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Hoe worden talentvolle managers (M/V) gezocht en gevonden? De wereld 
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Nederland. Ze moeten veel in huis hebben. Niet alleen kennis en kunde, 
maar ook présence en interculturele sensitiviteit. Hoe is het gesteld met 
hun digitale DNA? Het komt aan op een serie kritische succesfactoren 
voor talent. Van Eijck geeft millennials suggesties om sneller gevonden te 
worden voor managementposities en door te dringen tot de boardroom.   
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Het maken van de 
goede match tussen 
de opdrachtgever en 
de executive voor 
een toppositie vereist 
vakmanschap. 
Eelco van Eijck, managing partner 

van amrop executive search
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Een subtiel en veeleisend 
samenspel om topposities 
in het bedrijfsleven
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Het samenspel tussen opdrachtgever, 
headhunter en kandidaat is cruciaal 
voor een geslaagde executive search. 
Een succesvol triumviraat vergt 
betrokkenheid en inzet van alle partijen. 
Wat betekent dit voor het onderlinge 
rollenspel?

OPDRACHTGEVER, HEADHUNTER & 
KANDIDAAT
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Opdrachtgevers van search-firma’s zijn er in soorten en maten. Tophead-
hunter Eelco van Eijck onderscheidt vier groepen: opdrachtgevers in dienst 
van een multinational, een familiebedrijf, een private equity-firma en een 
publieke instelling. De les die hij alle opdrachtgevers op voorhand meegeeft: 
bereid je voor, leef je in en werk actief samen. ‘Ik verbaas mij bij opdracht-
gevers vaak over hun beperkte voorstellingsvermogen van searchprocessen 
en hun geringe inzet.’

Er zijn uitzonderingen. Een topman die bij een multinational verantwoor-
delijk is voor human resources bijvoorbeeld: ‘Ik zoek een headhunter die 
begrijpt in welke tak van sport wij spelen. Dat is bij ons ingewikkeld want 
onze activiteiten zijn nogal gespreid. De vraag is of zo iemand ons competi-
tieve landschap begrijpt. Snapt hij waar het bedrijf naartoe wil? Waar onze 
uitdagingen zitten? Daarnaast zoek ik een klik met een headhunter. Het 
moet geen arrogant iemand zijn en hij/zij moet voldoende tijd en ruimte 
voor ons hebben.’

Als gezegd: dit is zeker niet de standaardpraktijk. Veel opdrachtgevers gedra-
gen zich laks en tonen zich weinig betrokken. Van Eijck: ‘Soms ben je als 
headhunter meer tijd en energie kwijt aan het achter de vodden zitten van 
opdrachtgevers, vaak commissarissen, dan aan het zoeken, selecteren en 
begeleiden van kandidaten. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van 
een zorgvuldig uit te voeren zoekopdracht.’ 

Een voormalig ceo van een industriële onderneming zei het al in de inlei-
ding van dit boek: ‘We hebben inkoop, – procurement, verheven tot weten-
schap. Maar als het gaat om het inkopen van onze belangrijkste assets, 
namelijk directeuren en managers – zetten we al onze doortimmerde pro-
cedures opzij. Alsof we zand inkopen en dat voor de deur laten storten. Ik 
vind dat bizar.’

Een eerste stap bij een zoekopdracht is draagvlak creëren. De opdrachtgever 
en zijn achterban moeten het eens zijn over de functieomschrijving van de 
rol die moet worden ingevuld en de samenvatting van de selectiecriteria 
daarvan op een scorecard van de kandidaten. Daarnaast dienen opdrachtge-
vers te begrijpen dat kandidaten die worden benaderd doorgaans tevreden 
zijn met de positie die ze op dat moment bekleden. Ze moeten worden ‘los-
geweekt’, hun geesten rijp gemaakt voor verandering. 

Van Eijck: ‘Een opdrachtgever meldt soms doodleuk dat hij bij de aangedra-
gen kandidaat nog de passie mist voor het bedrijf en de vacante rol. Onzin: er 
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was in dit prille stadium hooguit één oriënterend gesprek tussen opdracht-
gever en kandidaat. De laatste moest nog overtuigd worden van de voorde-
len van de nieuwe positie. Juist daar ligt ook een taak voor de opdrachtgever. 
Als headhunter spendeer ik veel tijd en energie om dit duidelijk te maken.’

Een headhunter gaat overigens anders te werk dan een recruiter. De head-
hunter benadert de beste kandidaat, probeert deze los te weken en over 
te halen om een volgende carrièrestap te overwegen, een serie intensieve 
gesprekken aan te gaan om uiteindelijk van positie te wisselen. Een recruiter 
daarentegen plaatst een advertentie, daar reageren mensen op die zoeken 
naar een nieuwe baan. Twee verschillende takken van sport dus, twee ver-
schillende routes. 

Een opdrachtgever die executive search serieus neemt heeft scherpe vragen 
paraat voor de aangedragen kandidaat: Wat kunt u voor ons bedrijf beteke-
nen wat anderen niet kunnen? Wat is de grootste fout die u ooit op het werk 
maakte en hoe loste u het probleem op dat u daarmee veroorzaakte? Wat zou 
uw strategie zijn tijdens de eerste drie maanden in dit bedrijf? Welke drie 
goede eigenschappen heeft u niet? Of: Kunt u een concreet voorbeeld geven 
van de effecten van uw leiderschap waarbij niet zozeer uzelf, maar het team 
of het bedrijf de benefits genoten? 

Daarnaast moet een opdrachtgever gespitst zijn op blunders van de kandi-
daat tijdens een eerste gesprek. Er kan sprake zijn van een slechte voorberei-
ding van de kandidaat of een verkeerd imago op het internet dan wel op de 
social media. Andere beruchte valkuilen zijn een onverzorgd uiterlijk, een 
nonchalante houding en de neiging om wezenlijke vragen onbeantwoord te 
laten. Alle reden voor een opdrachtgever om op zijn qui-vive te zijn. 

Het Perfect Agent Syndroom
Goede Nederlandse bestuurders bepalen wat ze strategisch van 
plan zijn met een divisie of business om vervolgens een mana-
ger te zoeken die past bij de uitgestippelde strategie. Ze zijn op 
hun hoede voor het zogenoemde Perfect Agent Syndroom, een 
term uit de wereld van corporate finance en de agency-theorie. 
Immers, de perfecte bestuurder is in termen van mensbeelden 
de altruïstisch-politieke mens, niet de psychologische, niet de 
sociologische noch de economische mens. De altruïstisch-poli-
tieke mens weet veel macht te verwerven en die macht op een 
onopvallende wijze te gebruiken in het belang van de gemeen-
schap die door de bestuurder wordt gediend. In economische 
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termen: de altruïstisch-politieke mens maximaliseert de doel-
stellingsfunctie van de gemeenschap, de onderneming met 
haar stakeholders, de samenleving; niet zijn of haar eigen indi-
viduele doelstelling. 

Daarbij heeft deze altruïstisch-politieke persoon ook de eigen-
schap dat hij of zij aan een half woord genoeg heeft, hij of zij 
weet wat het belang is van de onderneming, van de gemeen-
schap, en werkt in dat belang. Zij zeuren niet over een afwe-
zige of vage strategie of een verlopen organisatie, ze lossen dit 
op. Zulke personen vertrouw je graag verantwoordelijke posi-
ties toe. Gelukkig zijn er ook zulke personen, bestuurders, met 
deze eigenschap, anders zou er geen sprake kunnen zijn van 
een gezonde samenleving. Welk percentage voldoet aan dit 
altruïstisch-politieke mensbeeld, is niet bekend. Maar omdat de 
altruïstisch-politieke bestuurder verwant is met niveau zes in 
het schema van de morele ontwikkeling van Kohlberg, moe-
ten we ervan uitgaan dat het om een gering percentage van de 
populatie gaat. 

Niveau zes van Kohlberg beschrijft die individuen die in staat 
zijn te zien wat in het belang is van de gemeenschap, ook wan-
neer het gaat om het veranderen van de meest heilige huisjes 
wat betreft regels en gewoontes, waarbij die individuen dat ook 
op een bestuurlijk nette wijze kunnen realiseren, zonder in de 
chaos van revolutie te vervallen. De meeste mensen blijven 
hangen op het niveau van ‘contract is contract’, ‘dat stellen we 
niet ter discussie’ of ‘als jij mijn rug krabt, krab ik die van jou en 
stellen we elkaar geen moeilijke vragen’. Het is dus begrijpelijk 
dat commissarissen in hun taak een goede bestuurder voor de 
onderneming te zoeken, op zoek zijn naar deze perfect agent. 
Het vervelende is echter dat onze altruïstisch-politieke bestuur-
der een neefje of nichtje heeft die de kunst verstaat – daarin al 
of niet getraind door een executive search-bureau – zich op sol-
licitatiegesprekken voor te doen als de gezochte perfect agent, 
maar eenmaal aan de macht zich ontpopt als een manipulatief-
politieke bestuurder, die de persoonlijke macht voor politieke 
doelen aanwendt.

In iets gewijzigde vorm ontleend aan, J. Strikwerda, Bespiegelingen over 

governance, bestuur, management en organisatie in de  

21ste-eeuw (Assen 2014) 
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Een directeur van een governance instituut benadrukt nog eens dat de juiste 
mensen aannemen geen sinecure is: ‘Te makkelijk wordt in kringen van 
commissarissen gezegd: “een goeie vent”. Het is dan zaak om goed in kaart 
te brengen wat dan eigenlijk een goeie vent is – of een goeie vrouw natuur-
lijk. Welke competenties zoek je in deze persoon? Hoe voorkom je dat je al 
vrij snel denkt: inderdaad, een goeie vent. Laten we die maar aannemen. Dat 
laatste gaat soms te makkelijk, ik zie dat ook bij het benoemen van commis-
sarissen. Opdrachtgevers vragen te weinig gestructureerd door.’

Met andere woorden: ‘Kijk goed naar iemands trackrecord. Is het eigenlijk wel 
een goede man/vrouw? Wat is dan zijn/haar bijdrage aan het resultaat tijdens 
eerdere rollen die hij/zij vervulde? Kan hij/zij doorpakken? Is hij/zij in staat te 
verbinden? Natuurlijk, enige relativering is hier gepast: mensen kunnen niet 
alles tegelijk zijn. Maar een kritische houding bij het aanstellen van profes-
sionals op sleutelposities is een minimale vereiste om ellende te voorkomen.’ 

Daarbij komt dat opdrachtgevers van searchprocessen een scherp beeld moe-
ten hebben van de eisen die worden gesteld aan de manager van de toe-
komst. Natuurlijk, het leven moet voorwaarts geleefd worden en kan alleen 
achterwaarts worden begrepen, om met de Deense filosoof Søren Kierkegaard 
te spreken. Deze wisecrack ontslaat commissarissen echter niet van de plicht 
om zich te verdiepen in de competenties die nodig zijn in de  toekomst. 

De manager van de toekomst volgens Eelco van Eijck:
Van Eijck is een veelgevraagd gastspreker, onder meer over het thema 
‘De manager van de toekomst’. Zijn punt is wat zijn de veranderingen in 
de huidige werkomstandigheden en wat wordt van een topmanager ver-
wacht, thans en in de nabije toekomst? Van Eijck komt met de volgende 
visie op leiderschap en de bijbehorende vereisten die een manager in zijn 
bagage moet hebben. Hij benadrukt dat hij daarbij werd gevoed door zijn 
vele gesprekken met leiders voor wie deze thematiek dagelijkse praktijk is. 

Vereiste 1: Omgang met veranderingen
Durf je als leider kwetsbaar op te stellen door aan te geven dat je het 
antwoord op ingrijpende veranderingen niet steeds meteen voorhanden 
hebt. Daarnaast: de bereidheid om via trial and error tot antwoorden te 
komen. Openstaan voor jonge, nieuwe mensen die expert zijn op een 
bepaald gebied. Dus ook: openstaan voor nieuwe routes om tot een oplos-
sing te komen. Maar uiteindelijk wel een eigen oordeel vellen. Een derge-
lijke houding is essentieel. 
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Vereiste 2: Teams smeden
Voetbaltrainer Guus Hiddink was er een meester in, zowel in Seoul in 
2001 als in Londen in 2016. In Seoul kreeg hij te maken met een geheel 
andere cultuur. Niettemin wist hij het landenteam op te stuwen van de 
tachtigste plaats op de FIFA-ranglijst tot halvefinalist tijdens het WK Voet-
bal 2002. Bij Chelsea wist hij van een aantal steenrijke toptalenten één 
team te smeden. 
‘Leiders’ bij bedrijven kunnen doorgaans veel langer met hun team wer-
ken dan voetbaltrainers. In die zin zijn zij duidelijk in het voordeel. Ook 
zij moeten actief investeren in het smeden van een topteam. In het gun-
stigste geval ontstaat wat wel wordt genoemd de shadow of the leader: een 
topman met een kwalitatieve uitstraling die op basis van zijn gezag als het 
ware boven de organisatie staat, maar er tegelijkertijd deel van uitmaakt.

Soms stijgt een team boven zichzelf uit. Iedereen schijnt dan één te zijn 
met iedereen en de belangen van de enkeling lijken ook die van het team 
te zijn. Het is een gevoel van complete identificatie, van radicale eenheid. 
Sociologen spreken van een unio mystica. Dit verschijnsel doet zich ove-
rigens niet alleen voor op de werkvloer, maar ook op het muziekpodium, 
bij religieuze gemeenschappen of patriottische manifestaties.  

Vereiste 3: Medewerkers inspireren
Anderen inspireren is voor leiders een lastige opdracht die dagelijks hun 
aandacht vraagt. Bij succesvolle leiders herkent Van Eijck een duidelijk 
patroon waarbij zes elementen terugkomen:
•  Medewerkers en teams op een positieve manier permanent uitdagen 

door goede vragen te stellen en ze te attenderen op alternatieven.
•  Innovatie stimuleren door mensen vrijheid te geven en (financiële) 

middelen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en uit te proberen.
•  Verrassen binnen de uitgezette strategische koers zonder daarvan af te 

wijken en ook zelf met verrassende initiatieven komen die medewer-
kers enthousiast maken.

•  ‘Hard work, great fun’: op gepaste momenten stilstaan bij behaalde suc-
cessen en deze met elkaar vieren.

•  Op authentieke en aanstekelijke wijze passie uitstralen en zorgen dat 
er geen moment is dat medewerkers twijfelen of de leider zelf nog wel 
gelooft in de uitgezette koers.

•  Koersvast zijn: van een leider wordt verwacht dat hij bijstuurt waar 
nodig en zorgt dat alle activiteiten gericht zijn op het afgesproken 
hoofddoel. Soms leidt dit tot impopulaire maatregelen dit iedere wel-
denkende medewerker uiteindelijk zal begrijpen. 
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Vereiste 4: Reverse coaching 
Investeer in jouw digitale DNA. Neem een jong iemand – een gisse twin-
tiger – in de arm als coach op het vlak van de social media en digitale 
ontwikkelingen, iemand die de problematiek goed weet over te brengen. 
Spreek af op regelmatige basis en vergewis je terdege van de mogelijkhe-
den en de valkuilen van het digitale tijdvak. 

Vereiste 5: Touchpoint marketing 
Traditionele marketing was boodschappen zenden via diverse kanalen, 
waaronder radio, televisie en gedrukte media. Inmiddels zijn de digitale 
media niet meer weg te denken. McKinsey maakte in 2016 duidelijk dat 
een klant zijn beeld van een merk opbouwt tijdens diverse momenten 
waarin hij in contact is met een bedrijf, het product of de dienst. Deze 
touch point marketing is steeds belangrijker geworden.

In hoofdstuk 5 zal blijken dat de huidige informatie-economie veel vraagt 
van het verandervermogen van organisaties, managers, bestuurders en 
toezichthouders. Immateriële activa zijn in de 21ste eeuw sterk in opmars, 
denk aan menselijk kapitaal (kennis, vaardigheden), informatiekapitaal 
(systemen, netwerken) en organisatiekapitaal (leiderschap, teamwork). Dit 
betekent dat headhunters zich permanent moeten bijscholen, willen ze 
deze ontwikkelingen kunnen blijven volgen en de effecten ervan op hun 
merites beoordelen.

Elk moment van contact is onderdeel van touch point marketing. Mana-
gers moeten daar een scherp oog voor hebben bij klantoriëntatie, tijdens 
bedrijfsprocessen en op andere momenten. Hoe worden mensen bij de 
receptie ontvangen? Hoe worden klanten telefonisch te woord gestaan? 
Wat voor e-mails ontvangen ze? Hoe worden offertes gepresenteerd? Al 
deze momenten zijn bepalend voor de manier waarop de klant aankijkt 
tegen de onderneming. 

TYPEN OPDRACHTGEVERS
Bij beursgenoteerde bedrijven houdt de raad van commissarissen (RvC) 
toezicht op de strategie van het bestuur, inclusief het personeelsbeleid. Dit 
betekent dat formeel aan de toezichthouders is voorbehouden het selecte-
ren, beoordelen, belonen en ontslaan van bestuurders en het zorgen voor een 
opvolgingsplan, respectievelijk het voordragen van personen aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders voor benoeming tot bestuurder of ontslag. 
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In de Nederlandse Corporate Governance Code van eind 2016 staat: ‘De RvC 
draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen 
en herbenoemen van bestuurders en commissarissen en voor een gedegen 
plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteit-
beleid. Het functioneren van het bestuur en de RvC als collectief en het 
functioneren van individuele bestuurders en commissarissen wordt regel-
matig geëvalueerd.’ (Principe 2.2)

Nog niet zo lang geleden waren commissarissen sigaren rokende blanke 
mannen met grijs haar. Deze ‘sigaristen’ schoven kandidaten naar voren 
uit hun old boys network en getuigden van een Hollandse regentenmentali-
teit. Dat wil zeggen: ze hielden toezicht in beslotenheid en met een zekere 
afstandelijkheid. Hun macht had, zoals we eerder zagen, de neiging om een 
zekere vanzelfsprekendheid aan te nemen. In het slechtste geval hield hun 
aanpak het midden tussen taoïsme en laissez-faire. Ze keken vooral in de 
achteruitkijkspiegel. 

Hoewel netwerken van de topelite nog altijd hecht zijn, wordt inmiddels 
scherper gekeken naar de gewenste profielen van individuele leden van de 
raden van commissarissen. Daarbij staat de toekomst van de vennootschap 
en haar specifieke karakter centraal. Ook wordt gestreefd naar meer diver-
siteit onder de toezichthouders, diversiteit in nationaliteit, leeftijd, geslacht 
en achtergrond. Hun functioneren wordt regelmatig geëvalueerd – zo wil 
althans hun jongste versie van de Nederlandse Corporate Governance Code.

‘Klassieke selectiecriteria commissarissen nog steeds dominant’
Klassieke competenties als bestuurlijke ervaring, netwerk in 
Nederland, financiële kennis, operationele ervaring en juridi-
sche kennis blijken nog steeds dominante selectiecriteria te zijn 
voor het aantrekken van commissarissen, ondanks de vraag 
naar andere kwaliteiten. Dit bericht publiceerde Accountant.nl 
in juli 2018 op zijn website.
Het online platform van de Koninklijke Nederlandse Beroeps-
organisatie van Accountants (NBA) baseerde zich op een recent 
benchmarkonderzoek van accountants- en adviesorganisatie 
Grant Thornton. Op competenties als marketing, ICT en tech-
nologische kennis wordt nog altijd weinig geselecteerd. Op deze 
gebieden geven commissarissen, directeuren en secretarissen 
van de raden van commissarissen (RvC’s) echter al jarenlang 
aan dat verbetering zeer wenselijk is. 
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Commissarissen hebben volgens Grant Thornton nog steeds 
een duidelijke voorkeur om op deze gebieden externe expertise 
in te huren. Bart Jonker, partner bij Grant Thornton: ‘De vraag 
is of dat altijd, en zeker ten aanzien van genoemde kennisgebie-
den, een juiste keuze is. Een wijziging in de samenstelling van 
de RvC lijkt, gezien het langdurige karakter van de verbeterwen-
sen, meer voor de hand te liggen.’
Een belangrijke verbeterwens van de commissarissen betreft 
het meer uitgebalanceerd zijn van de richtlijnen voor het aan-
stellen van commissarissen, met meer aandacht voor kansen en 
bedreigingen. Jonker: ‘De indruk bestaat dat er verhoudingsge-
wijs te veel nadruk is gelegd op sectorkennis en -ervaring. Hier-
door bestaat het gevaar dat sectorblindheid wordt gestimuleerd. 
Uit het oogpunt van risicobeheersing is dat een onwenselijke 
situatie.’
Eerder verscheen op het online platform van NBA een oproep 
van Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW. 
Volgens hem moet er binnen de RvC’s meer ruimte worden 
geboden aan afwijkende inzichten, ervaringen en deskundig-
heid. Ook zouden er vaker mensen met een andere achtergrond 
moeten worden aangetrokken. De Boer constateert dat er in de 
laatste jaren enorme slagen zijn gemaakt. ‘Maar er blijft werk 
aan de winkel om verder te professionaliseren en cultuur een 
belangrijkere plaats te geven.’
Een idee is om vaker jonge medewerkers een voordracht te laten 
houden voor de raad van commissarissen, aldus De Boer. Juist 
nu de wereld in rap tempo digitaliseert en globaliseert, is het 
volgens hem belangrijk dat zaken bij bedrijven vanuit verschil-
lende kanten worden bekeken.

Bij multinationals duren searchprocessen soms wel drie tot vijf maanden. 
Het is niet altijd duidelijk wie uiteindelijk de knoop doorhakt, wel dat er 
draagvlak moet zijn onder diverse stakeholders, onder wie de aandeelhou-
ders en bestuurders. De kandidaat moet doorgaans vele stations passeren 
voor gesprekken en interviews. Het is aan het searchbureau om dit proces 
strak te regisseren zodat de snelheid erin blijft. Een intensieve en tijd rovende 
bezigheid. 

Soms gaat het in de slotfase mis. Van Eijck herinnert zich een Iraanse droom-
kandidaat voor een marketingfunctie. Alle betrokkenen waren  laaiend 
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enthousiast. De vrouw, die een sterke eigen mening had, eindigde na het 
assessment hoger dan de target group. Haar laatste horde was een gesprek 
met een bestuurder, een notoire charmeur. De kandidaat was daar niet van 
gediend en de bestuurder sprak vervolgens zijn twijfel uit. Het wrange was 
dat andere betrokkenen hem blind volgden terwijl zijn oordeel niet op feiten 
maar op emoties was gebaseerd. Het maakt nog eens duidelijk waartoe peer 
pressure kan leiden. 

Familiebedrijven met een goede governancestructuur pakken zaken soms 
voortvarender aan. Bij hen kan een searchproces in acht weken rond zijn. 
Van Eijck: ‘Dit soort bedrijven maakt keuzen op basis van inhoud, emoties 
schuiven ze zoveel mogelijk terzijde. Ik heb daar goede ervaringen mee, er 
wordt daar sneller geschakeld. Ook bij familiebedrijven is het van belang 
alle betrokkenen bij de start van de zoekopdracht op één lijn te krijgen. Ik zit 
soms een uur bij de vergadering van de commissarissen om de profielschets 
en de scorecard in detail door te spreken.’

Toch stellen familiebedrijven de opvolging van de directeurgrootaandeel-
houder soms te lang uit – een klassiek probleem. Voor succesvolle dga’s lijkt 
het afscheid van het bedrijf iets wat het midden houdt tussen euthanasie 
en castratie. Psychiater Theo Compernolle noemt in zijn gids voor familie-
bedrijven enkele factoren die daar debet aan zijn. Een headhunter kan hier 
met geduld, een luisterend oor en een dosis empathie wonderen verrichten. 

Scheiden doet lijden
• Vrees voor de kwaliteiten van de opvolger
• Vrees voor een verkeerde keuze
• Vrees voor pensionering
• Vrees voor machts- en statusverlies
• Vrees om niet onmisbaar te zijn
• Vrees voor conflicten
• Vrees voor de dood.

Van Eijck werkt ook voor een derde groep opdrachtgevers: private equity-
firma’s. Dat zijn ondernemingen die buiten de beurs om financieel in bedrij-
ven participeren. Zijn voorkeur gaat uit naar die firma’s die in een tijdspanne 
van vijf à tien jaar aan iets constructiefs willen bouwen: ‘Dit zijn goede 
opdrachtgevers. Soms gaan ze zelf op zoek naar kandidaten en een enkele 
keer hebben ze tijdens hun talentenjacht een lucky shot. Regelmatig schake-
len ze echter executive search-bureaus in om uit een reeks kandidaten een 
keuze te kunnen maken.’ 
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Volgens Van Eijck zijn goede private equity-firma’s, vaak geschraagd door 
familieholdings, in toenemende mate uit op langetermijnrelaties met exe-
cutieve search-bedrijven. Ze investeren dan echt in samenwerking. ‘De beste 
private equity-bedrijven spreken eerst met ons om de eisen aan toekomstig 
leiderschap in kaart te brengen. Dus nog voordat ze besluiten te participeren 
in een onderneming. Met andere woorden: naast hun boekenonderzoek (due 
diligence) besteden ze veel aandacht aan hun investering in human capital.’ 

Een directeur van een governance-instituut bevestigt dit: ‘Het selectie proces 
verloopt doorgaans goed bij private equity. Investeringsmaatschappijen 
nemen zelf vaak de lead. Ze doen er alles aan om een organisatie op orde te 
krijgen en succesvol te maken en realiseren zich dat selectie van de top cru-
ciaal is. Deze partijen zijn daar echt op gericht want ze zitten erin met eigen 
geld. In dat opzicht zijn er overeenkomsten met familiebedrijven.’ 

Ten slotte is er de categorie opdrachtgevers verbonden aan instellingen 
en organisaties in de publieke sector. Dit zijn vaak leden van de raad van 
toezicht of bestuur. Ook de ondernemingsraad beslist veelal mee. Search-
processen lopen hier anders dan bij beursgenoteerde bedrijven waar aan-
deelhouders en de werking van de kapitaalmarkt een dominante rol spelen. 
In de non-profitsector ontbreken deze krachten en gelden andere waarden, 
worden andere afwegingen gemaakt. Dit vereist van headhunters een andere 
ervaring en expertise.

De culturele sector bijvoorbeeld kent een eigen governancecode met eigen 
principes voor bestuur en toezicht. Daarin staat onder meer: ‘De raad van 
toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en 
ontslag van het bestuur. Bij het vervullen van (artistieke) bestuursfuncties 
laat de raad zich extern adviseren.’ Zo zijn er ook eigen governancecodes 
voor andere (semi)publieke sectoren, waaronder onderwijs en zorg. 

Tot slot een permanent aandachtspunt: een opdrachtgever die laat in het 
searchproces opeens een kandidaat uit eigen achterban naar voren schuift, 
brengt een headhunter in grote problemen. Vaak blijkt de gepousseerde kan-
didaat niet of bij lange na niet aan de vereiste selectiecriteria te voldoen. De 
scorecard van de headhunter laat dit dan onverbloemd zien. Een ongemak-
kelijke situatie die de headhunter moet oplossen.
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AFSPRAKEN
Bij grotere bedrijven zijn headhunters doorgaans gehouden aan strakke spel-
regels, zoals we in hoofdstuk 3 zagen. In ruil voor de nodige opdrachten 
dienen ze af te blijven van de top honderd in het bedrijf van de opdrachtge-
ver. Met andere woorden: dit contingent is ‘off limits as headhunting grounds’. 
Deze no touch-clausule leidt voor medewerkers in het tweede en derde eche-
lon vaak tot jarenlange stilstand op de carrièreladder. ‘Ik kom hier niet meer 
weg’, is dan een veelgehoorde kreet.

Soms vragen opdrachtgevers een headhunter om een non disclosure agree-
ment te tekenen. Van Eijck heeft daar geen moeite mee. Headhunters komen 
veel aan de weet over de organisaties waarvoor ze werken. Er wordt bedrijfs-
gevoelige informatie gedeeld. Naarmate een opdrachtgever bereid is meer te 
investeren in de een headhunter en zijn researchteam, dan kan hij betere 
kandidaten voor vacante posities verwachten.
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Ook zijn er afspraken over tarieven en facturen. Het startpercentage is 
gemiddeld 33 procent van het eerste jaarsalaris van de aangedragen execu-
tive (vast plus variabel). De executive search-sector kent drie manieren om 
zich te laten betalen. Ten eerste een vast bedrag gefactureerd in een aantal 
tranches, gerelateerd aan het searchproces. Bijvoorbeeld een derde bij aan-
vang, een derde bij de presentatie van de kandidaten en een derde bij rekru-
tering. Een tweede optie: een percentage gekoppeld aan het uiteindelijke 
salaris van de executive, te factureren in twee tranches. 

Optie drie is no pay no cure. Van Eijck heeft daar moeite mee. ‘We doen het 
grootste deel van ons werk voordat het contract tussen opdrachtgever en 
kandidaat is getekend: functieprofielen schrijven, een zoekstrategie uitstip-
pelen, kandidaten benaderen, losweken, interviewen en dat alles voordat 
de opdrachtgever één kandidaat heeft gezien. We doen dat met uitstekende 
teams. Deze mensen moeten ook betaald worden. Bij de benzinepomp 
betaalt de automobilist ook vooraf.’

Hij vervolgt: ‘Het heeft mijn voorkeur om aan het begin van een nieuwe 
opdracht meteen duidelijk te zijn over het tarief. Ik zeg dan: “Dit ben je kwijt 
voor het hele searchproces.” Het betreft een vast bedrag, verdeeld over drie 
of vier fasen. Als je goed werk levert, is men bereid om daarvoor te betalen. 
Je moet natuurlijk wel duidelijk toegevoegde waarde laten zien. De beta-
lingsmoraal is over het algemeen uitstekend, ik heb nooit problemen.’ 

Zoals we zagen in hoofdstuk 3 bestaat de strategie van een ervaren headhun-
ter uit een serie weloverwogen stappen. Sleutelmomenten in dat proces zijn 
de briefing door de opdrachtgever, het opstellen van de selectiecriteria voor 
de gezochte kandidaat, een omzichtige talentenjacht het aandragen van de 
kandidaten (longlist en shortlist) en het begeleiden van de door de opdracht-
gever aangestelde kandidaat (onboarden). Het is een subtiel proces voorzien 
van checks and balances.

Een benoeming van een kandidaat is geen garantie voor succes. ‘Mismat-
ches kunnen er altijd zijn’, zegt Van Eijck. ‘Bij een chirurg loop je ook het 
risico dat de operatie mislukt.’ Hij maakt opnieuw een vergelijking met de 
advocatuur: ‘Als je een zaak wilt winnen, kies je de beste advocaat. Zo is het 
ook gesteld met het selecteren van een headhunter: zorg dat je de juiste per-
soon vindt, iemand die zich tot het uiterste inspant voor een juiste match. 
Het gaat om bewezen kwaliteit, inhoud en succes.’
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Opmerkelijk is dat de sector executive search geen klachtenloket kent voor 
opdrachtgevers noch een ombudsman. Wellicht nog opmerkelijker dat 
opdrachtgevers daar zelden of nooit om vragen terwijl zij substantiële bedra-
gen op tafel leggen voor searchfirma’s. Andere beroepsgroepen – accoun-
tants, advocaten – hebben wel een aanspreekpunt voor cliënten die zich 
onheus bejegend voelen. Zo’n voorziening zou bij headhunters evenmin 
mogen ontbreken. 

Hoe doen anderen het? De Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van 
Accountants (www.nba.nl) vermeldt onder het kopje ‘kwaliteitsbevordering’ 
een rubriek klacht- en tuchtrecht. De Nederlandse Orde van Advocaten leidt 
de bezoeker van haar site (www.advocatenorde.nl) eveneens in één muisklik 
naar ‘toezicht en tuchtrecht’. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(www.knb.nl) doet dat ook (‘klacht over een notaris’). Hier is voor head-
hunters dus nog winst te behalen. 

Aandachtspunten voor opdrachtgevers van searchprocessen:
• Start met het selecteren van de juiste, capabele headhunter.
• Zorg voor een adequate informatie-uitwisseling
• Maak duidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de search 
• Geef een scherp profiel van de gewenste kandidaat
• Sta open voor ideeën buiten het bestaande denkkader
• Vraag om regelmatige updates en voortgangsrapportages. 

KANDIDATEN 
Ook kandidaten verschillen onderling, net als opdrachtgevers. Van Eijck: 
‘Een aspirant-chief financial officer is doorgaans introvert en feitelijk. Hij 
stelt meteen de juiste vragen over de vacante positie. De inhoud van het 
gesprek is meestal goed, de emotie eromheen vaak minder. Salesmanagers 
daarentegen zijn extravert, minder feitelijk. Ze zijn rap van de tongriem 
gesneden. Als headhunter moet je bedacht zijn op het doorprikken van vele 
ballonnen.’

Van Eijck krijgt soms 25 aanvragen per week van kandidaten die hem willen 
spreken. Het is voor hem onmogelijk om al deze verzoeken te honoreren. 
Hij is gespitst op kandidaten met een bèta achtergrond en met empathisch 
vermogen. Ze moeten voor een goede balans wel omgeven zijn door mede-
werkers met een alfa- of gamma-achtergrond. Ook dat is diversiteit. ‘Een 
business draait om cijfers en grote hoeveelheden data. Het bedrijf moet 

http://www.nba.nl
http://www.advocatenorde.nl
http://www.knb.nl
http://www.knb.nl
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gestructureerd worden om financieel gezond te blijven. Moeilijke beslissin-
gen horen daarbij.’

Toch is het felbegeerde gymnasium- -diploma volgens Van Eijck geen garan-
tie voor succes. Integendeel: ‘Gymnasiasten hebben veelal enorme cog-
nitieve kwaliteiten, dat staat buiten kijf. Maar het aandeel hoogbegaafde 
kandidaten met faalangst is aanzienlijk. Sommige pundits zwalken bij het 
maken van de juiste loopbaankeuze; anderen hebben er soms moeite mee 
om zich in te leven in personen en situaties.’ Uit onderzoek van de Leonardo 
Stichting blijkt dat slechts een kleine twintig procent van alle ‘hoogbegaaf-
den’ als student aan een universiteit de eindstreep haalt. 

Hij benadrukt dat juist een carrièrestart heel belangrijk is voor het ver-
dere verloop van een werkzaam leven. De bekende corporates – AkzoNobel, 
DSM, Procter & Gamble, Shell, Unilever, maar ook bekende adviesfirma’s als 
Boston Consulting Group en McKinsey – leggen de lat voor het selecteren 
van hun personeel hoog. 

Van Eijck: ‘Als ik kandidaten krijg die bij een van deze bedrijven gewerkt 
hebben, zit het meestal wel goed met hun opleiding en de eerste carrière-
stappen. Ze hebben doorgaans de betere universiteiten doorlopen. Toch blijf 
ik mij ervan bewust dat ook in deze groep afvallers zitten tijdens de moei-
zame weg naar de boardroom.’ 

Waar letten headhunters op?
•  Kwaliteit van opleiding en educatie
•  Kwaliteit van bijscholing en werkervaring
•  Behaalde resultaten
•  Mobiliteit en progressie in de loopbaan
•  Vaardigheden op basis van competenties
•  Charisma
•  Eerlijkheid, integriteit, persoonlijke waarden, referenties
•  Emotionele intelligentie
•  Breedte van ervaring en interculturele sensitiviteit

Bron: Nancy Garrison Jenn, Headhunters and how to use them (Londen 2006). 

Hoe zit het met cv’s van kandidaten? Een curriculum vitae met veel tekst is 
volgens van Eijck uit den boze. ‘Dergelijke cv’s verraden dat kandidaten niet 
in staat zijn om hun profiel als professional kort en bondig te formuleren. 
Dat belooft niet veel goeds voor het presenteren en rapporteren bij het run-
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nen van een business. Een cv moet gestructureerd zijn met bullet points. Er 
dient een duidelijke relatie te zijn tussen verantwoordelijkheden en resulta-
ten. Relevante casuïstiek mag daarbij niet ontbreken.’

Van Eijcks voorbeeld en inspiratiebron voor het ontwerpen van een model-
cv is een global head of research van een grote search-firma in Londen – het 
Verenigd Koninkrijk is na de VS de grootste markt voor executive search. 
‘Waarom zou ik dat veranderen? Goed kopiëren is ook intelligent. Ik ano-
nimiseerde een door haar geadviseerd cv. De ceo van mijn voorbeeld-cv is 
Dagobert Duck, hoofd van de Duck Bank. (Zie appendix bij dit hoofdstuk.) 

De opzet van het cv is overzichtelijk: de kandidaat omschrijft in enkele 
regels de essentie van wie hij is; dan volgen vier bullets met belangrijke 
bereikte successen of resultaten uit zijn loopbaan; deze bullets gaan over in 
zes kerncompetenties; vervolgens een beknopte beschrijving van zijn hui-
dige of voorlaatste functie en taken – compleet met verantwoordelijkheden 
en resultaten; dan de belangrijkste opleidingen en ten slotte iets persoon-
lijks. Alles op een dubbelzijdig af te drukken A4. 

Veel kandidaten hebben de neiging om hun cv op te poetsen. Van Eijck: 
‘Liegen ruïneert je professionele leven. Ik kan nooit voorkomen dat mensen 
het doen. Maar ik kan 95 procent van het cv afdekken met doorvragen en zo 
nu en dan plotseling een zijstap maken. Iemand die schrijft dat hij een fer-
vent bioscoopbezoeker is en zijn laatste film niet spontaan kan opnoemen 
valt natuurlijk meteen door de mand.’

‘Gelukkig hebben wij headhunters vele checkpoints: het intakegesprek, het 
interview, het assessment, het gesprek bij de opdrachtgever en de referenties. 
Nederland is klein: soms komt “via via” nog extra informatie over de kandi-
daat binnen.’ De les voor kandidaten die succes willen: houd het bondig en 
bereid casuïstiek voor. Zet gestructureerd enkele voorbeelden uit het werk-
verleden uiteen, compleet met opdracht, aanpak en resultaat. 

Doodzonden op cv’s:
Een loopje met de waarheid nemen inzake:
• redenen van vertrek uit vorige banen
• beschikbare vaardigheden en behaalde resultaten
• toebedeelde verantwoordelijkheden in functies 
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INTELLECTUELE ARMOEDE
Twee factoren die een bedreiging kunnen zijn voor een goed curriculum 
vitae zijn de afbraak van het Nederlandse onderwijssysteem en de stress-
volle gang van zaken op de werkvloer van veel bedrijven en instellingen. 
Beide factoren kunnen leiden tot problemen bij het beklimmen van de eer-
ste sporten van de carrièreladder. Een valse start in de private of publieke 
sector misstaat op elk cv. 

In het voorjaar van 2018 verscheen een alarmerend rapport van de Inspectie 
van het Onderwijs, nota bene zelf onderdeel van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen. De teneur: het Nederlandse onderwijs 
glijdt – anders dan in omringende landen – langzaam af. Scholieren lezen 
en rekenen slechter dan hun ouders. Ook beter presterende leerlingen doen 
het minder goed. Het rapport deed veel stof opwaaien. 

Wat betekent dit voor de toekomstige arbeidsmarkt? De toezichthouder zelf 
waagde zich niet aan een antwoord op deze prangende vraag. De reacties op 
het rapport liepen uiteen. Sommige waarnemers schetsten een somber beeld 
van de staat van het onderwijs; anderen zagen ook kleine lichtpuntjes. Hol-
lands Maandblad van april 2018 beschrijft in een scherp artikel de gevolgen 
van de veranderingen in de afgelopen decennia:

‘Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 volgde een cascade van 
onderwijshervormingen: middenschool (mislukking), basisvorming (echec), 
studiehuis (fiasco), Tweede Fase (catastrofe), competentiegericht leren (cata-
clysme), en dan nog het debacle van het VMBO waarvoor de prima func-
tionerende mavo werd geofferd alsook de outputfinanciering in het hoger 
onderwijs, die misschien wel de moeder van alle neergang is.’

Voor Hollands Maandblad is wel duidelijk wat er achter de door de inspectie 
gemelde ‘neergang’ schuilgaat. Volgens het blad resulteert het afglijden van 
het onderwijs in een zonderlinge cocktail van een krimpende culturele hori-
zon, intellectuele kaalslag, sociale onrust en persoonlijk geluksgevoel (een 
van de vijf Nederlanders zegt ‘happy’ te zijn). De auteur van het artikel ver-
baast zich over het gemak waarmee de snel slinkende geletterde bovenlaag 
buigt voor deze ontwikkelingen:

‘We weten dat het hoger onderwijs de ogen heeft gesloten voor het feit dat 
misschien wel de helft van de studenten geen begrijpelijk Nederlands kan 
schrijven, zoals een ieder merkt die scripties leest of meeleest. En we weten 
ook van de woekering der bullshit-banen om al die half geschoolden een 
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dagbesteding te geven als verandermanager, inspiratiecoach of cultuurmar-
keteer.’ Al met al geen aanlokkelijk perspectief. 

Piet de Rooy publiceerde in het voorjaar van 2018 Een geschiedenis van het 
onderwijs in Nederland. Deze emeritus hoogleraar geschiedenis is milder 
gestemd. Hij stelt vast dat grootschalige vernieuwingen niet brachten wat 
ervan werd verwacht. Ook het politieke debat in de Tweede Kamer getuigt 
volgens hem van weinig visie. De Rooy hekelt de ‘stalen ring’ van parti-
culiere adviesbureaus en interim-managers die zich met het onderwijs 
bemoeien: ‘een ondoordringbare jungle’. 

Hij wijst weliswaar echter ook op OESO-rapporten waarin, in bijzinnen, valt 
te lezen dat de resultaten niet slecht zijn, dat het onderwijs op een hoog 
niveau staat, zo niet tot het beste van de wereld behoort. Volgens de histori-
cus is het niet nodig dat steeds meer jongeren per se hoger onderwijs volgen: 
‘Scholing is voor een deel statusgedreven: ik heb meer opleiding dan jij. 
Deels is het de valse verwachting dat de arbeidsmarkt dit vergt, maar voor 
veel functies is hoger onderwijs niet nodig.’ 

PRESTATIEDRUK EN STRESSVERSCHIJNSELEN
Eenmaal uit de collegebanken volgt de uitdaging van de 24-uursecono-
mie met volle e-mail-boxen, lange to-do-lijstjes, een overload aan informa-
tie, overvolle werkweken, conflicten met het thuisfront et cetera. Slechte 
managementpraktijken kunnen leiden tot stress met als gevolg chronische 
aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, stofwisselings problemen, 
depressie, burn-out of erger. 

Op de werkvloer valt veel te verbeteren, weet Jeffrey Pfeffer, hoogleraar aan 
Stanford Graduate School of Business. Hij schreef er een provocerend boek 
over getiteld Dying for a paycheck. Zijn centrale boodschap: ‘The workplace is 
killing people and nobody cares.’ Zijn inzichten zijn grotendeels gebaseerd op 
Amerikaanse gegevens, maar de verschillen met West-Europa zijn dermate 
klein dat de inzichten ook voor ons nuttig kunnen zijn.

Pfeffer laat de alarmbellen luid rinkelen. Hij beweert dat iemand niet actief 
hoeft te zijn in een kolenmijn, op een booreiland, in een chemische fabriek 
of in de bouw om geconfronteerd te worden met een werkomgeving die 
giftig is en vernietigend voor de gezondheid. Want tegenwoordig zijn banen 
van witte boorden vaak minstens even stressvol en ongezond als die van 
blauwe boorden. 
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Pfeffer staaft zijn inzichten met verhalen over werknemers die overbelast 
zijn. De auteur waarschuwt dat onverbiddelijke functie-eisen het huwelijk 
van de werknemer, en de relatie met zijn kinderen in gevaar kunnen bren-
gen. Hij komt met cijfers van het American Institute of Stress dat berekende 
dat stress op het werk Amerikaanse werkgevers jaarlijks $ 300 miljard kost. 
De kosten voor het US Health Care System bedragen minstens $ 200 miljard. 

Niet alleen werknemers zijn de dupe van schadelijke managementpraktij-
ken die hen ziek maken en soms zelfs tot de dood leiden. Pfeffer stelt dat 
deze ongezonde werkomgeving ook de prestaties en de winstgevendheid 
van bedrijven en organisaties remmen. ‘Te veel organisaties dulden manage-
mentpraktijken die noch de belangen van werknemers noch die van werk-
gevers dienen.’ Met andere woorden: een omgekeerde win-winsituatie. 

De feiten zijn volgens Pfeffer ontluisterend. In de VS worden jaarlijks overlij-
densgevallen toegeschreven aan een schadelijke werkomgeving. Deze vergt 
$ 180 miljard aan bijkomende uitgaven voor zorgkosten, circa 8 procent van 
de totale uitgaven in de gezondheidszorg. Uit nader onderzoek blijkt dat de 
helft van het aantal doden en een derde van de kosten voorkomen hadden 
kunnen worden. 

Volgens Pfeffer is het hebben van een baan de vijfde doodsoorzaak in de VS! 
Hamvraag is hoeveel menselijke en economische schade voorkomen had 
kunnen worden in een context van felle economische competitie en super-
snelle technologische verandering. De vraag stellen is haar beantwoorden 
want in dit tijdsgewricht lijkt het schier onmogelijk om stress- en burn-out-
verschijnselen uit te bannen en te voorkomen. 

Werkgerelateerde factoren die gezondheid en levensduur negatief 
beïnvloeden: 
• Werkloos zijn
• Niet verzekerd zijn voor zorgkosten
• Onregelmatige diensten van tien tot twaalf uren draaien
• Meer dan veertig uur per week werken
• Omgaan met baanonzekerheid
• Conflicten tussen familie en werk
•  Weinig controle en zeggenschap over de eigen functie en werkomgeving
• Hoge eisen van de werkgever en druk om sneller te presteren
• Weinig sociale steun vanuit de werkomgeving
• Unfaire managementbeslissingen over functies
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Een vraag die beter is te beantwoorden: waarom blijven werknemers actief 
in een ongezonde werkomgeving met slechte managementpraktijken? Pfef-
fer noemt enkele motieven. Ze zijn menselijk om niet te zeggen al te men-
selijk: economische noodzaak, het prestige van de baan, sociale druk van 
de omgeving, het idee onmisbaar te zijn, zichzelf voorhouden slechts een 
afzienbare tijd te blijven en ten slotte de energie missen om te vertrekken. 

Waarom gekwelde werknemers uiteindelijk toch vertrekken is volgens Pfeffer 
toe te schrijven aan drie factoren: ze werden uiteindelijk door een schok of 
een nare gebeurtenis wakker geschud; hun familie of vriendenkring luidde 
de noodklok en wist ze te overreden om weg te gaan; ze waren inmiddels 
lichamelijk en geestelijk zo ziek dat het niet langer ging. Uitgeput en afge-
dankt. Ook zijn combinaties van deze factoren mogelijk. 

Pfeffer ziet ook oplossingsrichtingen. Werknemers zouden zich beter bewust 
moeten zijn van psychosociale gezondheidsrisico’s die ze lopen. Werkgevers 
dienen de kosten van een schadelijke werkomgeving – medische uitgaven, 
productiviteitsverlies – beter voor ogen te hebben. Overheden moeten beter 
inspelen op de externe effecten van ontslagen medewerkers en de samenle-
ving ten slotte zou een signaal kunnen afgeven via protestbewegingen. 

Om de kosten voor de samenleving en het bedrijfsleven te reduceren, en het 
onnodig aantal overlijdensgevallen te voorkomen is volgens Pfeffer echter 
meer nodig. Hij suggereert onder meer gezondheid en welzijn beter te meten 
en de data die dit oplevert te publiceren om zo meer sociale druk te kunnen 
uitoefenen en te pleiten voor een beter beleid. Factoren die hij niet noemt: 
meer investeren in leefstijlgeneeskunde en omgevingspsychologie. Ook deze 
jonge disciplines kunnen bijdragen aan een betere werkomgeving. 
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Ook in Nederland vormen stressgerelateerde klachten een probleem, zowel 
op de werkvloer als daarbuiten. De Sociaal Economische Raad (SER) schreef 
in 2016 in zijn rapport Een werkende combinatie over gejaagdheid als gevolg 
van veel ballen in de lucht moeten houden, continu verschillende rollen en 
taken moeten combineren, prestatiedruk en keuzestress. Uit Brits onderzoek 
is bekend dat ‘informatiemoeheid’ zich kan uiten in een afnemend vermo-
gen tot analyseren, gebrek aan zelfvertrouwen en de neiging om anderen de 
schuld te geven.

Toch past hier enige relativering want deze problematiek is niet nieuw. Ook 
in de naoorlogse decennia werd de werk- en leefomgeving regelmatig als te 
veeleisend ervaren. En van de mobiele telefoon en de social media was toen 
nog een sprake. Wel is duidelijk dat veel Nederlanders moeite hebben om 
de snelle veranderingen bij te houden en te voldoen aan soms overspannen 
verwachtingen. Ook in Nederland vormen stressgerelateerde klachten die 
kunnen leiden tot overspannenheid en in het ergste geval tot depressie een 
miljoenenindustrie. 

In dat spectrum past ook het burn-outsyndroom – een veel gebezigd contai-
nerbegrip waarover nog veel onduidelijk is. De term komt nog niet voor in 
de handboeken, er is duidelijk meer onderzoek nodig. Tot die tijd moet men 
waken voor versimpeling en begripsmatige schunnigheid. Bovendien kun-
nen stressgerelateerde klachten niet alleen in de schoenen worden gescho-
ven van werkgevers. Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid 
inzake leefstijl en de balans tussen werk en privé. Gezond verstand is hier 
een goede raadgever. 
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LESSEN HOOFDSTUK IV:

Opdrachtgevers van het searchproces moeten meer betrokkenheid en inzet 
laten zien.

Ze moeten zich een scherper beeld vormen van de manager van de 
toekomst.

Kandidaten moeten zich beter voorbereiden, onder meer door een 
kwalitatief goed cv te overleggen.

De teloorgang van het onderwijssysteem is een reële bedreiging voor 
bedrijven en instellingen, werkgevers en werknemers. 

Dat geldt ook voor een ongezonde werkomgeving door schadelijke 
managementpraktijken. 
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voor talent. Van Eijck geeft millennials suggesties om sneller gevonden te 
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