TRAINER EN SAMENWERKINGSPARTNER

Judith Krukkert

Judith is van jongs af aan gefascineerd door de vraag: Hoe komt het dat
wat je bedoelt al dan niet door de ander begrepen wordt? Vanuit de
overtuiging dat communicatie de basis is om resultaten te bereiken voor
o rganisaties, teams en individuen heeft zij zich hierin gespecialiseerd.
Trainer
Judith is sinds 2009 een gecertificeerde trainer in Crucial Conversations®. Haar motto is:
Effectief communiceren leidt tot verbinding. Als communicatiespecialist traint zij v anuit
inzicht en bewustwording naar een effectieve houding en de bijbehorende vaardigheden.
Vanuit haar expertise helpt zij organisaties, teams en individuen helder inzicht te krijgen
in hoe ze concrete resultaten bereiken met behoud van de relatie.
Judith is een enthousiasmerende en verbindende trainer met de nodige humor.
Haar klanten vinden haar zeer betrokken bij hun organisatie en de persoonlijke b ehoeftes
van de deelnemers. Judith geeft niet alleen goede trainingen op maat, zij zorgt tevens
voor een adequate opvolging zodat organisaties, teams en individuen echt verder groeien
in hun ontwikkeling.
Expertisegebieden
• Communicatie

Dynamische spreker

• Vaardigheidstrainingen

Naast haar ervaring als trainer verzorgt Judith speeches op congressen en bijeen
komsten. Haar nooit aflatende passie over het belang van aanspreken, uitspreken en
afspreken draagt zij met verve uit. Als geen ander maakt zij eenieder bewust van de
intenties die leiden tot een al dan niet effectieve communicatie.

Klanten

Business Result Expert / Zakelijke resultaten expert

• Persoonlijke Effectiviteit
• Leiderschap
• Sales

• Abbott
• Hessing Zwaagdijk
• Intel
• Starlims

Industrie
• Food
• Healthcare
• Warehousing
• Technology

Voor een aantal klanten is ze naast trainer ook opleidingsadviseur. Zo traint ze voor Abbott
deelnemers in het leiderschapsprogramma alsook complete teams op de verschillende
vestigingen. Deelnemers geven aan dat ze helder en duidelijk is, veel kennis van zaken
heeft en dat zij met haar energie en enthousiasme de deelnemers gedurende de hele
training actief en betrokken houdt.

Opleiding
Na haar HBO-Opleiding heeft zij tien jaar als communicatie-adviseur gewerkt in het
bedrijfsleven en de bureauwereld. In 2005 heeft zij de Post-HBO register opleiding
JJ Trainer & Coach opleiding afgerond en vanaf 2006 is zij werkzaam als opleidings
adviseur en trainer voor diverse grote accounts. Sinds 2009 is zij aangesloten bij
Vital Smarts en opgeleid in Crucial Conversations® en Beïnvloeden van gedrag®.
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