
enigeafstandgevolgddoorKorn
Ferry enHeidrick&Struggles. Zij
hebbeneengroot internationaal
netwerk,nodigommultinatio-
nals alsHeineken,AkzoNobelof
DSMte voorzien van talent. Een
niveauonderde ‘Big5’ opereren
demiddelgrotekantorendie
somsdeeluitmakenvan inter-
nationale franchiseorganisaties.
Totdie laatste categoriebehoren
AmropenBoyden.Voorbeelden
vanpuurNederlandsefirma’s
zijnEbbingeenDeVroedt&
Thierry. Endanzijnernogde
gespecialiseerdeboetieks, zoals
bijvoorbeeldLegalPeople enLa-

Searchdie zich toeleggenopde
juridische sector.

Eenpunt vandiscussie inde
sector isdedominantie vanEgon
Zehnder. Sommigeheadhunters
zienhet vanoorsprongZwitserse
bureaualsde ‘kingmaker’ van
hetNederlandsebedrijfsleven.
Eenbestuurderof commissaris
dieniet inhetkaartenbakje van
EgonZehnder zit, heeft eenpro-
bleem.Omdatheadhunters vaak
afsprekendat zeniet jagenopde
werknemers vanhuncliënten,de
zogenoemdeoff-limitsclausule,
zouhetbureauslechts ineen
beperkte vijverkunnenvissen.

PieterCouwenberghen
JeroenPiersma
Amsterdam

Zezijndepersoneelsafdelingvan
deboardroom.Deheadhuntersvan
ondermeerEgonZehnder,Russel
ReynoldsenSpencerStuartvoorzien
degrotebeursgenoteerdebedrijven
vanbestuurdersencommissaris-
sen.Lastvandeconjunctuurheb-
benzeniet,wanthetbedrijfslevenis
altijdopzoeknaarbestuurders.‘Net
alsFerrarizijnwijnietzogevoelig
voorcycli’,zegteenvanhen.

Maarhet vak verandertwel.Net
alsbij debedrijvendie zebedie-
nen, ishetwerk vanheadhunters
ophethoogsteniveauonderhevig
aansteedsmeerproceduresen
technologie.Een telefoontje in
het ‘oldboys’-netwerk volstaat
nietmeer. Watniet verandert, is
dathetwerk vandeheadhunter
nogaltijddraait omvertrouwen
endiscretie.Deconfidentialiteit
hangt samenmetdegevoeligheid
vanhetproces.AlsRabobank
eennieuwechieffinancial officer
zoekt, kandebankniet zomaar
contactopnemenmetdefinanci-
eel directeur van INGNederland.
Voordiepersoonzelf ispraten
over eenoverstapookeendelicate
zaak.Omdie redenwordt er een
headhunter tussengezet.

Cruciaal isde vertrouwensrela-
tie tussendebestuursvoorzitter
ofpresident-commissaris en
deheadhunter. ‘Zoietsbouw je
op in jarenen is vaakniet over
tedragen,net als verliefdheid.
Hetbelangrijkstewat eenpre-
sident-commissarisdoet, ishet
benoemenvaneenceo.Datdoet
hijmetdiegenediehij daarin
vertrouwt’, zegt eenheadhunter
vaneenvandegrotekantoren.
Eenzoekopdrachtkomtvaak
voortuit jaren vanpratenoverde
strategische richting vandeon-
derneming. ‘Jedenktmee.Als een
concernoverweegt te expanderen
inAzië, denk jebijvoorbeeldna
overdewenselijkheid vaneen
Chineesals commissaris.’

Hardecijfersovermarkt-
aandelen indeNederlandse
searchsectorontbreken.Watwel
vaststaat, isdathet zoekenvan
topmensenvoordeAEX-fondsen
wordt gedomineerddoor enkele
grote, internationale spelers.
Dat zijnEgonZehnder,Russel
ReynoldsenSpencerStuart, op

Headhunterkomternietmeermet ‘oldboys’
Steeds intensiever gebruik van diagnose-instrumenten zoals psychometrics voor de ‘zachte kanten’

Hetgevolg: altijddezelfdegezich-
ten inde topvanhetNederlandse
bedrijfsleven. ZokrijgtEgon
Zehnder somsdeschuld vanhet
gebrekaan topvrouwen.

Maar volgensandereheadhun-
tershebbenbureausals Spencer
Stuart enRussellReynoldsde
achterstandopEgonZehnderde
afgelopen jarenbehoorlijk ingelo-
pen.Een topcommissarisbij een
aantalAEX-fondsenbevestigtdie
lezing.Er is zeker sprake vaneen
vertrouwensband, zegthij,maar
hijwisseltwel vanbureau.Al
naargelangde regiowaarde top-
per vandaanmoetkomen. ‘Voor
Europazijn vooralEgonZehnder
enSpencerStuart sterk.Voorde
VSneemikvaakRusselReynolds.’

Datdepersoonlijkeband tus-
senheadhunter enbestuurder
nogaltijdbelangrijk is, neemt
nietwegdatook indeze sector
procedures, objectiviteit en
professionaliteit deafgelopen
jarensteedsbelangrijker zijn
geworden.Bedrijvenverplichten
deheadhuntersbij hunzoekop-
dracht eennauwomschreven
procedure tedoorlopen.Een
commissarismoet eengoedver-
haalhebbenalsdenieuweceo
onverhoopt toch tegenvalt.

Dusverlooptdezoektochtvia
eenuitgebreideprofielschets,
eenlonglist, enuiteindelijkeen
shortlist vanvierkandidatenmet
wiedebenoemingscommissie
gesprekkenvoert.Bijhunzoek-
tochtwordendeheadhunters
bijgestaandoor ‘researchers’.Een

grootbureaualsSpencerStuart
bijvoorbeeldheeftwereldwijdzo’n
zestigvandezeanalisten indienst.
Zij vergarensectorinformatieen
namenvankandidaten.Decv’s
vankandidatenwordenuitbundig
gecheckt,dat is volgenscommis-
sarissenmisschienweldebelang-
rijksteverbetering.Eenheadhun-
terwilnieteenceoaandragenaan
wie latereensmetblijkt tekleven.

Headhuntersmakenook
steedsmeergebruik vanmoderne
diagnose-instrumenten, zoals
‘psychometrics’, omgreep te
krijgenopdezachtekantenvan
dekandidatenzoalsdrijfveren,
leiderschapsstijl encultuur. ‘Het
is tegenwoordig voordehelft
wetenschapenvoordeandere
helft kunst’, zegt eenvanhen.Dat
neemtnietwegdat inlevingsver-
mogenenpsychologienogsteeds
eensleutelrol spelen.HansLan-
geveld,die voorheenwerktebij
KornFerry,maar tegenwoordig
eeneigenbureauheeft, zegt: ‘Een
opdrachtgeveropereert vaak van-
uit eenbuikgevoel. Eenkandidaat
voeltwel ofniet goed.Die chemie
inschatten ismisschienwelde
kernvanonsberoep.’

Diekwaliteitmaaktheadhun-
tersookmindergevoelig voor
eenandere trend.Grotebedrij-
venzoals Shell, Philips enDSM
beschikken tegenwoordigover
eigen recruitingafdelingen,die
metbehulp vanmodernezoek-
technologieop internet veelwerk
zelf doen.Maardangaathetom
het ‘volumesegment’. Voor een
ceoof eencfowordennogsteeds
headhunters vanbuiten inge-
huurd. ‘Als het echt belangrijk
wordt, bellen zeons.’

De internationale
spelers Egon Zehnder,
Russel Reynolds en
Spencer Stuart
domineren demarkt

Bedrijven als Shell,
Philips en DSM
hebben tegenwoordig
hun eigen afdelingen
voor recruitment

BeloningBureaus
Bij de beloning van
headhunters is de
aloude formule—
een derde van het
jaarsalaris van de
kandidaat — nog
steeds de basis. Van
oudsher wordt er
betaald op ‘no cure,
no pay’-basis. In
een groot deel van
demarkt is dat nog
steeds het geval,
maar de bureaus die
de top van demarkt
bedienen, werken
tegenwoordig vaak

op basis van een
vast bedrag, dat
als voorschot of in
de verschillende
fases van het zoek-
proces stap voor
stapwordt uitge-
keerd. Dus ook als
de zoektocht geen
succes oplevert,
krijgen de bureaus

in principe betaald.
Wel voelen zij zich
moreel verplicht net
zo lang te zoeken
tot zij wel succes
hebben. Als een
eenmaal benoemde
ceo of cfomislukt,
wordt de zoektocht
gratis overgedaan.
Dat is echter een
nauw omschreven
garantie. Deze geldt
bijvoorbeeld niet
wanneer de organi-
satie of de strategie
wordt gewijzigd.

Aantal consultants (in Nederland
en internationaal) van de vijf
grootste headhuntersbureaus

Headhunters

Int.Ned.

13 455

Egon Zehnder

Int.Nat.

4 334

Heidrick & Struggles

Int.Nat.

8 500

Korn Ferry

Int.Nat.

10 402

Russell Reynolds

Int.Nat.

9 375

Spencer Stuart

Voorditartikel isgesprokenmet
allebelangrijkeNederlandsespe-
lersendiversecommissarissen.
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