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Haal jong HR talent 
in huis voor frisse 

denk- en daadkracht

Lauren Dikmans

Bezit het talent om zaken goed te organiseren, voor  
zichzelf en voor anderen.

Seva is een inlevende en intelligente jonge vrouw, met goed ontwikkelde 
communicatievaardigheden. Zij leeft zich gemakkelijk in en is zich 
bewust van de gevoeligheden die kunnen spelen. Vraagstukken pakt 
zij op geordende en doordachte wijze aan. Daarbij is zij pragmatisch, 
zorgvuldig en grondig. Ze schept graag orde in de chaos. Seva is altijd in 
control, ze laat niets aan het toeval over. In de samenwerking is zij actief 
en coöperatief, waar nodig neemt ze de leiding op zich. 

Opleiding
Seva studeerde Personeelswetenschappen aan de Universiteit Tilburg  
en behaalde haar master Organisatiewetenschappen.

Seva Klein

Slimme denkkracht, heeft graag de regie en neemt initiatief.
 
Lotte is een gedreven en nieuwsgierige jonge vrouw die mede vanuit haar 
maatschappelijke idealen weet wat ze wil. Haar analytisch vermogen is 
sterk ontwikkeld. Hiermee geeft ze een kritische en frisse blik op zaken. 
In haar werkwijze zijn doelmatigheid en enthousiasme kenmerkend.  Aan 
Lotte kun je zaken overlaten, ze geeft graag naar eigen inzicht, vorm en 
inhoud aan haar werk. Daarbij houdt ze de opdrachtgever goed op de 
hoogte en zoekt ze de samenwerking waar dat nodig is.

Opleiding
Lotte studeerde af aan de Universiteit Leiden en heeft een master  
in Social and Organisational Psychology.

Lotte van Boeschoten

Een echte teamspeler met grote  
maatschappelijk betrokkenheid. 

Karel is intrinsiek gemotiveerd om kwaliteit te leveren met 
inzet en volharding. Zijn werkaanpak laat zich kenmerken door 
resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Hij pakt zaken op een efficiënte 
manier aan, hij houdt het resultaat voor ogen en bedenkt vrij gemakkelijk 
andere oplossingsrichtingen als de situatie daarom vraagt. Hij is een 
waardevolle en betrouwbare teamspeler. Hij stelt zich constructief  
op, levert een positieve bijdrage aan de werksfeer en zoekt actief  
de samenwerking. 

Opleiding 
Karel behaalde zijn master Sociologie aan de Universiteit Tilburg en  
studeerde Human Resource Management aan de Avans Hogeschool in Breda.

Karel IJsebaert

Constructief en positief ingesteld, sterk in het 
verbinden van mensen

Amy is een betrouwbare en prettige samenwerkingspartner. Zij heeft 
geen aansporing nodig om in beweging te komen, onderzoekt op een 
effectieve manier, stelt de juiste vragen waarbij ze de zaken aanstipt die 
er toe doen. Met een open instelling zoekt zij actief de samenwerking 
en verbindt zij mensen. Amy brengt haar bevindingen en ideeën 
weloverwogen ter sprake. Zij handelt adequaat en effectief en stemt 
zaken zorgvuldig af. Haar geduldige en bescheiden uitstraling maken dat 
mensen graag met Amy samenwerken. 

Opleiding
Amy studeerde af aan de Universiteit Utrecht en behaalde hier haar  
master in Interculturele Communicatie. Daarnaast studeerde zij aan de 
Universiteit van Amsterdam en heeft een master in Business Administration.

Amy Cheung

Een snelle denker met een goed intellect en  
een lekkere gedrevenheid. 

Nick staat met beide benen op de grond, ook onder druk is hij niet 
snel uit zijn evenwicht te brengen. Hij beweegt zich op soepele wijze in 
het sociaal verkeer en weet daarmee vlot te verbinden. Hij ziet snel de 
samenhang van zaken en handelt deze kordaat af. Kortom: Nick is een 
echte aanpakker die veel werk zal verzetten. 

Opleiding
Nick studeerde af aan de Universiteit Leiden en heeft een master  
in Social & Organisational Psychology.

Nick Duchenne

Maud Mommers
Een spontane dame die zorgvuldig te werk gaat, gericht op 
tastbaar resultaat. 

Maud heeft een leergierige instelling en een brede interesse. Ze heeft 
een sterke arbeidsmoraal en wil altijd van toegevoegde waarde zijn voor 
anderen. Door het doen van nauwkeurig en diepgaand onderzoek creëert 
ze inzicht en overzicht en komt zo tot een goed onderbouwd oordeel. 
Haar analyserend en organiserend vermogen gecombineerd met een frisse 
denkkracht zijn waardevolle kwaliteiten. 

Opleiding
Maud studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft  
een master in Arbeids- en Organisatie Psychologie en Orthopedagogiek.

Een leergierige jonge dame die planmatig en  
doordacht te werk gaat. 

Britt pakt nieuwe taken met twee handen aan. Ze is zeer gemotiveerd om 
te leren en gaat actief met feedback aan de slag. Ze pakt werkzaamheden 
met volharding en toewijding aan en werkt gestructureerd toe naar het 
gewenste resultaat. Britt is prettig in de omgang, ze heeft een goed oog 
voor gevoeligheden, verhoudingen en belangen. 

Opleiding
Britt heeft haar master Human Resource & Career Management  
behaald aan de Universiteit van Amsterdam

Britt Burger

Neemt van nature vlot het voortouw, legt soepel contact met 
een sterke sensor voor belangen

Pieter heeft een vriendelijke en professionele uitstraling en durft zich 
kritisch op te stellen. In combinatie met zijn sterke gespreksvaardigheden 
is hij in staat zijn omgeving te overtuigen en in beweging te krijgen. Pieter 
blijft kalm onder druk, hij houdt van hectiek, afwisseling en werkdruk. Hij 
neemt graag het initiatief en weet ook in een opdracht zonder duidelijke 
kaders zijn weg te vinden

Opleiding
Pieter studeerde af aan de Universiteit Tilburg en heeft een  
master in Work and Organizational Psychology.

Pieter Koemans

Grote gunfactor door begripvolle en rustige benadering,  
komt sterk beslagen ten ijs. 

Renske is een spontane jongedame die makkelijk op anderen af stapt. 
Door haar klantgerichte instelling en organisatiesensitiviteit ziet zij 
snel hoe verhoudingen liggen en kan zij zich makkelijk aanpassen aan 
mens en omgeving. Daarbij heeft zij, door haar begripvolle en tactvolle 
benadering, een de-escalerend effect in conflictsituaties. Renske is een 
harde werker en een doorzetter, hierbij staat zij garant voor een strakke 
planning en gedegen kwaliteit. 

Opleiding
Renske heeft haar master Beleid, Communicatie en Organisatie behaald  
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde Human Resource 
Management aan de Hogeschool Utrecht. 

Renske de Boer

Een consciëntieuze harde werker die streeft naar perfectie.

Jaleesa brengt positieve energie. Zij is onderzoekend ingesteld, ze stelt 
de goede vragen en krijgt daardoor vlot grip op vraagstukken. Zij is 
goed opgewassen tegen een portie werkdruk en is gedreven om kwaliteit 
te leveren. Ze draagt bij aan een prettige werksfeer en steekt snel een 
helpende hand uit.

Opleiding
Jaleesa heeft een master in Human Resource Management,  
die zij haalde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jaleesa Donkers

Een gedegen sparringpartner omdat ze bereid is te denken  
in de denkrichting van de ander. 

Inthuya is altijd gericht op het boeken van resultaat en het verzetten 
van stapels werk. Ze is slim en vlot in staat om complexe materie te 
doorgronden, De rol van verbinder past Inthuya als een warme jas.  
Door haar open houding, de kwaliteit om echt te luisteren en de  
belangen te achterhalen weet ze partijen te verenigen. Ze is hierbij  
tactvol en diplomatiek.  Ze put veel energie uit de samenwerking  
met anderen en draagt graag bij aan het wij-gevoel.

Opleiding
Inthuya studeerde af aan de Universiteit Leiden en heeft  
een master in Social and Organisational Psychology.

Inthuya Sellathurai

Een vrolijke teamspeler die pro-activiteit combineert met  
een flexibele instelling. 

Lauren heeft een spontane en toegankelijke persoonlijkheid. Ze maakt 
makkelijk contact en zoekt actief de samenwerking met collega’s op. 
Ze is slim en heeft een goed analytisch denkvermogen. Hiermee komt 
ze snel tot de kern van problemen en informatie. Ze beschikt over 
zelfstartend vermogen, stelt zichzelf doelen en is proactief in haar 
handelen. Ze is een betrouwbare kracht die haar afspraken nakomt. 
Daarbij schakelt zij makkelijk en is flexibel als de situatie daarom vraagt. 

Opleiding
Lauren heeft haar master Social and Organisational Psychology  
behaald aan Universiteit Leiden.
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