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Kort profiel  
Ik heb interesse in de mens, ben in verbinding met mijn omgeving 
en voel aan wat er speelt. Dit deel ik met anderen door hen te 
ondersteunen, begeleiden en te stimuleren.   
Ik kom snel tot de kern in contact met mensen en ga de nodige 
confrontaties niet uit de weg.  
Kernwoorden zijn: Senioriteit, levenservaring, intuïtie, respect,  
proactief, zelfstandig en resultaatgericht.  
 

 
 Naam M. (Madelon) Schultze  
 mobiel 06 4716 2020 
 E-mail info@resetcoachingenadvies.nl 
   

  

 

  Activiteiten 
 2009 - heden  RESET coaching en advies 

Na specialisatie door ervaring en opleiding, doorgegroeid naar eigen onderneming. Kern 
daarbij is dat ieder mens een ‘reset’-moment kent. Het individu op zo’n moment verder helpen 
komt altijd ten goede aan de organisatie.  Mijn senioriteit is daarbij duidelijk een pré.  

 2008 - 2009  manager HRM (Informatie Management Nederland) 

Als MT-lid en manager van HR-assistent, Hoofd Facilitaire  Dienst, Directiesecretariaat en 
Receptie verantwoordelijk voor het gehele beleid op gebied van personeel en opleidingen, 
salarisadministratie en werving & selectie. 

 2005 – 2008 Hoofd Personeel en organisatie (IW4 Bedrijven, Sociale Werkvoorziening) 

Leiding gegeven aan afdeling met 3 P&O-adviseurs en 4 administratieve krachten. Kerntaken 
salarisadministratie, uitvoering en onderhandelingen cao’s, opleidingen-beleid en plaatsing van 
SW-medewerkers in reguliere arbeidsmarkt. 

 2005 Re-integratieconsulent (Workfirst-project Gemeente Culemborg) 

  Re-integratieconsulent met kerntaken: coaching, begeleiding en plaatsing van werkzoekenden 
met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. 

 2004 –  2005 Adviseur bemiddeling (Centrum voor Werk en Inkomen Tiel) 

In deze functie acquisitie t.b.v. vacatures bij bedrijfsleven en uitzendbranche. Deze vacatures 
vervullen met ingeschreven werkzoekenden en daarvoor werving en selectie uitvoeren in 
nauwe samenwerking met werkgevers. Samenwerken met uitzendbureaus, 
reïntegratiebedrijven,  UWV en Sociale Diensten. 

 2003 – 2004 HR adviseur (Rabobank) 

Uitvoeren, begeleiden en monitoren van diverse projecten (ziektepreventie, invoering 
Performance Management systeem, functieweging, analyse van beoordelingen,  arbeid-
juridische vraagstukken, in- en doorstroom) en dagelijkse operationele taken op het gehele HR-
aandachtsveld. 

 2002 – 2003 Recruiter (Rabobank International/Wholesale Banking HR Recruitment) 

Matchen van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt, in dit geval contacten leggen tussen het 
management van de Rabobank Organisatie, bureaus/agenten en sollicitanten. 
Het voeren van W&S-gesprekken met in- en externe kandidaten. De gehele procedure 
begeleiden t.b.v. het management, vanaf het ontstaan van de vacature tot aan de aanstelling 
van de kandidaat. 

Curriculum Vitae / portfolio 
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2000 – 2002 HR-Assistent (Rabobank Nederland HR Product Markt Eenheden) 
Ondersteunen bij en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden van de 
Senior HR-consultants 
 

   
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
   
  Docent inburgering (gemeente Houten) 

  Hobby’s 
  Reizen, lezen, wandelen en boetseren	


