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De HRman 
“Uw personeel is mijn zorg”   
 

• recruitment 

• interim HR adviseur 

• bemiddeling bij 
arbeidsconflicten 

• vacatures 

• mijn HR man 
 

Waarom de HRman ? 

DeHRman werkt sinds mei 2015 voor diverse opdrachtgevers 
 
GP Groot - Heiloo HR Manager 
Rentree Re-integratie interim manager  
Poeliersbedrijf van der Laan HRadvies/werving en selectie 
Westfries Goed HR advies 
Klaver Technisch Bedrijf werving en selectie 
Renolit  werving en selectie 
                           
Manager Personeel en Organisatie   2005 - 2015 
BAM Techniek Noordwest te Benningbroek 
Binnen BAM Techniek treed ik enerzijds op als vraagbaak en 
adviseur voor het personeel en anderzijds adviseer ik gevraagd en 
ongevraagd het management. Binnen het Management Team 
was ik verantwoordelijk voor strategisch personeelsbeleid, 
performance  management, opleidingsvraagstukken en 
verzuimbeleid.  
 
Hoofd Personeelszaken  2003 - 2005 
Spaansen Bouwsystemen te Winkel    
Bij Spaansen was ik verantwoordelijk voor het opzetten en 
beheren van een afdeling Personeelszaken (500 FTE), waarin het 
personeelsbeleid vorm en inhoud moest worden gegeven voor 
alle Spaansen BV’s.  
 
Intercedent/Loopbaanadviseur  1999 – 2003 
Randstad te Alkmaar     
Hierbij bestonden mijn werkzaamheden uit werving en selectie 
van kandidaten voor de logistieke sector, commerciële 
activiteiten, met daarbij het contracteren, uitvoering flexwet, 
opleiden, adviseren en begeleiden van de flexwerkers.  
 
Personeelsfunctionaris        2001 - 2002 
Driessen Aircraft Galley Systems te Wieringerwerf    
Bij Driessen was ik via Randstad gedetacheerd en was 
verantwoordelijk voor de werving en selectie. 

Met mijn grote netwerk aan regionale 
bedrijven en waardevolle HR connecties 
ben ik altijd in staat om voor uw HR-vraag 
de juiste oplossing te vinden. Mijn actuele 
kennis en brede ervaring op alle 
onderdelen van Personeelszaken staat 
volledig tot uw beschikking. 

Overtuigingskracht 

Sociale vaardigheden 

          Omgevingsbewust 
   

Initiatiefrijk 

Communiceren 

Competenties: 

Wie is de HRman? 

Opleidingen: 

Hogeschool Inholland te Alkmaar 
2003 - 2005   
Personeel en Organisatie 
 
MTuS Hoorn 
1986 – 1988 
Commerciële Economie 
 
MAVO – Werenfridus Hoorn 
1981 – 1986 

Cursussen 

2017 IDDD Life Time Leadership 
2011 Coachingsvaardigheden 
2010 Adviesvaardigheden HRM 
2009 Performance management 
2008 Persoonlijke ontwikkeling 
1998 Middel Management  
1993 Marketing ISBW 
 

De HRman is een nuchtere en sportieve 
Westfriese zelfstandig ondernemer, die 
met een vooral praktische en pragmatische 
instelling van toegevoegde waarde is in het 
MKB.  
 
. 


