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USG Capacity,

bureau voor

werving &

selectie en

interimma-

nagement op

het gebied van

marketing en communicatie,

heeft Hans van Goor benoemd

tot regiomanager Groningen.

In zijn nieuwe functie is hij

onder meer verantwoordelijk

voor de versterking en verdere

groei van de klantenrelaties

in de vakgebieden marketing

en communicatie in de regio’s

Groningen, Friesland en

Drenthe. Voordat hij naar USG

Capacity ging, was Van Goor

ruim zeven jaar werkzaam bij

Adecco als vestigingsmanager.

Per 1 april is

Martijn Boet

gestart als

manager van

de nieuwe

hr-divisie van

Robert Walters.

Boet is sinds 4 jaar werkzaam

voor Robert Walters, en is

onder meer verantwoorde-

lijk geweest voor de opzet en

ontwikkeling van de finan-

cerecruitmentactiviteiten in

Rotterdam. Daarvoor was hij

onder meer werkzaam als hr-

adviseur bij Ernst & Young.

Sinds 1 april is Claudia Jansen

als consultant in dienst

gekomen bij OnlyHuman.

Claudia studeerde toegepaste

communicatiewetenschap

in Enschede. Zij is drie jaar

geleden begonnen in de per-

soneelsbemiddeling (werving

& selectie, detachering en

interimmanagement) op het

gebied van kwaliteit, veiligheid

en arbo. Bij OnlyHuman houdt

zij zich vooral bezig met de

werving & selectie van marke-

ting- en communicatieprofes-

sionals.

Henk van

Embden

is onlangs

benoemd tot

directeur en

partner bij Lane

Clark & Peacock,

actuarissen en pensioen-

adviseurs in Utrecht.

Hiervoor was hij managing

director van Buck Heissmann

in Woerden.

Vacature vervuld
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De ideële organisatie ICCO zoekt een stevige p&o-adviseur en
klopt aan bij P&O Partner. Die vindt Adriëlle Bloemendaal, een
ervaren p&o’er die sociale geografie heeft gestudeerd. Zij vervult
een langgekoesterde wens door te kiezen voor een totaal andere
wereld.

‘De grote maatschappelijke betrokkenheid van ICCO triggert

mensen', zo verklaart Patrick Dybiona van P&O Partner de over-

weldigende respons op de vacature voor een senior p&o-adviseur.

De interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

heeft een ideëel doel: het bestrijden van armoede en onrecht in de

wereld. ‘Het is geen organisatie waar je voor het grote geld naartoe

gaat. Voor ICCO werken veelal universitair geschoolde, betrokken

mensen met belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking’,

legt Dybiona uit.

Ook voor de vacante functie gaat de voorkeur uit naar een p&o’er

met academisch niveau. Dat ICCO hiervoor P&O Partner inscha-

kelt, is niet verwonderlijk. Niet alleen is dit bemiddelingsbureau

gespecialiseerd in p&o-functies, beide partijen hebben in het ver-

leden al meerdere malen succesvol met elkaar gewerkt. Dybiona

gaat met de klant om tafel zitten om het profiel van de nieuw te

vervullen functie in kaart te brengen. ICCO is duidelijk op zoek

naar een ‘stevige p&o’er’, een senior die een goede, inhoudelijke

gesprekspartner kan zijn en zelfstandig projecten kan trekken.

Naast het ‘zelf doen’ van p&o-werk voor de honderd medewer-

kers, ligt er dus een sterk accent op de zware

adviesrol.

Behalve op de eigen site plaatst P&O Partner

de vacature vervolgens onder meer in

IntermediairPW. De respons: veertig sol-

licitaties. ‘Dat zijn vrijwel allemaal mensen

die zich maatschappelijk betrokken voelen

en heel bewust voor zo’n omgeving kiezen’,

denkt Dybiona. P&O Partner nodigt meestal

tien tot vijftien kandidaten uit voor een

gesprek. ‘Een cv is maar papier. Om te weten

of je echt de passende persoon hebt, moet je iemand zelf spre-

ken.’ Vervolgens stelt het bureau zo’n vier kandidaten voor aan de

opdrachtgever. Ondanks de grondige procedure is het binnen een

maand beklonken. Inmiddels is Adriëlle Bloemendaal alweer een

paar weken bij ICCO aan de slag. ‘Adriëlle is een heel evenwichtig,

zelfstandig persoon. Iemand met visie en veel ervaring - én een

heel leuk mens.’

Adriëlle Bloemendaal:

‘Ik heb sociale geografie gestudeerd, specifiek gericht op ontwik-

kelingslanden. Het staat dan ook al heel lang op mijn wensenlijst

om vanuit mijn p&o-achtergrond daar iets mee te doen. Ik was

hiervoor hr-manager bij de Etam Groep, een leuke baan. Dat

maakte het weggaan niet makkelijk. Het was wel moeilijk om snel

de knoop door te hakken, maar ik heb er absoluut geen spijt van.

De eerste indruk is positief, en ik hoop dat ik met mijn achter-

grond een goede bijdrage kan leveren.’ (AL)
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