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Finding Excellence
in een bijzonder jaar

Tot opluchting van velen laten we
2020 achter ons. Een jaar met veel
pieken, maar ook veel dalen. Onze
wereld werd volledig op zijn kop
gezet en waar het kansen bood voor
de één, leverde het ook uitdagingen
op voor de ander. Het is een jaar
geweest waarin we gedwongen
werden out-of-the-box te denken en
ons werk deels anders in te richten.
Gertjan van de Groep
Managing Director

Executive Search
Interim Management
Techniek & Industrie
Nationaal & Internationaal

Voor ons als Executive Search- en
Interim Managementbureau was dit
niet anders. Ons dagelijkse werk,
normaal zo gericht op persoonlijk
contact, verplaatste zich van
de ene op de andere dag naar
een online omgeving. Niet altijd
even gemakkelijk, maar wel erg
leerzaam. Interviews via beeldbellen,
rondleidingen door fabrieken via
mobiele telefoon en kennissessies
van achter de keukentafel. Nieuwe
aanpakken om in onzekere tijden
toch succesvol te blijven. En
dat succes is er ook, want alle
opdrachten tijdens de pandemie zijn
succesvol door ons afgerond.
Nu richten wij onze blik op 2021
waarin we onze ervaringen van
vorig jaar meenemen en het iets
voorspelbaarder voelt. Het blijven
vreemde tijden, maar we kijken
desondanks uit naar een mooi en
succesvol jaar. We gaan ervoor.
Ik wens u het beste in 2021 en hoop
u snel weer in persoon te spreken. •
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Onze ervaringen dit jaar
een overzicht van
2020
Opnieuw tweede positie MT1000

In 2019 werden wij al aangenaam verrast met het nieuws dat
wij op de tweede plaats stonden van de beste Executive Searchbureaus van Nederland in de Management Team top 1000.
En in 2020 hebben wij dit wederom voor elkaar gekregen. Een
behoorlijke prestatie voor een gespecialiseerd bureau als het
onze. Wij durven daarmee wel te zeggen dat we behoren tot de top
van Executive Search-bureaus in de Techniek & Industrie. En daar
zijn we meer dan trots op!

Ondanks alles, toch succesvol

Toen begin maart het land gedeeltelijk op slot ging, had dat direct
invloed op onze business. Een deel van de lopende opdrachten
werd on-hold gezet. Dat was even spannend. Gelukkig was dit
tijdelijk en de tweede helft van 2020 is een zeer succesvolle
periode gebleken. Daarmee konden we ook dit jaar, voor het 41ste
jaar op rij, financieel positief afsluiten.
Vele mooie posities hebben wij dit jaar weer mogen en kunnen
invullen. Zo blijkt maar weer dat we, zelfs met alle beperkingen,
toch succesvol kunnen zijn.
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Nieuwe IT-oplossingen

Afgelopen jaar hebben wij ons ATS-systeem vervangen door
een nieuw systeem dat het beste van een modern ATS en CRM
samenbrengt in één hybride oplossing. Het oude systeem heeft
het lang goed gedaan en was toendertijd het neusje van de zalm,
maar was inmiddels wel aan vervanging toe.
De transitie heeft flink wat voeten in de aarde gehad, aangezien
het gaat om privé-gegevens, waar wij uiteraard uiterst zorgvuldig
mee omgaan. Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Er staat een
nieuw flexibel systeem, waarmee wij klaar zijn voor het volgende
decennium en wij in staat zijn effectiever te communiceren met
klanten en kandidaten.

Thuiswerken

Misschien wel het meest ingrijpende dit jaar was de plotselinge
overgang naar thuiswerken. Gelukkig waren we net overgestapt
naar Microsoft Teams, dus dat kon direct goed getest worden.
We hebben ons snel weten aan te passen en konden ons werk
blijven doen. Middels beeldbellen en digitale rondleidingen door
fabrieken hebben we onze opdrachten succesvol ingevuld. Maar
ondanks dat, gaat er wat ons betreft toch niks boven het echte
persoonlijke contact. En werd het persoonlijke karakter van ons
werk weer eens extra onderstreept.

Vele mooie posities hebben wij dit jaar weer
mogen en kunnen invullen. Zo blijkt maar weer
dat we, zelfs met alle beperkingen, toch succesvol
kunnen zijn.
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Nieuwe vormen van verbinden

Wij zijn echt een team. Waar wij normaal gesproken allemaal
samen in ons pand rondlopen en gezellig bijpraten aan de
keukentafel of bij het koffiezetapparaat, werd dat ineens anders.
We moesten op zoek naar nieuwe manieren om toch met elkaar
te verbinden. Dit werden digitale borrels, online pubquizzen en
een fantastisch corona-proof bedrijfsuitje in het centrum van
Amersfoort, gevolgd door een luxe diner op ons terras. Het is niet
helemaal hetzelfde, maar we zijn zeker met elkaar verbonden
gebleven.

Nieuwe website en huisstijl

2020 was ook het jaar waarin wij hard hebben gewerkt aan de
vernieuwing van onze huisstijl en het bouwen van onze nieuwe
website. We hebben maanden gewerkt aan dit project. Maar het
resultaat mag er zijn, we zijn zeer trots op deze website die geheel
van deze tijd, modern, maar toch ook zakelijk is. Een mooie start
voor 2021 en de toekomst van Van de Groep & Olsthoorn.
Bekijk het resultaat op vandegroep.nl. •
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Het jaar 2020
in cijfers

41

jaar op rij een positief
financieel resultaat.

45

opdrachten uitgevoerd:

≥
≥

Afgeronde opdrachten
een selectie

34 Executive Search
11 Interim Management

1326

662

persoonlijke interviews

gehouden met kandidaten.

13

Allied Motion Dordrecht
Attema
Aurubis Netherlands

Algemeen Directeur /
CEO-posities vervuld

organisaties uit de
Maakindustrie 100
bediend.

COO-posities

succesvol ingevuld.

11

Supply Chain en
Logistieke opdrachten
met succes afgerond.

8
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Manager Operations
Manager Maintenance & Engineering

BIA Beton

Algemeen Directeur

CleanDye Europe
Curtec
DUNEA
Eco Fuels Netherlands
Feadship
M&G Group
Mill Panel
MOBA
Mourik & Co. Holding
Orcon Thercon
PMC Purified Metal Company
Polyplastic
Standard Investment
Stork Technical Services Nederland
Synerlogic

Private Equity-maatschappijen
bediend.

General Manager Nederland

Senior Vice President Operations

Deli Home Netherlands

7

Managing Director Nederland & HR Manager

Avantium
Boels Rental

Managers en Directeuren
toegevoegd aan ons netwerk.

8

BouWatch

Country Manager België
(Interim) Plant Director
CEO
Interim Manager Skantrae
Divisiemanager Duin en Water
Plant Manager
Managing Director Van der Loo Yacht Interiors
CFO
Operations Manager
Supply Chain Manager
Interim Financieel Directeur
Commercieel Directeur
Manager Operations / Plant Manager
Operations Director
Managing Director MMG
Projectdirecteur Turnarounds & Site Manager
Commissaris

VMI Holland

COO

Welgro

CEO

Woodvision
Zijtveld Grijpers

Directeur Logistics & Operations
Algemeen Directeur
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Onze ervaringen in 2020
het team aan het woord

Begin 2020 had ik grote plannen voor de
marketing en communicatie. Een uitgebreid
marketingplan en veel ideeën. Dat kon al vrij
snel een lade in. De toon werd anders, de focus
verschoof en geplande interviews werden
uitgesteld. Thuiswerken werd de norm. Daar
kon ik gelukkig snel aan wennen en vind ik nog
steeds niet erg. De interactie met collega’s mis
ik wel. De reuring en directe input op kantoor
is een gemis. Het was een vreemd jaar met
vele gezichten, laten we snel de blik richten op
2021 en betere tijden.

Wim de Kruijf
Consultant
Gertjan van de Groep
Managing Director

Deze situatie is niks voor mij. Ik ben een teamplayer pur sang.
Natuurlijk houden we alles zeer goed draaiende met digitale
middelen, maar ik mis het om zo even naar een collega te lopen en
direct af te stemmen, de drukke lunch en de heerlijke humor aan
tafel. Desondanks hebben we 2020, met alle beperkingen, toch tot
een succes gemaakt. Ik ben ongelofelijk trots op het hele team hoe,
toen we een dip te verwerken kregen, de schouders eronder gingen én
blij met de support die ik kreeg toen ik zelf het virus had opgelopen.
Laat teamplay in 2021 weer excelleren!
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Dominique Hommes
Marketing & Communicatie
Specialist

2020 was een jaar van hollen of stilstaan.
Tijdens de eerste lockdown werden we
geconfronteerd met opdrachten die on-hold
werden gezet of werden afgebroken, de periode
erna kenmerkt zich daarentegen weer als een
fase van herstel. De uitgestelde opdrachten
werden weer opgestart en dit zorgde voor
een mooie tweede helft. Mijn persoonlijke
hoogtepunt was de training die ik volgde
bij Management Drives. Als gecertificeerd
Management Drives Consultants testten we
diverse MT’s en bespraken we de resultaten om
deze teams succesvoller te laten opereren.

Laatst las ik een interview met George Clooney
(ben fan) en daar kon ik me wel in vinden:“This
has been a crappy year for everyone. Started
badly and ran badly all year along, until
recently…”. Hij doelde op de exit van Trump.
Ik denk dat dat mondiaal gezien toch wel het
hoogtepunt is geweest van 2020. Corona kreeg
hem er niet onder, uiteindelijk de Amerikaanse
democratie wel. En verder ben ik privé gewoon
erg blij geweest dat mensen in mijn familie en
omgeving gezond gebleven zijn. So far so good.
Kom maar op met de vaccinaties in 2021!

Karin Bakker
Research Consultant
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Bert-Jan de Visser
Director

2020 was een heftig jaar met een donker
virus boven ons. In het begin voel je een soort
onmacht maar al gauw is het ook een kwestie
van: let’s learn to deal with it! Dit gaat gepaard
met de nodige uitdagingen, ook voor diegenen
die via ons in een nieuwe baan stappen. Maar
dit weerhoudt men er gelukkig niet van om de
volgende stap te maken. We moeten door met
elkaar! Voor iedereen geldt: blijf de verbinding
met elkaar zoeken, zowel in je werk als privé.
Wees er voor elkaar, maak tijd en plan in, ook
een luisterend oor op afstand betekent veel!

Het is net als met klussen: goed gereedschap is
het halve werk. Dat geldt ook voor thuiswerken:
met de juiste hulpmiddelen is het prima te
doen. Maar een volwaardige vervanging is het in
ons geval niet, ik mis o.a. de (al dan niet ferme)
handdruk bij binnenkomst en de non-verbale
communicatie. Wat ik ook mis is de mate van
betrokkenheid bij de opdrachten van mijn
collega’s. Ongemerkt deel je normaal naast
het reguliere overleg veel informatie bij het
koffieapparaat en dat valt nu grotendeels weg.
Dat is toch een stuk van onze teamspirit.

Mia Dingemans
Management Assistente
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Ook het feit dat mijn vrouw en ik onze zoon
en schoondochter niet kunnen zien, omdat
zij in Zuid-Duitsland wonen, is bijzonder
vervelend. De gezamenlijke vakantie in Japan
is gecanceld. Maar: we zijn allemaal gezond,
en dat is het belangrijkste.

Bauke Wolters
Senior Consultant

Waarschijnlijk is “bewogen” een van de meest
gebruikte woorden voor 2020. We kunnen het
herinneren als dat jaar waarin de wereld tot
stilstand kwam, toch zal ik het ook herinneren
als het jaar waarin je werd teruggeworpen op je
gezin en naaste bekenden. Dit was gelukkig de
meeste tijd een goede ervaring.

Jan Willem Houtman
Senior Consultant

Ik werk inmiddels al meer dan 20 jaar bij Van
de Groep & Olsthoorn. Bijna dagelijks ontving
ik kandidaten en opdrachtgevers, behandelde
vele telefoontjes en beet me vast in alle
voorkomende secretariaatswerkzaamheden.
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Een jaarverslag leidt altijd tot een terugblik. En
wát was 2020 een jaar! Voor mij was het een
belangrijke stap om thuis te werken, iets wat ik
niet graag doe; ik vind het fijn om in een groep
te werken en van elkaar te leren.

Plots thuis moeten werken door corona en
persoonlijke overbelasting was een grote
omslag. Ik heb geen schoolgaande kinderen
meer dus mijn thuiswerkplek is een rustige.
Gelukkig kon ik snel mijn draai vinden in de
nieuwe situatie.

Anco de Graaf
Senior Consultant

Ook zie ik 2020 als een leerzame periode, omdat
bestaande processen heroverwogen moesten
worden en we nieuwe methoden moesten
uitvinden om ons werk te kunnen blijven doen.

2020 was een gek jaar. Ik had er nog nooit van
gehoord, maar communiceren via Teams werd
ineens de standaard. Net zoals thuiswerken
aan de keukentafel en tegelijkertijd lesgeven
aan je kinderen; ik werd een duizend-en-éénpoot.
Maar ik sluit dit jaar af met een mooie mijlpaal
want ik ben 20 jaar in dienst bij Van de Groep &
Olsthoorn!

Ellen van Wijk
Management Assistente
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Monique van Dijk
Research Consultant

2020 heeft veel aanpassingsvermogen
gevraagd: minder op kantoor, minder informeel
contact met collega’s, maar we vonden nieuwe
wegen om te communiceren en bleven zo
toch geïnspireerd. Het jaar bracht ook rust,
met meer tijd voor reflectie en aandacht voor
elkaar. Dat merkte ik ook in het contact met
kandidaten: zij waren gemakkelijker bereikbaar
en de gesprekken waren vaak persoonlijker: we
spraken over thuiswerken, gezin en gezondheid,
en pas in tweede instantie over carrière en een
eventuele volgende stap.

2020 is voor mij één grote mijlpaal; ik heb mijn
opleiding mogen afronden en ben direct daarna
gestart in mijn nieuwe functie als Management
Assistente bij Van de Groep & Olsthoorn.
Ik heb de afgelopen periode veel geleerd van al
mijn collega’s, binnen de functie zelf en ook de
inhoud van Finding Excellence. Dat zal ik het
komende jaar ook blijven doen. Het is superfijn
om binnen dit team deze werkzaamheden uit
te voeren! •
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Judith Pater
Management Assistente

Meer informatie?
neem contact met ons op
Graag vertellen wij u in een persoonlijk
gesprek meer over de mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op via
(0)346 87 00 20 of bezoek onze website:
www.vandegroep.nl

Van de Groep & Olsthoorn
Amersfoortsestraat 78c
3769 AL Soesterberg
T
+ 31 (0)346 87 00 20
E
info@vandegroep.nl
I
www.vandegroep.nl
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