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Nico loopt warm voor; 

- Goed gesprek (met of zonder borrel) 
- Ohw shit momentjes 
- Een triathlon    

 
(Fictieve) Agenda maandag 5 februari t/m vrijdag 9 februari 2018 
 

Ma 5 feb Di 6 feb Woe 7 feb Donderdag 8 
feb 

Vrijdag 9 feb 

08.00 Spoed gesprek over 
bedreigde collega 09.00 -12.00 

Uitwerktijd (verwerken 
belletjes, mails, 

afspraken) 

09.15- 
10.30 

Afspraak HR 
directeur 

09.30 – 16.30 
Externe 
training 

Duurzame 
inzetbaarheid 

  

09.00 – 
10.00 

Teammeeting    11.00 Koffie met 
management 
team Randstad 

12.15 – 
13.15 

Lunch wandeling 
collega’s 14.30-

15.00 

Koffie 
regiodirecteur 
Noord-West 14.00- 17.00 

Uitwerktijd (verwerken 
belletjes, mails, afspraken) 

  

14.30-
15.15 

Lopende projecten 
bespreken met 
manager 

  16.00 Vrijdag middag 
borrel 

 
Wat maakt jouw huidige functie voor jou een leuke functie? 
In mijn functie bij Randstad Nederland heb ik de vrijheid om zelf nieuwe programma’s en middelen te 
ontwikkelen waarmee we de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers stimuleren. 
Daarnaast werk ik samen met ontzettend leuke en professionele collega’s.  
 
Waar denk je aan als je terug denkt aan de Hogeschool van Amsterdam? 
Tijdens mijn studie bij de HvA heb ik zoveel nieuwe mensen ontmoet, gedurende de (school)jaren en 
diverse vakken leer je veel mensen binnen de opleiding kennen.  
En ik heb natuurlijk een vak geleerd, als ik terug denk aan mijn derdejaars stage. 
Op mijn eerste stagedag ging de telefoon, ik was echt doodsbang om die op te nemen. Überhaupt dat er 
mensen HR vragen aan mij stelde, toen ik weg ging van mij stage voelde ik  mij veel zelfverzekerder en 
had ik eindelijk het idee dat ik iets meer snapte van HR. 
 
Wat is je het meeste bijgebleven van de docenten van de Hogeschool van Amsterdam? 
Tijdens de opleiding hadden we een iets oudere docent die ons ontzettend kon challenge op onze 
mening.  Waarom vind je dat? Wat denk je dat er gebeurt als een organisatie dat zou doorvoeren? Wat 
levert dat op en waarom?  
Het meest waardevolle wat ik daarvan geleerd heb is om onderwerpen heel scherp te kunnen 
beredeneren en beargumenteren. Dat zijn vaardigheden die je overal kun inzetten.  
 


