
WIE EEN P&O FUNCTIE VAST OF INTERIM INGEVULD WIL HEBBEN, OF ER EEN ZOEKT, KAN ZICH 

DAARVOOR TOT TALLOZE PARTIJEN WENDEN. HET MAARSSENSE BUREAU P&O PARTNER ONDER-

SCHEIDT ZICH IN DE MARKT EN KOMT OP DIVERSE VLAKKEN BOVEN DRIJVEN. 

P&O Partner bestaat sinds 1994 

en heeft in die jaren veel ken-

nis, kunde en ervaring opge-

bouwd op het gebied van werving 

& selectie binnen de wereld van de 

P&O. Er zijn intensieve contacten 

opgebouwd met opdrachtgevers, 

geplaatste kandidaten en interim-

mers die opdrachten via P&O 

Partner hebben uitgevoerd. Maar ook 

met de P&O-ers met interesse voor 

een nieuwe vacature en de ‘open 

sollicitanten’ bouwt het bureau een 

relatie op. ‘Wij hebben een lange ter-

mijnvisie’, zegt Jan-Willem van den 

Dungen, consultant en partner van 

P&O Partner. ‘Een paar voorbeelden: 

Na een paar maanden informeren 

wij bij zowel opdrachtgever als kan-

didaat hoe het bevalt in de nieuwe 

setting. We organiseren symposia 

met interessante sprekers, waarbij 

we zowel kandidaten uitnodigen 

die we het afgelopen jaar geplaatst 

hebben als ook de interim P&O-ers 

die via ons werken. Opdrachtgevers 

nodigen wij uit bij diverse sportieve 

en culturele evenementen om elkaar 

weer eens te spreken en om hen 

kennis te laten maken met andere 

P&O-ers. We zoeken steeds naar 

nieuwe manieren om de contacten te 

onderhouden. Dat wordt als geslaagd 

ervaren en het bevordert de duur-

zaamheid van de relatie.’

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Eigenlijk had de oprichter van P&O 

Partner, Michiel Koning, geen eigen 

P&O bureau voor ogen. Maar van het 

een kwam het ander. ‘Na een aantal 

P&O functies bij diverse bedrijven, 

werd ik benaderd door een toenmali-

ge werkgever met de vraag of ik niet 

terug wilde komen’, vertelt Koning. 

‘Tijdens een etentje ontstond het idee 

om als zelfstandig P&O-er te starten 

en een jaar lang, twee dagen in de 

week, het hoofd P&O te coachen en 

projecten uit te voeren. Dat was net 

het duwtje dat ik nodig had om in 

1994 voor mijzelf te beginnen.’

Koning kreeg volop opdrachten, 

zelfs zoveel dat hij andere P&O-ers 

moest inschakelen om de opdrachten 

uit te voeren. Hij betrok na enige 

jaren een kantoorpand, nam consul-

tants aan en er kwamen P&O-ers in 

vaste dienst om te detacheren. ‘En 

zo kwam dat bureau, P&O Partner, 

vanzelf’, zegt hij. Inmiddels is het 

bureau ‘dé specialist in de P&O  

functie’ en bemiddelt bij het invullen 

van vaste, tijdelijke en interim P&O 

functies.

MATCHEN
Wie past bij welke organisatie; dat is 

de kern waarom het draait bij P&O 

Partner. ‘We kennen de kandidaat en 

kennen de opdrachtgever. We weten 

wie we voorstellen en waar. Ons doel 

is om de juiste P&O-er voor te stel-

len waar het bedrijf mee in gesprek 

gaat’, aldus Jan-Willem van den 

Dungen. ‘In de persoonlijke kennis-

making met de opdrachtgever den-

ken wij actief mee over het profiel, 

mede gebaseerd op onze jarenlange 

ervaring. Onze expertise blijkt wel 

uit de vragen die we stellen. We pro-

beren kandidaten goed voor te berei-

den op het kennismakingsgesprek 

bij de opdrachtgever. We geven hen 

informatie over het bedrijf, over het 

gesprek en over de gesprekspartners. 

Ook een stukje kledingadvies kan 

daar een onderdeel van zijn. Het kan 

klikken tussen een kandidaat en een 

opdrachtgever, maar dat hebben we 

niet altijd in de hand. Mensen maken 

daar zelf keuzes in. Maar we moeten 

er wel voor zorgen dat ze tenminste 

een goed gesprek hebben. Als een 

opdrachtgever of een kandidaat zich 

na tien minuten afvraagt waarom ze 

aan elkaar voorgesteld zijn, dan heb-

ben wij ons werk niet goed gedaan.’

GEDREVEN
Opdrachtgevers kiezen voor P&O 

Partner om diverse redenen. Koning: 

‘Wij doen de werving & selectie op 

een zorgvuldige en adequate wijze. 

Werven, selecteren en matchen is 

ons vak. Dat doen we graag en we 

doen het goed. We stellen goede 

kandidaten voor. Afspraak is bij ons 

afspraak, ook als dat betekent dat 

we in de avonduren (en soms in het 

weekend) moeten bellen of e-mailen 

om een kandidaat te bereiken. Daar 

zijn we gedreven in.’

Snel werken is het handelsmerk 

van P&O Partner. Van den Dungen: 

‘Binnen zes tot acht weken hebben 

we doorgaans een vaste functie inge-

vuld en voor een interimopdracht 

kunnen we binnen een paar werk-

dagen geschikte kandidaten voor-

stellen. Maar wat we doen, doen we 

vooral op een persoonlijke en effec-

tieve manier. En dat zorgt ervoor dat 

opdrachtgevers vertrouwen in ons 

hebben en houden. Dat geeft rust in 

het proces, er is het vertrouwen dat 

het altijd goed komt.’ 

Koning: ‘Wat we merken, is dat 
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OVER P&O PARTNER
P&O Partner bemiddelt bij het invullen van zowel vaste als tijdelijke en interim 

P&O functies. Dit kan een allround P&O functie zijn (van P&O adviseur tot en met 

directeur P&O) als ook specialistische functies binnen een afdeling P&O, bijvoor-

beeld op het terrein van arbeidsvoorwaarden, opleidingen, management develop-

ment en P&O Projecten. 

P&O Partner is preferred supplier bij een flink aantal bedrijven en tot haar vaste 

opdrachtgevers behoren vele grote (beursgenoteerde) ondernemingen, grote zake-

lijke dienstverleners, energiebedrijven, onderwijs- en zorginstellingen en gemeen-

ten. Het bureau levert maatwerk en is creatief en oplossingsgericht. P&O Partner 

is in 1994 opgericht door Michiel Koning en bemiddelt jaarlijks zo’n zeventig 

P&O-ers naar een vaste P&O functie. Er werken rond de 45 mensen voor en bij 

P&O Partner. Het bureau is centraal en goed bereikbaar gevestigd in Maarssen.

Voor de bemiddeling van tijdelijke en vaste recruiters werkt P&O Partner intensief 

samen met Recruitment Partner. Daarmee komt het bureau tegemoet aan de toe-

genomen en specialistische vraag naar recruiters (www.recruitmentpartner.nl).  

P&O Partner, Schippersgracht 19, 3603 BC Maarssen. Telefoon 0346-554191. 

www.popartner.nl

opdrachtgevers soms last hebben 

van vooroordelen. Ze zijn kritisch 

op leeftijd, parttime, de regio waar 

mensen vandaan komen. Het blijft 

moeilijk om oudere P&O-ers te plaat-

sen. Maar wij proberen de randen 

van het profiel op te zoeken, gren-

zen op te rekken en opdrachtgevers 

ervan te overtuigen dat zij mensen 

niet zomaar af moeten wijzen op 

basis van alleen een cv of leeftijd. 

Om te zeggen dat dat onze missie is, 

is wat zwaar. Maar we doen dat wel 

met toewijding.’

NETWERK
De roep om duurzaamheid vinden 

Koning en Van den Dungen geen 

trend. ‘Het is een vanzelfsprekend-

heid’, zegt de laatste. ‘Voor ons bete-

kent het resultaatgericht werken, met 

plezier werken, een goede samen-

werking en de successen delen. We 

hoeven niet de grootste te worden, 

maar de continuïteit moet natuurlijk 

wel gewaarborgd zijn. En we zijn 

wel ambitieus in onze day-to-day 

business: goede profielen maken, de 

juiste mensen voorstellen, puzzelen 

met de mogelijkheden.’ ‘Dat maakt 

nog steeds dat ik de leukste baan heb 

die er is’, aldus Michiel Koning. 

P&O Partner gaat voor de lange ter-

mijn. Van den Dungen: ‘Snel scoren 

en mailings versturen, dat past niet 

bij ons en ook niet bij onze gedachte 

van duurzaamheid. Wij bellen geen 

bedrijven of ze nog mensen nodig 

hebben. We adverteren wel. Zien 

en gezien worden! Verder komen 

veel kandidaten, opdrachtgevers en 

interimmers bij ons, via-via. Dat is 

belangrijk voor ons netwerk.’

De grootste uitdaging voor P&O 

Partner is om opdrachten voor vaste 

en tijdelijke functies op een goede 

manier in te blijven vullen. ‘Dat is 

lastig genoeg’, stelt Koning. ‘We wil-

len onze goede positie en ons goede 

imago behouden. We innoveren 

continu in onze dienstverlening, 

denken er over na, zoeken en kijken 

naar nieuwe mogelijkheden, maken 

gebruik van allerlei webtoepas-

singen en zoekmachines en werken 

servicegericht, bijvoorbeeld door het 

versturen van vacatureberichten met 

de nieuwste vacatures naar kandi-

daten die zich daarvoor aangemeld 

hebben.’

STABILITEIT
Als we spreken over duurzaamheid, 

is één van de kenmerken ook de sta-

biliteit in het team van P&O Partner. 

Alle consultants die er werken, zijn 

zelf P&O-er geweest. Ze kennen 

de afdeling P&O en weten waar ze 

het over hebben. ‘Door de continu-

iteit van het team kennen we onze 

opdrachtgevers, kennen we de kan-

didaten en de interimmers waardoor 

we aan onze relatie met hen kunnen 

bouwen. We kennen en herkennen 

mensen ook als we ze enige tijd niet 

gesproken hebben. Door duurzame 

relaties aan te gaan zijn we meer 

betrokken en kunnen we ook meer 

betekenen. Herkenbaarheid is daarbij 

een belangrijk item. Veel interim 

P&O-ers werken vaker voor ons en 

zoals onlangs iemand zei: gelukkig 

weer een opdracht via P&O Partner, 

dat werkt altijd zo makkelijk samen’, 

zegt Koning.

In veel gevallen krijgen opdracht-

gevers en kandidaten die bellen met 

P&O Partner Kim Stiekema aan de 

lijn. Zij heeft vaak het eerste con-

tact met hen. Ze weet wat er speelt, 

behandelt de per e-mail binnenko-

mende cv’s en plant de afspraken 

met kandidaten. Maar ook in het 

vervolg van de procedures heeft 

ze een belangrijke rol in het plaat-

sen van profielen voor de vacatu-

res op de diverse sites, het maken 

van afspraken voor gesprekken bij 

opdrachtgevers; ze weet wie waar het 

juiste aanspreekpunt is. 

TOPSPORT
Eén van de consultants is Patrick 

Dybiona. Werving & selectie is voor 

hem vergelijkbaar met topsport. 

Dybiona nam, als zwemmer, in 1988 

deel aan de Olympische Spelen in 

Seoul. ‘Het gaat bij werving & selectie 

niet om winnen en verliezen. Maar 

wel om doorzetten, want ik moet soms 

veel doen om vacatures ingevuld te 

krijgen. Dat past bij mij, ik vind het 

prettig om resultaat te halen.’

Hij vindt P&O Partner een prettig 

bedrijf om voor te werken. ‘Eén van 

de belangrijkste redenen om hier te 

gaan werken, is de goede naam die 

P&O Partner in de markt heeft opge-

bouwd in de afgelopen veertien jaar. 

Dat merk ik dagelijks in de gesprek-

ken die ik voer met opdrachtgevers en 

kandidaten.’

Als arbeids- en organisatiepsycholoog 

houdt hij zich bij P&O Partner ook 

bezig met coaching, loopbaanbegelei-

ding en outplacement voor P&O-ers.

INFORMEEL EN PERSOONLIJK
Het succes van P&O Partner ligt in 

de aanvullende kwaliteiten, denkt 

Dybiona. ‘Degelijkheid en creativiteit 

vullen elkaar aan. Daardoor krijgt 

het bedrijf een stevige backbone.’ 

‘Wat klanten prettig vinden, is dat 

ze gemakkelijk contact krijgen met 

degene die ze willen spreken. En met 

die contacten gaan we zorgvuldig om. 

Opdrachtgevers en kandidaten heb-

ben behoefte aan een snelle reactie op 

hun e-mailbericht of telefoontje. Daar 

hebben we zeker aandacht voor, daar 

proberen we erg attent in te zijn. Dat 

is ook wat we terug krijgen van men-

sen. Dat vinden ze plezierig en stellen 

ze op prijs’, aldus Marijcke Langhout, 

office manager bij P&O Partner. Ze 

werkt al langere tijd bij het bureau. 

De zakelijke, persoonlijke en informele 

sfeer bieden haar en alle anderen een 

erg goede werkomgeving. 

Haar advies aan kandidaten zou zijn: 

‘Zoek een bureau dat bij je past. Wij 

werken informeel en persoonlijk in 

de benadering van de kandidaat en 

de opdrachtgever. We zijn zakelijk, 

maar wel met sfeer. Iedereen kan 

zich bij ons op z’n gemak voelen. 

En als iemand bij ons moet zijn en 

de route niet kan vinden, dan lood-

sen we hem of haar via de telefoon 

binnen. En een ‘routebeschrijving 

terug’, die hebben we ook.’ •

DE KLANT AAN HET WOORD

Raad voor de Kinderbescherming
Hans Verhagen is hoofd P&O van de Raad voor de 

Kinderbescherming. Hij doet regelmatig zaken met P&O 

Partner. ‘Ik kwam via vakbladen in aanraking met P&O 

Partner toen ik op zoek was naar een aantal regionale P&O-

adviseurs’, herinnert hij zich. ‘Zij waren meteen bereid om 

langs te komen. Om te kijken wat ze konden leveren, heb 

ik een experimentele opdracht verstrekt. Ze kwamen vlot 

met kandidaten. Na deze eerste gunstige ervaring hebben 

we vaker samengewerkt. Inmiddels heeft P&O Partner zeven 

vaste functies ingevuld, plus een aantal interimmers gele-

verd.’

De ervaringen die Verhagen heeft met P&O Partner zijn posi-

tief. ‘P&O-adviseurs zijn lastig uit de vrije markt te halen. 

Dat een bureau de voorselectie doet, scheelt tijd, moeite 

en capaciteit. P&O Partner komt met een voorgeselecteerd 

aanbod. Ze weten welke mensen ik zoek, maken daar werk 

van en koppelen goed terug. Ook de persoonlijke klik is 

belangrijk. Het zijn enthousiaste mensen die goed luisteren 

naar wat je nodig hebt en die meedenken. Ze werken snel en 

adequaat. Dat zijn plussen.’

Verhagen is tevreden over de inzet van P&O Partner. ‘Door 

de duurzame relatie die er tussen ons inmiddels is, hebben 

zij aan een half woord genoeg. Ze leren de Raad voor de 

Kinderbescherming steeds beter kennen. Dat is een voordeel. 

Toch is samenwerking nooit vanzelfsprekend, je moet als 

opdrachtgever altijd scherp blijven op wat bureaus voor je 

kunnen betekenen. Ook P&O Partner moet zich elke keer 

weer bewijzen.’

OPG
In augustus 2004 werd Linda Heuperman benoemd tot 

Corporate Director HRM van OPG Groep N.V., een beursge-

noteerde, internationale retail- en distributieonderneming 

voor geneesmiddelen en medische middelen. ‘Kort daarna 

heb ik een lijntje met P&O Partner gelegd’, vertelt zij, ‘om de 

werving & selectie te doen van HR-adviseurs voor de busi-

ness units en het hoofdkantoor. Dat beviel goed en sindsdien 

is P&O Partner hofleverancier geworden voor onze P&O 

functies. Zowel vaste als interimfuncties heeft P&O Partner 

voor ons ingevuld, zo’n vijftien in totaal. Over de invulling 

van de vaste functies ben ik erg tevreden. Ook bij de inte-

rimmers zaten er hele goede tussen, maar mijn ervaring is 

dat de selectie van goede interim kandidaten voor een klus 

soms best lastig kan zijn.’

Heuperman is tevreden over de samenwerking met P&O 

Partner. ‘Voor ons is het belangrijk dat een bureau ons 

bedrijf snel begrijpt. En dat ze zich goed kunnen verplaatsen 

in ons. Dus dat ze niet alleen kennis hebben van onze busi-

ness, maar ook van onze bedrijfscultuur. Dat ze aanvoelen 

of iemand bij ons past.’ Daarnaast blijft Heuperman graag 

goed op de hoogte van het verloop van het wervingstraject. 

‘Dat P&O Partner snel schakelt, is fijn. Maar ze laten me ook 

weten in welke fase van het traject we zitten. Dat vind ik 

prettig, ik wil niet voor verrassingen komen te staan. Verder 

vind ik het ook fijn dat we altijd goede afspraken kunnen 

maken over de financiële kant van de zaak. Uiteindelijk wil 

ik gewoon een goede prijs betalen voor de juiste kwaliteit.’

P&O Partner is preferred supplier van OPG. ‘Voor 2008 heb-

ben we een mantelovereenkomst, die we elk jaar opnieuw 

bekijken. Zo houden we elkaar scherp in de dienstverlening.’  
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