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Opleidingsgegevens 

Academisch  Postdoctorale opleiding Opleidingsadviseur aan de Rijksuniversiteit 

te Groningen, diploma behaald in 1996  

HBO  Tweejarige opleiding “verliesbegeleider” LSR (Landelijk Steunpunt 

Rouw) Amersfoort. CPION geregistreerd. Diploma behaald in 2016 

 Bedrijfsmaatschappelijk werk, HAN te Nijmegen, diploma behaald 

in 2004 

 Hoofdopleiding Bedrijfskunde, IBO te Zeist, diploma behaald in 

2003 

 Sociaal Agogisch Werk+studieoverstijgende richting Intercultureel 

werk aan het HBO te Eindhoven, diploma behaald in 1989 

Anders  Amateurtoneelregie, Amateurtoneelregisseur, ministerie v WVC 

(staatsexamen) diploma behaald in 1988 

Cursussen  Coordinator Eigen Kracht, Zwolle echt recht en alle hens 2010 

 Coördinator Eigen Kracht, Zwolle, certificaat behaald in 2008 

 Vertrouwenspersoon SMPR, (seksueel misbruik in pastorale relaties) 

Opgeleid door PKN, Utrecht in 2007. 

 Verzuim Analysering, certificaat behaald in 2005  

 Commerciële Slagkracht, certificaat behaald in 2005 

 Werken met de richtlijn psychische klachten, certificaat behaald in 

2004 

 Leergang Paradoxaal Adviseren, Postacademisch onderwijs Utrecht, 

certificaat behaald in 1994 

 Leergang Manager en Onderneming, Management Centrum NCW, 

certificaat behaald in 1993 

 

 



 

Ervaringsgegevens 
Aantal jaren  
Werkervaring 

30 jaar in functie van vertrouwenspersoon, verliesbegeleider, directeur, 

manager, communicatie trainer/adviseur   

Periode Werkgever(s) en functie(s) 

2002 Heden 
 

Eigen bedrijf: KracoConsult voor verliesbegeleiding, coaching 

advies en training 

Zie: www.kracoConsult.com 

Diverse opdrachtgevers, Waaronder: Groevenbeek, Coach in 

Company, van Oss en partners en Menszaken. 
 

2003 - 2006 ArboUnie,Harderwijk: vestigingsmanager/adviseur 

verzuimvraagstukken. 
 

1991 - 2002 SBI Training en Advies,Doorn 

Trainer/adviseur/sectormanager 

Directeur bedrijfstrainingen vanaf 1998 
 

1985 - 1990 Rutgersstichting  Eindhoven  

Preventiemedewerker en Trainer 
 

1988 - 1990 Centrum voor Attitude Training en Ontwikkeling, Eindhoven 

Trainer en Adviseur 
 

1977 - 1985 Leidster peuterspeelzaal, pedagogisch adviseur, cursusleider VJV en VOS, 

Veldhoven en Valkenswaard 

 

1966 - 1977 (wetenschappelijk) bibliotheekassistent, RU Utrecht en Openbare 

bibliotheek Nieuwegein 

 

Specialisatie 
Vakinhoudelijk 
 

Verliesbegeleiding 
Vertrouwenswerk 
Verzuimmanagement 
Persoonlijke effectiviteit/zelfmanagement (coaching) 
Communicatie trainer 

Branches Productie/industrie 
Primair/Voortgezet Onderwijs  
Gezondheidszorg 
Overheid/Gemeenten 

 

Karakteristieke uitspraken 

Rouw is geen ziekte, je kunt er wel ziek van worden 
 
Gedrag wordt voor een deel bepaald door je genen en voor een ander deel door je 
(hechting)achtergrond maar vooral ook door de keuzes die je nu maakt. 
 
Je kunt alleen iets betekenen voor mensen waar je ook wat voor wilt betekenen.  Ga altijd op zoek 
naar hetgeen iemand betekenisvol voor jou maakt!  
 
Je kunt veel leren van mensen waar je "allergisch" voor bent. Zie ze als je leermeester!  
 
In abnormale situaties is dat wat je erbij voelt meestal heel normaal 



 

 

Overig 

 
Publicaties:  
Persoonlijk en effectief invloed uitoefenen in vakblad verenigings management (2012) 
“Hoe organisaties omgaan met zieke werknemers” in “Breng Spirit in je werk” van T.Hardjono en 
H.Klamer (2005) . 
Diverse artikelen in vakbladen vanaf 1995. 
Mietske van Hooff en Hannie Kraan "waarom zouden ze het doen ?": een studie naar jongens en 
seksueel geweld. Eindhoven 1991 
 
Bedrijfstrainingen in Polen (Poolse spoorwegen) tussen 1998 en 2002 
 
Geregistreerd verliesbegeleider (CPION) 
 
Geregistreerd opleider zie:www.crkbo.nl 
 
Lid van de landelijke vereniging voor vertrouwensprsonen zie: www.lvv.nl 
 
Lid van de beroepsvereniging voor professionals in social work (BPSW) zie:www@bpsw.nl 
 
Coordinator bij Humanitas.  
 
Vrijwilliger bij taalcoaching Heuvelrug 
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