedback en sales training NvVT Utrecht2016
Workshop ‘Belbin’ Via Acteursbureau Act4you te Alkmaar, september 2016
Workshop ‘Theatersport’ bij theatersportvereniging Papaver te Alkmaar, seizoen
2015
Workshop ‘Feedback geven’ bij Acteursbureau Kapok te Amsterdam, juni 2012
Workshop ‘Trainingsacteren bij mediation’ bij Acteursbureau Act4you te Alkmaar,
september 2012/2013
Workshop ‘Trainingsacteren bij assessments’ bij Acteursbureau Kapok te
Amsterdam, juni 2012
Workshop ‘Trainingsacteren bij mediation’ bij Acteursbureau Act4you te Alkmaar,
mei 2012
Workshop ‘Kernkwaliteiten’ bij Acteursbureau Act4you te Alkmaar, juni 2011
Workshop ‘Trainingsacteren’met de mediator bij acteurbsbureau Act4you, te
Alkmaar, maart 2009
Workshop ‘Trainingsacteren’bij acteursbureau Kapok te Amsterdam, november 2008
Cursus ‘Omgaan met agressie’, 2004 en 2006
Trainingsacteren werkvormen o.a. Hoefijzer, Roos van Leary, Feedback v.u. de acteur

THEATER:
• Acteer ervaring : ruim 30 jaar.
Een vereniging met ervaren spelers en hele goede regisseurs. Ik heb in een periode van bijna
15 jaar dat ik lid was van een toneelgroep, mooie rollen gespeeld. Stukken waar ik in heb
gespeeld zijn o.a : Flat zonder uitzicht van Neil Simon, Platonov van Anton Tjechov, De
Goede Dokter van Neil Simon, Bij Vlagen een 1-akter van Eve Sluis-Bruin, Biografie van
Max Fisch en een aantal andere stukken. Mijn website : www.hetnoordenspeelt.nl.
Daarnaast produceer ik jaarlijks diverse ‘huiskamertoneelstukken’ voor de Wijkboerderij in
Alkmaar. Ik contracteer al jaren met veel succes semi-professionele Amsterdamse
toneelgezelschappen en haal deze naar Alkmaar om hen hier te laten spelen.
EXTRA:
Ervaring met (trainings)acteren voor de camera (Edel)figuratie in tv commercials, tv series,
reconstructies en bedrijfsfilms.

