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De Mens Werkt | Interim Partners startte in 2018 en het team van Interim Partners groeit. Elke week komen nieuwe
professionals met veel kwaliteiten en ervaring ons netwerk versterken. Samen bouwen we aan ons merk en herkenbaarheid
in de markt. In deze nieuwsbrief delen wij kennis, ontwikkelingen en ervaringen om onze gezamenlijke ambities in 2019 te
realiseren: duurzaam verwerven van opdrachten voor 50+professionals.
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SAMEN SLIMMER
Door Jaap Rieter, programmamanager De Mens Werkt | Interim Partners

Volgens het boek ‘The Wisdom of Crowds’ van de Amerikaanse journalist James Surowiecki weet een groep altijd meer
dan het individu, zelfs als ‘het individu’ buitengewoon slim is. Op deze bewezen stelling, baseer ik mijn vertrouwen in het
succes van het zzp-platform De Mens Werkt | Interim Partners in 2019.

Waarom zo optimistisch? Volgens het Financieele Dagblad is de platformeconomie enorm in opkomst en werken duizenden zzp-ers
via platforms. Het aantal banen groeide de laatste 4,5 jaar continue en eind 2018 stonden er meer vacatures open dan ‘ever’.
Wij haken perfect in op deze trends.
Daarnaast steeg in 2018 de vraag naar hoogopgeleiden sterker dan het aanbod, onderzocht het CPB. Wij zijn stuk-voor-stuk hooggeschoolde professionals met een truckload aan levens- en werkervaring! Wij managen projecten zelfstandig, zijn flexibel en bovendien
landelijk inzetbaar. En: mocht iemand stiekem toch een beetje bang zijn dat jongeren betere kansen hebben op de arbeidsmarkt?
Volgens onderzoek verdringen jongeren en ouderen elkaar niet, zij hebben andere vaardigheden en vullen elkaar juist aan. Via het
platform YoungOnes, werken overwegend jonge zzp-ers, ons platform heeft zijn eigen niche.
Wij profileren ons richting werkgevers als groep: een flexibele, multidisciplinaire ‘workforce’ van professionals met veel vlieguren.
Een opdrachtgever krijgt een ervaren kracht met de juiste papieren tegen een competitief tarief. We gaan zelf aan de slag op de
werkvloer, klaren de klus en zijn al vanaf vier uur per week inzetbaar. Al met al veel voordelen en weinig risico’s voor werkgevers. Via
ons platform bundelen wij de krachten en profiteren van elkaars netwerk, kennis en ervaring. Terug naar de ‘wijsheid van de massa’:
samen is de groep slimmer dan de slimste van de groep, ofwel: samen sta je sterker. De theorie van Surowiecki bewijst zich binnen
onze club ook door alle goede initiatieven die zich tijdens regiomeetings ontpoppen. Lees in deze nieuwsbrief het inspirerende verhaal over de groep van Jos Nelis die lekker aan de weg timmert in Brainport en gezamenlijk de acquisitie- uitdaging oppakt.
Ook stelt de kersverse IP-er Hermine Rosulek zich voor, een enthousiaste, doelgerichte professional met een bijzonder specialisme:
‘international mobility’. Een niche in het HR vak die andere disciplines mooi kan aanvullen. Kortom: niets staat ons in de weg om
samen 2019 tot een enorm succes te maken. Laat het netwerk voor je werken, samen staan we sterk en creëren we onze eigen
kansen. ‘Just do it!’ Veel succes!
Lees hier over banengroei volgens ABU
Lees hier over verdringing ouderen en jongeren op arbeidsmarkt volgens CPB en SCP
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LET’S MEET HERMINE ROSULEK
Als adviseur ‘international mobility, compensation & benefits’
adviseert Hermine organisaties over internationale mobiliteitsvraagstukken, arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
op maat.
Concreet “Ik ben expert op gebied van internationale mobiliteit van
werknemers. Bedrijven in het grensgebied hebben vaak te maken met
werknemers die net over de grens in België of Duitsland werken en in
Nederland wonen of andersom. Andere bedrijven huren experts uit het
buitenland in of bieden werknemers de kans kennis uit te wisselen met
vakgenoten in het buitenland. Hoewel de Europese Unie vrij verkeer
van goederen, diensten, personen en kapitaal toestaat binnen Europa,
heeft elk land zijn eigen regels over pensioenen, belastingen en sociale
wetgeving. Daarnaast hebben sommige landen ook bilaterale afspraken. Buiten Europa gelden weer andere regels en wetten. De sociale,
fiscale en arbeidsrechtelijke wetgeving voor grensarbeiders, expats en
internationale managementtrainees is zeer complex.”
Interesses “Ik heb psychologie gestudeerd en heb een brede interesse in mensen: hun cultuur, tradities, geschiedenis, waarden en normen. Het kleurrijke, diverse en internationale boeit mij enorm. Ik ben lid
van een archeologische vereniging, ik volg daar lezingen en doe als
vrijwilliger bureau-onderzoek voor de club. Zodra ik tijd heb, wil ik ook
meehelpen aan opgravingen. Ik lees graag over deze onderwerpen, ga
regelmatig naar musea en houd van puzzelen. De rode draad in mijn
werk en mijn hobby’s is complexe materie doorgronden, een oplossing
zoeken en het inzichtelijk maken voor mensen. Het geeft mij veel voldoening als dat lukt.”
Ambities “Ik zou graag voor kleinere ondernemingen die te maken hebben met de complexiteit van HR-management over de grenzen heen,
goed personeelsbeleid ontwerpen en implementeren. Ik vind mijn werk
heel leuk en heb mij aangesloten bij De Mens Werkt | Interim Partners
om mijn werk beter te kunnen combineren met mijn mantelzorgtaken.”

WHAT’S UP IN BRAINPORT?
Binnen De Mens Werkt | Interim Partners loopt het team van regiomanager Jos Nelis in Brainport Eindhoven voorop met
een gezamenlijke aanpak van de acquisitie. Jos vertelt enthousiast over de regio, zijn team en het plan de campagne.
Regio “Brainport Eindhoven is een bruisende en ondernemende regio die veel kansen biedt. Grote bedrijven, startups, innovatieve
MKB-ers en universiteiten werken samen op gebied van ‘high tech’ en innovatie om adequaat in te spelen op razendsnelle technologische ontwikkelingen. En met succes: economisch groeit de regio sneller dan de rest van Nederland en Europa. Een inspirerende,
internationale omgeving om in te werken: het gebied heeft een sterke innovatieve kracht en een aanzuigende werking op allerlei high
professionals.”
Team Het team van Jos telt nu 15 Interim Partners, met uiteenlopende expertises, variërend van financieel tot sales en van learning
development tot zorgprofessional. “Het belangrijkste binnen een team vind ik: eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid.
De grootte en de samenstelling van het team varieert, omdat teamleden uitvliegen als ze werk vinden. Op het hoogtepunt waren
we met 18, nu dus met 15. Om als team te groeien, ontmoeten we elkaar elke maandag om onze plannen inhoudelijk door te nemen.
We spreken alles uit, dat werkt goed en gaandeweg ontstaat er een echt team.”
Aanpak “Toen we aan de slag gingen met het hoofdstuk acquisitie, hebben we eerst gediscussieerd over de vraag: wat is acquisitie?
Daarover liepen de meningen uiteen. Het zijn allemaal professionals met veel ervaring en die hebben een mening. Het is af en toe
een uitdaging, maar door een goed gesprek kom je uiteindelijk tot een gedragen aanpak. Omdat niet iedereen ervaring heeft met
acquireren, hebben we A-teams opgesteld. Iemand met ervaring trekt op met iemand zonder ervaring. Een teamlid geeft binnenkort
een training aan de hele groep. Daarna komt het erop aan: al het geleerde toepassen in de praktijk en opdrachten binnen halen!
Het team is sterk zelfsturend. Ik coach door veel persoonlijk in gesprek te gaan en we kijken als team hoe we elkaar kunnen helpen.
Zelf denk ik graag na over de primaire processen. Vanuit een helicopterview analyseren, inzoomen op de onderliggende details en
bedenken hoe het beter kan. Echt mijn manier van werken: een beetje pionieren en zoeken naar de juiste aanpak. Heel leuk.”
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SAMENVATTING
Je bent wat je doet. Werk is een belangrijk gedeelte van je
identiteit. Het bepaalt wie je bent en hoe men tegen je aankijkt. Dit boek gaat over jouw plan B, als je wilt of moet vertrekken uit je huidige baan. Of je dat nu leuk vindt of niet.
Auteur Rutger Koopmans stapte in 2008 zelf op als bankier om
nieuwe wegen inslaan en andere talenten ontwikkelen. Dat ging
beslist niet zonder slag of stoot. In Eigen Baas deelt Koopmans
openhartig zijn ervaringen als vrij man. De lessen die hij daaruit
trekt zijn een aanrader! Hij presenteert een model van kernvragen dat iedereen kan hanteren. Zijn motto: ‘Ik ga liever aan mijn
eigen principes ten onder dan aan die van een ander’, leende
hij van Johan Cruijff, wiens zakelijk manager hij een aantal jaren
was.
‘Dit boek zou ik mijn mensen cadeau willen geven, want
iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk!’
HEIN KNAAPEN Global Head HR, ING Groep
‘Rutger Koopmans schrijft openhartig over bewuste levenskeuzes. Een aanbeveling voor iedereen die voor een (loopbaan)
beslissing staat.’
FEIKE SIJBESMA CEO Koninklijke DSM
‘Een universeel herkenbare analyse voor wie op een keerpunt in
zijn leven staat.’
IVO VAN HOVE Directeur Toneelgroep Amsterdam

