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2020 is een heel bijzonder jaar gebleken, een jaar
dat we ons altijd zullen herinneren door corona.
Sinds maart staat de wereld op zijn kop door de
coronapandemie. 2020 was een jaar waarin we
maandenlang volledig gingen thuiswerken en online
intake- en sollicitatiegesprekken voerden. Een jaar
waarin zelfs scholen, horeca en sportclubs werden
gesloten. Een jaar waarin je nauwelijks nog sociale
activiteiten kon of mocht doen. En ook een jaar waarin
extra duidelijk werd wat samenwerking en collega’s
voor je betekenen.
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ZEIST 2,6
HR ADVISEUR 2,3
HR DIRECTEU R 2,7
INTERIM HR MANAGER

We hebben een heel druk eerste half jaar gehad
en veel kandidaten geplaatst. Na twee rustige

2,5

zomermaanden hebben we in het najaar weer veel
nieuwe interim opdrachten en vaste opdrachten
ingevuld. Gelukkig is het ons gelukt om nagenoeg alle
opdrachten binnen de afgesproken termijn succesvol in
te vullen op alle niveaus. Opdrachten op HR Executive
level, HR generalisten en HR specialisten.
Ook in 2020 hebben we onze dienstverlening
geëvalueerd. Kandidaten geven onze dienstverlening
een 8,8! We zijn trots op onze collega’s en hoe we
dit samen met hun bevlogenheid, professionaliteit en
creativiteit voor elkaar hebben gekregen.
Opdrachtgevers en kandidaten: bedankt voor het
rotsvaste vertrouwen in P&O Partner.
Hanne van Heloma Lugt & Jan-Willem van den Dungen
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Het P&O Partner netwerk
Groot & divers
Ons netwerk bestaat uit HR-professionals. We
hebben een groot, sterk en divers netwerk met daarin
hoogopgeleide professionals in alle loopbaanfasen
en leeftijdscategorieën. Het zijn generalisten en
specialisten, allen met hart voor HR.
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Duurzame contacten
We houden contact met deze professionals op
verschillende momenten in hun loopbaan. Soms
spreken we iemand als kandidaat, vervolgens wordt die
soms opdrachtgever. Of omgekeerd. Voor de eerste
keer, maar vaker gaat het meer om bij te praten. We
bespreken vacatures voor vaste functies, maar ook
interim-opdrachten. En op weer een ander moment
sparren we als HR-professionals over het vak, delen we
kennis of inspireren we elkaar.

Persoonlijk
Wij proberen met zoveel mogelijk HR-professionals
persoonlijk kennis te maken, waarbij we verder gaan
dan het CV en werkervaring. Wij vinden persoonlijkheid
heel belangrijk en besteden daar veel aandacht aan. We
willen kandidaten echt leren kennen en hun drijfveren
begrijpen. Dat doen we door goed door te vragen,
te observeren, te spiegelen en de onderstroom te
bespreken. Pas dan zit je in de kern.
Werkplezier
Regelmatig helpen wij kandidaten aan een mooie
functie of een nieuwe interim-opdracht. Lang niet altijd
is er resultaat op korte termijn. Veel vaker bouwen wij
aan een langetermijnrelatie en lopen wij mee in iemands
loopbaan met advies en coaching. Meestal komen hier
prettige relaties uit voort die zorgen voor langdurige,
persoonlijke en warme contacten. Dat is waar wij het
voor doen!
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Hanne interviewde namens P&O Partner Kitty Althof,
HR Directeur bij Zorg van de Zaak Netwerk. Kitty is
afgelopen juni bij haar nieuwe werkgever aan de slag
gegaan via P&O Partner.

Interview met Kitty Althof
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HR Directeur

Executive search

Het afgelopen jaar was voor ons weer een goed
jaar voor wat betreft de functies op executive
niveau. We hebben mooie vacatures vervuld en
merken dat ons netwerk in 25 jaar met ons is
meegegroeid en in toenemende mate uitgebreid
met eindverantwoordelijke HR rollen. Door het
persoonlijke contact en met ons grote landelijke en
diverse netwerk zijn wij goed zichtbaar én succesvol
gebleken.

Jouw sollicitatietraject was tijdens de lockdown (april).
Hoe was het om in corona tijd als HR Directeur aan deze
uitdaging te starten?
“Daar heb ik wel even bij stil gestaan. Wil ik in deze
tijd wel een nieuwe baan? Hoe ga je starten op zo’n
functie in een nieuw bedrijf tijdens corona? P&O Partner
kende ik al langer, dus wij spraken voor mijn interview
uitgebreid via Zoom. De opdrachtgever zag ik gelukkig
face-to-face. Op 1,5 meter afstand en keurig zonder
handen te schudden.
Starten in coronatijd vond ik lastig! De eerste dag ben ik
wel naar kantoor gegaan. Daarna verliepen de meeste
kennismakingsgesprekken via videobellen, waardoor
het informele kennismaken vrijwel geen rol speelt. Even
binnenlopen om af te stemmen en spelenderwijs te

leren in de randgebieden is er nu niet bij. En dat maakt
het voor mij minder leuk. Het sfeerproeven raak je ook
kwijt. Tegelijkertijd merk ik nu, 5 maanden later, dat
veel ook wel kan. Je kunt ook via Zoom en telefoon met
mensen een band opbouwen en samen dingen voor
elkaar krijgen.”
Zorg van de Zaak Netwerk vraagt van jou een HRleiderschapspositie in te vullen in een dynamische fase.
Kun je vertellen wat deze fase inhoudt voor jou?
“De transitie waarin het netwerk zit, is een logische
volgende stap in een organisatie die groeiende is.
De afgelopen periode waren er veel overnames die
tot uitbreiding van het netwerk hebben geleid en
dat brengt een bepaalde focus met zich mee. Zorg
van de Zaak Netwerk is een unieke organisatie met
veel disciplines in één netwerk, dàt vormgeven en
profileren is een bijzondere opdracht. En juist deze
‘bouwopdracht’ trok mij zeer aan in deze nieuwe baan.
Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.”
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Hoe zie jij als HR directeur innovatie vanuit HR binnen
Zorg van de Zaak Netwerk?
“Ik heb twee belangrijke doelen bij HR. Allereerst HR
echt samen ‘in de loopgraven’ met de business te
laten werken. Daarnaast mijn persoonlijke stokpaardje:
het ontwikkelen van Human Resources naar Human
Connection. Uiteindelijk draait alles om mensen en de
interacties tussen mensen. Bij het fenomeen Human
Resources denken we nog aan een maakbare wereld
waarin we mensen in een model of Excel-sheet kunnen
proppen. Maar dat kan helemaal niet. De werkelijkheid
is veel genuanceerder dan dat en bovendien continu
in beweging. Veel is afhankelijk van de context en de
tijd. Ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid om een
context te creëren waarin zij zichzelf kunnen motiveren.
Uiteindelijk is met elkaar werken veel leuker dan
alleen en hebben we elkaar allemaal nodig. Dat is een
belangrijke pijler van de transitie waarvoor we staan.”
Wat inspireert jou bij Zorg van de Zaak Netwerk? Wat is
jouw drijfveer?
“De mogelijkheid om waarde toe te voegen. Er is veel
te doen en wat je doet voegt ook waarde toe. Ik vind
het altijd fijn als mensen blij zijn dat je er bent. Ook de
visie van Zorg van de Zaak Netwerk over ‘impactvolle

momenten in iemands leven’ vind ik heel inspirerend. Ik
kom uit de aannemerij en dan gaat het over stoplichten,
koperkabels, leidingen en techniek. En hoewel ik altijd
met erg veel plezier in de aannemerij heb gewerkt staat
techniek als product verder van mij af. Het product
van Zorg van de Zaak Netwerk staat dichter bij mij als
persoon.”
Welke tip wil je meegeven aan HR collega’s?
“Tja….. ik schijn vaak te zeggen: ‘Heb liefde voor
de imperfecties’. Soms worden er zaken besloten of
gedaan die je zelf anders zou hebben gedaan. Je kunt
je daar tegen blijven verzetten. Maar het leven is niet
volmaakt en met ‘liefde voor de imperfecties’ maak je
het jezelf wel een stuk makkelijker.
Als HR sta je klaar voor anderen. Wij zien veel en we
weten veel. We kunnen enorm veel waarde toevoegen
door te acteren als lijm in de organisatie. Het is het
belangrijkste dat jíj er op de cruciale momenten bent
voor de organisatie. Met en voor elkaar, met Zorg van
de Zaak!”
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Bij ons

Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen
Maarten van Gelderen, Advocaat Arbeidrecht, geeft
juridische tips:
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Flexwerkers
De coronapandemie heeft er helaas toe geleid dat een
groot aantal werkgevers noodgedwongen afscheid heeft
moeten nemen van een deel van het personeelsbestand.
Daarbij ging het in eerste instantie vooral om werknemers
met een flexcontract (uitzendovereenkomst, tijdelijke
arbeidsovereenkomst, oproepcontract, min-max-contract
etc.). Indien je als HR-professional hier mee te maken
krijgt, geef ik je graag hierbij een inkijkje in waar wij vanaf
2021 op moeten letten bij ontslag van flexwerkers:
• ook een flexwerker recht heeft op een
transitievergoeding;
• bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer er
verplicht schriftelijk aangezegd moet worden;
• het in verreweg de meeste gevallen verstandig is om
in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een tussentijds
opzegbeding op te nemen;
• de verplichting om een oproepkracht elke 12 maanden
een vaste urenomvang aan te bieden ook geldt tijdens
de coronapandemie.

Reorganiseren
Ook een thema waar HR-professionals niet alleen in 2020,
maar naar verwachting zeker ook in 2021 mee te maken
krijgen. Mocht je ergens de komende maanden een
reorganisatie verwachten of moeten voorbereiden denk
dan aan de volgende punten:
• Een reorganisatie heeft minimaal enkele maanden
doorlooptijd, zeker als er sprake is van een
ondernemingsraad (of PVT) die om advies moet
worden gevraagd; begin dus op tijd met de
voorbereiding.
• Je hoeft als organisatie niet te wachten tot je de
spreekwoordelijke rode cijfers schrijft; ook als je
anticipeert op slechtere tijden of je organisatie wilt
aanpassen aan de nieuwe realiteit is dit een geldige
reorganisatie- en ontslagreden.
• In veel gevallen heeft het de voorkeur om met
medewerkers overeenstemming te bereiken over een
ontslag via een vaststellingsovereenkomst; bedenk dan
wel dat een incentive (zoals een snelle tekenbonus)
bovenop een kale transitievergoeding en een
overbrugging van de opzegtermijn vaak noodzakelijk is
om een UWV ontslagprocedure te vermijden.

Thuiswerken & vaccinatie
Thuiswerken was zonder meer een van de grote
arbeidsrechtelijke thema’s van 2020, maar zal ook in
2021 de nodige HR aandacht vragen. Nu thuiswerken
naar verwachting ook structureler een rol zal gaan
spelen in veel organisaties, is het zinvol om als HR
professional na te gaan of het thuiswerkbeleid hierop
aangepast moet worden. Een thuiswerkovereenkomst
waarin over en weer goede afspraken worden gemaakt
is dan ook geen overbodig luxe.
Tot slot verwacht ik rond het thema vaccinatie in de
eerste helft van 2021 nog de nodige arbeidsrechtelijke
discussies. Misschien is het niet onverstandig om
hier vanuit HR perspectief al vast bij stil te staan.
Medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren is
niet mogelijk, maar kan je medewerkers wel stimuleren?
En zo ja, hoe dan? Breng in elk geval in kaart of, en zo
ja, in welke mate discussies rondom vaccinatie een rol
kan gaan spelen in jouw eigen organisatie.
Kijk voor een handige tool om de transitievergoeding te
berekenen op: www.ontslag.nl

Maarten

van Gelderen
Advocaat Arbeidsrecht
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Ook in 2020 zijn we door opdrachtgevers gevraagd én
teruggevraagd.
In alle opdrachten voor vaste functies werkten we op
basis van exclusiviteit. In 2020 vulden we nagenoeg
al die vaste opdrachten succesvol in.
We hebben meerdere P&O Partner
PIT-stops coronaproof georganiseerd. Deze
intervisiebijeenkomsten helpen de door ons geplaatste
kandidaten nog beter in het zadel in hun nieuwe functie.

Ons online bereik in ons HR netwerk is groot. P&O
Partner heeft inmiddels 17.500 volgers op LinkedIn.

hele land. Van Zeeland, de kop van Noord-Holland en
Groningen tot aan Limburg.

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

Gemiddeld werkten er 45 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.

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.

We streven altijd naar hoge kwaliteit. In onze enquête
geven kandidaten onze consultants een 8,6 en onze
dienstverlening een 8,8!

Ook hebben we online en face to face bijgepraat en
kennisgemaakt met ruim duizend HR-professionals.
In 2020 voerden we opdrachten uit verspreid over het

Wij werken met aandacht voor kwaliteit en diversiteit.
Ons kandidatenbestand is groot en divers met ruim
30.000 actief- en latent zoekende HR-professionals.

Onze opdrachtgevers

QUOTE
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QUOTE

Wij zijn professioneel ondersteund bij
invulling van twee vacatures door een goede
intake, snel & flexibel handelen en een
prettige onderlinge samenwerking.
Fred Slaghekke
Senior Beleidsadviseur P&O
Aeres

QUOTE

P&O Partner maakt haar
reputatie waar. Na een goede
procedure en voorselectie
door hen, bieden ze
uitstekende kandidaten aan.

Dennis Maas
CFO
Smit & Zoon

P&O Partner heeft mijn verwachtingen overtroffen.
Uitstekende kandidaten en een zeer plezierig,
professioneel en ‘strak’ proces.

QUOTE

Walther Tibosch
Lid directie
Zorg van de Zaak

Goede doorgronding van de
bedrijfscultuur en het geschetste
profiel, indrukkwekkende kwaliteit
van de kandidaten, voorspoedige
communicatie en snelle opvolging
van acties met to-the-point
terugkoppeling. Al met al zijn wij dus
erg tevreden over de samenwerking!

Bart van Looij
CFO
Vaxxinova
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Vitaliteit
Sanne van Poll, Ergotherapeut, blogt over thuiswerken
en geeft tips:
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Nee, thuiswerk en is niet (meer) leuk
Als ergotherapeut adviseer ik thuiswerkers over hoe ze
hun thuiswerkplek ergonomisch verantwoord kunnen
inrichten. Dit jaar heb ik door de coronacrisis veel werk
en al zo’n 500 mensen geholpen om fijner en gezonder
vanuit huis te werken. Graag deel ik voor P&O Partner
wat observaties en tips voor HR professionals.
Thuiswerken leidt tot fysieke en mentale klachten
Recent onderzoek van CNV toont aan dat 40% van de
thuiswerkers in Nederland fysieke klachten ervaart.
Fysiotherapeuten zien een forse toename van klachten
die het gevolg zijn van thuiswerken. De New York Times
spreekt zelfs van een “pandemie” van fysieke klachten.
Mentale klachten die ontstaan door thuiswerken zijn
naar mijn mening ernstiger. Waar veel van de mensen
die ik sprak het in het begin van het jaar heerlijk
vonden, is de lol van fulltime thuiswerken er nu bij bijna
iedereen wel af.

Hier zijn mijn tips voor gezond thuiswerken:

1

Tip 1: communiceer duidelijk over de (on)mogelijkheden
Het is vaak onduidelijk wat de werkgever voor concrete
hulp biedt aan thuiswerkende collega’s. Mogen
bijvoorbeeld de bureaustoelen van kantoor worden
meegenomen? Moet een los toetsenbord zelf aangeschaft
worden? Helder communiceren over de mogelijkheden,
de onzekerheden die er zijn en de scenario’s die worden
overwogen, kan naar mijn idee erg helpen om uitval en
ontevredenheid te voorkomen.

2

Tip 2: investeer niet te snel in ergonomische
hulpmiddelen
Volgens het eerder genoemde onderzoek van CNV
voldoet 45% van de thuiswerkplekken niet aan de
arbo-normen. Veel arbo-deskundigen raden daarom
dure ergonomische hulpmiddelen zoals in hoogte
verstelbare tafels aan. Als ergotherapeut denk ik dat deze
investeringen in de meeste gevallen een verspilling van
geld zijn. Dure materialen voorkomen niet het grootste
probleem: een verkeerde lichaamshouding tijdens het
werken.

3
4

Tip 3: geef thuiswerkers persoonlijke aandacht
Ik merk dat het persoonlijke adviesgesprek dat ik met
thuiswerkers voer alleen psychisch al enorm helpt. Het
wordt als een signaal gezien dat hun werkgever om ze
geeft, en als een opluchting om even gehoord te worden.
Een berichtje of belletje van de werkgever waarin begrip
wordt getoond voor de situatie van thuiswerkende
collega’s is, denk ik, een zeer goede investering.
Tip 4: bied ruimte om met daglicht naar buiten te gaan
Veel mensen die ik spreek komen naar hun gevoel niet aan
pauzes toe door de vele video meetings. Dit zorgt voor
stress en werk in de avonduren. Even naar buiten gaan,
wordt als spijbelen gezien. Ik raad aan om als werkgever/
manager het goede voorbeeld te geven door zelf een uur
per dag te blokkeren in de agenda voor een wandeling
buiten. Of organiseer eens een meeting zonder video
waarbij iedereen buiten is!

Sanne

van Poll
Ergotherapeut
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Functies door ons vervuld in
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HR Directeur /
HR Manager
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HR Specialisme:
Recruitment
Gezondheid & Vitaliteit
Compensatie & Benefits
Training & Development
Programma Management
Organisatieverandering

HR Adviseur /
HR Business Partner

HR Officer /
HR Medewerker

Het team
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Ik heb één van de
leukste functies die er is!
Het is steeds weer mooi om
een steentje bij te kunnen
dragen aan een HR loopbaan.
Wat is er mooier dan iemands
ontwikkeling te blijven
volgen. Dat we gevraagd én
teruggevraagd worden,
maakt me trots.

Met grote zorgvuldigheid en een
scherp oog voor zowel opdrachtgevers
als kandidaten werk ik al jaren met plezier
voor P&O Partner.

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.

21

Ik vind het heel waardevol om
opdrachtgevers én de HR professionals
verder te helpen, door samen
te doorgronden wat het verschil maakt in
de keuzes waar ze voor staan.
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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.

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

Ik krijg veel energie van het contact
met kandidaten en opdrachtgevers.
Vaak maakt een klein detail een groot
verschil., daar streef ik naar.

23

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

Het is opvallend hoe snel de arbeidsmarkt is veranderd.
In 2020 van een kandidaten- naar een werkgeversmarkt.
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HR is druk
Allereerst zien wij dat HR juist in 2020 ontzettend druk
is geweest. Met crisismanagement rondom corona, met
faciliteren dat mensen goed en gezond thuis kunnen
werken, online en remote kunnen werken en met beleid
opstellen hoe organisaties tijdens corona nog zo goed
mogelijk kunnen doordraaien. Aandacht geven aan
medewerkers op afstand blijft een uitdaging en ook
hierin zal HR leidinggevenden blijven ondersteunen
met hun teamleden op afstand. Ook in 2021 zal HR een
grote rol blijven spelen. Veel mensen zijn thuiswerkmoe, bedrijven moeten herstructureren, dit is hét
moment om te laten zien wat de impact van HR kan zijn!
Thuiswerken
Beleid rondom thuiswerken heeft het afgelopen
jaar veel aandacht gekregen. Een nieuwe visie op
reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding is
ontstaan en er is meer aandacht voor gezond werken
vanuit huis met online werkplek advies. Naast fysieke

klachten zijn mentale klachten van medewerkers
ook aan het toenemen. Het thuiswerken kent vele
uitdagingen: het missen van collega’s, (te) veel online
afspraken en vergaderingen, privé- en werktijd
lopen dwars door elkaar. Voor de komende jaren zal
gedeeltelijk thuiswerken vanzelfsprekend zijn, zelfs
binnen bedrijven die in 2019 nog niet aan thuiswerken
deden.
Kandidaten
In 2019 was er schaarste in HR-professionals op de
arbeidsmarkt. Door corona is dit in 2020 veranderd.
Veel zzp’ers kwamen in 2020 zonder opdracht te zitten
en solliciteerden weer op vaste functies. Bedrijven gaan
herstructureren of reorganiseren en in 2021 zullen meer
professionals op zoek gaan naar een nieuwe baan.
Hoewel de werkloosheid nog laag is, zien we dat het
aantal HR-vacatures wat afneemt. De HR-vacatures die
er zijn, zijn vooral voor ervaren senior professionals. We
verwachten veel reacties op deze vaste vacatures in
2021. Bedrijven en organisaties hebben hierdoor meer
te kiezen. Een groot aantal interim-opdrachten is in
2020 verlengd (soms zelfs meerdere keren).

Flexibele arbeidsrelaties
Veel kandidaten spreken uit graag te willen werken
bij “baanzekere” werkgevers, zoals de overheid,
zorg en het onderwijs. En bij organisaties met
een maatschappelijke taak. De trend uit 2019 dat
HR-professionals steeds minder op payroll- of
detacheringsbasis willen werken, heeft nog sterker
doorgezet in 2020. Hoewel 2020 een moeilijk jaar was
voor veel zzp‘ers, zien we de aanvraag naar interim
HR-professionals sinds dit najaar weer stijgen. We
verwachten dat deze stijgende lijn doorzet in 2021 en
dus de vraag naar zzp’ers blijft toenemen.
Vacatures
Organisaties probeerden vaak eerst zelf hun HR
vacatures te vervullen. Als dit toch niet lukte,
schakelden ze ons in. We kregen opvallend meer senior

veerkracht

inclusie

crisismanagement

diversiteit

flexibel

reorganisatie

herstructurering

zzp’ers

thuiswerken

Vooruitblik: trends en ontwikkelingen

HR vacatures binnen en minder Recruiter vacatures.
Steeds vaker worden we ook expliciet gevraagd om
positief ingestelde kandidaten te werven én aandacht te
hebben voor diversiteit en inclusie. We merkten ook een
toenemende vraag naar professionals op HR Executive
level (met een bruto jaarsalaris van minimaal €100k).
Voor deze rollen worden
collega
wij steeds vaker
we
Onze nieu
ingezet en kijken
...
we goed naar de
IN DIENST
persoonlijkheid en
per
veerkracht van de
01/01/2021
kandidaat. Deze
maken het verschil!
an Rooijen
Marieke v
ager
Officeman
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Accsys | AEB Amsterdam |
Bakkerij Goedhart Holding |
Beckman Coulter | BMC Moerdijk |
Cêla Vita | Certis | CRC-Evans | CTH |
CurTec International | DS Smith |
FlexiForce | Givaudan | Keter Benelux |
Koninklijke ERU | Nedschroef | Ploeger Logistics |
RS Components | Smit & Zoon | SUEZ | Sushi Ran | Vaxxinova |
Veco Precision | Zoetis B.V.
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Aeres | Biezonderwijs | COG | HKU | Innovam |
MBO Amersfoort | mboRijnland | NOB |
Nyenrode Business Universiteit |
PCBO | ROC Midden Nederland |
ROC TOP | SBOH | SOPOH |
Stichting Surplus |
Go
Stichting Passend Onderwijs |
ed
ed
Stip Hilversum |
oe
len
Summa College | Trivium

di

Opdrachtgevers

Zorg

Gemeentes: Alphen aan den Rijn |
Arnhem | Den Haag | Veenendaal

Luchtverkeersleiding Nederland |
Mooiland | Nederlandse Zorgautoriteit |
Stichting Vluchtelingen Werk
Oost Nederland |
Veiligheidsregio Hollands Midden |
Vestia | Vitens | Woningbedrijf Velsen

(Semi) Overheid

Arbo Unie | Bureau Veritas |
Castor Networks | Cleanbuilding |
Computacenter | EDSN |
Heimstaden | PGGM | Scarabee |
Zorg van de Zaak

Aveco de Bondt | BAM | BTE Groep |
Havebo | Heembouw | Slokker |
Van Gelder Groep

Zakelijke dienstverlening

Bouw | Infra

Koninklijk Theater Carré |
Paleis het Loo |
Uitgeverij Unieboek - Het Spectrum |
WPG Uitgevers

DNWG | Marflex | Mastervolt |
NewCold | Solar Nederland

Media | Cultuur
Greenpeace | Oranje Fonds |
PAX voor Vrede | RNW Media

Goede doelen

Technische dienstverlening
Zo Kinderopvang |
Antroposofisch
Kindcentrum |
Partou SmallSteps |
Bink Kinderopvang

Aqualysis |
Aquon | NVAB |
Praxis |
Prodemos |
Cleanbuilding

Kinderopvang

Overigen

27

Talentvol
netwerk:netwerk:
Talentvol
kwaliteit en werkplezier

kwaliteit en werkplezier
Succesvol

HR Expertise

28

29

Persoonlijk

Diversiteit

kalender 2021

Meer informatie

30

•
•
•
•
•
•

Executive Search
Werving & Selectie
Vast & Interim
Alle HR-functies
Alle sectoren
Heel Nederland

i

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

