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‘Mijn ontslag bij Gartner zag ik

aankomen. Als recruiter zit ik in

de hoek waar de zwaarste klappen vallen.

Sinds 1 mei heb ik tot nog toe 76 acties

ondernomen. Daar zijn elf gesprekken

uitgerold. Drie daarvan kwamen uit mijn

netwerk, vier via werving- en selectiebu-

reaus, en vier door eigen acties. Ik hou dat

minutieus bij, ja. Noem het vakidiotie. Ik

heb berekend dat ik qua gesprekken op

een ratio van 14,5 procent zit. Dat is heel

hoog, dus dat doe ik goed.

‘Ik geloof niet in het uit de heup schieten.

Sollicitaties doe ik dus heel gericht. Ook

vacatures bij de overheid en semi-over-

heid hebbenmijn interesse. Vorige week

zat ik bij de laatste drie uit een dikke ze-

ventig serieuze sollicitanten. Na een hele

middag vol interviews werd ik tweede.

Dat is echt zo killing.
‘Ik zet mezelf breed op demarkt. Naast ne-

gen jaar in de recruitment heb ik ook een

sales-achtergrond. Juist die combinatie

is mijn kracht. Maar ikmerk dat hrm’ers

vooral zelf invullen dat je uit de sales bent

gestapt omdat je liever uit de wind wilt.

Dat verhaal is lastig te ontkrachten.

‘Als recruiter kan ik feilloos inschatten

hoe serieus de andere partij erin zit. Ik zie

dat sommige organisaties doorgaanmet

gesprekken voeren terwijl ze nu niet de

intentie hebben iemand aan te nemen.

Daar ben ik inmiddels allergisch voor.

Het heeft natuurlijk alles met de crisis te

maken. Er zijn ook periodes geweest dat

er enorm aanme werd getrokken. Vorige

banen kwamen soms vanuit het niets.

Nu is dezelfde persoon, met hetzelfde cv,

geen dubbeltje meer waard. Het compe-

tentiegericht selecteren is totaal verdwe-

nen. Als ze 7 jaar ervaring willen, dan

wijzen ze je met 6,7 jaar al af.

‘Mijn kansen op een nieuwe baan schat ik

op dit moment laag in. Werk zoeken op de

huidige arbeidsmarkt is geen feest. Aan

de andere kant: je hebt maar één baan no-

dig. Ik ben er zeker van dat ik straks weer

ergens goede dingen kan gaan doen.’

HARALD BEEN (42)

‘Ik geloof niet in
uit de heup schieten’

‘Als recruiter
kan ik feilloos
inschatten hoe

serieus de andere
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Naam: Harald Been

Woonplaats: Overveen

Geboortedatum: 25-02-1967

Werkervaring: Senior recruiter (Gartner, 3

jr); accountmanager (Yacht, 1 jr); executive

search consultant en partner (Remarq

Recruitment & Selection, 3 jr); executive

search consultant (Converge Human Capi-

tal Solutions, 2 jr); diverse salesfuncties

(4 jr)

Opleiding: Diverse trainingen; postdocto-

raal programma Bedrijfsopleidingen en

Personeelsmanagement; doctoraal Arbeid

& Organisatie, Rijksuniversiteit Groningen


