
WHYZ, VORIG JAAR VERKOZEN TOT BESTE ZAKELIJKE DIENSTVERLENER EN BESTE EXECUTIVE-

SEARCHBUREAU, SCOORT WEDEROM HOOG OP ALLE SUBCATEGORIEËN BINNEN DE MT1000. 

EEN MOOIE MIJLPAAL. WHYZ IS UITGEGROEID TOT EEN KENNISCENTRUM MET LANGETERMIJNVISIE 

OP TRANSFORMATIES. ANALYTISCH, PERSOONLIJK EN DAADKRACHTIG.

en een open vizier voor maatschappelijke ontwikkelingen onont-
beerlijk”, zegt Mischa Voogt-Koole, managing partner bij Whyz.

Verandervermogen
Het Leidse executive-searchbureau is gespecialiseerd in het 
bemiddelen van kandidaten voor posities in toezicht, bestuur, 

en een open vizier voor maatschappelijke ontwikkelingen onont-
beerlijk”, zegt Mischa Voogt-Koole, managing partner bij Whyz.

Verandervermogen
Het Leidse executive-searchbureau is gespecialiseerd in het 
bemiddelen van kandidaten voor posities in toezicht, bestuur, 

Leiderschap herontwerpen voor de 21e eeuw. Deze missie beweegt 
het team van Whyz Executive Search. Whyz zoekt, samen met 
opdrachtgevers, naar antwoorden op uitdagingen voor organisa-
ties en leiders. Nu, maar ook in de verre toekomst. “Een wereld in 
transitie vraagt om daadkrachtige leiders met een langetermijnvi-
sie en een scherp afgesteld moreel kompas. Hiervoor zijn inspiratie 

    Daadkrachtige 
              leiders, sterk
moreel kompas
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De degelijke merkuitstraling die Klaverblad 
al tien jaar consistent en succesvol neerzet, 
trekt intrinsiek hulpvaardige medewerkers 
aan, weet divisiemanager Commercie 
Esther Oostrom. “Klaverblad is puur, met 
gewoon goede producten en ongewoon 
goede service. Het is leuk als de buitenwe-
reld dat ook ziet. Daarom ben ik erg trots 
op onze notering.”

“Mensen helpen staat letterlijk in onze 
missie én zit in onze genen”, vult divisiema-
nager Verzekeren Maurice van der Putten 
aan. “Als het in een weekend hevig stormt, 
komen medewerkers op zaterdag spontaan 
terug om schades op te nemen. Kijk, 
vakkennis kunnen we iedereen leren, maar 
dat klantgerichte moet je echt in je hebben. 

Daar selecteren we op.” Oostrom: “Ook 
onze intermediairs zoeken we daarop uit. 
Wij werken met lokale kantoren die hun 
klanten kennen en echt willen helpen.” 

Persoonlijk contact
“Gewoon blijven en toch veranderen heeft 
een keerzijde”, weet Oostrom. “We komen 
nog te weinig tegemoet aan adviseurs en 
klanten die hun zaken liever digitaal afhan-
delen. Dus digitaliseren we die zaken waar 
klanten behoefte aan hebben en automati-
seren we de basis.”

Van der Putten: “Voor de belangrijke zaken 
blijft persoonlijk contact altijd mogelijk. 
Daar zijn wij sterk in en dat waarderen onze 

‘ Klaverblad is puur, 
met gewoon goede producten 
en ongewoon goede service’

adviseurs en klanten. Ons telefoonnummer 
is makkelijk op de website te vinden. En we 
werken niet met belscripts, al duurt het nu 
langer om mensen op te leiden. We willen 
dat zij vakkundig aan de telefoon zitten en 
de ruimte hebben om met eigen oplossin-
gen te komen.”

Meedenken
Maar hoe vind je een partner die de Klaver-
blad-waarden vertaalt in goede automati-
sering? Van der Putten denkt even na. “We 
zien dat IT-leveranciers blindelings uitgaan 
van een ‘mijn omgeving’ waarin je schade 
kunt melden”, zegt hij. “Als we dan aan-
geven dat klanten hun schade ook op een 
analoge manier moeten kunnen melden, is 
dat lastig: twee manieren is niet efficiënt.”
“We werken daarom met leveranciers die 
flexibel zijn en meedenken”, aldus Oostrom, 
“in plaats van te zeggen: dit is mijn pakket 
en dat verkoop ik aan alle verzekeraars. De 
klantbehoeftes en ons merk zijn leidend; 
daarna volgt het systeem.”  
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KLAVERBLAD VERZEKERINGEN BIEDT 

GEWOON GOEDE PRODUCTEN EN ONGEWOON GOEDE SERVICE VOOR DE GEWONE NEDERLANDER. DE 

COÖPERATIEVE VERZEKERAAR SCOORT IN DEZE GIDS ZEER HOOG OP KLANTGERICHTHEID EN VOLGENS 

DIVISIEMANAGERS ESTHER OOSTROM EN MAURICE VAN DER PUTTEN IS DAT NIET PER ONGELUK.

‘Mensen helpen 
zit in onze genen’

directie en senior managementniveau. Jaarlijks worden ruim 
honderd rollen ingevuld, middels een marktbrede search 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 orga-
nisaties, maar bovenal om toekomstvormend leiderschap én 
management. “Bij Whyz is onze searchafdeling continu bezig 
met het searchen en in kaart brengen van professionals die 
transities succesvol kunnen begeleiden. 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 op dat niveau te blijven 
presteren”, aldus Voogt-Koole. 

Persoonlijke aanpak
Whyz biedt haar opdrachtgevers toegang tot de new genera-

tion leaders. “Om een visie te vertalen naar werkelijkheid, zijn 
toekomstvormende veranderaars nodig”, stelt Voogt-Koole. In 
de zoektocht naar deze schaarse doelgroep kiest Whyz voor 
een persoonlijke aanpak en gaat hierin een stap verder dan 
de meeste executive-searchbureaus. Mede door de inzet van 
een grote researchafdeling, ondersteund door de nieuwste 
technologieën, vindt Whyz verrassende kandidaten buiten de 
gebaande paden. 

Voogt-Koole: “Van aanstormende talenten tot professionals 
die hun sporen al hebben verdiend. Ons team is goed op de 
hoogte van de profielen van de kandidaten in ons netwerk, 

de markten waarin zij opereren en de resultaten 
die daarin zijn geboekt. Soms bevinden de beste 
talenten zich wat meer onder het oppervlak, maar 
met onze aanpak lukt het ons steevast om deze 
boven water te krijgen. We zoeken altijd het beste 
profiel voor onze opdrachtgever en ondersteunen 
kandidaten tegelijkertijd bij het realiseren van hun 
eigen middellange- en langetermijndoelen.” 

Verantwoordelijkheid nemen
Behalve het verbinden van een nieuwe generatie 
leiders aan opdrachtgevers neemt Whyz zelf 
ook zijn verantwoordelijkheid. In november dit 
jaar trad het bureau toe tot de internationale 
B Corp-gemeenschap. Daarmee behoort Whyz 
tot de voorhoede van B Corp-gecertificeerde 
executive-searchbureaus in Nederland. Dit is een 
onafhankelijk keurmerk voor bedrijven die naast 
winst ook mens, milieu en maatschappij centraal 
stellen. Hiermee sluit Whyz zich aan bij toonaan-
gevende organisaties als Triodos Bank, Patagonia 
en Tony’s Chocolonely. B Corps moeten voldoen 
aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria en 
uitblinken op het gebied van milieu-impact, trans-
parantie en corporate governance. 

Voogt-Koole: “We zijn ervan overtuigd dat ieder 
bedrijf de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
heeft om zijn bedrijfsvoering op een duurzame 
wijze in te richten. De strikte richtlijnen voor de 
certificering houden ons scherp en we hopen ons 
netwerk te inspireren om hun business ook in te 
zetten als een force for good.” 

Diversiteit en inclusie
Binnen het B Corp-gedachtegoed springt het 
thema Diversiteit en Inclusie (D&I) eruit voor 
Whyz. Voogt-Koole: “Op dit vlak kunnen wij zelf 
het meest bijdragen en voor onze opdracht-
gevers een impactvol verschil maken. Vanuit 
onze expertise en rol willen we een bijdrage 
leveren aan een samenleving waarin gelijkheid, 
diversiteit en inclusie centraal staan. We zetten
ons structureel in om D&I in de top van het 
bedrijfsleven en binnen teams te optimaliseren. 
Verscheidenheid op gebieden als gender, leeftijd, 
culturele achtergrond en geaardheid draagt 
bewezen bij aan het succes van organisaties. 
Het samenstellen van écht diverse teams is vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan. Inzetten op de 
kracht van verscheidenheid heeft alleen kans 
van slagen als dit samengaat met een inclusieve 
bedrijfscultuur met gemeenschappelijke onder-
liggende waarden en normen.”  
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‘ Om transities succesvol te 
begeleiden, is behoe� e aan leiders 
met lef en verandervermogen’

151


