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Voorwoord
2019 was een bijzonder jaar voor ons, vol met
afwisselende hoogtepunten. Het was hét jaar dat
ons bureau 25 jaar bestond en we afscheid namen
van Michiel Koning, de oprichter van P&O Partner.
En ook een jaar waarin wij veel HR-professionals
aan een nieuwe baan of interim-opdracht hebben
geholpen én een aantal bijzondere evenementen
organiseerden.
Verbinding
Dit jaar stond “verbinding” centraal bij ons. Verbinding
als mens tussen hoofd en hart, verbinding onderling in
ons team, verbinding als bureau met onze kandidaten
en opdrachtgevers én het verbinden van HRprofessionals aan organisaties; ‘Connecting the dots’ is
iets dat wij met veel plezier doen en waar we goed in
zijn.
P&O Partner is specialist in HR. Wij kennen het
vakgebied van binnen en buiten, waardoor we de juiste
match keer op keer kunnen maken. In gesprekken
met kandidaten en opdrachtgevers gaan we altijd net
een laagje dieper om die verbinding te maken. Door
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onbevooroordeeld te luisteren, door te vragen, gedrag
te spiegelen en te adviseren.
Hoogtepunten
In dit jaarboek kijken we terug op een aantal
hoogtepunten uit 2019, waaronder ons 25-jarig
jubileumfeest.
We vinden het mooi dat ons team zich blijft
ontwikkelen. Ons team is gegroeid, zowel in omvang
als in expertise. Er staat een sterk team, dat blindelings
op elkaar vertrouwd. En met een mooi eindresultaat,
nagenoeg alle vacatures voor vaste rollen vulden wij in
2019 succesvol in. Hier zijn we erg trots op.
Opdrachtgevers en kandidaten: dank jullie wel voor
het rotsvaste vertrouwen in P&O Partner.
Jan-Willem van den Dungen & Hanne van Heloma Lugt
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P&O Partner

Beide keren dat ik bemiddeld ben, ben ik meer dan tevreden over de begeleiding.

Wij werken in alle branches en vervullen HR-functies op
ieder niveau. Vast en interim. Wat maakt ons uniek?
Specialist
Wij zijn al 25 jaar gespecialiseerd in search, werving &
selectie en interim-management van HR-functies. We
hebben een sterk netwerk en groot kandidatenbestand
en zijn online goed zichtbaar in de HR-markt. Onder
HR-professionals hebben we een zeer bekende en
positieve naam.
HR kennis en ervaring
De Consultants van P&O Partner zijn ervaren, positief
kritische én inhoudelijk stevige gesprekspartners. Voor
zowel onze opdrachtgevers als (potentiële) kandidaten.
Zij hebben allemaal HR-werkervaring, sommigen ook
internationaal. We volgen de ontwikkelingen binnen
het HR-vakgebied op de voet.
Garantieregeling
We werken graag met tevreden opdrachtgevers, ook
op lange termijn. Daarom bieden wij bij een exclusieve
opdracht altijd een garantieregeling aan.
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P&O

Partner begrijpt goed wat ik zoek in een P&O-rol en heel belangrijk: komt in procedures ook altijd
haar afspraken na.

De zorgvuldigheid, persoonlijke aandacht, eerlijkheid en attente handelen

zijn fantastisch. Ze zijn echt onderscheidend.

Ik waardeer het zeer dat P&O Partner de tijd nam

tijdens het gesprek, hoewel de consultant na een korte tijd al door had dit ik niet aansloot bij

Doorlooptijd
Wij werken zorgvuldig en snel. Vaak lukt het ons om
binnen drie tot zes weken een vaste functie succesvol
in te vullen. Interim-opdrachten vervullen we binnen
een paar werkdagen.
Samen
We gaan eerlijk, duidelijk en respectvol om met onze
opdrachtgevers én kandidaten. Dat past bij ons en kun
je van ons verwachten. Wij werken graag langdurig
samen.
Succesvol
We hebben inmiddels duizenden HR-professionals
bemiddeld naar vaste functies en interim-opdrachten.
Al jaren vullen wij met succes nagenoeg alle exclusieve
opdrachten in binnen de afgesproken tijd.

de vacature. Ik kreeg zelfs nog advies mee, helemaal goed. Top!

P&O Partner is een prettige

gesprekspartner en een professionele intermediair, waaruit een hele leuke baan is voortgekomen!
Het gesprek bij P&O Partner gaf mij een goed gevoel, open informeel en veelzijdig. De
consultant heeft veel mensenkennis, is deskundig en sociaal. Zeer plezierige ervaring.
Ik kreeg het gevoel dat het om mij ging en niet om het verkopen van een bepaalde vacature.
P&O Partner krijgt van mij een dikke pluim.

De bemiddeling naar mijn nieuwe baan ging snel

en voortvarend. Sindsdien heb ik ook een paar keer als werkgever samengewerkt en de ervaring
was hetzelfde: prima afstemming, voortvarend en goed ingespeeld op mijn vraag!

Ik ben heel

tevreden over de samenwerking! P&O Partner luistert goed naar je tijdens de intake, ze kunnen
goed inschatten of vacatures bij je passen of niet. De communicatie verloopt vlot en denken echt
mee met je.

Wat ik fijn vond aan de samenwerking met P&O Partner is dat er geen druk op

Reacties van kandidaten

Professioneel, betrokken met veel mensenkennis. De begeleiding was persoonlijk en zorgvuldig.

ligt. Ze gaan niet alleen voor eigen succes, ze wíllen oprecht de juiste match maken.
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Waar we trots op zijn
We werden gevraagd én teruggevraagd door
opdrachtgevers, soms zelfs voor meerdere vacatures.

Een aantal HR-professionals die wij kennen als
kandidaat is opdrachtgever geworden. En omgekeerd.

In alle opdrachten voor vaste functies werkten we op
basis van exclusiviteit. In 2019 vulden we 96% van de
vaste opdrachten succesvol in.

In 2019 hebben we HR-professionals van 21 t/m 63 jaar
succesvol bemiddeld naar een nieuwe functie.

Gemiddeld werkten er 55 HR-interim professionals
per maand via P&O Partner. Vooral als zzp-er op
freelance basis, een klein aantal werkte via payrolling of
op basis van detachering.
We hebben onze dienstverlening uitgebreid met de
P&O Partner PIT-stop. Met deze intervisiebijeenkomst
helpen we de door ons geplaatste kandidaten nog
beter in het zadel in hun nieuwe functie.
Regelmatig vulden we een vacature in met één
van onze wildcard-kandidaten. Dit zijn kandidaten
die op papier niet 100% matchen, maar iets extra’s
meebrengen wat uniek en waardevol is voor de functie.
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96%

succesvolle
vaste
opdrachten

55

HR-interim
professionals
per maand

meer dan

16.000

LinkedIn
volgers

kandidatenbestand
HRM-ers

30.000

Onze online zichtbaarheid en bereik via social media
was al groot en is nog verder gegroeid. Dit jaar heeft
de bedrijfspagina van P&O Partner op LinkedIn de
grens van 16.000 volgers overschreden.
We voerden in 2019 opdrachten uit over het hele land.
Van Zeeland, de kop van Noord-Holland en Friesland
tot aan Limburg.
Ons kandidatenbestand is gegroeid naar ruim 30.000
actief- en latent zoekende HR-professionals. We
hebben bijgepraat en face to face kennisgemaakt met
ruim duizend HR-professionals.
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Party 25 jaar

In september vierden
wij ons 25-jarige
jubileumfeest met ruim
530 genodigden.
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P&O Partner in 2019: extra activiteiten
Naast HR-professionals bemiddelen, iets dat we met
veel plezier doen en waar we goed in zijn, hebben we
ook verschillende events georganiseerd. We blijven
graag in contact met ons sterke netwerk.
Een greep uit onze activiteiten in 2019:
25-jarig jubileumfeest
Met ruim 530 genodigden hebben wij onze 25e
verjaardag gevierd in Figi in Zeist. Na een spetterende
opening met lasershow, volgde een avond vol muziek
met Wolter Kroes, Do en Xander de Buisonjé. Zij
werden begeleid door de New Amsterdam Orchestra
Band. Wat een geweldige show was het en wat een
vibe in de zaal! Echt een onvergetelijke avond en een
mijlpaal voor P&O Partner.
Afscheid Michiel Koning
Na 25 jaar is oprichter Michiel Koning eind 2019
gestopt bij P&O Partner. Op ons jubileumfeest hebben
we hem in het zonnetje gezet en is hij uitgezwaaid
door een volle zaal. Tijdens ons kerstdiner namen we
Michiel en zijn gezin mee voor een ‘trip down memory
14

lane’ in Maarssen: een bezoek aan ons oude kantoor
aan de Schippersgracht, een borrel in de P&O Partner
stamkroeg en een diner in een sfeervolle wijnkelder.
We genoten van mooie persoonlijke speeches, met een
lach en een traan.
Tafel van verbinding
In plaats van cadeaus vroegen we voor ons 25-jarig
jubileum en het afscheid van Michiel een donatie voor
een nieuwe eettafel voor het hospice Demeter in
De Bilt. Michiel werkt hier als vrijwilliger. Er is royaal
gedoneerd en daar hebben we een prachtige eettafel
van gekocht, die inmiddels dagelijks wordt gebruikt.
P&O Partner Teamdag
Ook wij blijven onszelf ontwikkelen, als individu en
als team. Op de teamdag bleek dat, ondanks ons
team bijna is verdubbeld in de afgelopen jaren, we
nog steeds blindelings kunnen varen op elkaars
oordeelsvermogen. Deze intensieve dag sloten wij af
met een spectaculaire luchtballonvaart boven de regio
Zeist.

P&O Partner PIT-stop
Kandidaten die via ons in een nieuwe rol zijn
gestart, nodigen we uit voor onze PIT-stop: een
intervisiebijeenkomst. Tijdens deze middag komen
onderwerpen aan bod als organisatiecultuur, reflectie
en delen we casuïstiek. We zien dat deze vorm van
nazorg de geplaatste kandidaten nog steviger in het
zadel helpt.
HR Directeuren Event
In juni organiseerden we speciaal voor HR Directeuren
een event samen met de NOS in Hilversum. Op het

programma stonden twee bijzondere masterclasses:
de masterclass Presenteren door Jeroen Overbeek
(Presentator NOS Journaal) en de masterclass
Talentmanagement & Leiderschap door Lidewey van
der Sluis (Professor Nyenrode Business Universiteit).
Aansluitend mochten we achter de schermen
meekijken bij een live uitzending van het Acht
Uur Journaal. Een uitdagend programma, waarbij
de bevlogenheid en energie van de sprekers, de
deelnemers zichtbaar inspireerden. Na afloop kregen
we veel positieve reacties.
Narrowcasting
Sinds 2019 hangen in de hal van ons kantoor en in
de spreekkamers beeldschermen. Hierop geven we
bezoekers een impressie van ons bureau en team.
Team
In 2019 is ons team uitgebreid met twee Senior
Consultants: Babette van Alebeek en Alejandra Ferrari.
Beiden hebben allround HR-werkervaring en hebben
in het buitenland gewoond en gewerkt. Zij spreken
vloeiend Engels, Frans en Spaans.
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Reacties van opdrachtgevers
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Zeer deskundig in hun vakgebied.
De match was snel gemaakt, P&O
Partner gaat direct voor je aan de
slag. We zijn nog steeds erg blij met

P&O Partner begrijpt
goed wat ik zoek in
een P&O-er en heel
belangrijk: komt in
procedures ook altijd
haar afspraken na.

de gemaakte keuze.

P&O Partner
heeft de drive
er alles aan
te doen om
de passende
kandidaat te
vinden.

P&O Partner heeft goed geluisterd
naar onze wensen, heeft sterke
De samenwerking was
prettig en effectief,
o.a. door zakelijk- en

kandidaten geselecteerd en is
transparant gebleven tot het einde
van het proces.

informeel contact en
de korte lijnen.

Op een plezierige manier
nieuwsgierig en ze doen
echt moeite om kandidaat
Ik heb de samenwerking
als zeer prettig ervaren.
Zij stellen zich meer op
als business partner dan
als recruitment bureau.

én opdrachtgever te

Fijne en praktische
samenwerking die
meebeweegt op de
behoefte.

begrijpen en samen te
brengen. Hun blik is naar
buiten gericht, wat prettig
samenwerken is.

Zeer professioneel
bureau en het resultaat:
drie plaatsingen op onze
HR-afdeling.

P&O Partner is

Zij hebben zich goed verdiept
in onze vraag en context en
hielden zich aan de gemaakte
afspraken.

zorgvuldig, betrouwbaar,
snel en heeft een goed
gevoel voor de juiste
match.
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Onze boeken top 5

3.

2.

Alle kandidaten die via ons aan een nieuwe functie of
interim-opdracht begonnen kregen een waardevol cadeau:
een boek. Een bijzonder boek, om nog meer uit die nieuwe
klus te halen, om het beste uit jezelf te halen en te blijven
vernieuwen in jouw werk als professional. Dit is onze
persoonlijke top 5:

Maak je comeback, Benno Diederiks en Hans van Breukelen
Dit boek is het best verkochte
Managementboek van 2019. Het
gaat over jezelf opnieuw uitvinden en
tegenslagen omzetten in nieuwe kansen.
Het persoonlijke verhaal van voormalig
topkeeper Hans van Breukelen, loopt
als een rode draad door dit boek om je
hierbij te helpen en inspireren.
Hans en schrijver Benno Diederiks
komen naar ons P&O Partner event
(maart 2020) en vertellen daar over hoe
je de regie in je eigen leven kunt pakken.
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1.

Persoonlijk leiderschap, Charlotte Staats

5.

Bezieling werkt, Hans Wopereis

Ik zie jou, Heleen de Mooij-Lubbers

Hans Wopereis beschrijft 8
levensgrote thema’s op een
praktische en laagdrempelige
manier, die je kan aanboren om je
organisatie tot een betekenisvolle
plek te laten ontwikkelen.

Kijken voorbij de beelden, luisteren voorbij de
woorden. Een inspirerend boek voor iedereen die zijn
leven wil verrijken op basis van eigen liefde en kracht.

Jan-Willem van den Dungen en Patrick Dybiona kennen Hans
Wopereis persoonlijk vanuit het ITIP. In maart 2020 is Hans
spreker op ons P&O Partner event.

In dit boek staan de belangrijkste actuele
inzichten, theorieën en ‘best practices’ over
persoonlijk leiderschap voor je op een rij. En
je krijgt praktische handvatten die je direct
kunt toepassen in je werk.
Hanne van Heloma Lugt heeft meegewerkt
aan dit boek door de theorie in te kleuren
met enkele van haar persoonlijke ervaringen
op het gebied van persoonlijk leiderschap.

In november 2018 vertelde Heleen haar inspirerende
verhaal tijdens een P&O Partner bijeenkomst.

4.
Focus, Mark Tigchelaar & Oscar de Bos
Nog een Managementboek topper uit 2019: een persoonlijke
favoriet van onze P&O Partner collega’s. Absoluut het lezen
waard. Je krijgt tips om meer grip op je aandacht te krijgen. En
is gebaseerd op neuropsychologie.
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Bedankt!

We bedanken de HR-professionals die wij in 2019 bemiddeld
hebben naar een vaste functie of interim-opdracht.
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Agnes
Alana
Alice
Andrea
Angelique
Anita
Anke
Anneke
Annelies
Anne
Annemieke
Annerieke
Annette
Anoukh
Antoon
Astrid
Azucena
Bas
Bastiaan
Bernice
Betty
Bianca
Bram
Brigitte
Caja
Caroline
Charlotte
Christine
Clarisse
Claudia
Coralie
Corinne
Dandy
Danielle
Danielle
Debbie
Debora
Denise
Dennis
Dolf
Eigen
Eline
Elsa
Esther
Esther
Esther
Eva
Eveliene
Fatima
Femke
Fleur
Frederique
Gabrielle
Gaby
Geert
Gilian
Hanbernard
Hanneke
Heidy
Helen
Houda
Ilona
Imre
Inge
Inge
Ingeborg
Ingrid
Ingrid
Irene
Iris
Jacob
Jacqueline Janique Jennelien Jeroen Jessica Joke Jolanda
Joost Jorien Jose Jotte Judith Julia Karin Karina Kim
Kirsten
Laura
Lenie
Leonique
Liedy
Linda
Lique
Lisa
Lisette
Lisette
Lodewijk
Machtelt
Manon
Marco
Margot
Marian
Marianne
Marianne
Marieke
Marieke
Marieke
Marielle
Marije
Marilyn
Mario
Marion
Marisanne
Marjon
Marleen Marlies Martijn Martine Mathilde Mehrnaz Melvin
Michael Michiel Mirjam Mirjam Monique Monique Natchai
Nicky
Patricia
Patrick
Paula
Peter
Pieter
Rick
Rob
Robert
Ronald
Ronald
Roos
Sacha
Sanne
Saskia
Saskia
Shirley
Siska
Stella
Stephanie
Suzanne
Theo
Tijn
Tom
Trijny
Trudy
Vincent
Vivian
Wendy
Willemijn
Yill
Yvette
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Vooruitblik: trends en ontwikkelingen
Arbeidsmarkt
We verwachten, net als in 2019, dat het aantal banen in
2020 verder toeneemt. De Nederlandse economie zal
wel minder hard groeien dan in de voorgaande jaren.
Tot 2024 wordt jaarlijks een werkgelegenheidsgroei
van gemiddeld 1% verwacht. Er komen dus nog steeds
meer banen bij. Het afgelopen jaar merkten we dat de
vraag naar HR-professionals onveranderd groot is.
Beroepsbevolking vergrijst
In 2019 zagen we dat de gemiddelde leeftijd van de
door ons geplaatste kandidaten is gestegen. Volgens
voorspellingen van het Centraal Planbureau stijgt
de arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen naar
60% in 2020. In 2024 zal de helft van de volwassen
Nederlandse bevolking ouder zijn dan 50 jaar.
Flexibele arbeidsrelaties
In de snelgroeiende economie van de afgelopen
jaren, hebben HR-professionals vaker vaste contracten
gekregen of ze zijn zzp-er geworden. Het aandeel
werknemers met een flexibele arbeidsrelatie neemt
nog steeds gestaag toe. In 2019 merkten we wel
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dat HR-professionals steeds minder op payroll- of
detacheringsbasis willen werken, onder andere
vanwege de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in
Balans. De verwachting is dat we in 2020 meer zullen
gaan werken met zzp-ers.
Schaarste HR-professionals
In 2019 bleken HR-functies de op één na grootste
stijger te zijn van moeilijk te vervullen
functies.
Organisaties probeerden vaak eerst
zelf hun HR-vacatures te vervullen.
Als dit toch niet lukte, schakelden
ze ons in. Nagenoeg alle exclusieve
opdrachten vulden wij succesvol
in. We zien dat de doorlooptijd
van W&S procedures iets
langer is geworden.
Door een uitgebreide
search en de reactietijd
hebben we gemiddeld
1 tot 2 weken extra nodig.

Het aantal reacties op de door ons geplaatste
vacatures is afgenomen ten opzichte van 2018.
Verder zagen we dat het aantal mensen die van
baan willen veranderen daalt. Mogelijk is de reden
hiervoor dat zij in de afgelopen 12-18 maanden al
van baan zijn veranderd. Begin 2019 was de vraag
naar (interim) Recruiters heel groot. In de loop van
het jaar nam deze weer af en zagen we een groei
in het aantal opdrachten voor Specialisten (op het
terrein van Verzuim, L&D, C&B) en generalistische
HR Business Partners. Bij deze schaarste blijven
we ook in 2020 goed naar de persoonlijkheid en
ontwikkelingspotentieel van de kandidaat kijken.
Hierbij zijn we pragmatisch en denken we creatief
mee in oplossingen.
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Mijn volgende stap

door Michiel Koning

Op 14 september hebben we in
Figi in Zeist groots gevierd dat
P&O Partner 25 jaar bestaat en
is stilgestaan bij mijn afscheid.
In mijn speech heb ik ruim 530
genodigden toegesproken en
bedankt voor het vertrouwen
in P&O Partner en de fijne
samenwerking.
P&O Partner is een merknaam
geworden, een vooraanstaand
bureau in het bemiddelen van
HR-professionals en daar ben ik
bijzonder trots op. Het bureau
heeft altijd een geweldig team
gehad, zonder hun hadden we
dit niet bereikt. In december
heb ik samen met mijn gezin

24

afscheid genomen van mijn P&O
Partner collega’s in een sfeervolle
ambiance waar mooie woorden
uitgesproken zijn, vol emoties en
waardering.
Jan-Willem van den Dungen
en Hanne van Heloma Lugt
hebben het management stokje
de afgelopen jaren al van mij
overgenomen. Ik heb er alle
vertrouwen in dat P&O Partner
succesvol blijft en zich onder
hun leiding verder zal blijven
ontwikkelen.
Wat ga ik doen?
Vanaf januari 2020 ben ik
officieel niet meer betrokken bij

P&O Partner. Na 25 jaar HRprofessionals te bemiddelen wil
ik mijn expertise in HR op een
andere manier inzetten.
Mentor
Ik ken de HR-markt door en door.
Mijn kennis en ervaring wil ik
daarom graag delen met HRprofessionals als mentor. En met
ze sparren over “What Next”.
Het adviseren over hun loopbaan
en de kansen op de arbeidsmarkt
is altijd mijn expertise
geweest. Ik heb duizenden
HR-professionals gesproken en
veel van hen geholpen in het
maken van de juiste stap in hun
carrière, het professionaliseren

van hun CV of hun persoonlijke
presentatie sterker gemaakt.
Doorwerkgever
Ik word ambassadeur voor
Doorwerkgever, specialist in het
doorwerken na pensioen. Veel
mensen willen graag doorwerken
na hun pensioen en veel
bedrijven vinden het lastig om
dat zelf te regelen.

(meer) draagvlak te creëren.
De cirkel is rond
Via P&O Partner is mijn eerste
opdracht al binnen. Voor een
beroepsvereniging begeleid ik
de werving en aanstelling voor
een nieuwe Directeur-Bestuurder.
De cirkel is rond. Ik pak de
draad weer op waar ik ooit mee
ben begonnen als externe HR
Adviseur.

HR-projecten en advies
Ook ga ik ondernemers en HRafdelingen weer ondersteunen
in belangrijke vraagstukken of
processen. Als ondernemende
HR Manager, help ik ze effectief,
praktisch en ondersteun ik ze om
25

Persoonlijk
P&O Partner

Hanne van Heloma Lugt

Patrick Dybiona

Managing Partner

Associate Senior Consultant

Wat mij in het HR- vak blijft
boeien, is dat je binnen HR altijd
nieuwsgierig mag zijn om tot de
kern te komen om zo organisaties
en mensen verder te helpen.

Inmiddels werk ik ruim 12,5 jaar
voor P&O Partner. Door de jaren
heen blijven we onze dienstverlening
optimaliseren. Zo zijn we in 2019 gestart
met de P&O Partner PIT-stop.

Jan-Willem
van den Dungen
Managing Partner

Het hoogtepunt van
afgelopen jaar vind ik
ons jubileumfeest. Wat
een fantastische vibe
was er in de zaal. Heel
mooi om met zoveel
mensen feest te vieren.
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Michiel Koning

Partner/ Senior Consultant
Afscheid na 25 jaar P&O
Partner; voor mij is de cirkel
rond, een nieuwe fase is
aangebroken.

Caroline Zeeberg
Senior Consultant

Het adviseren over wat
de organisatie en mensen
verder brengt, vind ik heel
waardevol in mijn werk.
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Persoonlijk
P&O Partner

Alejandra Ferrari

Associate Senior Consultant

Carina Kuiper

Medewerker Recruitment
P&O Partner kende
ik al jaren als interim HRprofessional. Ik vind het
leuk om nu onderdeel te
zijn van het P&O Partner
team.

Babette van Alebeek

Pooja Mathoera
Bureaumedewerker

Ik krijg veel
energie van het contact
met kandidaten en
opdrachtgevers. Vaak
maakt een detail een
groot verschil.

Bij P&O Partner leer ik
veel over het HR-vak en kan ik
mij verder ontwikkelen in HRM.

Senior Consultant

Vooral de impact
die je kan maken op de
ontwikkeling en groei
van mensen en het in
hun kracht zetten, is
wat ik zo aantrekkelijk
vind aan het HR-vak.
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Lisanne Elschot - van Steen
Officemanager

Ik hoor vaak van interimmers
dat zij het leuk vinden om weer via
ons bureau te werken. Dat vind ik
een heel mooi compliment.

Nathan Ruijs

Search Consultant
Ik search actief in de
kandidaten database en op
LinkedIn naar interessante
kandidaten voor P&O Partner.
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Functies vervuld in 2019
HR Directeur | HR Manager
Aeres
ASSA ABLOY
Bakker Goedhart
Bevaplast
Biohorma
Bol.com
Certis
Computacenter
De Onderwijsspecialisten
EDSN
Gemeente Veenendaal
Givaudan
Greenpeace International
Keter Benelux
Leviaan
Lievegoed
mboRijnland
Meijburg & Co
MHS-International (Van Riet MHS)
Mokveld Valves
NH Media
Normec Group
Novulo
NPO
Rob Peetoom
Rova Beheer
SSI Schafer
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Stichting PVP
Stichting Surplus
Stichting Zaam
Sushi Ran
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum
Vestia
Webfleet Solutions (TomTom Telematics)
Yokogawa

Recruiter | Talent Development

HR Business Partner | HR Adviseur

Arbo Unie
EDSN
Gemeente Soest
iHUB Jeugdzorg
IQ-EQ
SmallSteps Kinderopvang
Solar Nederland
SSI Schafer
Stantec
Stichting PCBO

A.S. Watson
AbbVie
Accsys Technologies
AEB Amsterdam
Aeres
Arbo Unie
Baggermaatschappij Boskalis
BAM
Bemet International
Bink Kinderopvang
Blokker
Caldic
Castor Networks
CêlaVíta
Christelijke Onderwijs Groep
Computacenter
Delta / DNWG
Evidensia
Experis
FleuraMetz
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Arnhem
Gemeente Den Haag
Gemeente Veenendaal
Gemeente Velsen
GGZ inGeest
Groupe PSA

L&D | C&B | HR Analytics

HR Medewerker | HR Officer

Akzo Nobel
Allianz
Arbo Unie
Corbion
GGD Haaglanden (Ambulancedienst)
Interxion
SmallSteps Kinderopvang
Stichting Prokino
SVO Holding
SUEZ
Vitens

Beckman Coulter
RNW Media
Bol.com
Talpa Radio / Radio 538
Deerns
Universiteit Utrecht
DuraVermeer
Veco Precision
EDSN
Zoetis
Flevoziekenhuis
Het Baken
JEA
Kantar
Koninklijk Theater Carré
ProDemos

Heembouw
Holland Colours
HSF
HVO Querido
iHUB Jeugdzorg
Infopact
Lievegoed
Lloyd’s Register EMEA
Marnix Academie
MBO Amersfoort
mboRijnland
Mercedes-Benz Trucks Nederland
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mooiland
NVAB
Opella
Pantar
PAX
Pernod Ricard Nederland
Ploeger Logistics
Praxis
Rechtbank Midden Nederland
Rendement Uitgeverij
Rexel Nederland
RNW Media
Roche
Scarabee Aviation Group

Soa Aids Nederland
Sonion
SOPOH
STEV
Stichting Librijn
Stichting Onderwijsgeschillen
Stichting PCBO
Stichting Portaal
Stichting Surplus
Stip
Summa College
SVB
Syndion
Tangent
Utrechts Centrum voor de
Kunsten
Veco Precision
Vestia
Waterschap Rijn en IJssel
WPG Uitgevers
Yakult Europe
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Opdrachtgevers 2019
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Retail | FMCG

Technische Dienstverlening

ICT

A.S. Watson
Bakker Goedhart
Bevaplast
Blokker
Bol.com
Pernod Ricard Nederland
Praxis
Rob Peetoom
Rova Beheer
Sushi Ran
Yakult Europe

ASSA ABLOY
BAM
Boskalis
Deerns
Delta / DNWG
Dupont de Nemours
DuraVermeer
Heembouw
Neptune Energy Netherlands
Solar Nederland
Stantec
Yokogawa

5CA
Bemet International
Castor Networks
Computacenter
EDSN
Infopact
Interxion
Novulo
Scarabee Aviation Group
Webfleet Solutions (TomTom Telematics)

Zakelijke Dienstverlening

Industrieel | Farma | Productie | Logistiek

Allen & Overy
Allianz
Arbo Unie
Experis
Groupe PSA
IQ-EQ
Kantar
Lloyd’s Register EMEA
Meijburg & Co
Mercedes-Benz Trucks Nederland
Normec Group

247 TailorSteel
AbbVie
Accsys Technologies
Akzo Nobel
Beckman Coulter
Biohorma
Caldic
CêlaVíta
Certis
Corbion
FleuraMetz

Givaudan
Holland Colours
HSF
JEA
Keter Benelux
MHS-International (Van Riet MHS)
Mokveld Valves
Ploeger Logistics Harderwijk
Rexel Nederland
Roche
Sonion

Kinderopvang

Onderwijs

(Semi) Overheid

Bink Kinderopvang
SmallSteps Kinderopvang
Stichting Prokino

Aeres
Christelijke Onderwijs Groep
De Onderwijsspecialisten
Het Baken
Marnix Academie
MBO Amersfoort
mboRijnland
Rotterdam School of Management
SOPOH
STEV
Stichting Librijn
Stichting PCBO
Stichting Surplus
Stichting Zaam
Stip
Summa College
SVO Holding
Tangent
Universiteit Utrecht

AEB Amsterdam
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Arnhem
Gemeente Den Haag
Gemeente Soest
Gemeente Veenendaal
Gemeente Velsen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mooiland
Pantar
ProDemos
Rechtbank Midden Nederland
Stichting Portaal
SVB
UWV
Vestia
Vitens
Waterschap Rijn en IJssel

Media | Leisure
Carre
NH Media
NPO
Rendement Uitgeverij
RNW Media
Talpa Radio / Radio 538
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum
WPG Uitgevers

Zorg
SSI Schafer
SUEZ
Traffic Service Nederland
Veco Precision
Zoetis

Evidensia
Flevoziekenhuis
GGD Haaglanden (Ambulancedienst)
GGZ inGeest
HVO Querido
iHUB
Koninklijk Kentalis
Leviaan
Lievegoed
Opella
Syndion

Non-Profit | Goede Doelen | Commissies
Greenpeace International
PAX
Scouting Nederland
Soa Aids Nederland
Stichting NVAB
Stichting Onderwijsgeschillen
Stichting PVP
Utrechts Centrum voor de Kunsten
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Opdrachtgevers
Internationaal 2019

Meer informatie

Internationaal
247 TailorSteel
5CA
A.S. Watson
AbbVie
Accsys Technologies
Akzo Nobel
Allen & Overy
ASSA ABLOY
Beckman Coulter
Bemet International
Bevaplast
Boskalis
Caldic
Certis
Computacenter
Corbion
Deerns
Dupont de Nemours
Givaudan
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Greenpeace International
Groupe PSA
Holland Colours
Interxion
IQ-EQ
Kantar
Keter Benelux
Lloyd’s Register EMEA
MHS-International (Van Riet MHS)
Mokveld Valves
Neptune Energy Netherlands
Pernod Ricard Nederland
Praxis
Rexel Nederland
RNW Media
Rob Peetoom
Roche
Rotterdam School of Management
Scarabee Aviation Group

Sonion
SSI Schafer
Stantec
SUEZ
Veco Precision
Webfleet Solutions (TomTom Telematics)
Yakult Europe
Yokogawa
Zoetis

•
•
•
•
•
•

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

i

030 760 9060
info@popartner.nl
www.popartner.nl
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Al 25 jaar dé specialist
in HR-functies

