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‘Door, naast de werkzaamheden 
als Office Manager, ook te 
searchen naar geschikte 
kandidaten kom ik ook meer te 
weten over de klanten en waar ze 
naar op zoek zijn. Op deze manier 
ben ik nog meer betrokken.’
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Ben je een doener OF een denker 

Na een periode van hard werken volgt 
een welverdiende vakantie: Wordt het 3 
weken in een goed verzorgd all inclusive 
hotel OF kies je voor een trektocht met 
bijv. een tent of camper?

Het weekend is er om te Netflixen of te 
sporten OF in het weekend gaat meestal 
de laptop ook nog wel even open?

Teamsporter OF solist?

Een goede OM is een stille kracht die 
geruisloos zorgt dat alles op rolletjes 
loopt in het bureau OF een goede OM is 
naar buiten toe een sterke 
persoonlijkheid die met opdrachtgevers, 
kandidaten en leveranciers een eigen 
relatie opbouwt?

Ik ben absoluut een doener. Ik vind het 
heerlijk om lekker bezig te zijn met allerlei 
soorten werkzaamheden. Tijdens mijn 
studie rechten ben ik tot deze conclusie 
gekomen. Alleen maar met je neus in de 
boeken bleek niet mijn ding. Ik wilde een 
combinatie tussen leren en praktisch 
bezig zijn. De overstap naar Schoevers 
was voor mij dan ook echt een 
verademing.

Vaak heb ik aan een half woord al 
genoeg. Door het searchwerk kom je ook 
meer te weten over de klanten en waar 
ze naar op zoek zijn. Op deze manier ben 
je toch meer betrokken. Daarnaast heb ik 
als Office Manager natuurlijk ook 
regelmatig contact met klanten en 
kandidaten. Je bent toch degene die ze 
als eerste zien bij binnenkomst op ons 
kantoor. En door de organisatie van 
events kom ik weer in contact met 
leveranciers en zo bouw je je eigen 
netwerk om je heen op.

Het weekend is om te relaxen en tijd te 
maken voor je gezin, familie en vrienden. 
Maar het is ook absoluut niet erg om, 
mocht het spoed zijn, toch even de 
laptop te openen. Ik heb een hoog 
verantwoordelijkheidsgevoel dus ik vind 
dit ook echt niet erg, je doet het 
uiteindelijk toch met elkaar. Ik heb 
inmiddels wel geleerd dat je niet overal 
maar ja op moet zeggen. Dus staat er 
teveel gepland in het weekend dan ga ik 
gewoon een keer niet mee naar die 
verjaardag.

Ik ben van allebei wat. Ik vind het leuk om 
met mijn collega Office Manager samen 
te werken en te zorgen dat het werk goed 
verdeeld en gedaan wordt. Maar ik kan 
ook prima alleen werken. Ik houd graag 
zelf de controle en vind het dan ook 
moeilijk werk over te dragen als ik bezig 
ben met een eigen project/opdracht. 

Het zal denk ik een combinatie van 
beiden worden. Ik kan heerlijk genieten 
van een week niets doen in een all 
inclusive hotel met af en toe een 
bezoekje aan een stad of markt. Maar 
eens in de zoveel jaar een mooie rondreis 
met auto of camper daar kan ik ook echt 
van genieten. De westkust van Amerika 
hebben we gezien en dat smaakte naar 
meer. Vietnam, Lapland en Canada 
staan nog op ons lijstje!

Een goede Office Manager is allebei. Het 
is voor de consultants natuurlijk fijn om te 
weten dat alles goed opgepakt wordt. 

Aan alle collega’s van 
Bureau Blaauw legden we 
een aantal dilemma’s 
voor, zowel zakelijk als 
privé. Lees hier hoe 
Arianne  
Selderslaghs hierop 
reageerde.


