
	
	
	
	
	

 

Nienke Reitsma 
 
Woonachtig in Weesp met Eric en 

onze drie kinderen 

Geboren op 05-08-1980 

 

+31 (0)6 12 14 31 15 

nienke@wowhr.nl 

www.wowhr.nl  

linkedin.com/in/nienke-reitsma-291b726 

 
Karakter: 

ü Toegewijd 
ü Eerlijk 
ü Verbinder 
ü Ondernemend 
ü Zelfstandig 
ü Flexibel 

Vaardigheden: 
ü Allround HR professional 
ü (HR) Projectmanagement 
ü Duurzame inzetbaarheid 
ü Systemen: AFAS Profit | Atimo | Protime | 

Cobra HRM 

Talen: 
ü Nederlands: moedertaal 
ü Engels: uitstekend 
ü Duits: zakelijke beheersing 

Interesse 
ü Weddingplannen  
ü Reizen 

 
Wie ben ik? 
 
Doordat ik ondernemend, doortastend en 
daadkrachtig ben, kan ik organisaties verder 
brengen met het opzetten en structureren van 
HR beleid, projecten en activiteiten. Mijn doel 
is om verbinding te creëren op ieder niveau 
zodat organisaties mee kunnen bewegen met 
veranderingen.  

 
Ervaring 

	
September 2018 – heden 
GWK Travelex  
HR Business Partner a.i. 

 
ü Business partner voor management t.a.v. 

HR zaken, implementatie performance 
management en cultuurverandering 

 
November 2017 – heden 
Groenland B.V. (120 medewerkers) 
Holding voor 5 bedrijven in de sierteeltsector 
HR professional a.i. 

 
ü De bedrijfsstrategie vertalen in een 

meerjarenplan voor de afdeling P&O 
ü Coachen van het nieuwe hoofd P&O 
ü Verschillende projecten waaronder:  

implementatie E-HRM systeem, AVG 
impactanalyse, procesbeschrijvingen, 
herschrijven personeelsgids en een plan 
voor verzuim & Arbo uitgewerkt.  

 
Februari 2017 – juni 2017 
Bloominess (120 medewerkers) 
Europees productiebedrijf in de sierteelt  
HR professional a.i. 

 
ü Ondersteuning aan de P&O manager 

 
 



ü P&O projecten waaronder: 
arbeidscontracten verbeteren, 
personeelsadministratie opzetten en 
project pensioenen uitzoeken 

	
Augustus 2009 – januari 2017 
Jan Schoemaker B.V. (50 medewerkers) 
Internationale cacaoverwerker  
HR manager 
 

ü Business partner voor MT en 
lijnmanagement t.a.v. HR zaken  

ü Vertrouwenspersoon en adviseur voor 
medewerkers t.a.v. HR zaken 

ü Leiding geven aan medewerkers m.b.t. 
HR, office en facilitaire werkzaamheden 

ü Dossiermanagement & ontslagzaken  
ü Verzuimmanagement en WIA trajecten 
ü Ontwikkeling en implementatie 

performancemanagement 
ü HR projecten: medewerker handboek, 

functieomschrijvingen, project 
duurzame inzetbaarheid, sociaal 
jaarplan, opleidingsbeleid, 
personeelsadministratie opzetten 

ü Implementatie van E-HRM systemen 
ü Recruitment, on boarding & off 

boarding 
ü Voorbereiden en controleren 

salarisadministratie middels AFAS 
ü (Educatieve) werksessies medewerkers 

organiseren 
	

Januari 2008 – juli 2009 
WIN project assistants (detachering) bij 
(internationale) opdrachtgevers: PA Consulting 
Group en Achmea Holding B.V. (ICT project) 

 
ü Ondersteuning bieden aan managers 

en hun teams t.a.v. facilitaire en 
administratieve zaken  

ü Begeleiden en afhandelen werving en 
selectie ICT specialisten  

 
 
 

2003 – 2007 
Projectcoördinator bij (internationale) 
organisaties en projecten: Dance4Life | De 
Nationale Jeugdraad | Het Nederlandse Rode 
Kruis 
 

ü Verantwoordelijk voor het 
voorbereiden, uitvoeren en afronden 
van diverse multidisciplinaire 
jongerenprojecten en bijbehorende 
evenementen en facilitaire zaken 

ü Begeleiden van en leiding geven aan 
de vrijwilligers in de projecten 

Opleiding 
 
Jan - juli 2016 – Nyenrode  

ü Leergang Strategisch HRM (certificaat 
behaald) 
 

1999 - 2004 – Hogeschool van Utrecht 
ü Communicatiemanagement (diploma 

behaald) 
ü Afstudeerrichting: corporate 

communicatie en event management 
ü Afstudeerstage in Vancouver, Canada 

bij Rare Indigo destination 
management company (incentive 
programma’s en evenementen) 
 

1993 – 1999 – Petrus Canisius College 
ü VWO (diploma behaald) 

 

Training & cursus 
 

April 2017 - Prowareness 
ü Agile HR training (certificaat behaald) 

 
Maart 2017 - ICM 

ü Arbeidsrecht (certificaat behaald) 
 

 
 
 
 



 
 
2013 - 2014 - NCOI 

ü Praktisch personeelsmanagement 
(certificaat behaald) 

 
Jaarlijks diverse HRM actualiteiten 
bijeenkomsten gevolgd waaronder 
bijvoorbeeld arbeidsrecht, AVG, 
werkkostenregeling etc.  
 

Referenties 
	
Zijn op aanvraag beschikbaar 
 


