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"Alhoewel ik het leuk vind om te 
denken, te analyseren en de 
grote lijnen te willen zien, ben ik 
van nature een doener. Ik houd 
ervan om actief en snel te zijn, 
naar een doel toe te werken en 
beslissingen te nemen. Dat 
spreekt mij ook erg aan in de 
interim werkzaamheden en 
kandidaten: de snelheid en 
besluitvaardigheid".
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Ben je doener of een denker? 

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

Een boeiend gesprek met kandidaat of 
opdrachtgever moet tot resultaat leiden 
OF alleen een boeiend inhoudelijk 
gesprek kan genoeg zijn?

De shortlist die jij presenteert aan de 
opdrachtgever bestaat uitsluitend aan 
kandidaten die helemaal voldoen aan 
het overeengekomen profiel OF je zoekt 
naar een samenstelling waarbij ook een 
kandidaat mag zijn die op onderdelen 
van het profiel afwijkt?  
(in ervaring, branche, kennis of persoonlij
kheid bijv.)

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?

Alhoewel ik het leuk vind om te denken, te 
analyseren en de grote lijnen te willen 
zien, ben ik van nature een doener. Ik 
houd ervan om actief en snel te zijn, naar 
een doel toe te werken en beslissingen te 
nemen. Dat spreekt mij ook erg aan in de 
interim werkzaamheden en kandidaten: 
de snelheid en besluitvaardigheid.

inclusieve hotel. Ik ben meer van de 
avontuurlijke en actieve reizen, waar bij 
we dan graag iets zien of doen. De meest 
fantastische ervaring was met het gezin 
een reis te maken van 7 maanden door 
Afrika en Azië. 

Aangezien ik mijn werk vaak zo leuk vindt, 
vindt ik het geen enkel probleem om in 
het weekend de computer open te slaan.

Voor mij is een boeiend en inhoudelijk 
gesprek genoeg. Graag maak ik kennis 
met kandidaten om te horen waar ze 
staan, wat ze willen en welke omgeving 
passend zou zijn. In bijna alle gevallen 
leiden deze gesprekken in een latere fase 
tot resultaat. Hoe beter ik de kandidaat 
leer kennen, hoe makkelijker het is om 
(op termijn) de juiste match te kunnen 
maken.  

Bij het zoeken naar kandidaat richt ik me 
in eerste instantie op kandidaten die 
voldoen aan het overeengekomen 
profiel. Bij het presenteren van de 
kandidaten aan opdrachtgever, ben ik 
echter geneigd om een kandidaat voor 
te dragen die qua persoonlijkheid en 
ervaring goed past, maar die niet op alle 
profielkenmerken een tick in de box krijgt. 
Meestal is dat op achtergrond, zoals 
bijvoorbeeld bij een gemeente die wil dat 
de kandidaat ervaring heeft opgedaan 
bij een gemeentelijke instantie. Hier 
schrijf ik dan wel een advies bij waarom 
ik denk dat de kandidaat goed zou 
passen binnen het bedrijf en/of functie.

Alhoewel ik goed kan genieten van luxe, 
zal ik geen vakantie boeken in een all

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


