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Hoedemakers Personeelsadvies voor het MKB (juni 2010 – heden) 

Hoedemakers Personeelsadvies is in juli 2019 opgericht en is een HR-interim en adviesbureau. 
Hoedemakers Personeelsadvies ondersteunt bedrijven projectmatig op Interimbasis of tijdelijk ter 
vervanging van de HR-professional. Gericht op verschillende bedrijven in diverse branches, zowel 
profit, als non profit.  

Afdelingshoofd Personeel & Advisering Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (WML) (juni 2010 – 
heden) 

In deze functie geef ik leiding aan een multidisciplinaire afdeling met diverse vakgroepen. Betreft de 
disciplines: Human Resources; Juridische zaken; Bedrijfskunde; Kwaliteit, Arbo en Milieu en Security.  
De afdeling bevat ongeveer 18 medewerkers. Bij de organisatie WML werken 420 medewerkers en 
daarnaast circa 50 flexkrachten.  

Manager HRM (lid MT) ArcelorMittal Staalhandel Nederland B.V. (04-2009 - tot 06-2010) 

Verdere fusie en samenwerking binnen de BU België/Nederland door integratie tussen de divisie 
Distribution en de Steelservice centers. Hierdoor is een groep ontstaan van 24 vestigingen en circa 
1.400 medewerkers.  
Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling HRM en gaf leiding aan 4 personen direct en 3 
indirect aangaande verzekeringen en secundaire regelingen zoals Levensloop. Tevens in mijn functie 
van MT-lid medeverantwoordelijk voor de resultaten van de Nederlandse organisatie. In onze 
Nederlandse organisatie werkten 280 medewerkers verdeeld over 5 vestigingen en daarnaast circa 
10 flexkrachten. 
 
Manager HRM (lid MT) ArcelorMittal Staalhandel Nederland B.V. (01-2006 - tot 04-2009)  
Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling HRM en gaf leiding aan 4 personen direct en 3 
indirect aangaande verzekeringen en secundaire regelingen zoals Levensloop en 
Ziektekostenverzekering. Tevens in mijn functie van MT-lid medeverantwoordelijk voor de resultaten 
van de Nederlandse organisatie. In deze organisatie werkten 350 medewerkers verdeeld over 6 
vestigingen en daarnaast circa 50 flexkrachten.  
 
Hoofd Personeelszaken Arcelor Staalhandel Nederland B.V.  (01-2001 – 12-2005) 
Verantwoordelijk voor human resources van de Nederlandse groep van Arcelor met 7 vestigingen en 
400 medewerkers. Was in deze functie lid van lokaal MT van Born en Dordrecht. Gaf leiding aan 2 
personeelsfunctionarissen, 2 medewerkers personeelsadministratie en 12 medewerkers facilitaire 
zaken te Born. 
 
Personeelsfunctionaris Profil Arbed Staalhandel B.V. (01-1996 – 12-2000) 
Verantwoordelijk voor personeelszaken van de Nederlandse groep van Arbed. Betrof een groep met 
210 medewerkers en ik gaf leiding aan 2 medewerkers personeelsadministratie en 12 medewerkers 
facilitaire zaken te Born.  
 

Personeelsfunctionaris Lommaert Walserijprodukten B.V. (08-1993 – 12-1995)  
Een bedrijf van circa 135 medewerkers en hier een personeelsafdeling opgezet en personeelsbeleid 
geïmplementeerd met alle facetten die behoren bij in-, door- en uitstroom van personeel. Gaf in 
deze functie leiding aan een medewerker personeelsadministratie en 12 medewerkers facilitaire 
zaken. 



Arbeidsvoorzieningsorganisatie Westelijke Mijnstreek (07-1989 – 07-1993) Eerst Coördinator 
Heroriëntatieproject langdurig werklozen en vervolgens Consulent personeelsvoorziening voor de 
regio Sittard-Geleen, Beek, Susteren, Born en omringende dorpen.  
 


