Curriculum vitae
Erik van Triest
Geboren in Velp, 1960.
Opgegroeid in de Achterhoek.
Sinds 1979 gevestigd in Amsterdam.
Samenwonend, twee volwassen zoons.

Werkervaring:
2003 – nu

1998 - nu

oprichter en mede-eigenaar van CursOR voor ondernemingsraden,
trainingsinstituut voor ondernemingsraden, met SCOOR-erkenning
•

trainer/adviseur ondernemingsraden

•

conflictbemiddeling tussen OR’en en bestuurders

•

verzorgen van trainingen voor nieuwe arbo- en
medezeggenschapstrainers bij collega-instituten

eigen bedrijf: De Zwaluw training en advies
•

trainer/adviseur ondernemingsraden

•

conflictbemiddeling tussen OR’en en bestuurders

•

verzorgen jaarlijkse leergang voor nieuwe
medezeggenschapstrainers bij collega-instituten

branches:
•
•
•
•
1995 - 1998

zorgsector
industrie (voeding, metaal)
zakelijke dienstverlening (verzekeraars, technische
groothandel)
generalistisch

Looten de Sonnaville organisatie-adviseurs, Den Haag (later gefuseerd
met GITP)
belangrijkste activiteiten:
•
•
•

verzorgen van trainingen voor OR’en
ontwikkelen en uitvoeren coachingsmodules voor dagelijkse
besturen van grote ondernemingsraden
advisering OR’en bij beoordeling van adviesaanvragen art.25

•
•
•

relatiebeheer van grote accounts (meer dan 10
ondernemingsraden)
begeleiding en advisering OR’en bij het greep krijgen op
strategisch beleid
advisering VGW-commissies en management over opzet
arbozorg

branches:
•
•
•

dienstverlenende bedrijven, zoals woningcorporaties,
organisatie-adviesbureaus en onderzoeksbureaus
retailbedrijven, zoals supermarktketens en detailhandelsketens
overigens generalistisch

eind 1994

freelance activiteiten voor NIA, Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden te Amsterdam

1990 - 1994

Woodbrookers Bentveld/Travers, Bentveld/Baarn
1990 - 1991
1991 - 1995
1993 - 1995

werkzaam binnen de Unit MC’s: vooral voor
medezeggenschapsorganen uit de gemeenten
Amsterdam en Den Haag
werkzaam binnen de Unit OR’en: vooral OR’en
uit de profitsector, zoals procesindustrie,
distributie, vervoer
opzet en uitbouw van werk voor VGWcommissies, met name in de profitsector

Inhoudelijke specialisaties:
•
•
•
•

arbeidsomstandigheden
strategisch beleid
bedrijfsethiek
conflicthantering
leren en leerprocessen

Opleidingen:
2007

Opleiding tot mediator bij NIP

1990 – 2005 vakgerichte opleidingen waaronder
2003 NLP voor trainers, IEP Nijmegen
2004-2005, Leergang “Sociaal overleg in de onderneming”, AIAS/GBIO
1979 - 1989

theologie, Vrije Universiteit Amsterdam
afgestudeerd op achterbanproblematiek binnen de kerken.
hoofdvak
godsdienstsociologie
bijvakken
ethiek
vormingswerk (stage bij Woodbrookers Bentveld)

1988

onderwijsakte eerstegraads maatschappijleer

1979

VWO, Christelijke Scholengemeenschap Aalten

Overige activiteiten in de branche:
2009-2013

mede-oprichter en bestuurslid van het kwaliteitsregister
medezeggenschapsopleiders (RMZO)

2011 - nu

bestuurslid branchevereniging medezeggenschap (BVMZ)

