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e krachtenbundeling met Van der 
Laan & Co heeft Partners at Work 

gemaakt tot een van de meest invloedrijke 
executive search bureaus van Nederland. De 
missie van het in Baarn gevestigde bureau 
mag gerust uitdagend en opvallend worden 
genoemd: meer diversiteit en complementa-
riteit in de top van het bedrijfsleven brengen 
met bewezen en nieuw talent.

De aandacht voor diversiteit is niet meer weg 
te denken, maar een gemêleerde bestuurs-
kamer is nog steeds niet vanzelfsprekend, 
constateert Josephine van der Vossen. Zij 
richtte in 2021 samen met vier andere 
partners het nieuwe Partners at Work op, 
dat zijn oorsprong in 2003 heeft. De andere 
founding partners zijn Nicole Boevé, Nicolette 
van Helsdingen, Karen Kragt en Ingrid 
Reichmann. Recent zijn ook Jurjaan Bitterlich 
en Christine Changoer als nieuwe partners 
toegetreden. “Door het samengaan van 

ngeacht via welke methode je het 
beste kennis tot je neemt, bij Global 

Knowledge kunnen ze hier volledig op 
aansluiten. Als wereldwijd opererende trai-
ningsorganisatie traint en certificeert Global 
Knowledge IT-professionals sinds 1995 voor 
producten van nagenoeg alle IT-leveranciers. 
De Nederlandse organisatie werkt met  
85 medewerkers jaarlijks voor 2.500 bedrijven 
en leidt 25.000 professionals op. 

Toen René Lap in 2018 aantrad als Managing 
Director Benelux versterkte hij de focus 
op klantgerichtheid. Dit resulteerde in een 
stijging van tevreden klanten. “Dat is toch wel 
de kroon op alle inspanningen op ons interne 
programma ‘Customer first’.”

Goed luisteren is essentieel. “Goed luisteren 
is een belangrijke waarde om onze dienst-
verlening te verbeteren. Zo merkten we dat, 
toen we vanwege de COVID-maatregelen 

Ontwikkelen leidt tot groei!

beide bureaus zijn we nog beter in staat om 
impact in de bestuurskamer te realiseren. Ons 
netwerk is verdubbeld, we zijn nu een sector 
breed bureau met twaalf professionals”.

“We staan bekend om onze succesvolle 
invulling van bestuurs- en toezichtrollen met 
vrouwelijk toptalent, maar wij verrassen ook 
met onze mannelijke kandidaten. Daarnaast 
kijken we naar andere vormen van diversi-
teitskenmerken.”

Het ‘verrijken’ van de bestuurskamer gaat voor 
Van der Vossen constant door. “De volgende 
fase is het zichtbaar maken van vrouwen én 
mannen met een andere etniciteit. Het is het 
creëren van de juiste mix. Diversiteit in alle 
vormen leidt tot een veel inclusievere direc-
tiekamer en uiteindelijk tot een krachtigere, 
toekomstbestendige organisatie.”  

D

O onze trainingen voor 100% in onze virtuele 
klaslokalen uitleverden, het voor de trainers 
belangrijk was om op een andere manier de 
interactie te vergroten. We zagen dat trainers 
de betrokkenheid van cursisten in een online 
omgeving steeds beter konden vergroten. Dit 
resulteerde in een zeer hoge NPS score van 
onze eigen trainers.”

De recente samenvoeging met Skillsoft vindt 
René een geweldige ontwikkeling. “Voor ons 
betekent dit dat we professionals in de aller-
breedste zin kunnen trainen. Omdat Skillsoft 
traint op een volledig digitale wijze, kunnen 
we de digitale content samenbrengen met 
instructor-led content. Op deze manier zijn 
wij in staat om voor iedere professional  
individueel maatwerk te leveren. Op elk 
gewenst moment, op iedere plek, kun je  
trainingen volgen op de wijze die het beste  
bij jou past.”  
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