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GERTJAN PASVEER 
Curriculum Vitae 
 
Disciplines 
- Trainer, acteur, consultant, verkoper 
- Muzikant en muziekdocent 
- Componist  (Film en TV) 
 
 
 
 
Huidige werkzaamheden als ZZP-er (2006-heden) 
Naast mijn werk als acteur voor TV,  film en theater heb ik als trainingsacteur gewerkt voor de volgende trainers en 
organisaties: 
   
 
Trainingsacteur  Trainer/Bureau 
jun - heden 2017 Trainingen ‘Omgaan met weerstand, conflicten A&O Amsterdam 
  en agressie’ voor DCMR   
mrt - heden 2017 Trainingen ‘Omgaan met verbale agressie’ A&O Amsterdam 
  voor Rabobank  
jan - mei 2017 Trainingen ‘Bewust Weerbaar’ voor Stedin A&O Amsterdam 
okt 2015 ‘Ontspanningsoefening’ voor NGO-medewerkers Jeroen Gankema 
apr 2015 Communicatie/agressietraining voor Lely Maassluis Eli Smits (Lely) 
okt 2014 Communicatietraining voor personeel gem. Haarlem GOMAX 
okt  2010 Communicatietraining voor personeel Corus Velocity X 
nov - dec 2009 Trainingen ‘Omgaan met agressie’ voor SZW Den Haag Schwab & Partners  
jun 2009 Communicatietraining (roos van leary) voor een  KGCA 
  ondernemingsraad  
feb - jul   2008 Freelance rollenspelacteur bij assessments FunctieMediair Rotterdam 
jan 2008 Training ‘Agressie/moeilijk gedrag’ voor personeel A. Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 
jan 2006 Agressietraining personeel psychiatrie voor  BAVO-Europoort Rotterdam 
 
Workshopleider, trainer en acteur 
sep 2006 - heden Educatieve theaterworkshops (regiemodel) voor Bureau Horizon 
  op het basis- en voortgezet-onderwijs, met  
  toneelstukken over thema’s zoals (cyber-)pesten, 
  keuzes maken, seksualiteit, etc. 
  Tevens ben ik voor Horizon trainer/acteur in 
  stage-trainingen op MBO-scholen. 
 
Acteur in trainings- en voorlichtingsfilms   Rol: 
mrt 2018 Instructiefilm A&O ‘Omgaan met agressie’ voor Stedin Monteur 
dec 2016 Trainingsfilm A&O ‘Bewust Weerbaar’ voor Stedin Bewoner/klant 
feb 2015 Voorlichtingsfilm Amsterdam voor elkaar (AT5) Aannemer 
mei 2010 Inburgeringsfilms (serie) Nederlands Onder Anderen Buurtbewoner 
nov 2008 Voorlichtingsfilm Agressie op de werkvloer Heftruck chauffeur 
apr 2006 Trainingsfilm Gesprekstechniek P&O medewerker 
   

  

Contact 
Kortekade 71 a-II 

3062GN Rotterdam 
06-18407642 

gertjanpasveer@gmail.com 
www.gertjanpasveer.nl 
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Consultant / Trainer ICT (1998-2006) 
   

In mijn functie als consultant bij Matadex.BV was ik betrokken bij de implementaties van ERP-software, waarbij de 
analyse van bedrijfsprocessen centraal stond, zowel voor het inrichten van de software als het beoordelen van 
noodzakelijke veranderingen in het bedrijfsproces. Als trainer was ik verantwoordelijk voor het geven van gebruiker- en 
beheerder-trainingen. Tevens was ik verantwoordelijk voor het vervaardigen van de Nederlandse en Engelse 
handleidingen, en het vertalen van de software in het Engels. Als ICT-er ben ik in 1998 begonnen als helpdesk 
medewerker bij Guide Software Solutions. Vervolgens ben ik werkzaam geweest als technisch medewerker bij NFGD. 
In deze functie was ik verantwoordelijk voor het assembleren en configureren van servers en werkstations (Macintosh 
en Windows). 
 
 
 
Verkoper 
   

Musical instruments & software  (1992-1998) 
Als verkoper van muziekinstrumenten was ik filiaalhouder van een digitale piano en keyboard winkel. Na de 
samenvoeging van dit filiaal met de hoofdvestiging van Feedback BV werd ik afdelingshoofd van de afdeling 
elektronische muziekinstrumenten. Ik heb mij daarbij gespecialiseerd in muzieksoftware. 
 
Consumer electronics (1990-1992) 
Bij Correct BV, een winkel in consumer electronics, ben ik 2,5 jaar werkzaam geweest als verkoper van video- en 
audioapparatuur en musical-keyboards. 
 
Mode (1985-1987) 
Ik ben enkele jaren parttime verkoper geweest in  diverse modewinkels.  
 
 
 
Vaardigheden: 
   

Communicatieve vaardigheden 
In mijn functies als verkoper, docent en consultant heb ik veel profijt gehad van mijn goede communicatieve 
vaardigheden. Door mijn servicegerichte attitude heb ik een goed oplossend vermogen in conflictsituaties en 
klachtafhandeling. Als trainer ben ik in staat trainees op hun gemak te stellen en te enthousiasmeren voor de leerstof. 
Dit was een pré, met name bij veranderingsprocessen in bedrijven. 
Door diverse trainingen te volgen, heb ik mij verder kunnen bekwamen in o.a. het spreken voor grotere groepen. 
 
Computerkennis / hardware, OS & software (specialisme: Macintosh) 
Vanaf 1985 componeer ik muziek met computers. In mijn functie als ICT-er heb ik een ruime ervaring opgedaan in de 
ondersteuning van computers. Zowel hardware- als softwareondersteuning behoorde tot mijn taken. Ik heb hierbij 
kennis opgedaan van de volgende operating systemen: Apple OS 7.6.1 t/m OS-X (High Sierra) en Windows 
95/98/NT/2000/XP./Vista/8.1/10. 
 
Talenkennis 
Ik heb een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. In mijn functie als 
ICT-er was ik verantwoordelijk voor het (in het Engels en Duits) vertalen van software en het vervaardigen van 
Nederlands- en Engelstalige handleidingen. 
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Opleidingen: 
Conservatorium / Compositie (1987-1988) 
Modevakschool (1986-1987) 
Havo (diploma 1985) 
 
   

 
Cursussen: 
Diverse acteertrainingen en cursussen, o.a. Bij Kemna Trainingen 
Verkooptraining 
NLP / Adviesvaardigheden 
NLP voor Trainers 
Microsoft NT Basis 
Oracle DBO 
Basiskennis Boekhouden 


