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Profiel 

“ De juiste mensen weten aan te trekken en te zien 
dat mensen zichzelf overtreffen mede door mijn 

bijdrage, daar word ik blij van ”. 
 

Ik ga voor een baan waarin ik mijn fascinatie voor de ontwikkeling van mensen 
én het professionaliseren van werkprocessen kwijt kan. Met een genuanceerde 
en  benaderbare werkstijl breng ik uw organisatie verder, zoals u van een 
ervaren HR-vakvrouw mag verwachten: verbindend, pragmatisch, én 
genuanceerd, maar ook met passie en humor. Allround HR, recruitment en 
coaching hebben mijn bijzondere interesse. 

Relevante HR-werkervaring 

2016-04-2019 HR-manager TopTaal groep 
Allround HR-manager voor de TopTaal groep (3 BV’s, 75 FTE’s) met focus op 
recruitment, professionalisering van HR-processen en coaching rondom 
loopbaan-vraagstukken alsook operationele hands-on uitvoering van HR-
werkzaamheden inclusief salarisadminsitratie. Sparringpartner voor MT, 
aansturing van het kleine HR-team. 
 
2014-2016 HR-Projectmanager Stichting Oppepper4all 
HR-manager (vrijwilliger) met focus op recruitment, opleidingsbeleid en coaching 
van bestuur en vrijwilligers. In deze periode ook mantelzorg verleend, mijn 
kennis succesvol verbreed en verdiept en verre reizen gemaakt naar o.a. Alaska, 
Azië, Antarctica. 
 
2011-2014 HR-manager bij Stamhuis groep BV  
Allround hr-functie met focus op professionalisering van HR-processen, 
terugdringing ziekteverzuim, effectievere recruitment door o.a. 
procesverbeteringen en coaching on the job van (aankomend) leidinggevenden. 
Ik gaf leiding aan 3 medewerkers en was MT-lid.  
 
2003-2011 Personeelsmanager bij Frans Beekwilder BV 
Allround personeelsmanager en dus eindverantwoordelijk voor alle HR-topics, 
focus op tactisch en operationeel niveau. Tijdens schaarste een sterke 
personeelsgroei gerealiseerd door effectieve recruitment. Teambuildings- en 
onboarding-sessies, opleidingsprogramma’s en effectieve beoordelingscycli 
geïntroduceerd en geïmplementeerd. Coaching on the job van diverse 
medewerkers, (aankomend) managers en directie. Lid van het MT. 
 
1999-2003  P&O manager bij BK Ingenieurs Velserbroek 
Gestart als Opleidingscoördinator voor BK-opleidingen en na 1,5 jaar gevraagd 
de nieuwe functie van P&O manager vorm te geven. HR-tools ontwikkeld, 
vertrouwensfunctie vormgegeven, salarisadministratie en actieve recruitment 
waardoor sterke groei werd gerealiseerd. Ik was lid van het MT. 
 
1996-1998 Vestigingsmanager TopStart (recruitment) 
W&S voor HBO plus-functies, nieuwe vestiging opgestart en aangestuurd (5 
FTE’s). TopStart was onderdeel van de Start uitzendgroep (nu Start People).  
 

 1984-1999 Overige werkervaring 
In aansluitende dienstverbanden gewerkt als ambtenaar en adviseur bij een 2-tal 
gemeenten, werkgeversorganisatie voor de Grafische Industrie en Fokker 
Aircraft. Gedetailleerde informatie is te vinden op mijn website. 
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Relevante trainingen en opleidingen 

Meerjarige opleidingen (diploma behaald)  
 
2015   Focusopleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie, 
   Open Universiteit Amsterdam. Vakkenpakket: 

• interventies bij organisatieverandering 
• leren en trainen in organisaties 
• inleiding in de Arbeids & Organisatiepsychologie 

2009 Professioneel Coach, TFC Amsterdam 
 1-jarige Post-HBO opleiding SPHBO / Nobco erkend 
2002   Hoger Personeelsmanagement, ISBW, Amsterdam 
   2-jarige Post HBO-opleiding 
1997   Modulair Management Course, Start Uitzendbureau  
1991   Post HBO Milieutechniek, HTS Dordrecht, 2-jarig 
1987   Bestuursambtenaar, Bestuursacademie Tilburg 
1983   Atheneum A, Mollerlyceum, Bergen op Zoom  
 
Korte opleidingen & cursussen  
 
2018   BHV-cursus 
2018   The Human Side of Hiring (Indeed) 
2017   Profit / HR voor dagelijks gebruik (AFAS) 
2016   Module Strategie van Organisaties, Open Universiteit 
   Amsterdam 
2015   Module Organisatiekunde, Open Universiteit Amsterdam 
2015   3-daagse Masterclass Bedrijfskunde voor HR, 
   Instituut voor Bedrijfskunde  
2015   De nieuwe Wet Werk & Zekerheid, Lexsigma, Amsterdam  
2003   Basiscursus Salarisadministratie Perman 1, ADP 
1996   Basisdiploma Uitzenden, Start Uitzendbureau 
1992   Didactische Basiscursus voor Docenten, VCOB  

Overige activiteiten & interesses 

Theatergroep Eglentier 
Algemeen Bestuurslid (6 jaar) en 13 jaar acteur en zanger bij theatergroep 
Eglentier in Haarlem. 
 
Amsterdam Werkestafette 
In 2016 ambassadeur voor en coach bij de Amsterdam Werkestafette. 

 
Loopbaancoaching & training  
In 2015 en 2016 diverse individuele loopbaancoachings-trajecten alsook een 
gast-workshop ‘Authentiek jezelf presenteren’ bij UWV Amsterdam verzorgd. 
 
Interesses 
Architectuur en design, theater, psychologie van de mens, verre reizen maken, 
piano leren spelen (autodidact). 

Mijn vervolgstap 

Een functie in de regio groot- Amsterdam waarin adviseren en verbinden 
samenvallen en ik niet alleen mijn HR-kennis en ervaring maar ook mijn passie 
voor kwaliteit en mensen kwijt kan in bij voorkeur (corporate) Recruitment, HR-
consultancy, training of coaching. In bezit van rijbewijs B. 

Computervaardigheden 
 
MS Office 
(Mac/Windows) 

***** 
Perman 1  

***** 
ESS / Profit  

****** 
NMBRS  

****** 
Hunmannet / Verzuimsignaal / 
Click & Claim 

***** 
Survio / Prezi / Wix 

***** 
 
Talen 
 
Nederlands 

***** 
Engels 

***** 
Duits / Frans / Spaans 

***** 
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