
 

Wie is  

Pieter Kromhout?

In het kort: 55 jaar, jongste uit een groot gezin van 8,  
vader van 2 kinderen, zelfstandig ondernemende creatieve 
ruimdenker. Vanuit mijn theaterachtergrond maakte ik de 
overstap naar het acteren in trainingen en ontwikkelde me 
door tot trainer. De combi acteren en trainen maakt dat ik 
snel en praktijkgericht kan aansluiten bij de leerdoelen van 
deelnemers aan trainingen.  
Zowel off- als online ben ik in staat om werkvormen aan te 
bieden die uitdaging én veiligheid bieden zodat toepassen 
'in het echt' eenvoudiger wordt.

Personalia

Pieter (P.J.L.M) Kromhout 
Dommelstraat 5-b 
5215 BM  's-Hertogenbosch 
tel. 06-29026250 

Geboortedatum: 25.07.1965 
Geboorteplaats: Rosmalen 
Nationaliteit: Nederlandse 
Burgelijke staat: alleenstaand 

mail: info@pieterkromhout.nl 
site: www.pieterkromhout.nl


Tolk-/vertaler Duits <> NL 
deeltijdopleiding 

Lerarenopleiding  
Moller Instituut, Tilburg 
1981-1984 

HAVO-top  
Papenhulst, 's-Hertogenbosch 
1978-1981 

Opleidingen Ook handig

Flexibel & Creatief 
Sneldenkend 
Oplossingsgericht 
Diepgang & Humor 
2 rechterhanden 
Levenservaring 
Taalvaardig in Nederlands, 
Engels, Duits, Frans 
Rijbewijs BE 

Als acteur in trainingen vind ik het fascinerend om 
mensen in allerlei beroepsgroepen inzicht te geven hoe 
je met ander gedrag en techniek communicatie een 
wending kan geven waardoor samenwerken makkelijker 
wordt. Met een brede interesse en inlevingsvermogen bij 
mensen en hun werk, ben ik in staat om snel aansluiting 
te maken en een sfeer te creëren waarin iedereen zich 
prettig voelt. Het geeft voldoening als je deelnemers 
naderhand hoort praten over succeservaring in hun 
eigen werkomgeving. Daar word ik blij van! 

Als trainer gebruik ik mijn ervaringen als acteur, de 
kennis van gesprekstechnieken en communicatie-
modellen zonder deelnemers ermee 'dood te gooien'. 
Kennis en theorie moet naar mijn idee zonder veel 
omhaal direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.  
 
Kenmerkend voor mijn training: beknopte 
theorie, veel oefenen. Speelse werkvormen afgestemd op 
de doelgroep laten de cursisten ervaren hoe je zelf de 
regie kunt nemen in situaties die in communicatie en 
presentatie als lastig worden ervaren.  

Daarbij daag ik deelnemers uit om écht een 
stap te zetten, maar zorg steeds voor veiligheid, respect 
en breng naast diepgang een luchtigheid in die voorkomt 
dat de training als te 'zwaar' wordt ervaren. 

Trainingsacteur & 
Trainer

mailto:info@pieterkromhout.nl
http://www.pieterkromhout.nl


 Als acteur

Vertrouwd met: 
Discovery Insights / DISC 
Communicatiestijlen / Social Styles 
Leermodellen zoals Leary, Kolb, Grow, Belbin  
Technieken als STAR, SMART 
Diverse feedbackmodellen 
Situationeel leidinggeven 
Methodieken rond verzuim 
Functionerings-/Beoordelings- en 
Loopbaangesprekken 
Assessment-technieken

Als trainer

Vertrouwd met: 
Communicatietechnieken  
Basisvaardigheden gesprekstechniek 
Persoonlijke presentatie 
Persoonlijke effectiviteit & assertiviteit 
Klantgericht & Servicegericht werken 
Verzuimgesprekken 
Loopbaangesprekken

Overige diensten

Workshops zoals: 
Teambuilding  
"Samenwerken is Slopen(d) 

Management-APK 

Online Communicatie Helpdesk 
Communicase© 

 Als Pieter!

In mijn vrije tijd  
schrijf ik, luister ik muziek, sleutel ik aan 
klassieke auto's, importeer en verkoop vintage 
items, ga op pad met mijn kinderen en vrienden, 
vaar met m'n bootje en maak als het even kan 
10000 stappen per dag. Geen stilzitter! 

Gewerkt voor o.a.: NS, PostNL, UWV, Atos Origin, Essent, Rabobank, Interpolis, Ordina, 
Waterschappen, Raad voor de Kinderbescherming, AMC, Brink, ABN AMRO, DAF, RVS, SVGB, Avans, Fuji, OZ 
Verzekeringen, Calvin Klein, IND, Altran, Ministerie van LNV, Rechtbank Den Bosch, Rechtbank Breda, 
Grontmij/Sweco, Royal Haskoning, Min. Buitenlandse Zaken, Eneco, Randstad, Timing, NIBC, Schering-
Plough(Organon), Mars, VION, KPN, CIZ, Burgers Ergon, Crawford, Fagro, De Hypotheker, Gusto, Caterpillar, 
NIBE SVV, ConQuaestor, Sanquin, Ecorys, Vesteda, Sanoma Uitgevers, Gemeente Boxtel, Gemeente 's-
Hertogenbosch, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente Heusden,Gaston Schul, Asito, PON Leusden, PSA 
Nederland, Ford Nederland, PON, Rexel Hagemeyer, Schneider Electric, Volker Wessels, TIB, etc.

Review  "Pieter weet de vinger op de juiste plek te leggen en gebruikt zijn humor, talent als 
acteur en betrokkenheid om tot je door te dringen. Er werken veel jonge mensen voor ons 
bedrijf, die het soms lastig vinden zich lange tijd te concentreren. Maar bij Pieter is dat geen 
probleem: hij speelt in op de behoefte van de groep door vooral beknopt te vertellen en veel aan 
de slag te zijn met oefeningen." (M. de Looijer, WoestZuid Amsterdam)


