
Vacature Trainer EMA  

Trafieq is 
Trafieq is landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcohol- 
of gedragsgerelateerde verkeersovertredingen (LEMA, EMA en EMG).  

De educatieve maatregelen zijn intensieve geprotocolleerde gedragstrainingen waarbij de trainer motiverende 
gespreksvoering inzet om bewustwording en gedragsverandering te stimuleren. De training heeft een verplicht 
karakter. In meerdere dagdelen worden aan deelnemers kennis en inzichten in de eigen gedragskeuzes 
aangereikt. De groepen bestaat uit 8 - 12 deelnemers die zich vooral kenmerken door hun onderlinge 
verscheidenheid. Over de educatieve maatregelen kun je meer lezen op https://www.trafieq.nl/trafieq-educatie en 
https://www.cbr.nl/cursus.pp . 

De EMA heeft tot doel de deelnemers te helpen om, ook op lange termijn alcoholvrij aan het verkeer deel te 
nemen. Hulpverlening t.a.v. evt. alcoholproblematiek is geen doel. Wij veroordelen ook het gebruik van alcohol niet. 
We maken onze deelnemers wel bewust van de risico’s en sturen aan op gedragsverandering ten aanzien van 
verkeersdeelname. 
 
Onze zeventig trainers voeren deze trainingen met veel werkplezier uit op een vijftal CBR locaties in het land: 
Zwolle, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. 

Wij zoeken  

Graag willen wij onze gepassioneerde trainersgroep aanvullen met een aantal enthousiaste en gedreven trainers 
die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid en de EMA willen uitvoeren op de vijf 
trainingslocaties. Mensen die zich thuis voelen in onze open, informele en transparante bedrijfscultuur. Een cultuur 
waarbij wij ons nauw betrokken voelen bij elkaar en ‘ons’ bedrijf en waarbij kwaliteit en plezier in ons werk hoog in 
het vaandel staan.  
 
De Educatieve Maatregelen zijn wettelijke maatregelen, verankerd in de wegenverkeerswet 1994. Onze trainers 
zijn specifiek geschoold en iedere trainer heeft een wettelijke aanwijzing voor de maatregel die hij/zij geeft. De 
functie-eisen voor een trainer zijn daarmee strikt en niet flexibel.  

Functie- eisen 

Je hebt aantoonbaar ruime ervaring als trainer.  
Specifieke trainersvaardigheden waarover jij bezit: 

* het stimuleren van gedragsverandering 
* het positief beïnvloeden van groepsprocessen 
* het toepassen van Motiverende Gespreksvoering 
* het omgaan met weerstand binnen groepen 
* ervaring met de 6-coachhoudingen (Walthuis) is een pré 
* ervaring met trainingen in een gedwongen kader is een pré  
 

De wettelijk vereiste vooropleiding is: 
* Bachelor binnen de gedragswetenschappen of een agogische richting 
* afgeronde HBO opleiding, agogisch geschoold  
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Verder vragen wij: 
- dat je prima zelfstandig protocollair kunt werken. Ook als je er persoonlijk een andere mening over hebt.  
- dat je een oordeelloze open houding kunt aannemen naar deelnemers met een grote diversiteit aan 

opvattingen en culturen. Je kunt als professional je persoonlijke overtuigingen en neigingen bewust 
achterwege laten.  

- dat je open kunt communiceren. Je durft je kwetsbaar op te stellen. Je bent in staat om feedback te geven 
en te ontvangen. Je hebt een lerende houding en vermogen tot zelfreflectie. Je durft collega’s en 
deelnemers aan te spreken. 

- dat je in lastige situaties integer kunt handelen. We kunnen ervan op aan dat je je aan afspraken houdt ook 
als niemand meekijkt.  

- dat je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel bezit 
- dat je zorgvuldig kunt omgaan met ICT en daarbij de bescherming van de privacygevoelige gegevens 

continu op je netvlies hebt. 
- dat je bereid bent om in overleg op verschillende locaties te werken. 
- dat je een flexibele werkhouding hebt en snel kunt schakelen. 
- Het bezit van rijbewijs en eigen vervoer is handig i.v.m. de locaties waarop wij werken en de aard van de 

werkzaamheden. Het is echter niet noodzakelijk.  

Trafieq biedt 

Kleine flexibele contracten van minimaal 7 en maximaal 24 uur per week. Het salaris bedraagt € 4.444,44 bruto per 
maand, € 25,64 bruto per uur bij 40 uur per week. Reiskosten worden vergoed op basis van eerste klas openbaar 
vervoer of € 0,27 per gereden kilometer.  
 
Een trainer EMA kan zowel in loondienst of als zelfstandige aan de slag binnen Trafieq. We moedigen 
zelfstandigen aan te reageren. Voor hen geldt dat de tarieven in de selectieprocedure worden besproken.  

Overige informatie 

Om als EMA trainer te kunnen worden ingezet, volg je een opleiding (de theorie) plus een examen en daarnaast 
een uitgebreid inwerkprogramma. In deze periode ben je aspirant-trainer. De theoretische opleiding duurt 4 dagen 
en staat gepland in september tijdens werkdagen van 09:00 tot 17:30. Het inwerkprogramma (de praktijk) wordt op 
maat met jou afgesproken. In overleg met jou start dit in augustus en loopt door t/m november.  
 
Je ontvangt geen vergoeding voor het opleidingstraject; het betreft een tijdsinvestering van jouw kant. De kosten 
voor het gehele opleidingstraject neemt Trafieq voor haar rekening, behalve de kosten voor het examen (€ 334,00). 
Deze betaal je zelf. Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats bij Trafieq in Utrecht. Het praktische deel 
vindt plaats in overleg plaats op één van de vijf locaties van het CBR. 
 
Wij bieden ook intervisies en diverse vakgerelateerde (deels verplichte) scholingen om zo je kennisniveau op peil 
te houden en je trainersvaardigheden continue te verbeteren. 
 
Omdat wij er naar streven dat onze trainers een afspiegeling zijn van de maatschappij en dus onze doelgroep, 
vragen wij nadrukkelijk ook trainers met een allochtone achtergrond te reageren.  
 
Om voor de functie van trainer in aanmerking te komen wordt een gevraagd een VOG te overleggen. 

Solliciteren? 

Sollicitaties kun je vóór 28 juni 2017 richten aan info@trafieq.nl.  Ook vragen over deze vacature kunnen gesteld 
worden via info@trafieq.nl. In een CV zien we graag een bondig en helder overzicht terug waaruit blijkt dat je de 
vereiste ervaring hebt en voldoet aan de functie-eisen. Selectiegesprekken worden gepland in week 27 tot en met 
week 29. Meer informatie vind je op www.trafieq.nl.  
 
Acquisitie (anders dan die voor de functie van trainer) op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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