
Werkpad is onderdeel van Koninklijke Kentalis 
en Bartiméus, Instellingen  voor diagnostiek, 
zorg, onderwijs en arbeid voor mensen met een 
zintuiglijke of communicatieve beperking.

‘Werkfit’ met de 
Improvisatietraining 

De improvisatietraining is een groepstraining, waarbij met behulp 
van improvisatieoefeningen wordt geoefend met het inzien en 
onder woorden brengen van eigen talenten, het verbeteren van 
de sociale vaardigheden en de persoonlijke effectiviteit. Werkpad 
werkt voor deze training samen met Improbattle. 
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Werkpad biedt ondersteuning bij 
het vinden en behouden van werk

Heb jij moeite met sociale vaardigheden, 
communiceren, voor jezelf opkomen, je eigen 
kwaliteiten verwoorden en/of je grenzen aangeven? 
Dit kan je zowel op de weg naar werk (bij het 
solliciteren), als op de werkvloer voor belemmeringen 
zorgen. In de improvisatietraining bij Werkpad wordt 
aan deze vaardigheden gewerkt met behulp van 
verschillende improvisatieoefeningen. 

In de improvisatieoefeningen ligt de focus op wat je wél 
kan Door de training leer je eigen kracht kennen en werk 
je aan je persoonlijke effectiviteit. Je krijgt zicht op je 
kansen!

De Improvisatietraining
De improvisatietraining wordt gegeven in samenwerking met twee trainers 
van Improbattle. De training bestaat uit een doorlopende training waarin 
met behulp van improvisatieoefeningen de persoonlijke effectiviteit wordt 
vergroot. De groep kan bestaan uit ten hoogste 8 deelnemers, waaronder 
mensen met autisme, mensen met een gehoor- of een visuele beperking.

Doelen van de improvisatietraining
Het doel van deze groepstraining is het aanleren van vaardigheden op het 
vlak van persoonlijke effectiviteit, die de deelnemer flexibeler en 
assertiever maken. Anderzijds is er de ontmoeting met elkaar en het 
uitwisselen van ervaringen. De deelnemers leren ook van elkaar.  

Doelen van de improvisatietraining
De improvisatietrainingen vinden plaats op de Werkpad locatie in 
Zoetermeer. Voor meer informatie en/of aanmelden kan u contact 

opnemen met Werkpad: info@werkpad.nl 

Aandacht voor horen, zien en communiceren
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