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Per begin 2008

zijn Gertrude
Agterhuis, Hen-
rieke Scholtens
en Astrid Visser
in dienst getre-

den bij werving-

en selectiebu-

reau Métier.

Agterhuis werkte

voorheen als

trainer/adviseur

bij een arbo-

dienst, Scholtens

als p&o-adviseur

bij een onder-

wijsinstelling, en

Visser als direc-

tieondersteuner

in het middel-

baar beroepson-

derwijs. Zij zul-

len zich naast

werving en

selectie gaan bezighouden met

personeelsontwikkeling.

Per 1 februari zijn Dagmar
Drijver, en Richard Paans in

dienst gekomen bij hrm-

bureau Compagnon.

Drijver is in dienst getreden

als project-

p&o’er voor de

vestiging Zoeter-

meer. Het afge-

lopen half jaar

was zij werk-

zaam als interim

hr-manager

voor David

Lloyd Sports &

Healthclubs. 

Paans is in

dienst getreden

als senior con-

sultant voor de

vestiging Den

Bosch. Hij is afkomstig uit de

reïntegratiebranche, waarin hij

ruim tien jaar werkzaam is

geweest.

AAllss CCoooopp iinn VVeellpp hheett tteeaamm wwiill uuiittbbrreeiiddeenn,, sscchhaakkeelltt hheett PP&&OO
PPaarrttnneerr iinn,, ddaatt aall jjaarreenn ccoonnttaacctt hheeeefftt mmeett ddee ssuuppeerrmmaarrkkttoorrggaannii--
ssaattiiee.. NNaa eeeenn vvaallssee ssttaarrtt vvoollggtt eeeenn nniieeuuwwee sseelleeccttiiee,, eenn ddiitt kkeeeerr iiss
hheett wweell rraaaakk.. JJeeaannttiinnee GGeerrttsseenn iiss ssiinnddss eennkkeellee wweekkeenn ddee nniieeuuwwee
pp&&oo--aaddvviisseeuurr..

In de zomer van vorig jaar spreekt Jan-Willem van den Dungen

van P&O Partner met het hoofd p&o van Coop in Velp over de

nieuw aan te trekken p&o-adviseur. Coop wil het team versterken

met een jonge, relatief startende p&o’er met ongeveer twee jaar

werkervaring. Type handen-uit-de-mouwen, maar ook iemand

die een sparringpartner kan zijn voor het district- en winkelma-

nagement. Het gaat om een brede functie waarbij de p&o-advi-

seur verantwoordelijk is voor een ‘eigen’ regio (van twintig win-

kels en een of twee distributiecentra). Heel aantrekkelijk als twee-

de loopbaanstap dus.

Van den Dungen gaat aan de slag en alles loopt op rolletjes. Via

banensites en het eigen netwerk wordt de vacature uitgezet, en

begin november is het rond. Maar niet lang na het tekenen van

het contract trekt de kandidaat zich alsnog terug. ‘Dat maken wij

helaas soms mee. Heel vervelend. Wij noemen dat het Koeman-

effect: wel tekenen, maar niet het commitment hebben om je

hieraan te houden en toch kiezen voor

een andere aanbieding’, vertelt Van

den Dungen.

Dus begint de werving weer van voor-

af aan, waarbij P&O Partner onder

meer een verzameladvertentie in

IntermediairPW plaatst. Eind novem-

ber vorig jaar reageert onder meer

Jeantine Gertsen. Medio december

volgt de eerste gespreksronde, waarbij

zij direct opvalt. Van den Dungen:

‘Jeantine is praktisch ingesteld en

heeft een goed niveau. Daar komt bij

dat zij precies de juiste ervaring in

huis heeft, niet te veel en niet te wei-

Vacature vervuld

nig. Haar kracht is dat zij een enthousiaste en heel open hou-

ding heeft. Ik wist meteen dat zij daar goed zou passen. Coop is

een resultaatgerichte retailer, maar ook een heel persoonlijk

bedrijf, waar je zeker geen nummer bent.’

Jeantine Gertsen:
’Ik had de vacature afgelopen zomer al gezien, maar wilde op

dat moment niet solliciteren. Maar toen ik in november de baan

opnieuw op de site van IntermediairPW zag staan, heb ik wel

gereageerd. Het leek mij namelijk vanaf het begin al een leuke

functie, veelzijdig en met meer verantwoordelijkheid. Boven-

dien spreekt de levensmiddelenbranche mij aan. Dat is toch iets

waar wij allemaal elke dag mee te maken hebben. En Coop is

een prettig, sociaal bedrijf. Ik ben nog maar net begonnen, maar

ik heb er een heel goed gevoel bij.’ (AL)

LOOPBAAN

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

Uit: IntermediairPW 19, 27 november 2007

Jeantine Gertsen

Gertrude
Agterhuis

Henrieke
Scholtens 

Astrid 
Visser

Dagmar
Drijver

Richard
Paans


