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Over Ons
Van der Laan & Co is een ambitieuze people services organisatie. Wij werken
samen met toekomstgerichte en duurzame organisaties in het identificeren
en ontwikkelen van hun menselijk potentieel. Door onze gecombineerde

ervaring van meer dan 50 jaar in dit vak zijn wij optimimaal gepositioneerd
om de juiste mensnen te identificeren en te motiveren voor onze
opdrachtgevers en zo bij te dragen aan hun missie.
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Visie
Wij werken samen met toekomstgerichte en duurzame organisaties in het
ontwikkelen van hun menselijk potentieel. Zo bereiden wij organisaties en
hun mensen voor op de uitdagingen van vandaag en morgen om hun missie

te realiseren.
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Missie
Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet: de beste mensen aantrekken in
organisaties en hen ook aan boord houden. Wij zijn sterk in het identificeren
van talentvolle mensen en hen op het juiste moment naar het juiste team en

een passende werkomgeving te leiden waar hun talenten optimaal tot hun
recht komen.
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Waarden
We zijn vooruitstrevend, open minded en toekomstgeoriënteerd.

en integriteit leidt ons in al ons werk. Daarom kunt ons vertrouwen

We leven in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, vol

bij het maken van de juiste beslissingen.

innovatie en verandering. We zorgen ervoor dat uw mensen uw
voorsprong zijn, klaar om in te spelen op elke kans. Samen creëren
We staan voor diversiteit. Omdat we weten dat een rijke mix aan

we het heden voor morgen.

perspectieven zorgt leidt tot betere besluitvorming en resultaten.
Daarom geloven wij dat de meest succesvolle teams – of die nu

We zijn echt uw partners. Voor ons betekent het dat we met u

groot of klein zijn, bestuurlijk of niet – gebouwd zijn op de pijlers van

samenwerken en ons verbinden aan uw missie. Daarom bieden we

diversiteit, evenwicht en natuurlijk tegenwicht. We helpen u bij het

u, als uw partner, een ideale mix van geteste en bewezen methoden

bouwen van de beste teams!

en technieken: gepersonaliseerd en gespecialiseerd maatwerk, een
open en nieuwsgierige blik en een breed en werelds perspectief.
We hebben plezier in ons werk. We zijn serieus, fair, integer en
geven met humor het nodige tegenwicht. We zijn trots dat we
Onze intuitie is onze unieke kracht. Deze wordt gevoed en in balans

samenwerken met doelbewuste mensen die echt het verschil willen

gehouden door jarenlange expertise. Onze intuïtie, business sense

maken.
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Story
n 2011 besloten wij, Carien van der Laan, Karen Kragt en
Nicolette van Helsdingen, om samen een nieuw bedrijf op te
richten: Van der Laan & Co. Wij zagen een veranderende
behoefte bij organisaties die gebruik maken van executive
search services. Samen hadden wij een sterk en bijzonder
netwerk, en we vonden dat we als team nog beter in staat
zouden zijn om mensen te verbinden en goed leiderschap te
faciliteren. In 2014 kwam Nicole Boevé ons team versterken.
Onze oorsprong lag in de executive search, waarbij we nieuwe
paden baanden om meer diversiteit in leidinggevende posities
te realiseren.
Samen hebben we de kennis en kunst van de executive search
uitgebreid en verfijnd. We zijn ervan overtuigd dat mensen de
spil zijn in toekomstgerichte en duurzame organisaties. Daarom
is het essentieel om de beste mensen op de juiste plek te
krijgen. If you don’t get the people part right, nothing else
matters! Dit koesteren wij in onze missie.
Tot nu toe hebben we meer dan 250 organisaties en ruim 300
kandidaten geholpen om hun potentieel tot wasdom te laten
komen. En dit is nog maar het begin.
Ons team van gedreven partners werkt met visie aan een
bedrijf met maatschappelijke impact. We geloven dat we door
het juist inzetten van menselijk potentieel organisaties
versterken en voorbereiden op de uitdagingen van vandaag en

morgen om hun missie te realiseren.
Vandaag de dag doen wij veel meer dan executive search: we
transformeren het menselijk potentieel van organisaties. We
verzekeren ons ervan dat onze opdrachtgevers de optimale
people power in huis hebben. Hieronder valt het helpen van
zowel organisaties als kandidaten met:
Connecting people is waarmee we zijn begonnen, maar dat is
niet het enige waar we in gespecialiseerd zijn – we doen
executive search en recruitment, talent-identificatie, markt
scan en benchmarking, we stellen hele executive teams samen
en we zijn partner bij het ontwerpen en organiseren van
impact events. Ons inclusieve netwerk, state of the art ATS
systeem en eigen ontwikkelde platform zijn daarin leidend.
Diversity practice –inclusieve cultuurontwikkelingstrajecten en
diversiteitsmanagement, interne doorstroom en ontwikkeling
van vrouwelijke executives, masterclasses en management
games.
Recruitmentproces ontwerp en outsourcing - onafhankelijke
omgevings- en stakeholder analyse, markt scan,
wervingsstrategie advies en -proces handling, referentie
checks en social media onderzoek, begeleiding formele
toetsingsprocedure.
Talent validatie - persoonlijke talenten- en
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competentiepotentieel analyses, teamanalyse en advies,
evaluatie van interne kandidaten met draagkrachtanalyse,
organisatiecultuur scan, evaluatie van raden van toezicht en
commissarissen.
Persoonlijke ontwikkeling –carrière management en
marktoriëntatie advies, persoonlijke profilering, intervisie,
training en executive coaching.
We zullen onze oorsprong nooit vergeten. Elke succesvolle
bemiddeling vieren we door een boom te planten – voor elke
plaatsing één.
Het draait tegenwoordig om maatwerk en partnership,
zorgvuldigheid en transparantie. Dit doen we onder andere
door het inzetten van data en technologie om sneller de juiste
mensen te kunnen identificeren en efficiënter, creatiever en
effectiever te kunnen werken. Het gaat om het slim inzetten
van processen en over het matchen van kandidaten buiten de
gevestigde kaders, zodanig dat een naadloze aansluiting op de
organisatiecultuur en doelstellingen, en duurzame waardes van
de organisatie plaatsvindt. Het gaat uiteindelijk om potentieel,
ontwikkeling en succes van mens en organisatie.
Wij zijn uw people partner vandaag, morgen en in de toekomst.

Our Manifesto
 We are an extension of your organization.
 We dare to be different.
 We strive to stay curious.

 We are visionaries.
 We are also seekers - driven by facts and intelligent analysis.
 We believe people are the future.
 We are your business partner for tomorrow here + now.
 We want to build a business that matters (and help you do the same).
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Our Partners
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Carien van der Laan, LL.M., MBA
Carien heeft een indrukwekkende internationale
opleiding en loopbaan opgebouwd. Na haar
rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht en
een aantal jaren te hebben gewerkt als jurist,
behaalde zij haar MBA aan Harvard Business
School en startte zij als consultant bij McKinsey &
Company in Amsterdam. In haar loopbaan heeft
zij diverse functies bekleed: advocate en
bedrijfsjurist, consultant, en in de telecom sector
als National Sales Manager, Commercieel
Manager en General Manager van onder andere
GE Information Services, KPN en Versatel. Zij is
een echte innovator. Haar sterk ontwikkelde
gevoel voor maatschappelijke ontwikkeling zette
haar aan om een bedrijf te starten met de missie
om diversiteit en gender gelijkheid te stimuleren
in de boardrooms van ondernemingen en andere
organisaties.

DOWNLOAD
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Karen Kragt, MSc
Karen is een bevlogen en inspirerende
entrepreneur met een achtergrond in de
Verpleegkunde (cum laude),
Gezondheidswetenschappen en Epidemiologie.
Zij heeft een aantal start- up bedrijven, met name
in de staffing en training sector succesvol tot
bloei gebracht, waaronder DOCollege en DOCS
International, een global staffing organisatie die
later is overgenomen door de beursgenoteerde
onderneming ICON Plc. Na de overname bleef zij
nog vier jaar werkzaam bij het bedrijf als Group
Director Central Services. Zij is nog steeds actief
als mentor, lid raad van advies en/of investeerder
van diverse startups.

DOWNLOAD
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Nicolette van Helsdingen
Nicolette is een ervaren en zeer
gedreven leider in executive search. Ze
begon haar carrière in de farma en
medical devices industrie in diverse sales
management functies. In de jaren
negentig werd ze een search consultant
en groeide ze al snel door tot senior
manager in diverse gerenommeerde
executive search organisaties. Nicolette
heeft een talent voor het leiden en
begeleiden van complexe
selectieprocedures op bestuurlijk niveau
in het publieke domein.
DOWNLOAD
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Nicole Boevé, MSc
Nicole is een zeer ervaren professional
met een achtergrond in consulting, ICT,
retail en automotive. Zij vervulde
diverse management rollen: als
zelfstandig consultant en als
internationaal senior project manager in
Nederland en daarbuiten waaronder
Polen. Nicole heeft zelf ervaren hoe
organisaties werken en hoe diversiteit
bijdraagt aan succes van teams. Zij heeft
veel ervaring op gebied van HR, ICT in
zowel corporate als ook kleinere
organisaties en een sterke affiniteit met
HR, fin tech innovaties en start-ups.
DOWNLOAD
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Advisors
Jenny Elissen
Peter Elverding
Alexandra Schaapveld
René Steenvoorden
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Boilerplate
Van der Laan & Co is een ambitieuze people services
organisatie. Wij werken samen met toekomstgerichte en
duurzame organisaties in het identificeren en ontwikkelen
van hun menselijk potentieel. Door onze gecombineerde
ervaring van meer dan 50 jaar in dit vak zijn wij optimimaal
gepositioneerd om de juiste mensnen te identificeren en te
motiveren voor onze opdrachtgevers en zo bij te dragen
aan hun missie.

talenten en competentiepotentieel, persoonlijke en
organisatie ontwikkeling, en meer. We werken binnen de
volgende sectoren: industriele innovatie en infrastructuur,
duurzame steden & communicties, energie en afval,
financiele en zakelijke dienstverlening, verantwoordelijke
consumptieindustrie, gezondheidszorg, onderwijs en
corporaties.

Van der Laan & Co is in 2011 opgericht en is gevestigd in
Baarn. We zijn er trots op dat we samenwerken met
organisaties zoals SHV, Strukton, QPark, Kendrion, Vitens,
Eneco, Restauratiefonds, Rabobank, FMO, Menzis,
Koninklijke Kentalis, Philadelphia, Jeroen Bosch Ziekenhuis
en diverse onderwijsorganisaties.

Tot op heden hebben we meer dan 250 organisaties in het
private en brede maatschappelijke domein mogen
ondersteunen en begeleiden in het samenstellen van
succesvolle teams op senior management, directie,
bestuurlijk en toezichthoudende niveau.

Onder onze people services vallen onder andere het
vinden, verbinden en matchen van mensen aan
organisaties, het professioneel begeleiden van het wervingen selectieproces, het valideren van persoonlijke en team

Maak kennis met onze gedreven people professionals en
ontdek ons verhaal op www.vanderlaancompany.nl
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Our Style
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Contact
▪ On Twitter at
www.twitter.com/vanderlaancomp

▪ Van der Laan & Co
Villa Amalia
Stationsplein 62
3743 KM Baarn
+31 (0) 35 54 80 760

▪ On Facebook at
www.facebook.com/vanderlaancompany
▪ On LinkedIn at
www.linkedin.com/companybeta/2690202/

▪ welkom@vanderlaanco.nl

▪ vanderlaanco.nl
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