
Samira Kassttar 
 

1990 Utrecht 2012    ASR     
  
Samira loopt warm voor; 

- Samen resultaten behalen 
- Eigen visie op het HR vakgebied 
- Nieuwe dingen uitproberen 

 
(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 

09.00 – 
10.30 

Teammeeting 
09.00 – 12.30 
Schrijven HR 
beleidsplan 

  09.30-12.00 
Management team 

bespreken 
Jaargesprekken 

08.00-
09.30 

Ontbijtsessie 
MT 

11.00 – 
12.00 

Telefonische 
gesprek verzuim 

10.30 - 
12.30 

Bespreking 
Recruitment 

  

14.15 – 
15.00 

Ontwikkeling 
gesprek mevr.  
Janssen 

  
14.30-
16.00 

Brainstorm 
Scholing 

    

  16.00 – 
17.30  

Telefonisch 
gesprek 
teamleider 

    16.00 Vrijdag middag 
borrel 

 
Wat maakt jouw huidige functie voor jou een leuke functie? 
Binnen a.s.r. ben ik werkzaam als adviseur HR. Ik ondersteun het management van enkele 
bedrijfsonderdelen op het gebied van personele en organisatievraagstukken met het doel een bijdrage 
te leveren aan de realisatie van organisatiedoelstellingen. Wat mijn functie zo leuk maakt is de grote 
afwisseling in contacten (met medewerkers, management en/of interne HR collega’s) en de grote 
verantwoordelijkheid die ik binnen ‘mijn’ bedrijfsonderdelen heb op het gebied van HR. Ook vind ik het 
een uitdaging om de relatie te onderhouden met alle stakeholders. Ik heb veel ruimte en flexibiliteit om 
mijn eigen functie vorm te geven en in te vullen op de manier die bij mijn stakeholders en mij past. 
 
Waar denk je aan als je terug denkt aan de Hogeschool van Amsterdam? 
Wat mij is bijgebleven zijn de vele praktijkgerichte lessen en opdrachten, de arbeidsrecht lessen, de 
vriendschappen die ik heb gemaakt en dat allemaal tegen de achtergrond van het leuke Amsterdam. 
Het door ons zelf opgezette organisatieadviesbureau voor HR gerelateerde zaken Peperclip, was wel erg 
bijzonder. Dit komt nog het meest in de buurt van mijn huidige functie.  
Echte bedrijven betaalde echt geld voor ons advies, hoe gaaf is dat? We hebben een hele mooie sessie 
georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties over het gebruik van Social Media, maar ook heb ik in 
samenwerking met Steelcase de opleidingsafdeling mogen inrichten. 
 
Wat is je het meeste bijgebleven van de docenten van de Hogeschool van Amsterdam? 
De docenten die ik tijdens de opleiding tegenkwam hadden allemaal veel praktijkervaring, hierdoor 
geven ze een inzicht in de materie waardoor het meer gaat leven.  
Daarnaast was het contact met de docenten makkelijk, leuk en waren ze oprecht geïnteresseerd. 


