
MARTIN
EIMERS

EXECUTIVE COACH

Naast ruim 20 ervaring in HR rollen als business 

partner, talent manager, en HR-director heeft Martin 

verschillende jaren leiding gegeven aan een 

operationele unit van 250 FTE en aan een 

internationale Business Development unit met 100 FTE 

in 5 landen. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring als 

VP/executive MT lid van diverse Business units en 

Business divisies. Sinds 2018 is hij zelfstandig 

ondernemer en werkzaam als interimmanager (o.a. in 

corporate omgevingen en kleinere bedrijven), 

facilitator en coach. Naast deze activiteiten is Martin 

partner in Talent voor Transitie BV, een onderneming 

die jonge professionals met een ambitie om een 

bijdrage te leveren aan de energietransitie matcht met 

opdrachtgevers die behoefte hebben aan capaciteit 

met durf en experimenteerkracht. 

Martin woont in Oosterbeek bij Arnhem samen met 

partner en hun kinderen. Hij sport graag en vliegt hij in 

sportvliegtuigen.

Wat is zijn aanpak?

Coaching inspireert je het beste uit je persoonlijke 

en/of professionele potentieel te halen. Als coach gaat 

hij samen met jou aan de slag, waarbij hij je uitdaagt en 

ondersteunt om tot creatieve gedachten en nieuwe 

inzichten te komen en deze in acties om te zetten.  

“ Laat je eigen wijsheid stromen“ 

WIE IS MARTIN EIMERS

Hij staat open voor alle vragen, zowel persoonlijk 

als professioneel. Mogelijke onderwerpen zijn:

Met welke coachvragen kun je bij hem

terecht?



• Ik wil mijn persoonlijke purpose vinden

• Ik wil af van mijn gevoel van 

opgejaagdheid, stress, of gebrek aan 

motivatie 

• Ik wil groeien in assertiviteit en af van mijn 

onzekerheid 

• Ik wil groeien in mijn leiderschap, 

communicatie en interactie

Vanuit zijn coach rol kan hij makkelijk en helder 

schakelen naar een mentor rol en je ondersteunen 

op het gebied van HR en businessvraagstukken. 

Wat is zijn stijl?

Hij is een warm extravert en resultaatgericht persoon 

die met oprechte interesse in mensen en hun 

drijfveren constant op zoek is naar win-win: resultaat 

voor de organisatie en het beste voor de mensen in en 

rond die organisatie.

Wat zijn zijn kwalificaties?

• ICF- certified professional coach (international 

coaching federation).

• ICF – certified mentor coach (coach the coach)

• Master facilitator

Naast Nederlands spreekt hij vloeiend Engels, basis

Duits en basis Frans

https://www.linkedin.com/in/martin-eimers-4094197/

https://www.37-graden.nl/hr-management/
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