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Mijn studie HR was een zeer bewuste keuze OF het had

ook de opleiding…… kunnen zijn?

Mijn studie is een zeer bewuste keuze geweest maar

het had ook de opleiding creative business kunnen zijn.

Ik ben Human Resources Management gaan studeren

omdat het een unieke combinatie is tussen business

and ‘humans’. Het leukste binnen HR vind ik om

mensen te stimuleren om het beste uit henzelf te

halen.

Daarnaast krijg ik veel energie van creatief zijn en

nieuwe dingen te maken, daarom had ik ook creative

business kunnen studeren! Dit doe ik onder andere als

DJ in de Amsterdamse clubscene waar ik mij uit in

muziek. In het HR werkveld is mijn creativiteit terug te

vinden in de manier waarop ik oplossingen of

vraagstukken aanpak. Ik zoek altijd naar de meest

passende oplossing en ben daarbij absoluut niet bang

om buiten ‘the box’ te denken.

Wat is de impact van Corona op HR ontwikkelingen?

Gaat alles weer zoals het vroeger was of zijn er

blijvende veranderingen?

Corona heeft en zal een enorme impact hebben op HR 

ontwikkelingen. Een van de grootste veranderingen is dat 

werken niet meer plaatsgebonden zal zijn. Het hybride 

werken wordt denk ik al snel ‘mainstream’ terwijl dit 

eerst nog maar in enkele organisaties voorkwam. Ik denk 

dat het belangrijk is dat bedrijven werknemers laten 

werken ‘waar dat het beste voor hen werkt’. Daarnaast 

denk ik dat bedrijven digitalisatie een hogere prioriteit 

gaan geven. In de coronacrisis hebben we allen gemerkt 

hoe belangrijk het is om overal bij je documenten te 

komen!

Na mijn afstuderen aan de HVA ga ik waarschijnlijk een pre-master volgen en vervolgens mijn 

master Culture Organization & Management behalen. Ik ben pas 21 jaar oud en heb dus nog 

veel tijd om nieuwe kennis op te doen en die kans wil ik niet laten liggen!

De visie van Simon Velez, student Human Resource

Management aan de HVA.



Absoluut een teamsporter! Je bereikt het meest en 

de beste resultaten als je samenwerkt in een team. 

Ik ben iemand die leert en veel energie krijgt van 

mensen en ik vind het moeilijk om lange tijd zonder 

contact met mensen te werken. Afstuderen in 

Corona tijd is daarom voor mij niet ideaal, maar 

gelukkig kan ik mij wel gemakkelijk aanpassen aan 

de situatie en is het uiteindelijk ook niet zo erg.

Teamsporter OF solist?

Leven om te werken OF Werken om te leven?

Ik denk dat het wel echt een combinatie is van

beide. Ik geniet er van om te werken maar ik

geniet ook heel erg van mijn vrije tijd. De balans

tussen werken en vrije tijd is soms lastig te

behouden met de deadlines en het werk wat ik

wil verrichten. Eigenlijk zou ik dus zeggen: ik leef

en werk om te werken én te leven.

Kandidaten selectie in de toekomst: de

menselijke hand is leidend OF Artificial

Intelligence??

Recruitment is een mensen-vak. Ik geloof dat

Artificial Intelligence behulpzaam kan zijn bij

processen en dus ook bij een proces van werving

en selectie. Maar ik geloof bovenal dat Artificial

Intelligence nooit de menselijke hand zal kunnen

vervangen die onlosmakelijk met het vak

verbonden is.


