
52

M
T1

0
0

0
 2

0
21

53

M
T10

0
0

 20
21

Op zoek naar dé
              new generation 
   leaders
              new generation 
   leaders                                                                  Whyz behaalde een hoge positie in de categorie ‘beste 

zakelijke dienstverlener van Nederland’ in de MT1000. Een mijlpaal voor het in 2010 opgerichte 

executive-searchbureau. Whyz is uitgegroeid tot een kenniscentrum in transformatie, met 

als doel om de winnende profielen voor hun klanten te bepalen en het verschil te maken.

eiderschap herontwerpen voor de 21e eeuw. Deze 
missie beweegt het team van Whyz Executive 
Search. Met Whyz beogen zij het antwoord te 

vinden op de uitdagingen die organisaties en leiders onder-
vinden in deze snel veranderende wereld. “Een wereld in 
transitie vraagt om daadkrachtige leiders met een langeter-
mijnvisie en een scherp afgesteld moreel kompas. Hiervoor 
zijn inspiratie en een open vizier voor technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen onontbeerlijk”, zegt 
Marty Tuk, managing partner bij Whyz.
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Wendbare visionairs
Whyz is gespecialiseerd in het bemiddelen van kandidaten 
voor rollen in toezicht, bestuur en directie en op senior 
managementniveau. Jaarlijks worden ongeveer honderd 
posities ingevuld. Daarbij wordt altijd marktbreed gezocht 
naar de beste kandidaten. De mondiale vraagstukken van 
vandaag en morgen – van duurzaamheid en ethiek tot 
technologie en geopolitiek – vragen immers niet alleen om 
wendbare organisaties, maar bovenal om toekomstvormend 
leiderschap én management. 

WHYZ EXECUTIVE SEARCH   
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“Bij Whyz zijn wij via onze searchafdeling con-
tinu bezig met het searchen en in kaart brengen 
van professionals die succesvol veranderingen 
teweeg kunnen brengen. Visionairs met lef, 
verandervermogen, een disruptieve mindset 
én reflecterend vermogen. Eigenschappen die 
onmisbaar zijn om als leider de top te bereiken, 
te blijven groeien en het daarmee in de top vol 
te houden”, weet partner Pieter Riedstra. “Zodra 
wij dan een opdracht binnenkrijgen, kennen 
wij de uitblinkers al en kunnen we vaak snel 
schakelen.”

Vormgevers 
“Om een visie te vertalen naar werkelijkheid, 
heb je toekomstvormende veranderaars nodig”, 
stelt Riedstra. Whyz biedt zijn opdrachtgevers 
toegang tot deze new generation leaders. In de 
zoektocht naar deze schaarse groep gaat Whyz 
een stap verder dan de meeste executive-
searchbureaus. Mede door de inzet van een 
grote researchafdeling, ondersteund door de 
nieuwste technologieën, vindt Whyz verras-
sende kandidaten uit hoeken waar klanten 
vaak zelf niet aan denken. 

Riedstra: “Van aanstormende talenten tot pro-
fessionals die hun sporen al hebben verdiend. 
Wij kijken altijd naar wat iemand kan en wat 
diegene heeft gepresteerd. Daarnaast brengen 
we in kaart waar en onder welke omstan-
digheden dit is gebeurd. Soms bevinden de 
beste kandidaten zich net wat meer onder het 
oppervlak en zijn ze voor onze klanten vaak 
nog onzichtbaar.”

MART Y TUK , PIE TER RIEDSTR A 
EN DRUSILL A DOORJÉ:

‘Wat iemand succesvol 
maakte, is niet altijd 
wat nodig is om ook 

succesvol te blijven’

Verscheidenheid
Verscheidenheid van teams op gebieden als 
gender, leeftijd, culturele achtergrond en 
geaardheid draagt volgens de visie van Whyz 
bij aan het succes van organisaties. Toch is 
het samenstellen van écht diverse teams vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan, ziet partner 
Drusilla Doorjé. “Inzetten op de kracht van 
verscheidenheid heeft alleen kans van slagen 
als dit samengaat met een inclusieve bedrijfs-
cultuur met gemeenschappelijke onderlig-
gende waarden en normen. Het centraal 
stellen van diversiteit en inclusiviteit binnen 
alle lagen van de organisatie zien wij als een 
belangrijke voorwaarde voor toekomstvor-
mend leiderschap”, zo stelt Doorjé. “Wij is 
belangrijker dan why. Het draait niet om het 
waarom van de verandering, maar om de 
mensen die samen die verandering teweeg-
brengen.”

B Corp
Whyz wil niet alleen opdrachtgevers helpen 
om met een nieuwe generatie leiders een bij-
drage aan een betere wereld te leveren, maar 
zelf ook verantwoordelijkheid nemen. De 
komende maanden hoopt het bedrijf daarom 
als een van de eerste executive-search-
bureaus een B Corp-certificering te krijgen. 
Een keurmerk voor ondernemers die naast 
winst en aandeelhouders ook mens, milieu en 
maatschappij als uitgangspunt nemen. Daar-
mee sluit Whyz zich aan bij toonaangevende 
organisaties als Patagonia, Tony’s Chocolonely 
en Triodos Bank. 

Doorjé: “We willen een bijdrage leveren aan 
een samenleving waarin diversiteit, gelijkheid 
en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. 
Daarbij zijn we ervan overtuigd dat ieder 
bedrijf de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid heeft om zijn bedrijfsvoering op een 
duurzame wijze in te richten. Bedrijven die 
dit niet doen plaatsen zichzelf op niet al te 
lange termijn buitenspel. Met het B Corp-
label houden we onszelf op deze gebieden 
scherp en hopen we andere bedrijven te 
stimuleren om dezelfde keuze te maken.”  

DEEL ONLINE

e energietransitie, klimaatveran-
dering, de zorg: maatschappelijke 
uitdagingen worden steeds groter 

en complexer. “Organisaties willen met deze 
vraagstukken aan de slag, vaak ook met 
andere partijen, maar ze weten niet hoe ze 
het proces met succes kunnen doorlopen”, 
zegt directeur Micky Adriaansens. “Twynstra-
Gudde helpt (semi)publieke en private partijen 
van a naar b te komen met een passende, 
creatieve en werkbare oplossing. En dat doen 
we goed, getuige onze notering in de MT1000 
en de hoge NPS-score.”

Draagvlak
Sinds de oprichting in 1964 heeft Twynstra-
Gudde veel modellen en theorieën ontwikkeld. 
“Toch is methodiek slechts een hulpmiddel”, 
zegt directeur Frank van Es. “Het vraagstuk 
van de opdrachtgever bepaalt welke methoden 
en competenties we inzetten om de best haal-
bare oplossing te realiseren. Ook analyseren 

we de ambities en verwachtingen van alle 
stakeholders, zodat onze aanpak landt en 
draagvlak creëert. Zo slaan we bruggen 
bínnen, maar ook tússen uiteenlopende 
organisaties.”

“We maken complexe vraagstukken inzichte-
lijk en behapbaar”, vult Adriaansens aan. “We 
schetsen een tijdpad waarin opdrachtgevers 
stap voor stap aan verandering werken. Dat 
doen ze samen met ons, want we blijven 
betrokken tot een project gerealiseerd is. 
Daar leren we als organisatie van. En omdat 
we midden in de maatschappij staan, voelen 
we ons verantwoordelijk voor een goed 
eindresultaat.”

Kennis delen
“De grote variatie aan expertise en ervaring 
maakt TwynstraGudde al jaren uniek”, zegt 
Van Es. “Om die voorsprong te behouden, 
hebben we de ‘School of Impact’ ontwikkeld. 
Hierin leiden we nieuwe impactmakers op: 
eigen medewerkers, maar ook mensen van 
buiten TwynstraGudde. Met ons ‘House of 
Impact’ gaan we nog een stap verder. Dit 
is een initiatief waarbij we budget en uren 
inzetten om Nederland te helpen op thema’s 
als armoede, duurzaamheid en ondermij-
ning. Voel je je ook betrokken bij de wereld 
om je heen en werk je graag aan urgente 
vraagstukken in een team met experts uit 
diverse vakgebieden? Neem dan contact op 
met TwynstraGudde en word ook impact-
maker.” 

TWYNSTRAGUDDE   Frank van Es en Micky Adriaansens

D ‘ We slaan bruggen 
tussen uiteenlopende 
organisaties’

Impact met 
blijvende waardeTwynstraGudde helpt

organisaties om urgente en complexe maatschappelijke opgaven versneld te realiseren. 

Het adviesbureau voert daarbij als motto ‘impact op morgen’. “We dragen bij aan een 

samenleving waarin mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen.”

DEEL ONLINE
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