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Voorwoord
Beste lezer,

2017 was een druk en succesvol jaar voor P&O Partner: we hebben vele exclusieve opdrachten met 
succes ingevuld en ons team is uitgebreid met een aantal collega’s om zo nog beter alle carrièrefases te 
kunnen bedienen. Daarnaast zijn we verhuisd naar Zeist en hebben we gewerkt aan vernieuwing in onze 
dienstverlening en zichtbaarheid op internet.

Succesvolle samenwerking
Samenwerken tussen opdrachtgevers en P&O Partner is in deze arbeidsmarkt noodzakelijk om het 
gewenste resultaat te behalen. Focus, creativiteit, kwaliteit en zorgvuldigheid maken het verschil. Bijna 
alle opdrachten waar we aan gewerkt hebben in 2017, waren opdrachten op basis van exclusiviteit. 
Meezoeken voor vacatures doen we niet meer. We werken graag langdurig samen of als preff ered 
supplier. Dit blijkt voor alle betrokken partijen het meest succesvol.

Je kunt erop rekenen dat we ons blijven ontwikkelen, als mens én als bureau. Met trots kunnen we 
zeggen dat we bij de top horen van W&S bureaus in Nederland op het gebied van HR. We worden 
gevraagd én teruggevraagd, wat een prachtig compliment is. 

Graag zetten we dit in de toekomst samen met jou voort. We zijn je graag (weer) van dienst!

Namens P&O Partner,

Jan-Willem van den Dungen Hanne van Heloma Lugt Michiel Koning
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De arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt is het afgelopen jaar behoorlijk veranderd. Door de aantrekkende economie zien we dat HR-
professionals vaker de overstap maken naar een nieuwe baan en is de vraag naar HR-professionals
gestegen. Werkgevers kunnen steeds moeilijker goede kandidaten vinden voor hun vacatures. We
zien schaarste ontstaan, vooral in bedrijfskundige HR Business Partners, Corporate Recruiters en
HR-Medewerkers. We verwachten dat deze schaarste de komende tijd toeneemt.
Dit betekent voor onze werkwijze dat we nog meer inzetten op het zoeken van de juiste
kandidaat via ons netwerk, onze database en social media. We benaderen kandidaten (ook latent
zoekende) proactief en zijn hier creatief in, zodat we veel kandidaten spreken per vacature. Daarnaast
betekent de schaarste in de markt dat we een intensievere rol hebben als ‘coach’ tijdens de procedure.
Met oog voor de ‘candidate experience’, adviseren en spiegelen we de opdrachtgever over wat wij tijdens het 
proces ervaren en als respons krijgen van kandidaten en uit de arbeidsmarkt.

Door de schaarste stijgen de tarieven voor interim HR-Professionals weer. Dit geldt voor alle functieniveaus. 
Bij vaste functies merken wij dat een W&S procedure meer tijd kost dan voorheen. Het vinden en 
enthousiasmeren van (potentiële) kandidaten duurt vaak langer. Kandidaten zijn kritischer en kunnen soms 
kiezen uit verschillende opties.

Schaarste in aantrekkende 
economie



4

Hoogtepunten van P&O Partner
in 2017

Werkwijze
We zijn meer carrière-/levensfasegericht 
gaan werken. Onze Consultants zijn dertigers, 
veertigers en vijftigers. Consultants spreken 
vooral met HR-professionals uit de eigen 
levensfase. Zo vinden we makkelijk aansluiting 
en groeien we mee met generatiegenoten.

Verhuisd
Door de groei van ons team zijn we verhuisd 
van Maarssen naar een groter kantoor in 
Zeist. Na een fl inke verbouwing zitten we sinds 
mei 2017 in een mooi pand met een rijke 
geschiedenis. In 1841 was dit in een herberg, 
later werd het een hotel en sinds de jaren 
negentig is het in gebruik als kantoor. 

Management
In 2016 heeft Jan-Willem van den Dungen de bureauleiding overgenomen van Michiel 
Koning, oprichter van P&O Partner. Hanne van Heloma Lugt werkte sinds medio 2016 
als Senior Consultant bij P&O Partner. Vanaf 2018 is ze Managing Partner en is ze 
samen met Jan-Willem verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.

Uitbreiding team
Het team van P&O Partner is gegroeid en 
bestaat eind 2017 uit negen personen. 
De nieuwe collega’s zijn qua ervaring en 
branchekennis aanvullend. Caroline is als 
Senior Consultant toegevoegd aan ons team. 
Lisanne en Iris ondersteunen de Consultants 
bij hun werkzaamheden.

FC Utrecht
We hebben een goede samenwerking 
met FC Utrecht. In 2017 vulden we hier de 
vacature van HR-Manager in. In het voorjaar 
van 2017 zijn we met relaties van P&O 
Partner bij verschillende thuiswedstrijden 
van FC Utrecht geweest. En we waren te 
gast bij de zogenaamde Captains Table van 
hoofdsponsor Zorg van de Zaak.
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Social Media
Onze zichtbaarheid op en het gebruik van 
social media is fors toegenomen. Je kunt 
ons als P&O Partner vinden op LinkedIn, 
Facebook, Instagram en YouTube. Onze 
communicatie stemmen we per kanaal af op 
de doelgroep. Ook in 2018 zullen we blijven 
investeren in social media en searchtools. 
Onze kandidatendatabase blijft groeien met 
HR-professionals die we searchen, via social 
media benaderen en uitgebreid spreken 
op kantoor. Daarnaast schrijven nieuwe 
kandidaten zich in of solliciteren op onze 
vacatures.

Video’s
Sinds 2017 werken we met wervingsvideo’s en 
fi lmpjes over P&O Partner. Deze worden veel 
bekeken en vind je op onze website.

Website
Eind 2017 is onze nieuwe website live gegaan, 
met een frisse uitstraling, minder tekst en 
meer beeldmateriaal. Vanaf begin 2018 staan 
interim-opdrachten ook op onze website. De 
site is toegankelijk en makkelijk te navigeren. 
Met een paar clicks vind je als kandidaat of 
opdrachtgever alle informatie die je nodig 
hebt. We hebben nu ook een Engelstalige 
versie.

Kerstevent
Op 10 december 2017 vond onze relatiedag 
in een wel heel winterse kerstsfeer plaats. 
Genodigden konden een kerstboom voor 
thuis uitzoeken, kerststukjes maken en naar 
een kerstverhaal luisteren, verteld door 
rendier Rudolph. Er waren heerlijke poff ertjes 
en warme chocolademelk. Het was een 
gezellige dag die wij en alle bezoekers, zeker 
door de hoeveelheid sneeuw, niet snel meer 
vergeten. 

Anna-Hilde en Rohini
Ruim 16 jaar werkte Anna-Hilde op 
projectbasis via P&O Partner. In deze 
periode heeft ze in verschillende rollen en bij 
uiteenlopende organisaties gewerkt. In mei 
2017 is ze bij één van onze opdrachtgevers 
in dienst gegaan als HR-Manager. Een mooie 
loopbaanstap en prima passend bij haar 
levensfase.

Rohini heeft zeven jaar als Offi  cemanager bij 
P&O Partner gewerkt. Ze was vaak het eerste 
aanspreekpunt voor onze bezoekers, die ze 
steevast hartelijk ontving en was de ‘spin in 
’t web’ van ons secretariaat. De reistijd naar 
Zeist bleek voor Rohini niet te combineren 
met haar gezinssituatie.

Beiden erg bedankt voor jullie jarenlange en 
enthousiaste inzet voor P&O Partner.



66

Resultaten 2017

De vraag naar HR-professionals is 
verder gegroeid. Onze opdrachten-
portefeuille is toegenomen met ruim 
30%.

Regelmatig vullen we een vacature 
in met één van onze wildcards. Dit 
zijn kandidaten die op papier niet 
100% matchen, maar wel iets extra’s 
meebrengen wat uniek en waardevol is 
voor de openstaande functie.

We hebben 57 interim-functies 
ingevuld.

We hebben in alle provincies van 
Nederland opdrachten uitgevoerd.

We hebben face to face kennisgemaakt 
en bijgepraat met honderden HR-
professionals.

De bedrijfspagina van P&O Partner op 
LinkedIn heeft dit jaar de grens van 7.500 
volgers overschreden.

We hebben 70 vaste functies ingevuld. 
Van HR-Assistant tot en met meerdere 
HR-Directeur rollen.

We horen vaak dat vijftigers het lastig 
vinden een nieuwe baan te vinden. 
Via P&O Partner hebben dit jaar 
verschillende vijftigers én zestigers een 
nieuwe functie gevonden.

95 personen hebben tijdelijk via P&O 
Partner gewerkt, waarvan 21 via 
payrolling.

We werden gevraagd én teruggevraagd 
bij verschillende opdrachtgevers, zelfs tot 
een vijfde keer toe.

Ons kandidatenbestand is gegroeid naar 
ruim 27.000 actief en latent zoekende HR- 
professionals. 

Onze berichten op LinkedIn worden veelal 
zo’n 10.000 tot 20.000 keer bekeken.

Onze site wordt duizenden malen per 
maand bezocht en is daarmee een 
uitstekend wervingsmiddel.
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Opdrachtgevers 2017

• Arbo Unie
• BPF Bouwinvest
• Cushman & Wakefi eld
• Dechra
• DNV GL
• Facilicom
• Leaseplan
• Marsh
• Mercedes-Benz Nederland
• Meteo Group

• 72andSunny
• AbbVie
• adidas Group
• Albemarle
• Certis Europe
• Chemgas
• Cosco
• Cushman & Wakefi eld
• Damco
• DB Cargo
• Dechra
• Denso
• DNV GL
• Hitachi
• Holland Colours Europe

• adidas Group
• Arla Foods
• AS Watson
• Bol.com

• AxionContinu
• Dental Clinics
• Erasmus MC
• GGD Regio Utrecht
• HVO Querido
• Iris Zorg

• BAM
• Bert Muller    
  Grootkeukentechniek
• Delta Netwerkgroep
• Electrabel

• Ambelt
• ArtEZ
• COG Ede
• Gerrit Rietveld Academie
• Ministerie van    
   Infrastructuur en Milieu
• ROC de Leijgraaf
• Salto Onderwijs
• STC-Group
• Stip
• SVO Holding 
• Tangent
• Universiteit Leiden
• Universiteit Utrecht

• Castor Networks
• Infopact
• InterXion

• Bibliotheek Rotterdam
• Bibliotheek Theek 5
• Gemeente Almere
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Veenendaal
• Ministerie van   
  Infrastructuur en Milieu
• Pantar
• Vitens

• 72andSunny
• AbbVie
• Beautiful Lives
• FC Utrecht
• Hartstichting
• KiFiD
• Koninklijk Nederlands
  Genootschap voor   
  Fysiotherapie
• KRO-NCRV
• Landelijke Huisartsen
  Vereniging

• AKB Grootverbruik
• Albemarle
• Antalis,
• Bunzl
• Chemgas
• Cosco
• Damco

• King Nederland
• LyondellBasell
• Parenco
• Primaparts-Veam
• Sator
• Seaborough Research
• Sensata Technologies

• MB-ALL
• Mama Cash
• NPO
• Oranjefonds
• Partou
• Smallsteps Kinderopvang
• Sportfondsen Nederland
• Stichting Onderwijs  
  Geschillen
• UNESCO-IHE
• Vitens

• DB Cargo
• Denso
• DPD Pakketservice
• Flamco Group
• Hitachi
• Holland Colours Europe
• Keter/Jardin

• Stolt-Nielsen
• SUEZ
• Teijin Aramid
• TNT Express Road Network
• Venko Groep

• MS Amlin
• Mundipharma
• Parthenon-EY
• ProQR
• Roche Diagnostics 
• Roche Nederland
• SCAN COIN
• Springer
• XL Catlin
• Zoetis

• Keter/Jardin
• LyondellBasell
• Mama Cash
• Marsh
• Meteo Group
• MS Amlin
• Roche
• Seaborough Research
• Sensata Technologies
• Stolt-Nielsen
• Teijin Aramid
• UNESCO-IHE
• XL Catlin
• Zoetis

• Bonduelle
• Euretco
• Friesland Campina
• Hocras

• Parenco
• PW-Central
• Rova Beheer

• Rivas Zorggroep
• Ruitersbos
• s Heeren Loo
• Zorgcentra Rivierenland
• Zorggroep Noordwest Veluwe

• GS-Hydro Benelux
• Heembouw
• Koninklijke  Boskalis   
  Westminster

• Sanitas
• Stedin
• Van Wanrooij

Zakelijke dienstverlening

Internationaal

Retail en FMCG 

Zorg

Technische dienstverlening

Onderwijs Telecom/ICT

(Semi)overheid

Overigen

Industrie, productie en logistiek
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• 72andSunny
• ArtEZ
• DB Cargo
• FC Utrecht
• Flamco
• Friesland Campina
• Gemeente Almere
• Gemeente Veenendaal
• Hitachi
• Hocras

• adidas Group
• Bol.com
• BPF Bouwinvest
• Bunzl
• Cushman & Wakefi eld
• Damco
• Dental Clinics
• DPD Pakketservice
• InterXion
• Iris Zorg
• KiFiD

• AKB Grootverbruik
• Albemarle
• Ambelt
• Antalis
• Arla Foods
• AS Watson
• AxionContinu
• BAM
• Bert Muller Grootkeukentechniek
• Bibliotheek Rotterdam
• Castor Networks
• Chemgas
• Cosco
• Cushman & Wakefi eld
• Dechra
• Delta Netwerkgroep
• DNV GL
• Electrabel
• Erasmus MC
• Facilicom
• Flamco Group
• Gemeente Almere
• Gemeente Den Haag
• GGD Regio Utrecht
• GS-Hydro Benelux
• Hartstichting
• Heembouw
• HVO Querido
• Infopact
• Keter/Jardin
• KiFiD
• King Nederland
• Koninklijke Boskalis Westminster
• KRO-NCRV

• Arbo Unie
• Beautiful Lives
• Cushman & Wakefi eld
• Euretco
• MB-ALL
• Mercedes-Benz Nederland
• Partou
• ProQR

• AxionContinu
• Chubb

• Arbo Unie
• Bibliotheek Rotterdam
• COG Ede
• Denso Europe

• Bibliotheek Theek 5
• Certis Europe
• Delta Netwerkgroep

• Roche Diagnostics
• Stedin
• Sportfondsen   
  Nederland
• Teijin Aramid
• Zorgcentra 
  Rivierenland

• Cushman & Wakefi eld
• Meteo Group

• NPO

• Denso Europe
• Sensata Technologies
• Stolt-Nielsen

• Gerrit Rietveld Academie
• Iris Zorg
• Mundipharma

• ROC de Leijgraaf
• TNT Express 
  Road Network

• Landelijke Huisartsen Vereniging
• Leaseplan
• LyondellBasell
• Mama Cash
• Ministerie van Infrastructuur 
  en Milieu
• Pantar
• Primaparts-Veam
• PW Central
• Rivas Zorggroep
• Roche Diagnostics
• Roche Nederland
• Ruitersbos
• s Heeren Loo
• Salto Onderwijs
• Sanitas
• Sator
• SCAN COIN
• Seaborough Research
• Smallsteps Kinderopvang
• STC-Group
• Stichting Onderwijs Geschillen
• Stip
• Stolt-Nielsen
• SVO Holding
• Tangent
• UNESCO-IHE
• Universiteit Leiden
• Venko Groep
• Vitens
• Zoetis
• Zorgcentra Rivierenland
• Zorggroep Noordwest Veluwe

• Keter/Jardin
• Oranjefonds
• Parenco
• Rova Beheer
• Springer
• SUEZ
• Universiteit Utrecht
• Van Wanrooij
• XL Catlin

• King Nederland
• Koninklijk Nederlands    
  Genootschap voor  
  Fysiotherapie
• Marsh
• MS Amlin
• Parthenon-EY
• Springer 
• Wintershall    
  Noordzee

HR-Directeur/HR-Manager

HR-Medewerker

HR-Business Partner/HR-Adviseur

Recruiter

HR-Projectmanagement/
Organisatie Ontwikkeling

Compensation & Benefi ts/
HR Analytics 

Talent Development

Ingevulde vacatures, vast en interim 2017
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Jan-Willem van den Dungen
Managing Partner

Patrick Dybiona
Associate Senior Consultant

Lisa de Bruin – Kho
Consultant

Hanne van Heloma Lugt
Managing Partner

Hilde Eldering
Associate Senior Consultant

Iris van de Ven
Medewerker Recruitment en HR

Michiel Koning
Partner/ Senior Consultant

Caroline Zeeberg
Associate Senior Consultant

Lisanne Elschot – van Steen
Offi  cemanager

Ons team
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Meer informatie
We zijn je graag van dienst. Als opdrachtgever of als kandidaat, voor vaste en 
interim-functies. Wil je kennismaken of bijpraten? Neem gerust contact met ons 
op of neem een kijkje op onze nieuwe website.

P&O Partner
Het Rond 7
3701 HS  Zeist

T. 030 760 9060
E. info@popartner.nl 
I. www.popartner.nl 

Search
Werving & Selectie
Vast & Interim
Alle HR-functies
Alle sectoren
Heel Nederland
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Ruim 20 jaar dé specialist in HR-functies


