
CV Senior trainer/ coach/ adviseur 

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

Naam Erna Raijmakers     

Adres   

PC en woonplaats   

Telefoon 06 525 60 600  

E-mail erna@ervoor.com  

Nationaliteit Nederlandse  

Geboortedatum 10-06 1960  

   

 

WERKERVARING 

 

Data (van – tot) 1982-1990  

Naam en plaats van de werkgever Stichting Thuiszorg Waalre  

Type onderneming of sector Extramurale zorg  

Beroep of functie Leidinggevende met HRM verantwoordelijkheid  

Voornaamste werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden 

Intake en begeleiding cliënten. Planning, leiding, des-

kundigheidsbevordering verzorgenden. Projectbegelei-

ding. Personeelswerk. 

 

   

Data (van – tot) 1990-1993  

Naam en plaats van de werkgever AbvaKabo FNV Zoetermeer  

Type onderneming of sector Werknemersvereniging  

Beroep of functie Stafmedewerker  

Voornaamste werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden 

Individuele sociaaljuridische belangenbehartiging. Advi-

sering ondernemingsraden. 

 

   

Data (van – tot) 1990-2000  

Naam en plaats van de werkgever Bouw en Houtbond FNV Woerden  

Type onderneming of sector Werknemersvereniging  

Beroep of functie Vakbondsbestuurder  

Voornaamste werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden 

Leiden vakbondswerk in de regio. Begeleiden en coa-

chen kaderleden, belangenbehartiging. Leiden CAO- 

acties en campagnes. Onderhandelen met werkgevers. 

Bedenken en opzetten projecten. 

 

   

Data (van – tot) 2000-2017  

Naam en plaats van de werkgever Odyssee Baarn en vanaf 2008 Stavoor Helvoirt  

Type onderneming of sector Organisaties voor maatschappelijke Ontwikkeling  

Beroep of functie Trainer-adviseur, vanaf 2008 senior trainer-adviseur-coach 

bij Stavoor 

 

Voornaamste werkzaamheden en 

Verantwoordelijkheden 

 

 

 

 

 

Data (van – tot) 

Naam en plaats van de werkgever 

Type onderneming of sector 

Beroep of functie 

Voornaamste werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden 

 

 

 

 

Trainen, adviseren en coachen van medezeggen-

schapsorganen. Ontwikkelen trainingsmodulen. Acquisitie 

en relatiebeheer. Coachen van DB-leden en leidingge-

venden. Conflictbemiddeling. Ontwerpen en organiseren 

van grote conferenties.  Dagvoorzitterschap. Ontwikkelen 

en begeleiden Pensioen in Zicht cursussen. 

 

2011-heden 

ERVOOR idealen waar maken te Vught, per 2017 Haaren 

Bureau voor organisatie- en persoonlijke- ontwikkeling 

Eigenaar, senior trainer/coach/adviseur 

Helpt organisaties en personen hun idealen ontdekken 

en verwezenlijken door middel van training,  coaching, 

advies, begeleiding en verbinding. 

 

 

 

 

 



ONBEZOLDIGDE FUNCTIES Circa 1980-1985 

Lid trainingsteam Jeugd en jongerenwerk Noord Brabant. 

Trainen en coachen van jeugdleiders. Werving en mento-

ring van nieuwe trainers. 

 

Circa 1985-1990 

Bestuur Centraal Wonen Strijp te Eindhoven 

Initiëren en realiseren woonvorm 

 

1989-1991 

Lid bestuur kinderopvang in Eindhoven tijdens bouw en 

eerste periode van functioneren. Specialisme HRM. 

 

1995-2007 

Vrijwilliger voor Humanitas Eindhoven 

 

Circa 1995-2008 

Actief in politieke partij, waarvan een gedeelte als be-

stuurslid, en een gedeelte als coach voor fractieleden en 

als commissievoorzitter, dagvoorzitter en projectleider. 

Voorzitter kandidatencommissie gemeenteraadsverkie-

zingen 2006. 

 

Circa 2008-heden  

Coördinator en opleider Zuid-Nederland Herwaarde-

ringscounselen 

 

ONDERWIJS EN OPLEIDING 

 

Data (van – tot) 1978-1982  

Naam en type instelling Sociale Academie den Elzent  

Belangrijkste vak-

ken/beroepsvaardigheden 

HBO Maatschappelijk Werk. Jaarstage Gezinszorg Nijme-

gen. Eindscriptie: “gezinszorg de vrouw een zorg” over 

socialisatie, emancipatie, eigen verantwoordelijk-heid 

van cliëntsystemen. 

 

Behaald diploma Ja  

Data (van – tot) 1985-1988  

Naam en type instelling Hogeschool Eindhoven  

Belangrijkste vak-

ken/beroepsvaardigheden 

HBO Personeel en Organisatie.  Eindscriptie: “Loopbaan-

planning in de thuiszorg” over personeelsplanning, mobili-

teit, positieve actiebeleid. 

 

Behaald diploma 

 

AANVULLENDE OPLEIDINGEN, CURSUS-

SEN,WORKSHOPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behaalde diploma’s, certificaten  

Ja 

 

Leergang vakbondsbestuurders. 

Leergang trainers en aanvullende cursussen. 

Opleiding NLP Practitioners en workshops bij het IEP te 

Nijmegen  

Opleiding Systemisch werk en opstellingenwerk bij Phoe-

nix  Opleidingen en Ynnergie 

Basis- en vervolgopleiding Liefdesbang bij Hannah Cup-

pen. 

Basisopleiding en diverse workshops natuurcoaching bij 

Innersteps en Smaragd Opleidingen 

Opleiding en “onderhoud” 7 bronnen van arbeidsvreug-

de Kouwenhoven, gecertificeerd bronnencoach sinds 

juni 2015 

Basistraining verbindende communicatie en diverse col-

leges bij Sapperloot 

 

Ja. Alle opleidingen en workshops,  indien van toepas-

 



sing, afgerond met examens, praktijkdemonstraties of 

eindwerkstukken. 

   

 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN EN 

COMPETENTIES 

 

MOEDERTAAL Nederlands  

ANDERE TALEN Engels Duits Frans  

 Leesvaardigheid Ja Ja +-  

 Schrijfvaardigheid Ja +- -  

 Spreekvaardigheid Ja Ja +-  

   

SOCIALE VAARDIGHEDEN EN COMPE-

TENTIES 

Contact leggen, afstemmen, aandachtig luisteren, lei-

den en volgen, omgaan met weerstand, kennis van en 

kundig in groepsdynamica, duidelijk instrueren, structure-

ren, presenteren,  plezier maken. 

 

   

ORGANISATORISCHE VAARDIGHEDEN 

EN COMPETENTIES 

Samenwerken, opdrachtverwerving, onderhandelen, 

plannen, delegeren, onderzoeken, leiderschap en voor-

zitterschap. 

 

   

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN EN 

COMPETENTIES 

Omgaan met Word, PowerPoint, Outlook,   

   

ARTISTIEKE VAARDIGHEDEN EN COM-

PETENTIES 

Dansen: Primitieve dans en Argentijnse Tango voor eigen 

plezier en ondersteunend aan trainingsmethodieken. 

Ontwerpen van trainingsprogramma’s, schrijven van in-

spirerende teksten. 

 

   

ANDERE VAARDIGHEDEN EN COMPE-

TENTIES 

Kennis van arbeidsverhoudingen, arbeidsorganisaties, 

mensen en de wijze waarop men ontwikkelt en  leert. 

Analyseren. Kennis van generaties en levensfasen, van 

veranderingsprocessen en processen van verlies en rouw. 

 

   

RIJBEWIJS Ja  

   

  

 

 

 

 

 


