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

Lauren heeft een spontane en toegankelijk 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 schaklet zij makkelijk en is flexibel als de situatie daarom vraagt.

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

Seva Klein
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 zijpragmatisch, 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 Organisatieweterschappen.

Inthuya Sellathurai
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.

Robin Zwinkels
Een positieve aanpakker met een  
gezonde dosis relativeringsvermogen.
 

Robin werkt graag in een maatschappelijk gedreven organisatie waar 
ze echt van toegevoegde waarde kan zijn. Ze heeft een positieve 
en proactieve instelling, in het oppakken van zaken wacht ze niet
af. Ze denkt in mogelijkheden en draagt gemakkelijk ideeën aan. 
Ze biedt graag een helpende hand aan anderen en draagt bij aan
een prettige werksfeer. Ze houdt oog voor de prioriteiten en blijft 
effectief, ook als de druk oploopt. 

Opleiding
Robin studeerde af aan de Universiteit Tilburg en heeft  
een master in Human Resource Studies.

Eloy Uwumarogie
Een snelle extraverte denker die een vraagstuk van  
verschillende kanten belicht.
 

Eloy is een intellectuele en resultaatgerichte jongeman. Met zijn  
sterke analytische vaardigheden dringt hij snel door tot de kern van  
een vraagstuk. Zijn oplossingen zijn vaak verfrissend en innovatief.  
Hij beleeft er plezier aan om op gestructureerde wijze tot consensus  
te komen over de juiste aanpak. Met een gezonde dosis energie 
werkt hij hard om zijn doelen te bereiken. 

Opleiding
Eloy studeerde af aan de Erasmus Universiteit en heeft  
een masterin Positieve Organisatiepsychologie.

Eline Bok
Een energieke en stabiele dame die sterk gericht is op  
een goede samenwerking in het team.
 

Met veel energie en inzet werkt Eline voortvarend toe naar resultaat. 
Vanuit betrokkenheid en oprechte interesse is zij gericht op een 
constructieve en plezierige werksfeer. Eline is een stabiele factor, 
als het even tegenzit blijft ze beheerst en effectief. Ze zoekt naar 
alternatieven en reageert alert op inbreng van anderen als de situatie 
daarom vraagt, daardoor creëert ze draagvlak en verbinding. 

Opleiding
Eline behaalde haar master Organisational Design and Development (MBA) 
en deed een bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.

Mechteld Eskes
Een energieke young HR professional die met enthousiasme  
en resultaatgericht te werk gaat. 
 

Mechteld is een sympathieke en vriendelijke gesprekspartner die 
over sociale souplesse beschikt. Ze heeft oog voor de ander en voor 
gevoeligheden die kunnen spelen. Ze is een echte regelaar, houdt van 
plannen en organiseren, neemt initiatief en werkt graag toe naar een 
resultaat. Ze heeft een prettige stevigheid, durft stelling in te nemen  
en is daarbij overtuigend zonder te forceren.  

Opleiding
Mechteld studeerde Human Resource studies aan de Universiteit 
van Tilburg en rondde ook de extended master Human Resource 
studies hier af.

Bernou Venema
Met een open geest is zij gericht op verandering  
en vernieuwing.
 

Bernou is een extraverte en sociale jonge vrouw die op consciëntieuze 
wijze toewerkt naar een resultaat. Daarbij heeft zij een mensgerichte 
focus. Met haar enthousiasme en opgewekte karakter zet zij zich in voor 
de organisatie. Ze krijgt er energie van om met innovatieve ideeën een 
bijdrage te leveren aan het oplossen van HR vraagstukken.   

Opleiding
Bernou studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft  
twee masters afgerond in Work, Organizational and Personnel  
Psychology en BA Change Management. 

Laura Janssen

Anne Kik

Kan boven de materie uitstijgen en ziet  
de conceptuele verbanden.
 

Laura is een gedreven jonge HR professional met een open houding.  
Ze werkt doel- en resultaatgericht is, waarbij zij goed aanvoelt wat 
haalbaar en realistisch is. Ze luistert goed naar de ander, sluit 
daarop aan en neemt betrokkenen mee in het proces. Met haar 
rust en flexibiliteit kiest zij voor een effectieve aanpak. Ze werkt 
gestructureerd en gedisciplineerd. 

Opleiding
Laura studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft een master 
in Business Administration - Leadership & Management.

Met toewijding en zorgvuldigheid doet zij haar werk,  
met aandacht voor andermans belangen.
 

Anne is van nature belangstellend en stelt de goede vragen. Door 
haar rustige, genuanceerde en inhoudelijke benadering krijgt ze 
gemakkelijk draagvlak voor haar visie en aanpak. Ze heeft zowel oog 
voor beleidsmatige als uitvoerende aspecten. Anne gaat vasthoudend 
en vastberaden op haar doel af, daarbij kan ze vlot schakelen als ze met 
veranderingen te maken krijgt. 

Opleiding
Anne studeerde af aan de Erasmus Universiteit en heeft een master in Human 
Resource Management en een master in Global Business and Sustainability. 
Ze deed een bachelor Communicatie en Media.


