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Ruud  startte zijn carrière ooit als 
verpleegkundige en is sinds 1989 actief als 
acteur. Sinds 1992  als  freelance 
trainingsacteur en trainer in 
communicatietrainingen, persoonlijke 
ontwikkeling, assessments, regietheater en 
acts. Ook geeft hij individuele coaching op 
het gebied van communicatie en gedrag. Hij 
is mede oprichter van de Nederlandse 
Vereniging van  Trainingsacteurs. (NvvT). 

Opleiding: 

- HBOV verpleegkunde aan de VU in A’dam 

- HBO Management opleiding voor non-
profit organisaties; Hogeschool van  
A’dam 

- Studie Nederlands &scenarioschrijven 
aan  de hogeschool van Amsterdam. 

- HBO Acteursopleiding Hogeschool van 
Amsterdam . 

- Diverse workshops op gebied van acteren 
en trainingsacteren. 

- Diverse trainingen, masterclasses en 
cursussen op het gebied van 
communicatie en training. 

 

 



 

Ervaring  in communicatie vanaf 1992: 

- conflicthantering en agressie. 

- Managementtrainingen in tal van 
thema’s rondom leidinggeven. 

- Management development assessments 
voor het hoger management bij o.a KLM, 
Philips, Shell, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en BUZA, 
Rijkswaterstaat, Universiteit van Leiden, 
Unilever, Lilly en de Gemeente 
Amsterdam. 

- Assessments bij bureau Psychotechniek in 
Utrecht voor zowel overheden als 
commerciële instellingen. (ruime 
ervaring in het doen van assessments 
waarbij meerdere competenties zichtbaar 
moeten worden gemaakt). (ca. 6 jaar) 

-  Werving en selectie  bij GITP( o.a. STAR 
training). 

- Coachingsvaardigheden. 

- Verkooptrainingen 

- Commercieel en positioneel 
onderhandelen. 

- NLP. 



- Functioneringsgesprekken en beoordelen. 

- Training ondernemingsraden. 

- Teambuilding 

- Feedback training 

- Veiligheid . 

- Interactief theater en andere 
interactieve werkvormen. 

Deze ervaring staat naast zijn 
theaterervaring als acteur. (zie apart CV) 

Houdt zijn eigen skills en competenties bij 
door het regelmatig volgen van workshops 
binnen zijn vakgebied. Zo is hij o.a. 
aangesloten bij de KAPOK academy waar hij 
regelmatig workshops volgt in werkvormen en 
modellen die binnen het trainingsacteren, 
het trainen of coachen  gehanteerd worden. 
Tevens worden hier ook gezamenlijk nieuwe 
vormen ontwikkeld. Daarnaast heeft hij met 
collega’s een vaste intervisie cyclus. 

 

Inmiddels heeft Ruud ook veel 
internationale ervaring met Engelstalige 
trainingen op alle continenten voor 
multinationals. (o.a. Shell, Philips, Boskalis 
etc.) Hierdoor dus ook veel bekendheid met 
het werken met andere culturen. 



 

Zie ook zijn website voor meer informatie over 
zijn werk als acteur/trainer en  overige 
achtergrond informatie. 

E-mail: ruud@oefenmeesters.nl 
www.oefenmeesters.nl 
 


