
Ramses Serno
is benoemd tot

algemeen direc-

teur van ASA

Student, specia-

list in het uitzen-

den van hbo- en wo-studenten.

Serno is momenteel algemeen

directeur van Ad Rem Young

Professionals, en zal beide

functies combineren. Hiervoor

heeft hij gewerkt bij Carela - BCR

Carrière Coaching.

USG Capacity, het bureau voor

werving & selectie en interim-

management

op het gebied

vanmarketing

en commu-

nicatie, heeft

Maartje van
Mackelenbergh-van Namen
benoemd tot regiomanager

Utrecht. Zij is al enige tijd werk-

zaam bij USG Capacity en werkte

daarvoor als senior consultant.

Sven de Jongh is als senior
consultant toegetreden tot de

Practice Financial Services van

Maes & Lunau Executive Search.

Hij richt zich

binnen deze

sectoren op het

invullen van

directie-, senior

management

en senior stafposities. Hiervoor

was De Jongh werkzaam bij

Corinthe.

Inez Stiekema
is als senior

consultant bij

InQuest Publiek

gaanwerken.

Stiekema,

sinds oktober 2006 in dienst bij

InQuest, dat actief is in werving

& selectie, search en interim-

management voor logistieke-

en inkoopfuncties, heeft eerder

veel hrm-ervaring opgedaan bij

ondermeer T-Mobile.

Patricia Woestenburg is als

senior recruitment consultant

toegetreden tot NewPeople,

waar zij zich gaat richten op

commerciële vacatures in de

telecom en (nieuwe) media.

Zij werkte eerder bij YER, RTL

Nederland enMTV Networks.

NIEUWE BAAN Ook van baan veranderd? Mail het, mét kleurenfoto, naar redactie@intermediairpw.nl

VACATURE VERVULD

Voor antroposofische zorginstelling Christophorus zocht P&O
Partner een brede, zelfstandige p&o’er. Iemand uit het bedrijfs-
leven, want ‘ze zijn heel ambitieus en vooruitstrevend bezig. De
nieuwe p&o’er moet echt buiten grenzen durven denken.'

Kinderenmet een verstandelijke handicap vinden een goede

dagbesteding bij Christophorus, een zorginstelling op antropo-

sofische grondslag met ruim 250medewerkers in Bosch en Duin.

Binnenkort staat echter een fusie voor de deur met een reguliere

zorgorganisatie, Amerpoort uit Baarn. Amerpoort zoekt een p&o-

adviseur die het samengaan in goede banen leidt.

‘De nieuwe p&o’er hoeft zelf geen antroposoof te zijn’, zegt Jan-

Willem van den Dungen, consultant van P&O Partner. ‘Maar

hij of zij moet er in elk geval niets tégen hebben.’ Verder wilde

Amerpoort graag een p&o’er uit het bedrijfsleven. ‘Ze zijn heel

ambitieus en vooruitstrevend bezig. De nieuwe p&o’er moet echt

buiten grenzen durven denken.’

De advertentie in IntermediairPW leverde veel reacties op. Eén

kandidaat sprong er meteen uit: Coos Bahlmann. Ex-biologische

boer, ex-groepsleider in de zorg en ex-p&o’er bij grote super-

marktketens. ‘Een hele no-nonsense manmet veel ervaring. De

senioriteit zie je gewoon aan hem af. En hij is nu als p&o’er weer

terug in de sector waar hij ooit als groepsleider heeft gewerkt. Zo is

de cirkel weer rond.’

Coos Bahlmann (49):

‘Ik ben ooit begonnen als biologisch-dynamische boer, en in die

tijd heb ik kennis opgedaan van de antroposofie. Daarna heb ik

kort gewerkt als groepsleider in een antro-

posofische zorginstelling. Personeelsbeleid

stond toen nog in de kinderschoenen. Ik zag

dat dingen daar niet goed geregeld waren,

daarom heb ik mijn ontslag genomen en ben

ik personeelsmanagement gaan studeren.

Het idee was dat ik daarna zou terugkomen,

maar dat is inmiddels alweer vijfentwintig

jaar geleden.

‘Namijn studie kwam ik als p&o’er in het bedrijfsleven terecht,

bij supermarktketens. Eerst bij Laurus, daarna bij Albert Heijn. En

Albert Heijn is weliswaar een zeer professionele organisatie, maar

ik was er niet opmijn plek. Na twintig jaar binnen supermarkten

gewerkt te hebben, wilde ik ook weer bij eenmaatschappelijk

betrokken organisatie werken. De pakken suiker kondenme niet

echt meer boeien.

'Vorig jaar heb ik een sabbatical genomen, en sinds 1 mei werk

ik nu vanuit Amerpoort bij antroposofische zorginstelling

Christophorus. De belangrijkste klus voor de komende tijd is om

de fusie met Amerpoort - een grotere, reguliere zorginstelling -

in goede banen te leiden. Amerpoort werkt veel met integraal

management, waarbij managers ook een deel van het personeels-

werk in hun takenpakket hebben gekregen. En Christophorus heeft

als antroposofische instelling een heel eigen doelgroep en een heel

eigen identiteit. Als we al die zaken weten te combineren, hebben

we straks het beste uit twee werelden.’

Rob Voorwinden

Uit: IntermediairPW, 3/2009

Van de suiker naar de zorg

34


