
 

1 Veluwe Portaal, november 2020 

 

8 vragen aan HR; dit willen we echt weten van ….  

 

… Amy Koster, HR Adviseur bij Qimarox 

 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie 

georganiseerd? 

 

We werken met twee HR Adviseurs, mijn collega Gwen 

de Gier en ik. We werken voornamelijk vanuit een 

faciliterende rol aan HR gerelateerde vraagstukken 

maar krijgen daarnaast ook de ruimte om organisatie-

breed mee te denken en advies te geven. 

 

2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie?  

 

Qimarox is een internationaal georiënteerde organisatie en we werken dan ook regelmatig in het 

buitenland. Een belangrijk en veelvoorkomend thema in tijden van corona is ervoor te zorgen dat onze 

collega’s op een veilige en verantwoorde manier noodzakelijke werkzaamheden in het buitenland 

kunnen uitvoeren.  

Daarnaast is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Gezien de drukke perioden per afdeling 

verschillen, proberen we onze collega’s zo breed mogelijk op te leiden en in te zetten. 

 

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

 

Ik denk dat mijn ondernemende karakter in combinatie met mijn kennis vanuit mijn studies een mooie 

balans brengen in de verbinding van de organisatie met de medewerkers. Mede hierdoor krijg ik o.a. 

veel energie van de werving- en selectie en het verdere instroomtraject, waarbij ik een bijdrage kan 

leveren aan de verbinding van de nieuwe medewerker met de organisatie. 

 

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

 

Bij Qimarox werkte in eerste instantie Gwen als enige HR Adviseur, vervolgens nam ik het van haar 

over en nu zijn we samen werkzaam. We hebben ons destijds aangesloten bij het netwerk om te 

kunnen sparren over HR vraagstukken. Daarbij hebben we ook regelmatig gebruik gemaakt van de 

expertise vanuit collega organisaties die zijn aangesloten bij het netwerk. Het kan fijn en nuttig zijn 

om vanuit meerdere perspectieven en ervaringen naar een vraagstuk te kijken. 

 

5. Welk succes met Veluwe Portaal wil je delen? 

 

Een groot succes was de samenwerking met Veluwe Portaal in de aanname  van één van onze Sales 

collega’s, waarmee het Veluwe Portaal ons in contact heeft gebracht. Lees hier dat succesverhaal. 

 

 

 

https://veluweportaal.nl/over-ons/successen/#content


 

2 Veluwe Portaal, november 2020 

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

 

In sommige technische functies is het vinden van kwalitatief personeel een uitdaging, hoewel dit de 

afgelopen maanden als gevolg van corona iets gemakkelijker is geworden. Toch blijft dit in sommige 

vakgebieden een uitdaging. 

 

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  

 

Ik denk dat we als HR specialisten (nog meer) aandacht kunnen besteden aan verbinding tussen 

organisatie en medewerkers, waarbij het draait om een goede balans tussen de verschillende 

belangen. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie van de medewerkers hoogstwaarschijnlijk 

gestimuleerd zodat de medewerkers ambassadeur worden van de organisatie. 

 

8. Welke HR-Professional/werkgever binnen het netwerk zou jij graag aan het woord laten en waarom?  

 

Ik zou het spreekwoordelijke stokje graag willen overdragen aan Astrid Kok. We hebben een aantal 

HR Young Professional bijeenkomsten bijgewoond en het lijkt mij interessant om de visie en 

ervaringen van een mede ‘young professional’ te lezen. 

 

Qimarox 

Qimarox is een toonaangevende fabrikant van componenten voor material handling systemen. Als 

producent van onder meer palletiseermachines en productliften onderscheidt Qimarox zich met een 

eigentijdse visie en aanpak. Innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde staan daarbij hoog in het 

vaandel.  

Qimarox streeft ernaar om een 

toonaangevende producent te zijn van 

componenten die material handling 

systemen sneller, flexibeler en 

duurzamer maken. De componenten van 

Qimarox onderscheiden zich door de 

eenvoud en snelheid waarmee ze 

geïntegreerd kunnen worden. Ze zijn 

betrouwbaar en duurzaam, wat leidt tot 

een maximale beschikbaarheid voor 

eindklanten. Tot slot zijn de kosten voor gebruik en onderhoud van de componenten gering, wat 

bijdraagt aan een lage total cost of ownership. In de aanpak van Qimarox staan innovativiteit, kwaliteit 

en bedieningsgemak voorop. www.qimarox.nl. 

www.qimarox.nl

