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Boer&Croon beklinkt met partnersvergadering overname headhunter

Vanderkruijs
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Boer&Croon-topman Eelco Koehoorn met de nieuwe Vanderkruijs-partners Dorothea van Rijnen (m.) en Eugénie
van Leusen.

Lees voor

De partners van Boer&Croon en Vanderkruijs gingen even hetDe partners van Boer&Croon en Vanderkruijs gingen even het
vergaderzaaltje in het Amsterdamse hotel Jakarta uit om op devergaderzaaltje in het Amsterdamse hotel Jakarta uit om op de
overname te proosten in het kleine regenwoud in de lounge.overname te proosten in het kleine regenwoud in de lounge.

’We vullen elkaar aan”, sprak Boer&Croon-baas Eelco Koehoorn, die de palmen en het

kabbelende beekje in het Westcord hotel aan het IJ net iets sfeervoller vond dan de

gelambriseerde conferentiekamer, tot zijn nieuwe collega’s. „We hebben headhunter

Yess al voor de private en nu jullie voor de publieke sector.”
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Kool

„Wij zoeken bijvoorbeeld een nieuwe directeur voor het Noordbrabants Museum in

Den Bosch want Charles de Mooij gaat weg”, illustreerde Vanderkruijs-partner

Dorothea van Rijnen het werk van haar kantoor, dat deze week is overgenomen door

advies-, interimmanagement- en ’koppensneller’-bureau Boer&Croon. Het ook aan het

IJ gesitueerde kantoor groeit na het faillissement en de afstoting van de consultency-

tak in 2014 als kool.

Vanderkruijs-partner Michèle Polspoel tussen haar directeur Pieter Cortenbach (l.) en Wnancieel topman Jos
Zandhuis van Boer&Croon.

Dorothea was in haar nopjes met de stap: „Het biedt ons meer mogelijkheden. Net als

wij hebben zij ook een uitgebreide zorgsectie.” Dat vond ook haar collega Eugénie van

Leusen, specialist woningcorporaties: „Voor ons is het leuk. We staan hier wel tussen

de oude mannen maar er werken veel jongeren bij Boer&Croon. Die houden wel van

een feestje. Dat geeft me extra energie.”

Labrador

Vanderkruijs-baas Pieter Cortenbach voegde er lachend aan toe: „Zonder jonge mensen
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hadden we het niet gedaan.” Hij neemt elke dag zijn gesjeesde blindengeleidehond

Luna, een kruising tussen een labrador, golden retriever en een herder mee naar

kantoor.

Is zij ook overgenomen? „Ja, dat hebben we in het contract opgenomen”, grapte boer-

cfo Jos Zandhuis. Hij vond het goed dat het nieuwe kabinet miljarden investeert mits

die goed worden geoormerkt. „Ja, vroeger was er eerst een plan en dan pas geld, nu is

het omgekeerd”, beaamde voormalig UMCG-directeur en tegenwoordig toezichthouder

Bert Bruggeman die beide bureaus aan elkaar koppelde.

’Bemiddelaar’ Bert Bruggeman met kantoorhond Luna

ꊯ FOTO’S DE TELEGRAAF

Van corona had Boer&Croon geen last. „Er zijn alleen minder herstructureringen”,

merkte Jos Zandhuis op. „Dat komt omdat er door overheidssteun en belastinguitstel

geen faillissementen zijn. Ik ben bang dat die gaan komen zodra bedrijvenhun

belastingschuld moeten gaan terugbetalen.”

DFT Dagelijks

Elke ochtend het belangrijkste 4nanciële nieuws.
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PREMIUM 15:49 Financieel

Zet verkiezing Italië hervorming op de
tocht?

PREMIUM 14:30 Financieel

Column: Super Mario for President?
Liever niet!

PREMIUM 12:30 Carrière

Beter opvallen bij recruiters voor een
goede baan doe je zo

PREMIUM 10:30 Financieel

Tesla-uitdager Rivian heeft nog lange
weg te gaan
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GERELATEERDE ARTIKELEN

Veilig betalen

Sleeptime Flanellen Dekbedovertrek
Gemaakt van 100% Eanel

Ademende Cotton Blend

Heerlijk warme stof

Strijk- en kreukvrij

€ 14.99 € 34.99 Bekijk nu

Meer van De Telegraaf Webshop

17:34 Lezerscolumn

Ashley heeft MS en liet zich behandelen in
Moskou: ’Ik worstel met mijn zelfbeeld’

PREMIUM 22 jan. TV

Wie is de mol: platzak én ondersteboven!

22 jan. Binnenland

Kleindochter na beschuldiging verraad Anne
Frank: ’Motief kan niet kloppen’

verder in het nieuws Aanbevolen door
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Het auto-abonnement van Volvo. Rijd eenHet auto-abonnement van Volvo. Rijd een
auto binnen 1 maand.auto binnen 1 maand.

Care by VolvoCare by Volvo

ADVERTENTIE

Deze nieuwe radiator verwarmt je kamer inDeze nieuwe radiator verwarmt je kamer in
enkele minutenenkele minuten

all-the-gadgets.comall-the-gadgets.com

ADVERTENTIE

De nieuwe volledig elektrische C40 Recharge. Online abonneren ofDe nieuwe volledig elektrische C40 Recharge. Online abonneren of
kopen.kopen.
Care by VolvoCare by Volvo
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Care by VolvoCare by Volvo

Gemiddeld programmeur salaris in NederlandGemiddeld programmeur salaris in Nederland
Programmeurs | Zoek advertentiesProgrammeurs | Zoek advertenties

ADVERTENTIE
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Nieuws Sport

Entertainment Financieel

Vrouw Lifestyle

Wat U Zegt Gesponsord

Abonneren

Service

Adverteren

Direct adverteren

Contact

Werken bij

Familieberichten

Apps

De Telegraaf Webshop

De Prijsvergelijker

Mediahuis Nederland sites

Nieuwsbrieven

Lees de krant Download onze apps

Lunch Update

Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws.

Effectief afvallen: Vrouwen in Amsterdam zijn overtuigd!Effectief afvallen: Vrouwen in Amsterdam zijn overtuigd!
bellicon.combellicon.com
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