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TOEKOMSTBESTENDIG,
              ONGEREMD
     LEIDERSCHAP

The Executive Network (TEN), bureau voor executive search en interim-management, 

bevindt zich dit jaar opnieuw in de hoogste regionen van de MT1000-lijst en de beste 

bedrijven voor executive search. TEN richt zich op het invullen van directie-, bestuurs- en 

commissarisposities. TEN combineert het ambacht van executive search met de nieuwste 

datagedreven technologieën om te bouwen aan een sterkere, toekomstbestendige 

Nederlandse bedrijfstop. 

THE EXECUTIVE NETWORK   Marty Tuk

EN, gevestigd op Landgoed ‘Het Huis met het Blauwe 
Dak’ te Wassenaar, werd in 2009 opgericht door 
Jan Rapmund, Tim Kamphorst en Marty Tuk. De 

headhunters kenden elkaar van voorganger Corinthe Executive 
Search, gespecialiseerd in de bank- en verzekeringsbranche. 
TEN is gespecialiseerd in het invullen van directie-, bestuurs- 
en commissarisposities over vrijwel de gehele breedte van de 
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T profit- en non-profitsector. Jaarlijks worden ongeveer twee-
honderd posities ingevuld. Het team telt inmiddels vijfendertig 
medewerkers, onder wie tien partners. TEN werkt voornamelijk 
in Nederland, maar is toenemend internationaal actief.

LEIDERS VAN MORGEN
In 2020 bestaat TEN tien jaar. Medeoprichter en managing 

partner Marty Tuk blikt terug op de grootste lessen en licht toe 
hoe TEN successen boekt in tijden van snelle verandering. Eén 
ding, zo werd de afgelopen jaren wel duidelijk, blijft overeind. 
Er verandert veel, maar niet álles. In een wereld die schuift, 
kantelt, groeit en transformeert, draait het in alle gevallen 
om ijzersterk leiderschap en dynamiek in een team. “Leiders 
vinden, met elkaar verbinden en leiderschap laten groeien in 

een team met de allerbeste mensen leidt tot succes. Het is een 
van de mooiste bijdragen die wij – The Executive Network – 
kunnen leveren aan Nederland en aan een wereld in transitie.”

LEIDERSCHAP
Tuk: “In Nederland hebben we ontzettend veel dingen goed 
geregeld, maar we moeten vaker durven om groot te denken. 
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DEEL ONLINE

Als we onze bedrijfstop, en daarmee de BV 
Nederland, willen versterken, is het van essen-
tieel belang dat we ook openstaan voor talent 
uit andere branches. Bij TEN richten we ons, 
waar mogelijk, op marktbrede brancheover-
schrijdende searches, zodat niet voortdurend 
in dezelfde ‘kaartenbak’ wordt gevist. Dit com-
bineren we met precisiesearches in specifieke 
markten. Kwaliteit vind je alleen door goed 
en marktdiep te zoeken, ook buiten de geijkte 
netwerken en door de totale markt telkens 
opnieuw in kaart te brengen. Een tijdrovende 
bezigheid die nauwgezet wordt uitgevoerd 
door ons team, dat voor iedere opdracht op 
maat wordt samengesteld. Onze tien partners 
voeren jaarlijks 4500 gesprekken met Neder-
landse executives in binnen- en buitenland. 
Om dit te kunnen bewerkstelligen, investeren 
we structureel in research en search, zowel in 
mensen als in tools. Onze methode is gericht 
op marktdiep zoeken naar de beste kandidaat, 
met als resultaat dat we 41% vrouwelijke 
topbestuurders plaatsen.”

TOETSEN, VERNIEUWEN
Tuk vervolgt: “Het ultieme recept voor succes-
vol en toekomstbestendig leiderschap bestaat 
niet. Naast ambitie, kennis, wijsheid, moed 
en gevoeligheid hebben echte leiders nóg een 
bijzondere kwaliteit: ze hebben visie en blijven 
die altijd kritisch toetsen en vernieuwen. Dat 
wat iemand succesvol heeft gemaakt, is niet 
wat die persoon nodig heeft om succesvol te 
blijven in de top. Een leider moet nieuwsgierig 
blijven, zodat hij of zij zich voortdurend kan 

  MARTY TUK:

‘Een toekomstbestendige 
visie wordt dagelijks 
gevoed door nieuwe 

inspiratie!’

laten inspireren, zich ontwikkelt en de wijsheid 
heeft om zin van onzin te onderscheiden.”

NIEUWE INZICHTEN
Visie om de bedrijfstoekomst te bouwen komt 
niet aanwaaien. Hiervoor zijn inspiratie en een 
open vizier voor technische en maatschappe-
lijke ontwikkelingen nodig. Hierin voorziet 
TEN met evenementen over thema’s als zorg of 
HR, technologiereizen en inspiratie in de vorm 
van een Trendletter. “We heten The Executive 
Network omdat onze klanten op elkaar zijn 
aangesloten en leiders, via ons netwerk, kennis 
kunnen delen en inspiratie vinden. Partners 
van TEN brengen jaarlijks met Nederlandse 
executives een bezoek aan Silicon Valley (o.a. 
Singularity University) en China. Daar staan 
zich exponentieel ontwikkelende technolo-
gieën en businessmodellen centraal die binnen 
organisaties voor ingrijpende veranderingen 
zorgen. Inmiddels namen via ons al 350 Neder-
landse bestuurders deel aan het Executive 
Innovation Program. Tijdens deze, exclusief 
door ons ontwikkelde, reizen deden ze een 
schat aan nieuwe inzichten op en ontwikkel-
den ze hun visie om deze kennis vervolgens te 
implementeren in hun eigen organisaties.” 

OPTIMALE TEAMSAMENSTELLING
De ambachtelijke en arbeidsintensieve 
corebusiness van TEN wordt steeds meer 
data-driven, technologischer. Innovatie en 
over grenzen heen kijken is onontbeerlijk. 
Tuk: “Vanaf september van dit jaar werken we 
aan een geheel nieuwe zelfstandig opererende 
afdeling, gericht op leiderschapsassessments. 
Bestaande en nieuwe assessmentmethoden 
worden getoetst en doorontwikkeld aan de 
hand van onder meer artificial intelligence. 
Met de te ontplooien methode kunnen execu-
tives met de juiste competenties nóg kwalita-
tiever en objectiever worden geselecteerd en 
wordt het ideale team samengesteld. Door de 
nieuwste technologieën en tools te combine-
ren met het ambacht van het afnemen van 
professionele assessments boren we een extra 
bron van informatie aan over onze kandidaten. 
Middels optimale inzet van technologie en een 
nog betere samenwerking met opdrachtgevers 
zal de kwaliteit nu, maar ook in de toekomst, 
een geweldige impuls krijgen.”   

nze ervaring leert dat een zelfor-
ganiserend team maanden kan 
winnen bij de realisatie van een 

project. Binnen zo’n team doorgronden IT’ers 
samen met businessmensen de wensen van de 
klant. Wij managen het team en het proces”, 
vat Ton Hagens, Directeur High Performance 
Teams bij Ordina, het nieuwe teamwerk samen. 
Ordina richt zich met de High Performance 
Teams op het ontwikkelen van digitale oplos-
singen, het verhogen van kwaliteit van IT-toe-
passingen of het optimaliseren van processen. 
“Een team functioneert, met kleine aanpas-
singen tussentijds, afhankelijk van het traject 
waar de focus op ligt, doorgaans twee of drie 
jaar. Ordina zorgt ervoor dat het team zo snel 
mogelijk op stoom is en borgt de continuïteit.”

KLEIN STARTEN
Ordina, de grootste onafhankelijke IT-dienst-
verlener in de Benelux, met circa 2.650 mede-

VAN TEAM NAAR 
                   HIGH PERFORMANCEKlinkt goed, een 

synergetisch samenwerkend team met autonomie en end-to-endverantwoordelijkheid, dat 

waarde voor de business realiseert. En dat zijn de High Performance Teams van Ordina ook. 

Ze blijken daadwerkelijk beter, leuker én versnellend.

werkers, heeft de High Performance Teams 
met toenemend succes al enkele jaren in het 
portfolio. Hagens is enthousiast over behaalde 
resultaten. Werken in een High Performance 
Team is zeer populair en dat er een versnelling 
in het verschiet ligt, maakt het aantrekkelijk. 
Maar, voor veel organisaties betekent dit 
aanvankelijk een nieuwe en onwennige rol van 
leiderschap. “En dan is het realiseren van die 
versnelling een pittige klus.” Klein starten is de 
oplossing. “Begin met één team, maak gebruik 
van onze ervaring en laat dit werken als een 
olievlek.” 

CONTINU VERBETEREN
De mindset van een High Performance Team 
is gericht op continu verbeteren. Onderlinge 
coaching en het meten van effectiviteit spelen 
een prominente rol. Ze sturen gericht op 
businesswaarde. De versnelling ontstaat uit 
het geheel. 

“Wij zorgen dat het team bestaat uit de beste 
professionals en ondersteunen een snelle 
kickstart. Door ook zaken aan te pakken als 
portfoliomanagement en leiderschapsontwik-
keling optimaliseren we de teamprestaties. 
Zo versterken organisatieadvies en IT elkaar 
optimaal!”   

  ‘  High Performance 
Teams: gewilde 
werkplek én snelle weg 
naar businesswaarde’

DEEL ONLINE

ORDINA   Ton Hagens

“O


