Jaarverslag
2018
Al 25 jaar dé specialist in HR-functies
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Voorwoord
Beste lezer,
Wat een jaar was 2018! We dachten dat 2017 druk en afwisselend was, 2018 deed er nog een schepje bovenop.
De economie groeide door, de arbeidsmarkt veranderde, HR-functies werden stuk voor stuk schaarser en
kandidaten kritischer. Deze veranderende markt had (en heeft) natuurlijk ook impact op ons werk bij P&O Partner.
Het afgelopen jaar stond intern voor P&O Partner in het teken van kwaliteit en persoonlijke groei van onze eigen
mensen. Onszelf ontwikkelen en daardoor nog beter de aansluiting vinden bij kandidaten en opdrachtgevers. En
ondanks een ingewikkelde arbeidsmarkt toch goede resultaten te blijven boeken. We hebben extra trainingen
gevolgd, persoonlijkheidsanalyses gemaakt, persoonlijke ontwikkeltrajecten doorlopen en HR-seminars bezocht.
We hebben een team opgebouwd waar we trots op zijn. Het afgelopen jaar heeft veel open gesprekken en mooie
resultaten opgeleverd. We halen veel plezier uit de werving & selectie procedures en interim-opdrachten die we
met het team doen. Tevreden kijken we terug en ons slagingspercentage is nog steeds zeer hoog. Het overgrote
deel van de sollicitatieprocedures kende een verrassend korte doorlooptijd. Een aantal verliep helaas minder vlot.
Binnen het management van P&O Partner is er ook wat veranderd de afgelopen jaren. Na jaren als Partner in
het bureau te hebben gewerkt, nam Jan-Willem van den Dungen in 2016 de bureauleiding over van oprichter
Michiel Koning. Per januari 2018 is Hanne van Heloma Lugt toegetreden als Managing Partner. Met haar brede
werkervaring in HR bij uiteenlopende (inter)nationale organisaties is de continuïteit van het bureaumanagement
geborgd. Samen werken we aan het behoud van de toonaangevende positie die P&O Partner in de markt voor HRprofessionals heeft en aan onze toekomstplannen.
Verderop in het jaarverslag blikt Michiel terug op 25 jaar P&O Partner en kijkt hij vooruit naar de toekomst.
In 2019 bestaat P&O Partner 25 jaar. Ons jubileumjaar gaan wij groots vieren, we kijken er naar uit! We hopen
op een fijne voortzetting van de samenwerking met vele HR-professionals, goede bekenden, oude bekenden en
nieuwe contacten. Als opdrachtgever, kandidaat en/of interim-professional.
Graag tot ziens!

Namens P&O Partner,

Jan-Willem van den Dungen

Hanne van Heloma Lugt

Michiel Koning
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De HR-arbeidsmarkt in 2018
Het gaat goed met Nederland en dat merken we op de arbeidsmarkt. De economie blijft groeien, het aantal banen
en vacatures stijgt en de werkloosheid daalt. Als we terugkijken, zien we dat de arbeidsmarkt in het afgelopen jaar
enorm is veranderd.
Veranderingen binnen HR
Binnen het HR-vakgebied zien we deze veranderingen ook duidelijk. De vraag naar HR-professionals is flink
gestegen in 2018 en we zien dat HR-professionals steeds vaker van baan wisselen. Sterker nog, HR-professionals
en met name specialisten en academisch geschoolde business partners, worden schaarser. Kandidaten hebben
het in deze markt voor het kiezen en kunnen nóg kritischer zijn bij het vinden van een nieuwe baan. Mogelijkheden
voor verdere groei en ontwikkeling staan vaak hoog op hun wensenlijst voor een nieuwe baan. Kandidaten zoeken
vaak naar een loopbaanstap vooruit (= verticale stap), terwijl opdrachtgevers vaak de voorkeur hebben voor
kandidaten met een soortgelijke ervaring (= horizontale stap). Daarnaast zijn verzoeken om flexibel te werken aan
de orde van de dag. Verder zien wij HR-professionals hun baan opzeggen om als zelfstandige verder te gaan, maar
er zijn ook freelance HR-professionals die nu juist in dienst gaan bij opdrachtgevers.

Het gaat goed met de Nederlandse economie
en dat merken we op de arbeidsmarkt.
Uitdaging voor P&O Partner
Een interessante uitdaging voor P&O Partner. Welke informatie krijgen we uit de markt als we kandidaten actief
benaderen voor vacatures? Hoe kan een opdrachtgever kandidaten al tijdens het sollicitatietraject blijven boeien
en binden? En is een 100% match wel zo ideaal? Dit zijn veelvoorkomende gespreksonderwerpen geweest in onze
samenwerking met opdrachtgevers het afgelopen jaar.
Diepgang en coaching
We kregen het in 2018 niet alleen drukker bij P&O Partner door meer opdrachten, hóe wij werken is ook deels
veranderd. We blijven investeren in een goed kennismakingsgesprek met opdrachtgevers én kandidaten. Een open
gesprek met diepgang en ruimte voor advies en coaching waar nodig. Daarnaast zien we dat er per vacature veel
minder actieve sollicitaties binnenkomen. Dat vraagt van ons team meer tijd, inspanning en focus op het searchen,
benaderen en interesseren van potentiële kandidaten. In een sollicitatieprocedure is de combinatie van snel
schakelen, eerlijke adviezen en feedback essentieel. We merken dat vrijwel iedereen, of je nou junior, medior of
senior in het vak bent, het waardevol vindt dat wij die spiegel voorhouden en vragen stellen die je aan het denken
zetten. Kandidaten hebben vaak meerdere sollicitaties tegelijk lopen en kunnen kiezen. Dat kan ook moeilijk zijn.
Ze kunnen het zich permitteren om kritisch te zijn, maar vrezen soms ook dat ze de verkeerde keuze maken. Door
goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, komen zij zelf tot een keuze voor de baan die het beste past.
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Kandidaat heeft de regie
Niet alleen heldere adviezen zijn voor kandidaten van groot belang, ook voor opdrachtgevers. Zij weten dat de
markt verandert en merken dat het moeilijker is om zelf hun vacatures te vervullen. Ze vóelen dat ze de regie niet
meer hebben bij het invullen van vacatures. Zoals die ene kandidaat, die zich na het arbeidsvoorwaardevoorstel
alsnog terugtrekt en een aanbod elders accepteert. Of die andere kandidaat die het sollicitatietraject vertraagt
of ineens niets meer van zich laat horen. Zomaar, zonder reden. Hier is zelfs een woord voor: ghosting. Gelukkig
hebben wij dit zelf niet meegemaakt afgelopen jaar. Voor werkgevers is dit de nieuwe realiteit. De regie ligt nu vaak
bij de kandidaat!
Hoe bind je een kandidaat aan jouw organisatie?
Werving & Selectie kost werkgevers meer tijd. Het oude ‘post & pray’ principe bij vacatures levert te weinig goede
kandidaten op. De skills om zelf kandidaten actief te searchen en benaderen zijn vaak niet aanwezig en men heeft
onvoldoende inzicht in en kennis van de huidige arbeidsmarkt. Dit horen we vaak terug als we gebeld worden
om te helpen bij het vervullen van een vacature. P&O Partner heeft haar opdrachtgevers hierin bijgepraat het
afgelopen jaar en op die manier een inkijkje gegeven in de veranderende markt. Dat de nieuwe omstandigheden
aanpassing vereisen van opdrachtgevers, is logisch. Niet alleen de kandidaat moet tijdens het gesprek laten zien
waarom hij of zij graag bij een opdrachtgever wil werken. Als potentiële werkgever moet je ook laten zien waarom
de kandidaat graag bij jóuw organisatie zou moeten willen werken. Een soepele sollicitatieprocedure en aandacht
voor de ‘candidate experience’ kan het verschil maken. Wij zeggen vaak tegen opdrachtgevers: zet kundige en
enthousiaste ambassadeurs in voor je organisatie.
Run op Recruiters
In 2018 is schaarste ontstaan in met name specialistische rollen op het gebied van HR-Analytics, Compensation
& Benefits en Recruitment. We hebben zelfs een run zien ontstaan op Recruiters. De grote vraag naar Recruiters
heeft ervoor gezorgd dat zij veelvuldig actief benaderd worden en vaker hun vaste baan opzeggen om als interim
recruitment professional te starten. Het is dan ook niet verrassend dat de salarissen en tarieven van Recruiters in
2018 zijn gestegen.
Kijken naar 2019
2018 kenmerkte zich door een groeiende economie en een snel veranderende arbeidsmarkt. Dit heeft ons nieuwe
search aanpak opgeleverd en veel goede en mooie gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten. Vanuit onze
HR-expertise durven we creatief naar profielen te kijken, geven we eerlijke adviezen en komen we samen tot
resultaat. In 2019 zal de economie blijven groeien, zo is de verwachting. Met ons P&O Partner-team gaan we vol
werkplezier en vertrouwen 2019 in: het jaar van ons 25-jarig jubileum!
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P&O Partner in 2018
P&O Partner kanalen
We zijn goed zichtbaar op social media. P&O Partner heeft een pagina op LinkedIn, Instagram, Facebook en
YouTube. Zeker onze LinkedIn pagina wordt veel bekeken, maandelijks vaak wel tot 20.000 keer. Onze website
wordt duizenden malen per maand bezocht en is daarmee een uitstekend communicatie- en wervingsmiddel. We
zijn op veel manieren in contact met ons netwerk:

Netwerk
Persoonlijk
gesprek
Website

Vacature
e-mail

Social
media

Events

Blogs

Hogescholen
& Universiteiten

Team P&O Partner
Het team van P&O Partner is het afgelopen jaar uitgebreid met nieuwe collega’s en bestaat sinds eind 2018 uit tien
personen. De collega’s zijn qua ervaring en branchekennis aanvullend. Consultant Hilde Eldering is na jarenlange
samenwerking met P&O Partner, eerst als interim HR-professional en daarna als Consultant, medio 2018
overgestapt naar een vaste baan als Senior HR-Business Partner. Onze stagiaire Iris van de Ven is na de afronding
van haar Master studie bij P&O Partner blijven werken. Vanaf september jl. is zij werkzaam in een HR-Officer functie
bij een nieuwe werkgever en daar is Iris sinds november jl. onze opdrachtgever geworden! En onze Consultant Lisa
de Bruin is per 1 januari 2019 voor zichzelf begonnen en werkt nu als Interim HR-professional voor P&O Partner.
Werkwijze
In 2017 zijn wij gestart met carrière-/ levensfasegericht 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. Dit werkt succesvol, hebben wij gemerkt in 2018.
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AVG
De nieuwe privacy wetgeving heeft ook P&O Partner goed bezig gehouden begin 2018. De nieuwe wetgeving en
de privacy-vereisten van de AVG hebben we geïntegreerd in ons recruitmentproces. Ons HR-netwerk is groot en
sterk en het is fijn om te merken dat HR-professionals daar ook zo over denken. Zij willen graag onderdeel blijven
van ons netwerk. Ze houden hun gegevens up-to-date, zodat wij over een groot actueel kandidatenbestand kunnen
beschikken.

Website P&O Partner
Begin 2018 is onze nieuwe website live gegaan. De site is nieuw ontworpen en
heeft een frisse en professionele uitstraling. De site is nog makkelijker in gebruik
en heeft veel beeldmateriaal in de persoonlijke stijl die bij P&O Partner past.
Omdat wij steeds meer internationale opdrachtgevers en kandidaten hebben,
hebben we nu ook een Engelse versie van onze website.

Seminar “een persoonlijke reis”
In november 2018 hebben wij een seminar georganiseerd voor
recent geplaatste kandidaten met als onderwerp ‘anders kijken
naar talent’. Met behulp van een speciale landkaart (“MapsTell”)
werden verschillende persoonlijke eigenschappen gevisualiseerd.
Op een creatieve manier hebben we gekeken naar samenwerking,
gecombineerd met inspirerende sprekers. Het seminar gaf meer
inzicht en begrip in hoe je een succesvolle samenwerking kan
realiseren. Het was een inspirerende en boeiende avond.

Digitaal
We hebben een digitale brochure ontworpen met de naam
“wijzijn.popartner.nl”. Dit is een online video die je in 45 seconden vertelt
wie we zijn en wat wij voor je kunnen doen. En geeft zo een inkijk in onze
dienstverlening, opdrachtgevers en ons team.
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P&O Partner 25 jaar in vogelvlucht
1994
- Oprichting P&O Partner.
1997
- Intrek in kantoor aan de Schippersgracht te Maarssen.
1998
- 1e Officemanager en 1e Consultant in dienst.
2003:
- Start Jan-Willem van den Dungen, vanaf 2004 Partner in bureau.
2004
- 10 jaar jubileumvoorstelling met Purper.
2007
- 1e workshop “HR ZZP’er worden?”
- Event 1e keer kerstbomen uitdelen bij tuincentrum.
2011
- 1e HR Directeurendiner.
2013
- Event 1000ste plaatsing van Michiel bij opdrachtgever Van Gogh Museum.
2014
- Radiospot P&O Partner op BNR Radio;		
- 20 jaar jubileumfeest met optreden van Ilse DeLange.
2016
- Jan-Willem neemt bureauleiding over van Michiel;
- start Hanne van Heloma Lugt.
2017
- Verhuizing kantoor van Maarssen naar Het Rond te Zeist.
2018
- Hanne wordt Partner in bureau;				
- Team P&O Partner bestaat uit tien collega’s.
2019
- P&O Partner bestaat 25 jaar.
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Michiel blikt terug op 25 jaar P&O Partner
Bij de start op 1 november 1994 van P&O Partner had ik geen moment de hoop of verwachting dat er in
25 jaar zo’n leuk en succesvol bureau uit voort zou komen. Dat voelt als heel bijzonder en daar ben ik
dankbaar voor en trots op.
Eind 2019 is het tijd voor mij om afscheid te nemen van P&O Partner. Ik wil me dan op andere zakelijke activiteiten
gaan richten, vrijwilligerswerk en iets meer vrije tijd hebben.
In 1994 was mijn doel om een stuk zelfstandigheid op te bouwen en als freelancer het P&O vak uit te voeren bij
verschillende bedrijven.
Eind jaren negentig kreeg P&O Partner veel aanvragen voor interim P&O-professionals. Ik zocht de samenwerking
op met zelfstandigen, die namens P&O Partner aan het werk gingen. Door tijdig goede voorwaarden te creëren om
verder te kunnen groeien, werden we steeds meer een “bureau” dat gespecialiseerd was in het bemiddelen van
P&O-professionals. In Maarssen huurden we een karakteristiek kantoorpand, kwam er een officemanager in dienst
en ook Werving & Selectie consultants die bemiddelden voor de vaste P&O-functies.
Toen veranderde P&O in HR en rond de eeuwwisseling was het bureau bijzonder succesvol met een duidelijke
positie in de overvolle markt met veel bureaus. We hadden een kleine maar efficiënte bezetting, een gezellige
informele werksfeer en we organiseerden events voor onze opdrachtgevers en HR-professionals die voor ons
werkten. Begin 2003 is Jan Willem van den Dungen bij P&O Partner komen werken. In 2004 werd hij Partner bij het
bureau. Dit was weer een nieuwe fase in de ontwikkeling van het bureau en is een bijzonder goede stap geweest
voor de continuïteit en positie van P&O Partner.
In al die 25 jaar heb ik het een kick gevonden om een succesvolle plaatsing te realiseren, partijen bij elkaar te
brengen en het beste voor iedereen eruit te halen. Ik vond het heel bijzonder om interim HR-professionals aan
hun eerste opdracht te helpen. En dat zijn er veel geweest, met wie we nu nog steeds contact hebben. We werken
jarenlang voor dezelfde opdrachtgevers. Zij gunnen ons het werk, vertrouwen P&O Partner in het vinden van de
juiste mensen en het zorgvuldig en goed begeleiden tijdens het proces. Wij prijzen ons gelukkig met zoveel diverse
opdrachtgevers, van zowel een kleine stichting met 20 medewerkers, als de grote multinationals met duizenden
medewerkers.
In eerste instantie moeten kandidaten ons vertrouwen. Wij moeten, samen met de kandidaat, inschatten of net die
ene functie goed bij ze past en of ze de juiste stap zetten in hun loopbaan. De meeste interim HR-professionals
hebben meer opdrachten via P&O Partner vervuld. Ze vertrouwen ons, we behartigen hun belangen goed en
betalen ze tijdig en correct.
Na bijna 25 jaar staat er een bijzonder gezond bedrijf, sterk management en een goed team met een sterke
merknaam. We zijn ons in al die jaren blijven focussen op onze kernactiviteit. Het bemiddelen van HR-professionals
naar tijdelijke en vaste functies op alle niveaus, in heel Nederland. Niet meer, en niet minder.
Wij hebben nooit de ambitie gehad om de grootste te worden, of meest bekende. Waar het bij ons om gaat is dat
we plezier hebben in het werk en we organisaties helpen met het vinden van de juiste vaste en/of tijdelijke HRprofessionals. We zijn trots op de merknaam die we hebben opgebouwd en onze positie in de markt.
Jan-Willem en Hanne hebben het stokje van mij overgenomen en ik heb er alle vertrouwen in dat P&O Partner
succesvol blijft en zich verder zal ontwikkelen. Eind dit jaar neem ik afscheid, dit horen jullie nog, maar eerst ga ik
nog lekker een jaar aan de slag!
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Resultaten 2018
De vraag naar HR-professionals is verder
gegroeid. Onze opdrachtenportefeuille
is toegenomen met ruim 20%.
We hebben over het hele land
opdrachten uitgevoerd, van Zeeland en
Limburg tot aan Groningen.

We horen vaak dat vijftigers het lastig
vinden om een nieuwe baan te vinden.
Over een aantal jaar bestaat 60% van de
beroepsbevolking uit 55-plussers. Via P&O
Partner hebben in 2018 verschillende
vijftigers én zestigers een nieuwe functie
gevonden.

We werden gevraagd én teruggevraagd
bij verschillende opdrachtgevers, zelfs
voor meerdere vacatures.

We hebben face to face kennisgemaakt
en bijgepraat met honderden HRprofessionals.

We hebben 90 interim-functies ingevuld.
In 2018 hebben 124 personen tijdelijk
via P&O Partner gewerkt, waarvan 27 via
payrolling.

Ons kandidatenbestand is gegroeid naar
ruim 28.000 actief en latent zoekende HRprofessionals.

We hebben 80 vaste functies ingevuld.
Van HR-Assistant tot en met HR-Directeur
rollen.

De bedrijfspagina van P&O Partner op
LinkedIn heeft dit jaar de grens van 11.000
volgers overschreden. De 10.000ste
volger hebben we in oktober 2018 verrast
met een dinerbon.

Alle vaste functies zijn opdrachten
geweest waarin we werkten op basis van
exclusiviteit.
Regelmatig hebben we een vacature
ingevuld met één van onze wildcardkandidaten. Dit zijn kandidaten die
op papier niet 100% matchen, maar
iets extra’s meebrengen wat uniek en
waardevol is voor de vacante functie.

9

Vooruitblik
P&O Partner in 2019:
25 jaar
In 2019 bestaat P&O Partner 25 jaar. Dit gaan wij groots vieren met onze opdrachtgevers, kandidaten en
interim professionals. Onze vaak jarenlange prettige samenwerking is de basis voor ons bureau en dat is een
feestje waard!
Verbinding
In 2019 staat voor ons ‘verbinding’ centraal op verschillende niveaus. De verbinding met onszelf, met het team
en met de mensen met wie we extern samenwerken. Denk daarbij aan opdrachtgevers, kandidaten en ieders
eigen netwerk. Dit zie je terug in aandacht voor samenwerking, goede gesprekken met diepgang, transparante
informatie met heldere adviezen en coaching én samen mijlpalen en successen vieren.
Digitalisering & professionalisering
Het komende jaar zetten wij weer een stap in de digitalisering van ons bureau. We vinden het belangrijk
om met zo min mogelijk papier te werken en snelle efficiënte digitale processen te hebben. Zo wordt onze
financiële administratie verder geprofessionaliseerd met een nieuw systeem om de facturatie voor alle
opdrachtgevers en interim professionals nog efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gaan wij
met digital signage de communicatie op ons kantoor moderniseren om een nog betere candidate experiece te
bieden.

In 2019 bestaat P&O Partner 25 jaar.
Dit gaan wij groots vieren met ons team
en HR-netwerk.
Specialist
Vanuit onze HR-expertise kunnen wij snel tot de kern komen en durven we op een creatieve manier naar
vacatures en profielen van kandidaten te kijken. Al 25 jaar zijn wij specialist in de search, werving & selectie en
interim-management voor HR-functies. De komende jaren gaan wij onze specialistische rol verder uitdiepen en
onze expertise nog meer delen met ons netwerk.
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Opdrachtgevers 2018
Zakelijke dienstverlening
APG
Arbo Unie
BPF Bouwinvest
Cushman & Wakefield
Experis
Haag Wonen
IBFD
Kantar
Marsh

Meteo Group
Parthenon-EY
PVH Corp.
Schiphol Group
SGG Group
Unibail-Rodamco
Vestia
XL Catlin

Louvre Hotels
Marsh
Meteo Group
Mitsubishi Caterpillar
Forklift
Pernod Ricard
PVH Corp
Ridder Holding
Roche Diagnostics
Unibail-Rodamco
Sanofi Genzyme
Seaborough
Sonion
Springer Media
Tarkett
XL Catlin
Yokogawa
Zoetis

ICT
5CA
Anylinq
Castor Networks
Infopact

CTS Eventim
Hearst
Iris Amsterdam
KRO-NCRV
Louvre Hotels

Infotheek Group
Trivest Software Group
Voiceworks

NTR
Springer Media
Sportfondsen
Stichting LUX
Talpa Radio

Onderwijs
Ambelt
Christelijke Onderwijs Groep
Het Baken
HKU
Kentalis

Internationaal
5CA
adidas Group
Boskalis
Certis Europe
Coloplast
Corbion
Dechra
Denso
Dupont de Nemours
Flokk Design Center
Greenpeace International
Hearst
Hitachi
Holland Colours Europe
IBFD
Iris Amsterdam
Kantar
Keter
Loparex

Media | Leisure

(Semi)overheid
Bibliotheek Rotterdam
Gemeente Arnhem
Gemeente Bunnik
Gemeente Soest
Gemeente Veenendaal
Gemeente Velsen
Instituut Fysieke Veiligheid

Marnix Academie
ROC de Leijgraaf
Salto Onderwijs
Stichting Librijn
Stip

Summa College
SVO Holding
Tangent
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht

Ministerie van IenW
Pantar
Rechtbank Midden Nederland
SVB
Waterschap Hollandse Deltat

Zorg
AxionContinu
Coloplast
Dechra
Dental Clinics
Entrea Lindenhout
Federatie Medisch
Specialisten
Flevoziekenhuis
GGD GHOR
GGD Regio Utrecht
HVO Querido
Kentalis
Landelijke Huisartsen
Vereniging

Leviaan
RAVU
Rivas Zorggroep
Roche Diagnostics
Roche Nederland
‘s Heeren Loo
Sanofi Genzyme
St. Zorgcentra Rivierenland
Wassenburg Medical
Zoetis
Zonnehuisgroep Amstelland
Zorggroep Noordwest-Veluwe
Zorgspectrum Het Zand

Retail | FMCG
adidas Group
Bol.com
Bonduelle
Bruna
Euretco
Mercedes-Benz Nederland

Pernod Ricard
PW Central
Rova Beheer
Sonion
Staples

Technische dienstverlening
Alfen Beheer
BAM
BESIX
Boskalis
DNWG
Dupont de Nemours
Dura Vermeer

Extron Europe
Nikhef
Ridder Holding
Stedin
Yokogawa
Van Wanrooij

Antalis
Certis Europe
Cleanlease
Corbion
Cyclus
DB Cargo
Denso
Flamco group
FleuraMetz
Flokk Design Centre
Hitachi
Holland Colours Europe
HSF
Keter

King Nederland
Loparex
Mitsubishi Caterpillar Forklift
N.S.F. Games
Ploeger Logistics
Primus Wafer Paper
Rexel
Reym
SC Johnson
Seaborough
Suez
Tarkett

Non-profit | goede doelen | Commissies

Kinderopvang
Bink kinderopvang
Kion

Industrie | productie | logistiek

Prokino
Smallsteps

Greenpeace International
Kifid
Scouting Nederland

Soa Aids Nederland
Stichting Onderwijsgeschillen
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Ingevulde vacatures, vast en interim 2018
HR Directeur | HR Manager
5CA
Anylinq
BESIX Nederland
Bol.com
Bonduelle
Bruna
Coloplast
Flamco
Flokk Design Center
Gemeente Veenendaal
Gemeente Velsen
Greenpeace International
Hitachi
IBFD
Iris Amsterdam
King Nederland
Leviaan

Louvre Hotels
N.S.F. Games
NTR
Pernod Ricard
Ploeger Logistics
Rechtbank Midden
Nederland
Ridder Holding
Rova Beheer
Smallsteps
Sonion
Suez
SVB
Universiteit Leiden
XL Catlin
Yokogawa

HR Projectmanagement | Organisatie
Ontwikkeling
Corbion
Cushman & Wakefield

Primus Wafer Paper
Tangent

Compensation & Benefits / HR Analytics
APG
Bibiliotheek Rotterdam
DB Cargo
Denso

Dupont de Nemours
Prokino
Smallsteps
Staples

HR Business Partner | HR Adviseur

Recruiter | Talent Development

Antalis
Ambelt
Arbo Unie
AxionContinu
BAM
Boskalis
Castor Networks
Christelijke Onderwijs Groep
Cleanlease
Cyclus
DB Cargo
Dechra
DNWG
Entrea Lindenhout
Euretco
Experis
Federatie Medisch Specialisten
Flamco
FleuraMetz
Gemeente Arnhem
Gemeente Bunnik
Gemeente Velsen
GGD GHOR Nederland
GGD Regio Utrecht
Haag Wonen
HKU
Holland Colours Europe
HSF
HVO Querido
Infopact
Kentalis
Keter
Kifid
Kion
KRO-NCRV
Landelijke Huisartsen Vereninging
Loparex
Marnix Academie

Alfen Beheer
Bink kinderopvang
Certis
Cushman & Wakefield
Euretco
Extron Europe
Gemeente Soest
Mercedes-Benz Nederland
Roche Diagnostics

Marsh
Ministerie van IenW
Mitsubishi Caterpillar Forklift
Nikhef
Pantar
Pernod Ricard
PVH
Rechtbank Midden Nederland
Rexel
Reym
Rivas Zorggroep
Roche Nederland
‘s Heeren Loo
Salto onderwijs
Sanofi Genzyme
SC Johnson
Seaborough
SmallSteps
Soa Aids Nederland
Sportfondsen
Springer Media
Stichting Librijn
Stichting LUX
Stichting Onderwijsgeschillen
Stichting Zorgcentra Rivierenland
Summa College
SVB
SVO Holding
Tarkett
Trivest Software Group
Vestia
Voiceworks
Waterschap Hollandse Delta
Zoetis
Zonnehuisgroep Amstelland
Zorggroep Noordwest-Veluwe
Zorgspectrum Het Zand

Schiphol Group
SGG Group
Stedin
St. Zorgcentrum
Rivierenland
Stip
Vestia
Wassenburg Medical

HR Medewerker
adidas Group
AxionContinu
Bol.com
BPF Bouwinvest
CTS Eventim
Cushman & Wakefield
Dental Clinics
Dura Vermeer
Flevoziekenhuis
Hearst
Het Baken
Infotheek Group
Instituut Fysieke
Veiligheid

Kantar
Keter
Kifid
King Nederland
Marsh
Meteo Group
Parthenon-EY
PW Central
Ravu
Springer Media
Talpa Radio
Unibail-Rodamco
Universiteit Utrecht
Yokogawa
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Ons team

Jan-Willem van den Dungen
Managing Partner

Hanne van Heloma Lugt
Managing Partner

Patrick Dybiona
Senior Consultant

Caroline Zeeberg
Senior Consultant

Lisanne Elschot - van Steen
Officemanager

Michiel Koning
Partner/ Senior Consultant

Lique van Harn
Consultant

Lisa de Bruin - Kho
Consultant

Carina Kuiper
Team Assistent

Pooja Mathoera
Bureaumedewerker
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Search
Werving & Selectie
Vast & Interim
Alle HR-functies
Alle sectoren
Heel Nederland

Meer informatie
We helpen je graag. Opdrachtgevers met het vinden van HR-talent, kandidaten
met een volgende stap in hun HR-loopbaan. Vast en interim. Wil je kennis
met ons maken of bijpraten? Neem gerust contact met ons op of kijk op onze
website.
P&O Partner
Het Rond 7
3701 HS Zeist
T. 030 760 9060
E. info@popartner.nl
I. www.popartner.nl
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Al 25 jaar dé specialist in HR-functies
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