Aanbevelingen voor José Poel op LinkedIn
SoVatrainer/kindercouncelor
SBO De Trapeze

Koosje Naudts-Geschiere

Cognitief gedragstherapeut, lid VGCt at Adviesbureau K.J.N.G.

José heeft tijdens de cursus Gedragsmanagement in de klas laten zien dat ze in staat
is om een positieve gedragsverandering tot stand te brengen bij leerlingen. enerzijds
door het begeleiden van leerkrachten bij dit proces anderzijds door zelf leerlingen te
begeleiden o.a. door het geven van SOVA-lessen. Koosje Naudfts-Geschiere, docent,
cognitief gedragstherapeut VGCt
10 november 2012, Koosje werkte bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met José bij
SBO De Trapeze.

Improvisatie trainer
Zon Theater & Training

Chantal Riedeman

Shopoloog en oprichter Shopology

Vorige week heb ik samen met José een nieuw Shopology 'Product" gepilot; een
improvisatieworkshop voor winkelmedewerkers. Zij moeten immers voortdurend
improviseren, elke klant is anders. De avond was een groot succes, niet alleen
hebben de deelnemers nieuwe inzichten en handvatten gekregen om hun dagelijkse
werk niet alleen makkelijker, maar vooral ook leuker te kunnen maken, ze hebben
ook ongelooflijk veel plezier gehad. Kortom, deze samenwerking smaakt naar meer.
Véééél meer!!! :-)

1 mei 2015, Chantal werkte direct samen met José bij Zon Theater & Training.

Deb Appel
Management consultant CSR. PhD candidate. Owner of Daisies on Concrete.

José heeft op ons verzoek een training ontwikkeld en gegeven in
trainersvaardigheden. José maakte indruk door haar gedegen voorbereiding, de
theoretische onderbouwing en de zeer praktische oefeningen die ze had bedacht.
Wanneer ze uitlegt waarom authenticiteit belangrijk is voor trainers, of hoe je de
veiligheid in een groep kunt brengen (of juist kunt verliezen) dan merk je dat José
jarenlange ervaring heeft. Dat ze ook in staat is die ervaring om te zetten in een
inspirerende training aan (aspirant)-trainers tekent haar kwaliteit. Alle deelnemers
waren zeer enthousiast.
Namens het bestuur van theatersport en impro-vereniging TarTrek,
Deb Appel
18 februari 2015, Deb was een consultant of contractant van José bij Zon Theater & Training.

Lis Raaphorst

Projectmanagement, teamevenementen en acquisitie

José heb ik mogen leren kennen als docent in het eerste jaar bij
Theatersportvereniging Tartrek. Zij geeft op een energieke wijze les en verstaat de
kunst een ieder zich veilig te laten voelen in de groep. Zij zorgt, in mijn optiek, voor
een zodanig evenwicht dat een ieder net dat stapje extra durft te doen om zich te
laten zien in de theatersport. José weet dit zelfs te bereiken bij een clubavond van
vakvrouwen (Soroptimisten), waar ik haar vroeg een vroeg een workshop te
verzorgen, terwijl ze geen van de dames kende. Iedereen ging lachend positief
gestemd naar huis!
21 februari 2013, Lis werkte bij een ander bedrijf tijdens de samenwerking met José bij Zon
Theater & Training.

Marcel Smilde

Projectmanager/Coach met Bloedgroep A-Positief

We hebben José vanuit de theatersportvereniging TarTrek al meerdere jaren
achtereen ingehuurd als improvisatie-docente voor onze startersgroep. Zelf heb ik
haar ook meegemaakt als 'starters-docente' en ik moet zeggen dat ik me geen betere
docente had kunnen wensen tijdens m'n eerste schreden richting podium!
José zorgt in haar lessen op een ontspannen manier voor veiligheid en heeft naast
oog voor de individuele ontwikkeling van de leerlingen ook een sterk gevoel voor het
groepsproces. Met ontzettend veel energie en humor (en goed voorbereide lessen)
weet ze er iedere week opnieuw weer een klein feestje van te maken. Vanuit Zon
Theater laat José iedereen schijnen!
Ik hoop dat ze nog jarenlang onze vereniging komt versterken.
29 februari 2012, Marcel was een klant van José.

Jacqueline Loerakker

All round HR professional, working in international environment

José heeft voor mij een workshop theatersport verzorgd voor een team van ca 20
mensen. Dat was een geweldige belevenis! José sloot goed aan bij de groep en het
doel van de bijeenkomst en wist een goed opgebouwde workshop neer te zetten
waarbij iedereen lekker meedeed. We hebben erg veel plezier gehad en hebben
elkaar weer van een andere kant leren kennen. José was in haar begeleiding zeer
goed voorbereid en professioneel, maar ook toegankelijk voor suggesties en
behoeften van de groep. een topbeleving!
29 december 2011, Jacqueline was een klant van José.

