Martin
Kraan
Gecertificeerd in:

Expertisegebieden
(Bio-) chemische
industrie
Logistiek

Facilitator

Transport

Coaching

Gezondheidszorg

Overheid

In mijn vrije
tijd hou ik
er van om:
ook echt vrij
te zijn,
buiten te zijn
fietsen, wandelen
en te sporten
(tennis, padel,
snooker, darts).

leiderschapsontwikkeling

Consulting

Dienstverlening

Strategieontwikkeling

	Project
Management

Beleidsadvies
verkeer en
vervoer

Communicatie
Invloed

Relaties
Goodyear/Dunlop
Cofely

Rijkswaterstaat
(Dutch Government)

ProRail

Ecorys

Syngenta
Ministerie van
Verkeer en
Waterstaat (Dutch
Government)

Monsanto
Strukton

Opleiding
Masters in bedrijfseconomie bij de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, met een
specialisatie in verkeer en vervoer.

T alen :
Ne d e rl a n ds e n Enge l s

Martin is een ervaren en bevlogen trainer die echt
verschil kan maken voor u en uw organisatie. Martin
brengt niet alleen zijn ervaring in als trainer, maar alle
ervaringen in zijn werkzame en niet-werkzame leven. Hij is in
staat mensen van willekeurig welke achtergrond of positie te
motiveren, te stimuleren en uit te dagen om verder te komen.
Martin is een gecertificeerde trainer voor Crucial Conversations
en Beinvloeden van Gedrag. Hij heeft deze trainingen aan een
grote verscheidenheid van organisaties in binnen- en buitenland
gegeven. Zowel aan managers uit diverse lagen als aan mensen
van de werkvloer. Hij richt zich daarbij altijd op de leerdoelen bij
de deelnemers, en is in staat om de vertaalslag te maken tussen
de training en de dagelijkse praktijk. Echt vooruitkomen kan
namelijk in zijn visie alleen met beide benen op de grond, dat
loopt makkelijker.
Martin traint met enthousiasme en respect, altijd vanuit zijn eigen
ervaring en gericht op de doelgroep. Martin combineert zijn
trainerschap met het adviseren van diverse organisaties op het
gebied van verkeer en vervoer. Vaak neemt hij deel in projectteams
en wordt zijn inzet voor de ontwikkeling van het team en van
individuen daarbinnen positief gewaardeerd. Martin spreekt
regelmatig op congressen op het gebied van logistiek en vervoer
en organiseert zelf een jaarlijks terugkerend congres op dit gebied.

Martin is een enthousiaste en
betrokken trainer. Hij
heeft me geholpen bewust
over veranderen na te denken,
en heeft me daarvoor de nodige
praktische tools aangereikt.
Training Participant
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