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Inleiding
Kiezen voor een opleiding is kiezen voor een baan. Op dit moment lijkt een carrière nog 
ver weg. Het kiezen voor een opleiding is nu al lastig genoeg. Toch heeft deze keuze grote 
invloed op je latere carrière. 

Dit boekje ‘Carrière mogelijkheden na Human Resource Management’ schetst een 
carrièreperspectief. Het geeft een indruk van jouw mogelijkheden na het volgen van de 
opleiding Human Resource Management (HRM). Uiteraard zijn er nog andere manieren om 
je te oriënteren. Via proefstudeerdagen bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie op avans.
nl. Wij wensen je veel leesplezier en inspiratie en zien je graag terug op Avans Hogeschool.

Team Human Resource Management Avans Breda 
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Wat zijn uw werkzaamheden? 
“In mijn werk als HR-businesspartner heb 
ik te maken met alle facetten van HR. Inte-
ressante onderwerpen en thema’s binnen 
onze organisatie waren onder andere de 
fusie van Itho en Daalderop, het sluiten en 
opstarten van vestigingen en het onderhan-
delen met vakverenigingen en de onderne-
mingsraad. Daarnaast ben ik eindverant-
woordelijk voor de interne communicatie.”

Wat zijn belangrijke competenties bin-
nen uw vakgebied? 
“Je moet ondernemend zijn. En proactief 
en analytisch. Verder moet je kunnen plan-
nen en beschikken over overtuigingskracht. 
Organisatiesensitiviteit is een pre.” 

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt? 
“Zeker. De theoretische modellen die je 
leert zijn in de praktijk goed bruikbaar. Je 
kunt er altijd op terugvallen. Het is wel 
belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen na 
je studie, zowel vakinhoudelijk als op per-
soonlijk vlak.”

Hoe was uw studententijd? 
“Mijn studententijd was erg gezellig. Ik 
woonde op kamers in Breda, ging regel-
matig op stap en heb veel mensen leren 
kennen. Nog steeds heb ik vrienden vanuit 
mijn studententijd.”

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe uit?
“De eerste 3 jaar had ik een eigen con-
sultancy bureau: Appels Advies. Ik ben 
daarmee gestopt omdat ik het werken met 
collega’s miste. Van 2000 tot 2007 was 
ik HR- manager bij ASML. Daarna koos ik 
voor Itho Daalderop, een bedrijf met 300 
medewerkers. Daar werk ik nog steeds. 
Ik stuur de HR- afdeling aan en draag de 
eindverantwoordelijkheid voor alles wat te 
maken heeft met HR, voor al onze vestigin-
gen zowel in Nederland als daarbuiten.”

Wat zijn uw ambities? 
“Ik wil verder groeien in mijn rol als HR-
businesspartner. Mezelf blijven ontwik-
kelen, dát is mijn doel. Zowel privé als 
zakelijk.” 

Heeft u tips voor HRM-studenten?
“Sta open voor anderen. Wees proactief en 
innovatief en zoek altijd de dialoog op.”

Naam: LONNEKE APPELS
Afgestudeerd in: 1997
Werkt bij: Itho Daalderop
Werkt als: HR-businesspartner
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Wat zijn uw werkzaamheden?  
“Ik ben aangenomen om het P&O- beleid 
te professionaliseren, uit te bouwen en 
uit te voeren. Het aantal medewerkers 
hier is in 2 jaar tijd bijna verdubbeld, dus 
een P&O’er was geen overbodige luxe. 
Naast deze werkzaamheden houd ik me 
bezig met onder andere recruitment, 
verzuimbegeleiding en het beleid rondom 
arbeidsomstandigheden.”

Wat zijn belangrijke competenties 
binnen uw vakgebied?  
“Communicatieve vaardigheden, aanpas-
singsvermogen, integriteit en sensitiviteit. 
In dit werk gaat het om mensen- en orga-
nisatiekennis.”

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt?  
“Absoluut. Elk bedrijf is anders, maar 
door alles wat je leert tijdens de oplei-
ding, kun je je snel aanpassen en sta je 
nooit met je mond vol tanden. Vooral de 
bedrijfskundige onderdelen en de erva-
ringsdeskundige en betrokken docenten 
vormen wat mij betreft een belangrijke 
meerwaarde.”

Hoe was uw studententijd? 
“Breda is en blijft een fantastische studen-
tenstad. Er is altijd wel wat te doen, zowel 
via Avans als de diverse verenigingen. 
Mijn advies is om snel op kamers te gaan, 
pas dan krijg je het echte studentenleven 
mee. Bovendien helpt het je in je algeme-
ne ontwikkeling en bij het opbouwen van 
een sterk netwerk voor na je studie.”

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe 
uit? 
“Na een paar maanden zoeken kreeg ik 
de kans om bij mijn huidige werkgever 
aan de slag te gaan. Vanwege mijn brede 
takenpakket als enige P&O’er binnen deze 
snelgroeiende organisatie, doe ik hier veel 
ervaring op.”

Wat zijn uw ambities?  
“De komende jaren verwachten we ver-
der te groeien. Voor mij biedt dat volop 
kansen om mezelf te ontwikkelen en een 
basis te leggen voor mijn verdere carrière. 
In de toekomst wil ik bij andere organisa-
ties aan de slag om mijn ervaring verder 
uit te breiden. Geen idee waar ik over  
15 jaar werk. Voor nu is het belangrijkste 
dat ik uitdagingen blijf zien en kan blijven 
leren.”

Naam: SJOERD DE GRAUW
Afgestudeerd in: 2011
Werkt bij: NOOREN Import B.V.
Werkt als: P&O-functionaris
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Heeft u tips voor HRM-studenten? 
“Als je niet bij je afstudeerorganisatie 
kunt blijven werken, gebruik dan alle 
vaardigheden die je tijdens je studie hebt 
geleerd om je sollicitaties kracht bij te 
zetten. Gebruik je netwerk - ook docen-
ten - bel bedrijven, ga op eigen initiatief 
langs. Doe nét dat beetje extra om met je 
kop boven het maaiveld uit te steken. En 
bovenal: geef niet op”
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Wat zijn uw werkzaamheden? 
“Ik ben sparringpartner voor verschillende 
managers binnen een organisatie. Ik ad-
viseer, draag kennis over en faciliteer, als 
het gaat om organisatieontwikkelingen, 
arbeidsrechtelijke vraagstukken en de 
groei van de individuele medewerker en 
de organisatie.” 

Wat zijn belangrijke competenties 
binnen uw vakgebied? 
“Initiatiefrijk, resultaatgericht, inhoude-
lijke professioneel, analytisch sterk, over-
tuigend, inlevend.”

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt? 
“De vakken verandermanagement, 
 psychologie en bedrijfseconomie geven 
een goede basis en de opleiding is van 
goed niveau. Ook de bedrijfskundige 
onder delen zijn van toegevoegde waarde. 
Als HR- businesspartner moet je immers 
ook die ‘getallenkant’ kunnen begrijpen.” 

Hoe was uw studententijd? 
“Ik heb een supertijd gehad met mijn 
medestudenten. Breda is bovendien een 
leuke stad.” 

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe 
uit? 
“Mijn stage- en afstudeerperiode bij  
Philips was zeer leerzaam. Daar kreeg 
ik ook mijn eerste baan en heb ik 
uiteindelijk 10 jaar gewerkt als HR-
businesspartner. Sinds 2007 ben ik als 
zelfstandige werkzaam, onder andere 
voor Van Lanschot, UPC, ASML, WE, de 
Efteling, Jumbo en nu Xenos. Als interim-
manager heb je de mogelijkheid om over-
al in de keuken te kijken. Er is een goede 
balans tussen het halen en brengen van 
ervaring, kennis en competenties.”

Wat zijn uw ambities? 
“Ik wil graag de komende jaren blijven 
werken als zelfstandig interim HR-
businesspartner. Verder wil ik mezelf 
scherp houden door middel van opleiding 
en training.”

Heeft u tips voor HRM-studenten?
“Dit is een vak waarin je moet groeien. 
Start met een junior functie. Probeer 
tijdens je stage- en afstudeerperiode al 
zoveel mogelijk kennis en ervaring op te 
doen. Daar begint je eerste leerervaring.”

Naam: KRISTEL VAN DER MAAL
Afgestudeerd in: 1997
Werkt bij: KvanderMaal HRM Interim Services
Werkt als: senior HR-adviseur
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Wat zijn uw werkzaamheden?
“Ik ben verantwoordelijk voor de invul-
ling van de interne vacatures, ofwel de 
zoektocht naar nieuwe collega’s. Als 
corporate recruiter maak ik veel gebruik 
van online tools bij het benaderen van 
kandidaten, bijvoorbeeld LinkedIn. In 
mijn functie heb ik op dagelijkse basis 
te maken met werving, selectie en social 
media. Ik spreek met kandidaten, overleg 
met vacaturehouders en stem af met het 
managementteam. Ook het doorvoeren 
van het aannamebeleid en het afnemen 
en analyseren van assessments bij kandi-
daten, is onderdeel van mijn werk.” 

Wat zijn belangrijke competenties 
binnen uw vakgebied? 
“Je moet communicatief, sensitief en re-
sultaatgericht zijn. Verder helpt het als je 
goed bent in netwerken en beschikt over 
overtuigingskracht.”

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt? 
“Ja, al ben ik uiteindelijk binnen een 
specialisme van HR gaan werken. De 
opleiding is divers en geeft een goede 
voorbereiding op het werkende leven. 

Avans staat als hogeschool goed aange-
schreven, niet zonder reden.” 

Hoe was uw studententijd? 
“Mijn studententijd was fantastisch. Ik 
denk er regelmatig met plezier aan terug. 
Met een aantal docenten heb ik nog con-
tact vanuit mijn rol als stagebegeleider 
van HRM-studenten van Avans.” 

Waarom heeft u gekozen voor Avans 
Breda? 
“De werkwijze van Avans sprak me direct 
aan. Die is resultaatgericht en vormt daar-
door een goede voorbereiding op het 
werkende leven.”

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe 
uit?
“Na mijn afstuderen in 2012 ben ik 
gestart als intercedent. Daarna heb ik 1,5 
jaar gewerkt als recruitment consultant 
bij een specialistisch IT-recruitmentbureau. 
Daar maakte ik kennis met corporate 
recruitment, omdat ik op interim basis 
voor grote klanten mocht werken. Dat 
sprak me zo aan dat ik besloot om zelf als 
corporate recruiter aan de slag te gaan. 

Naam: KELLY KEIZER
Afgestudeerd in: 2012
Werkt bij: Tence Inzetbureau
Werkt als: corporate recruiter
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In die functie sta je dichter bij de orga-
nisatie en ben je meer verweven met de 
bedrijfscultuur.” 

Wat zijn uw ambities? 
“Momenteel heb ik nog zoveel uitdaging 
binnen mijn huidige functie dat ik minder 
bezig ben met mijn toekomstplan. Ik vind 
het leuk om de mensen om mij heen 
mee te nemen in mijn denkwijze. Het zou 
dus zomaar kunnen dat mijn ambities op 
termijn meer richting management, gene-
riek HR of het onderwijs gaan.” 

Heeft u tips voor HRM-studenten?
“Netwerken, netwerken en nog eens 
netwerken. Als je het leuk vindt om dit 
tijdens je studie al te doen, sluit je dan 
aan bij een studievereniging. Of zorg dat 
je andere nevenactiviteiten onderneemt. 
Last but not least; kies een richting 
waar jij happy van wordt. Er is niets be-
langrijker dan iedere dag met een grote 
glimlach aan je werk te beginnen.”



Carrière mogelijkheden Human Resource Management 13

Wat zijn uw werkzaamheden?  
“Ik werk bij een relatief klein bedrijf. Dat 
richt zich aan de ene kant op het verbe-
teren van HR-processen en aan de andere 
kant op het aanbieden van IT-oplossingen 
ter ondersteuning van deze processen. 
Hierin vervul ik verschillende rollen. In de 
rol van HR-businessconsultant adviseer ik 
bedrijven hoe ze processen eenvoudiger 
en eenduidiger kunnen maken. Daarbij 
staat het lean denken centraal. Verder 
bespreek ik met klanten wat hun wensen 
zijn op het gebied van HR-applicaties, 
waaronder verzuim, verlof en planning.”

Wat zijn belangrijke competenties 
binnen uw vakgebied? 
“Adviseren, om kunnen gaan met di-
versiteit, procesdenken en sensitiviteit. 
Adviseren is belangrijk, omdat je op basis 
van je bevindingen een gedegen advies 
moet kunnen uitbrengen. Daarnaast 
moet je als HRM’er goed kunnen omgaan 
met mensen. Veel verschillende mensen, 
van verschillende niveaus, hebben een rol 
in het proces en daarmee invloed op jouw 
advisering. Ten slotte is het belangrijk dat 
je goed aanvoelt wat de verhoudingen 
binnen een organisatie zijn. Als je dat 
goed kunt, ben je in staat te begrijpen 
waarom bepaalde dingen gebeuren.” 

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt? 
“Dat is het zeker, vooral de menskant en 
het managementgedeelte. Naast de men-
senkant zie je ook veel bedrijfskundige 
en bedrijfseconomische aspecten terug. 
HR is steeds meer een businesspartner 
geworden en dat vereist kennis van finan-
ciële zaken.” 

Hoe was uw studententijd? 
“Ik kijk terug op een geweldige studietijd. 
‘De tijd van je leven’, zeggen ze wel eens. 
Dat heb ik ook zo ervaren. Er was een 
goede balans tussen het volgen van een 
aantrekkelijke studie en een actief sociaal 
leven.”

Waarom heeft u gekozen voor Avans 
Breda?
“Avans stond hoog aangeschreven en 
maakte bij de Open dag een goede in-
druk. Die 2 aspecten samen waren voor 
mij doorslaggevend.” 

Naam: BERRY VAN OS
Afgestudeerd in: 1997
Werkt bij: RheiGroup 
Werkt als: HR-businessconsultant
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Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe 
uit? 
“Ik ben begonnen als recruiter bij een 
automatiseringsbedrijf. Daar deed ik 
de werving en selectie van nieuwe me-
dewerkers. Bij ditzelfde bedrijf werd ik 
humanresourcemanager. Met als taken: 
het begeleiden van medewerkers, zorgen 
voor een opleidingsplan en het voeren van 
voortgangsgesprekken.” 

Heeft u aanvullende opleidingen  
gevolgd?
“Ik heb trainingen adviesvaardigheden en 
gesprekstechnieken gevolgd en een aan-
vullende IT-module.”

Wat zijn uw ambities? 
“Ik wil me graag verder ontwikkelen in de 
rol van adviseur, zodat ik inzet kan plegen 
op strategisch niveau.”

Heeft u tips voor HRM-studenten?
“Doe vooral wat je leuk vindt. Het werk 
binnen HR is zeer divers. Maak de keuze 
of je een generalist wil zijn, met kennis 
van alle HR-instrumenten. Of juist een 
specialist, met bijvoorbeeld de focus op 
talentmanagement.” 
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Wat zijn uw werkzaamheden? 
“Ik adviseer leidinggevenden over de 
ontwikkeling van medewerkers, het 
verzuimbeleid, de beoordelingscyclus en 
organisatieveranderingen. Het coachen 
van medewerkers vind ik het leukste om 
te doen.” 

Wat zijn belangrijke competenties 
binnen uw vakgebied? 
“Luistervaardigheid, financieel inzicht en 
overtuigingskracht.”

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt? 
“Ja, want de opleiding geeft niet alleen 
een goed beeld van HR-zaken, maar ook 
van marketing, management, econo-
mie en innovatie. Met name door deze 
brede opzet kan je uitgroeien tot een top 
HRM’er.”

Hoe was uw studententijd? 
“Ik denk dan aan gedreven docenten die 
vakinhoudelijk goed op de hoogte waren 
en hun voorbeelden uit de praktijk graag 
met ons deelden. Als studenten hadden 
we onderling een goede band. Nog 
steeds gaan we 2 maal per jaar met een 
groepje uit eten.” 

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe 
uit? 
“Net voor het behalen van mijn diploma 
ben ik gestart als HR-adviseur. En dat 
werk doe ik nog steeds met veel liefde en 
plezier bij één van de mooiste bedrijven 
van Breda.”

Wat zijn uw ambities? 
“Ik zou meer bezig willen zijn met het 
ontwikkelen van beleid.” 

Heeft u tips voor HRM-studenten?
“Zorg dat je een goed netwerk hebt. 
Houd je LinkedIn up-to-date. En - het 
cliché - blijf jezelf. Dat brengt je de beste 
en fijnste contacten.”

Naam: ANNEMIEKE WOUTERS
Afgestudeerd in: 2009
Werkt bij: Holland Casino
Werkt als: HR-businesspartner
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Wat zijn uw werkzaamheden? 
“Samen met mijn collega’s zet ik mij in voor 
de publieke zaak: overheid, onderwijs, zorg 
en cultuurinstellingen. Als HRM-adviseur 
begeleid ik organisatieveranderingen. In 
tijden dat het economisch goed gaat zijn 
we veel bezig met ontwikkelen, boeien en 
binden van personeel. In mindere tijden 
helpen we bij het efficiënter werken en 
afslanken van organisaties. Beide erg uitda-
gend, omdat je dicht komt bij wat mensen 
drijft in hun werk.”

Wat zijn belangrijke competenties bin-
nen uw vakgebied? 
“Resultaatgericht zijn: een helder en scherp 
geformuleerd projectplan helpt hierbij. 
Doortastendheid: focus je op de mensen 
die vooruit willen, niet op de mensen 
die niet mee willen in een verandering. 
Empathie: probeer eens door het raam van 
de ander naar buiten te kijken, dan leer je 
beter zien.” 

Is de opleiding HRM een goede basis 
voor starters op de arbeidsmarkt? 
“De opleiding HRM geeft een goed ge-
vulde rugzak mee. Enerzijds is dat theorie, 
waar ik op terug kan vallen als oplossingen 
soms ver weg lijken. Anderzijds zijn dat 

gesprekstechnieken en inzicht in financiële 
stromen binnen organisaties. De stage is bij 
uitstek een goede basis.” 

Hoe was uw studententijd? 
“Ik kijk terug op een ontzettend leuke tijd. 
Voor de studievereniging hebben we een 
studiereis naar Krakau georganiseerd. Zo 
spijkerden wij onze organisatorische vaar-
digheden bij en behaalden we wat extra 
studiepunten.” 

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe uit?
“Ik ben gebleven op de plek waar ik mijn 
meewerkstage liep, bij de gemeente 
Geertruidenberg. Hier startte ik als beleids-
adviseur P&O. Na 2,5 jaar wilde ik graag 
andere ‘keukens’ zien. Ik raakte daarover in 
gesprek met een manager bij BMC Groep 
en een paar maanden later kon ik daar 
beginnen. Vroeger kleefde er een negatief 
imago aan job-hoppers. Nu geloof ik dat 
tijdig overstappen een must is om jezelf en 
je organisatie gezond te houden.”

Naam: VINCENT VERWAAL
Afgestudeerd in: 2011
Werkt bij: BMC Groep
Werkt als: HRM-adviseur
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Wat zijn uw ambities? 
“Een aantal jaren werken aan mooie HRM-
opdrachten en starten met mijn wo-oplei-
ding in de avonduren.”

Heeft u tips voor HRM-studenten?
“Maak gebruik van social media, laat heel 
de wereld weten dat je een baan zoekt en 
zet niet te hoog in. Als je jezelf laat zien, 
volgt de kans op een droombaan vanzelf.”
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Hoe heeft u de opleiding HRM ervaren?
“Ik herinner het me als een brede oplei-
ding. Ik kreeg vakken als bedrijfsecono-
mie en algemene economie, maar ook 
arbeids- en organisatiepsychologie en 
sociologie. Een goede combinatie van 
zakelijk en sociaal. Vooral de stage in het 
derde jaar vond ik leuk.” 

Hoe was uw studententijd?
“Ik heb een mooie studententijd gehad. 
Mijn studiegenoten woonden bijna 
allemaal op kamers en met hen ging ik 
regelmatig de stad in. Ook bij de studen-
tenvereniging heb ik veel mooie momen-
ten meegemaakt. Aan deze periode 
heb ik vriendschappen overgehouden. 
Regelmatig kom ik nog mensen uit die tijd 
tegen, bijvoorbeeld bij stagebezoeken.” 

Vond u na uw afstuderen snel een 
baan?
“In mijn derde jaar liep ik stage bij Start, 
inmiddels USG People. Na mijn stage 
kon ik daar blijven in een adviesfunctie. 
Daarom adviseer ik studenten ook om 
serieus om te gaan met een stage. Het 
kan je eerste werkgever worden.” 

Hoe ziet uw loopbaan er tot nu toe 
uit?
“Na ongeveer vier jaar Start, werd ik HR-
adviseur bij NTNT, een IT-detacherings-
bedrijf. Daarna ben ik overgestapt naar 
Sodexo, waar ik een aantal grote projec-
ten mocht doen, zoals het ontwikkelen 
van een nieuwe beoordelingssystematiek 
en het opzetten van een arbeidspool. 
Vervolgens heb ik via Yacht op project-
basis bij diverse bedrijven gewerkt. Totdat 
ik in 2008 de overstap maakte naar het 
onderwijs. En daar werk ik nu nog. Ik 
vind het fantastisch om met jong volwas-
senen- de professionals van de toekomst 
- te werken en hen te begeleiden in het 
HR-vak.”

Wat zijn belangrijke competenties 
binnen uw vakgebied?
“Communicatieve en sociale vaardig-
heden. En empathisch en analytisch 
vermogen. Ook moet je kritisch durven 
zijn op je eigen handelen.” 

Naam: MARISE KHEMISSI
Afgestudeerd in: 1997
Werkt bij: Avans Hogeschool
Werkt als: docent HRM
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NAWOORD
Dit boekje is opgesteld door studenten van de opleiding Human Resource 
Management van Avans Hogeschool Breda. Misschien ben je na het lezen van de 
verhalen nieuwsgierig geworden naar de opleiding. Als je vragen hebt, neem dan 
contact met ons op via 088 - 525 85 06. 

Team Human Resource Management Avans Breda 



COLOFON

Vormgeving redactie en coördinatie
  Diensteenheid Marketing,  

Communicatie en Studentenzaken,  
Avans Hogeschool

Aan de samenstelling van deze 
publicatie hebben de volgende  
studenten bijgedragen:

- Frederique van den Bosch
- Veerle van den Enden
- Dana van den Hof
- Jeroen Kusters
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