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VOORWOORD

Het is juni 2017 wanneer Wim Bouman en ik het eerste
gesprek hebben over wat later HB17 zou worden. Op dat
moment ben ik nog werkzaam als consultant, waarbij ik
mijzelf laat inlenen door bedrijven en organisaties die hun
processen willen verbeteren of behoefte hebben aan een
interim-manager. Wim was zich na de verkoop van Bouman
Kantoor Totaal aan het oriënteren op zijn volgende stap. We
bespraken de arbeidsmarkt, krapte werd toen al merkbaar,
en welke toegevoegde waarde wij hierin mogelijk zouden
kunnen hebben. Vanuit onze carrières hadden we immers
een groot netwerk opgebouwd en tevens de ervaring van
het aannemen van personeel op verschillende functies.
Ondernemend als we zijn besluiten we ervoor te gaan. Geen
uitgewerkt businessplan, maar ontstaan vanuit de
mogelijkheden die Wim en ikzelf in de markt zagen.
5 jaar later zijn die mogelijkheden verzilverd, hebben zich
nieuwe kansen voorgedaan, hebben we teleurstellingen
gekend, maar staan we als personeelsbemiddelaar midden in
de markt. Een markt die op dit moment zeer uitdagend is,
maar waarbij we dagelijks de bevestiging krijgen dat onze
naam gevestigd is. En daar ben ik trots op!

In 2017 startten we aan de spreekwoordelijke keukentafel
en had ik daarnaast mijn werkzaamheden in de consultancy.
In januari 2018 namen we onze eerste collega aan en toen
Wim mij in 2020 de mogelijkheid bood om zelfstandig door
te gaan heb ik die kans met beide handen aangepakt,
waarbij ik indien nodig nog altijd op zijn steun en
deskundigheid mag rekenen, waarvoor dank!

De gestage groei in de eerste jaren hebben we de
afgelopen jaren een boost kunnen geven door het
vertrouwen van onze opdrachtgevers en kandidaten. Wij
staan voor kwaliteit en met inmiddels een team van 7
collega’s staan we dagelijks in voor het werkgeluk van onze
kandidaten en dragen we ons steentje bij aan de continuïteit
en groei van onze opdrachtgevers. Het hebben van een
goed netwerk is ooit de reden geweest om te starten en is
inmiddels de rode draad binnen onze manier van werken. Dit
netwerk van kandidaten en opdrachtgevers wil ik dan ook
bedanken, want (mede) dankzij jullie vieren wij ons 5-jarig
bestaan. Ik wens je veel leesplezier toe! 
Marloes de Haze -  Trotse eigenaar HB17 werkt



TERUG-EN
VOORUITBLIK
5 jaar HB17, die periode is werkelijk voorbij gevlogen! Dan is
het goed om in het kader van dit magazine stil te staan bij wat
er zoal gebeurd is, maar zeker ook vooruit te kijken naar wat
nog komen gaat. 

Op 12 juli 2017 richtten Wim Bouman en ikzelf HB17 op. Daar
lag geen uitgebreide businesscase aan ten grondslag, maar
wel veel vertrouwen: in de markt, ons netwerk en onze
gezamenlijke drive. In januari 2018 namen we onze eerste
collega aan en niet veel later trokken we in, in het authentieke
pand aan de Beestenmarkt in Goes. We groeiden gestaag en
ervaarden ook dat het maken van een goede match veel
inspanning vraagt. Misschien wel meer dan we aanvankelijk
dachten. 

In 2020 kreeg ik de mogelijkheid om als enig aandeelhouder
verder te gaan. Midden in die besprekingen barstte Corona los
en legde onze hele business plat. Dat zijn wel momenten van
de waarheid kan ik je vertellen. Maar de 3 jaar ervoor hadden
me voldoende vertrouwen gegeven dat er behoefte was aan
onze dienstverlening en dat we inmiddels ook een goede
naam hadden opgebouwd. Ik besloot ervoor te gaan en
daarnaast ook te investeren in een extra recruiter, Amanda
Veerhoek, die met haar jarenlange ervaring in de bemiddeling
van technische profielen een nieuwe markt voor ons kon
aanboren. Een keuze die ons veel gebracht heeft. 

Door mijn deelname aan het Groeiprogramma van Dockwize
heb ik geleerd niet alleen in mijn bedrijf te werken, maar ook
eraan. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van Robert
Vergouwe, die als vestigingsmanager naast het begeleiden
van onze kandidaten naar een passende baan,
verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Ben ik
daar dan niet meer bij betrokken? Zeker wel, maar ik richt
mijzelf nu meer op de verdere ontwikkeling van HB17.
Daarnaast geeft het mij ook ruimte om mezelf als ondernemer
en als mens verder te ontwikkelen. Naast mede-eigenaar van
uitzendbureau Flexbaas ben ik in april 2022 samen met
compagnon Martijn Bakker gegarandeerdpersoneel.nl gestart;
een recruitmentmarketing bureau dat inmiddels landelijk
werkt en grote retailers zoals Jumbo, AH en Praxis tot klant
mag rekenen. Vanaf februari 2023 zal ik daarnaast samen met
Wim Bouman kindermodezaak Stylo23 openen. Het
ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan!

HB17 WERKT |  5 December 2022



HB17 blijft werken, een loopbaan lang! Vanuit die missie is onze doelstelling het leveren van hoogwaardige
diensten gericht op het behouden en vergroten van werkgeluk. De komende jaren willen we onszelf en onze
dienstverlening verder ontwikkelen, omdat we hier zelf ons werkgeluk in vinden, maar ook omdat we een
grote behoefte in de markt ervaren. Binnen HB17 werken we zelforganiserend, hetgeen betekent dat er een
grote vrijheid en verantwoordelijkheid voor de collega’s is om hun werk succesvol in te richten. Vertrouwen
in elkaar vormt hierbij de basis en ik heb gemerkt dat dat enorm bijdraagt aan het werkgeluk en de
prestaties van mijn collega’s en mijzelf. Daarnaast werkt iedereen met een eigen aandachtsgebied, passend
bij de eigen expertise. Onze kernwaarden professioneel, persoonlijk, resultaatgericht en actief vormen de
rode draad in ons functioneren. 

Kindermode zaak Stylo23 zal gevestigd worden in ons pand aan de Beestenmarkt. Dit betekent dat HB17
vanaf december 2022 te vinden is op de Kleine Kade in een prachtig pand, op een unieke locatie aan de
haven in Goes. Dit pand geeft ons de ruimte om verder te groeien, iets waar we aan toe zijn. Met veel
vertrouwen kijk ik uit naar de volgende jaren HB17, samen met ons team. Ik wil een ieder die op welke manier
dan ook verbonden is met HB17 danken voor het vertrouwen van de afgelopen 5 jaar en hoop dat we hier
ook de komende jaren op mogen rekenen.

Marloes de Haze, directeur/ eigenaar HB17 Werkt

HB17 WERKT |  6 December 2022

EN HOE NU VERDER
MET HB17 WERKT?



WERKGELUK BIJ KOMPAK

Judith Kroon is sinds begin 2022 HR

manager bij Kompak, nadat haar

toenmalige werkgever het ondanks een

forse reorganisatie niet redde en failliet

ging. Spijt van deze gedwongen keuze

heeft zij nog geen dag gehad; de

energieke en ervaren Judith gaat dagelijks

met veel plezier naar haar werk. Er zijn dan

ook voldoende uitdagingen: zo bouwt zij

samen met haar collega en de CFO aan

het verbeteren van het werkklimaat, waar

oprechte aandacht voor de medewerker

en diens ontwikkeling een van de

speerpunten is, evenals het begeleiden

van het lijnmanagement in het voeren van

een strakke verzuimbegeleiding. 

Daphne Witkam en Judith kwamen met

elkaar in contact nadat Daphne een

kandidaat in bemiddeling had die

potentieel geschikt was voor een vacature

bij Judith. Die match ging uiteindelijk niet

door, maar Judith had inmiddels wel de

kracht van HB17 en in het bijzonder  van

 Daphne ervaren, waardoor zij het

vertrouwen kreeg verder te gaan met de

invulling van deze vacature. In de

samenwerking met bureaus vindt Judith

het van belang dat er snel geschakeld

wordt, maar belangrijker nog: dat er echt

goed gekeken wordt of iemand past bij de

organisatie en diens cultuur. Vanuit HB17

gaan we altijd op zoek naar de persoon

achter het CV en diens drijfveren, dus dat

sluit prima aan op de behoefte van

Kompak!

Judith is al haar gehele carrière actief in

het HR vak en ziet dat de krapte op de

arbeidsmarkt het vak verandert. Volgens

haar wordt het steeds belangrijker om

jezelf te onderscheiden in de markt. Bij

Kompak wordt talent gewaardeerd en

krijgen medewerkers de kans zich verder

te ontwikkelen, met duidelijk beschreven

doorgroeimogelijkheden die ook

gefaciliteerd worden. 

Ook het hebben van oprechte aandacht

en verbinding en begrijpen wat

medewerkers belangrijk vinden ziet zij als

een positieve ontwikkeling binnen haar

vak. HR processen worden steeds digitaler

maar het persoonlijk contact blijft van

cruciaal belang. 

Judith pakt de uitdagingen die er liggen

met veel plezier op en ervaart echt

werkgeluk wanneer ze samen met

collega’s zaken op kan pakken, dat de

successen gevierd worden en dat er

ruimte is voor een grapje. 

Judit heeft tot slot nog tips om HB17

verder te brengen in West-Brabant: laat

zien waarin je jezelf onderscheidt en

vergeet de traktatie niet, want daar zijn we

gek op in Brabant. Laat die Zeeuwse

bolussen dus maar komen! :)

J u d i t h  K r o o n  
H R  m a n a g e r  

HB17 WERKT |  7 December 2022
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DE GEZICHTEN
VAN HB17 WERKT

Daphne Witkam-Joosse

Binnen HB17 werk ik als recruiter voor

breed uiteenlopende sales en staffuncties

met een specialisme in financiële

profielen. Ik werk nauw samen met

Gonnelien om de juiste werkgever te

koppelen aan onze kandidaten. 

Eind 2020 kwam ik voor de eerste keer in

contact met Marloes, we hadden prettige

en open gesprekken. Uiteindelijk is er nog

best een tijd overheen gegaan, en ben ik 

 in maart 2022 gestart bij HB17. Een goede

stap voor mij! Op dagelijkse basis ben ik in

contact met (latent) werkzoekenden: wat

zijn de drijfveren, wat betekent werkgeluk

voor hen? Aan de hand daarvan ga ik op

zoek naar de juiste, nieuwe baan bij een

werkgever die bij hen past. Wat mij

voldoening geeft is als een opdrachtgever

vertrouwt op mijn expertise en inzicht dat

een bepaalde kandidaat écht goed binnen

hun bedrijf past, en het gesprek met de

kandidaat aangaat, soms nog zonder een

cv gezien te hebben. 

"Creëer je eigen kansen op succes." 

Recruiter Sales & Staf 
Robert Vergouwe

Ik heb een dubbelfunctie bij HB17. Aan de

ene kant ben ik vestigingsmanager en

verantwoordelijk voor de operationele

gang van zaken. Aan de andere kant werk

ik ook mee in de operatie als recruiter.

Eind 2021 ben ik in contact gekomen met

HB17 en na wat berichten over en weer

werd er snel een kennismaking ingepland.

Het tweede gesprek liet niet lang op zich

wachten en vrij snel daarna gaven we

elkaar het jawoord. 

Ik heb gekozen voor HB17 vanwege de

werkwijze en ambitie. HB17 staat voor

kwaliteit en dat is op dit moment in deze

krappe arbeidsmarkt een belangrijke

eigenschap om je te onderscheiden. Ik

ben in een team terecht gekomen waar

ieder zijn eigen unieke kwaliteiten heeft en

waar iedereen elkaar goed aanvult.

Het mooie aan de dienstverlening van

HB17 is dat wij mensen aan een baan

helpen waarbij onze kandidaten direct in

dienst treden bij het bedrijf waar ze willen

werken. Een nieuwe baan betekent voor

veel mensen een nieuw hoofdstuk in hun

leven, en het is mooi om daar aan bij te

kunnen dragen.

"Alleen ga je sneller, maar samen

komen we verder." 

Vestigingsmanager & recruiter

In mijn functie als consultant techniek bij

HB17, ga ik samen met de kandidaat aan

tafel om te bespreken waar een nieuwe

baan voor die persoon aan moet voldoen.

Denk hierbij aan vragen als; binnen welke

werkomgeving zie jij jezelf werken. In welk

werkrooster functioneer je het beste? En

wat zijn naast jouw salaris, andere

secundaire arbeidsvoorwaarden die je wilt

terug zien in je nieuw functie? Kortom,

waar maak jij de overstap voor! Op deze

manier werk ik vanuit het profiel van de

kandidaat.

Mijn werk is mijn passie.

Mensen begeleiden, mij verplaatsen in de

wensen en behoeften van de kandidaat, is

mijn kracht. En daarnaast inhoudelijk

begrijpen waar de kandidaat op technisch

vlak toe in staat is, onderscheidt mij van

andere bemiddelaars. De match maken

tussen een bedrijfscultuur en de soft skills

van een kandidaat wordt hierin uiteraard

ook meegenomen.

Amanda Veerhoek

"Mensen doen zaken met mensen, niet

met een logo." 

Senior consulant techniek
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DE GEZICHTEN
VAN HB17 WERKT

Lysa Berkelaar

Marketing is altijd in beweging. Mijn

verantwoordelijkheid bij HB17 Werkt ligt bij

de creatieve communicatie en on- en

offline zichtbaarheid op de arbeidsmarkt.

Marketing is een essentieel component

voor het succes van elke organisatie.  

Een jaar geleden begon ik bij HB17 Werkt

aan een marketingfunctie die daar toen

nog niet bestond. Samen met Marloes

besprak ik hoe de functie in te vullen.

Sindsdien heb ik in een jaar tijd het bedrijf

zien groeien, krijg ik kansen om mij te

ontwikkelen en kom ik voor leuke

uitdagingen te staan. Niet alleen het

bedrijf groeide, maar ook mijn kennis en

vaardigheden. 

Wat ik fijn vind aan het werken bij HB17 is

dat ik elke dag word uitgedaagd om

manieren te vinden hoe ik de aandacht

kan trekken van kandidaten en bedrijven.

Daarnaast heerst er een echt teamgevoel

en ambiëren we allemaal hetzelfde doel.

De kernwaarden als professionaliteit,

actief, persoonlijk en resultaatgericht,

passen ook bij mij als persoon. 

HB17 kan ik beschrijven als een bedrijf

waar iedereen altijd welkom is en waar ze

ook de persoon achter het CV willen

kennen. We motiveren mensen om te

groeien in hun carrière en adviseren

bedrijven bij het maken van

personeelsbeslissingen.

“Get the future you want”

Online marketing-communicatiespecialist
Marilisa van Dijk

Als vestigingsassistent bij HB17 Werkt

houd ik mij bezig met de visuele

vormgeving van het bedrijf. Denk aan de

opmaak van een social media post of

campagne, het maken van foto’s van onze

collega’s, maar bijvoorbeeld ook de

opmaak van dit magazine!

Mijn avontuur bij HB17 begon als stagiair.

Ik was op zoek naar een stage waarmee ik

van betekenis kon zijn voor iemand

anders. Na het afronden van mijn stage

ben ik met een nieuwe opleiding

begonnen, één met heel veel creativiteit!

Maar het HB17 avontuur hield daar niet op,

Marloes bood mij een bijbaan, daar zei ik

met veel plezier ja op. 

Tijdens mijn loopbaan bij HB17 heb ik

ontdekt wat ik leuk vind, waar mijn sterke

punten liggen en hoe ik mijn kwaliteiten

kan inzetten. Daarom startte ik met een

creatieve studie, omdat creativiteit iets is

wat bij mij past. HB17 is er ook voor jou, om

te ontdekken wat er bij jou past. Zo

matchen we passende kandidaten met

onze opdrachtgevers, een match!

"Creativity is intelligence having fun." 

Vestigingsassistent 

Als recruiter bij HB17 richt ik mij op sales

en staffuncties. Voor diverse werkgevers

in Zeeland zoek ik naar passende

kandidaten. 

Marloes heeft mij in 2021 benaderd om te

sparren over de mogelijkheden binnen

HB17. Tijdens het gesprek met Marloes

kwam ik erachter dat de stap naar HB17

voor mij de juiste was. Het sparren met

werkgevers en kandidaten vind ik erg leuk

aan mijn werk. Dat je een verschil kunt

maken door een kandidaat te bemiddelen

naar een baan die passend is qua

werkzaamheden en dat de bedrijfscultuur

past als een jas, dát is voor mij de grootste

uitdaging en geeft voldoening. De ene

kandidaat match je binnen een week, maar

het komt ook voor dat je na een jaar de

juiste functie hebt voor een kandidaat.

Naar mijn idee komt een succesvolle

match tot stand doordat alle betrokkenen

succesvol samenwerken.

Gonnelien Jobsen - Duijzer

"succesvol samenwerken"

Recruiter Sales & Staf 



CENTURY GAAT VOOR
DUURZAAMHEID

Aan het woord is Hans de Jonge, sinds de

opstart in 2012 betrokken bij Century en

als MT-lid verantwoordelijk voor HR,

finance, inkoop en logistiek. Gestart met 5

mensen en inmiddels doorgegroeid naar

75 medewerkers in vaste dienst.

Daarnaast maken zij gebruik van een

flexibele schil. Century is een producent

van aluminium en is gevestigd in

Vlissingen-Oost. 

De samenwerking met HB17 is gestart in

april 2021 en heeft inmiddels al tot 10

duurzame plaatsingen geleid. Duurzaam,

want alle kandidaten die gestart zijn,

werken er nog steeds. Hans roemt ook de

werkwijze van Amanda; ze gaat pro-actief

op zoek naar kandidaten waarbij ze

Century ook actief onder de aandacht

brengt bij haar kandidaten. Een werkwijze

die volgens Hans duidelijk onderscheidend

is. 

Daarnaast ervaart hij ook dat de

betrokkenheid bij de kandidaten groot is,

ook na de plaatsing. Hij herkent hier ook

zeker het ‘loopbaan lang begeleiden-

concept’ van HB17 in. Hans verwacht wel

dat naar de toekomst toe door de krapte

op de arbeidsmarkt het steeds lastiger zal

worden om aan gekwalificeerd personeel

te komen. Century heeft wel de

mogelijkheid om mensen op te leiden om

ze zo op het juiste niveau te krijgen.

Binnen de huidige bezetting zijn er

voldoende vakvolwassen medewerkers die

dit oppakken. Hans ervaart dit als een

voordeel ten opzichte van andere

werkgevers in de regio. Hij realiseert

zichzelf dat je aantrekkelijk moet blijven

als werkgever zowel voor nieuwe

medewerkers maar zeker ook voor je

bestaande. Binnen Century wordt er

gewerkt met zelfsturende teams die een

hoge mate van eigen  

verantwoordelijkheid hebben.

Medewerkers worden gecoacht en ze

krijgen afwisselend werk aangeboden.

Daarnaast is Century een goede betaler.

Op HR vlak is duurzame inzetbaarheid een

van de speerpunten. Er is veel aandacht

voor ergonomisch en minder belastend

werken. Belangrijk, want op alle afdelingen

is er sprake van vergrijzing waardoor er

binnen 4 tot 6 jaar een deel van de

medewerkers vanwege pensionering

uitstroomt. 

Ook zal er de komende jaren geïnvesteerd

gaan worden in verduurzaming. Er liggen

9.000 zonnepanelen klaar om gelegd te

worden, tevens is er een vergunning voor

het plaatsen van een windmolen en lopen

er contacten om een electrolyser te

plaatsen waardoor ze zelf waterstof

kunnen maken. Op alle vlakken gaat

Century dus voor duurzaamheid!

H a n s  d e  J o n g e
M a n a g e r  H R ,  F i n a n c e ,
P r o c u r e m e n t  &  L o g i s t i c s  

HB17 WERKT |  11 December 2022
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EEN SAMENWERKING DIE
SMAAKT NAAR MEER!

Aan het woord is Inger Risdal Naess, die in

2005 vanuit Denemarken voor de liefde

naar Nederland verhuisde. In Denemarken

was zij mede-eigenaresse van een

mosselfabriek toen zij haar huidige

echtgenoot Simon Leuschel leerde

kennen. Simon was kweker en beiden

hebben een enorme passie voor schaal-en

schelpdieren. Die gezamenlijke passie

heeft ertoe geleid dat zij in 2018 een

belang hebben genomen in Barbé. In 2020

is de familie De Koeijer ook toegetreden

en zijn de 3 families samen met

AquaTriton-Mossel naast kweker ook een

productiebedrijf met klanten over de hele

wereld.

De samenwerking met HB17 is ontstaan op

het schoolplein doordat de zoon van Inger

en Simon in de klas zat bij de dochter van

Marloes. 

Toen AquaTriton behoefte had aan

nieuwe collega’s was het contact dus snel

gelegd. Inger is uiterst tevreden over de

samenwerking met HB17. Als voorbeeld

noemt ze de match met haar nieuwe

kwaliteitsmanager Gabe; een man met een

bak aan ervaring waarvan ze zegt dat ze

die zelf nooit rechtstreeks had kunnen

aantrekken: ‘ik had in heel Nederland

kunnen adverteren, maar hij zou zelf nooit

gesolliciteerd hebben. Robert heeft hem

niet alleen gevonden, maar vervolgens

ook nog echt enthousiast gemaakt voor

ons bedrijf. Echt geniaal! Ook is Robert op

een prettige manier vasthoudend in zijn

opvolging’. Om verontschuldigend te

zeggen: ‘ik heb het vaak erg druk en dan

laat een reactie nog wel eens wat langer

op zich wachten, maar jullie blijven me

achterna zitten, dat vind ik prettig en is

ook gewoon nodig’.

AquaTriton blijft ook naar de toekomst

toe ambitieus en houdt haar ogen open

voor nieuwe kansen in de markt, waar

HB17 als het gaat om het aantrekken van

personeel als partner aan boord zal

blijven.

Dat Inger echt tevreden is over de

samenwerking blijkt ook wel uit het feit

dat zij (ongevraagd) als ambassadeur

optreedt waardoor wij inmiddels 2 nieuwe

opdrachtgevers toe hebben mogen

voegen. Als tip voor de lezers heeft Inger

nog een mooi recept meegegeven om te

delen. Geniet ervan!

I n g e r  R i s d a l  N a e s s
D i r e c t e u r  A q u a T r i t o n -
M o s s e l

G a b e  K i e l m a n
K w a l i t e i t s m a n a g e r
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SPAGHETTI MET PIKANTE MOSSELEN
RECEPT VAN AQUATRITON

Ingrediënten (4 personen)

-       1 kg mosselen

-       150 ml witte wijn

-       1 bosje basilicum

-       1 rode peper

-       300 gram spaghetti

-       2 el olijfolie

-       3 tenen knoflook in plakjes

-       500 gram kerstomaatjes (gehalveerd)

-       groene bladsalade voor erbij

Stap voor stap bereiden

1. Controleer de mosselen: gooi schelpen die stuk zijn

of na een ferme tik niet sluiten weg. Doe de mosselen

met de wijn en de helft van de basilicum in een ruime

hoge pan. Maal er royaal peper over. Kook de mosselen

6-8 min. met deksel, of tot alle schelpen open staan.

2. Snijd intussen de steelaanzet van de peper. Rol de

peper tussen de handen zodat de zaadjes uit de peper

vallen. Snijd de peper in ringetjes. 

Kook de spaghetti in ruim water met zout volgens de

aanwijzingen beetgaar. Neem de mosselen uit de pan.

3. Verhit in een ruime koekenpan de olijfolie. Fruit de

peperringetjes met de knoflook. Voeg de tomaatjes

toe en bak 6-8 min.

4.  Giet de pasta af. Meng de spaghetti met de

mosselen en een scheutje mosselvocht door de

tomatensaus. Voeg zout en peper naar smaak toe.

5. Schep de spaghetti op een schaal en bestrooi met

de rest van de basilicum. Geef er een groene

bladsalade bij.

Tip. Neem 500 g mosselen voor 2 personen en bak de

mosselen met de tomaatjes en wijn zo’n 5 min. mee, of

tot alle schelpen open staan.

Wintertip. Vervang in de winter de kerstomaatjes

door 1 blik kerstomaatjes (400 g, pomodorini).

HB17 WERKT |  14 December 2022
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HET HUIS VAN LAVOIR IS
KLAAR VOOR DE TOEKOMST

16 jaar geleden startte Stefan van de

Lavoir als stagiair bij Lavoir, toen nog

eigendom van zijn vader. Inmiddels runt

Stefan met zijn broer Dimitri het

familiebedrijf met 25 collega’s en hebben

zij met de ontwikkeling van het Huis van

Lavoir een onderscheidend concept

neergezet en zijn zij uitgegroeid tot een

begrip in de regio en daarbuiten. Waar in

de beginfase het ontwerp werd geschetst

en daardoor iedere aanpassing zo

ongeveer een nieuwe tekening

betekende, worden aanpassingen in een

ontwerp nu met de klant ernaast in 3d

uitgewerkt. Het ontwerp kan zelf letterlijk

ervaren worden door met een VR-bril op

door je nieuwe kantoor of recreatiewoning

te lopen. Lavoir mag rekenen op een

diversiteit aan klanten in verschillende

bedrijfstakken, waarbij zorg, recreatie en

office de 3 belangrijkste pijlers zijn.

Als ondernemer is Stefan trots op veel

dingen, maar de realisatie van het Huis van

Lavoir, waarbij opdrachtgevers in een

ware inspiratieruimte terechtkomen is

naast het team van collega’s dat er nu

staat wel hetgeen hij het meest trots op is.

De groei van de afgelopen jaren brengt

ook uitdagingen met zich mee; processen

zullen nog efficiënter ingericht en

uitgevoerd moeten worden om aan de

toenemende vraag te kunnen voldoen.

Daarnaast zijn de beschikbaarheid en

prijsstijgingen van grondstoffen en

materialen iets dat veel invloed heeft op

de bedrijfsvoering en het rendement. 

De samenwerking met HB17 gaat al terug

sinds ons jaar van oprichting toen wij

managementassistente Anne-Maaike

Maljaars mochten bemiddelen. 

Anne-Maaike maakt nog steeds deel uit

van het team van Lavoir en na deze

succesvolle plaatsing mochten er nog vele

volgen. 

Op dit moment is 20% van het team van

Lavoir via bemiddeling vanuit HB17

gestart. Stefan vindt het vooral prettig dat

er bij personeelsbehoefte snel geschakeld

wordt en dat er regelmatig ook mensen

vanuit de database van HB17 aangeboden

kunnen worden. Hij verwacht ook dat we

mee blijven denken in de ontwikkeling van

zijn organisatie en welke medewerkers

daar vervolgens bij passen. Vanuit HB17

ervaren we dit ook echt als een

toegevoegde waarde in de samenwerking. 

Het ondernemen geeft Stefan dagelijks

nog ontzettend veel plezier, dus wat hem

betreft mag dit nog jaren duren! 

S t e f a n  v a n  d e  L a v o i r
E i g e n a a r  L a v o i r  

A n n e - M a a i k e  M a l j a a r s  
M a n a g e m e n t a s s i s t e n t e
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HB17 sponsort regelmatig lokale initiatieven. Vanuit onze eigen passie
voor sport zijn deze vaak sport gerelateerd en zo ook het
hoofdsponsorschap van de selectie van korfbalverenging Tjoba. Dat
er naast de sportieve activiteiten ook gesproken wordt over ambities
van spelers op zakelijk vlak blijkt wel toen Marino Schrijver, speler van
Tjoba 1, in gesprek raakte met Marloes over zijn wens om zich te
ontwikkelen tot salesprofessional. Met Cios als vooropleiding niet iets
wat je direct verwacht waardoor hij echt op zoek was naar een
werkgever die hem de kans gunde zichzelf te bewijzen. Doordat
Marloes wekelijks tijdens de wedstrijden van Tjoba de gedrevenheid
van Marino ervaart kon ze dit dus ook meenemen in de gesprekken
met potentiële nieuwe werkgevers van Marino. Het mooie is dat oud-
aandeelhouder van HB17, Wim Bouman, voor zijn bedrijf BGB Office
Solutions juist op dat moment op zoek was naar een junior
accountmanager en met hun traineeship vanuit Sharp ook de ruimte
heeft om nieuwe collega’s goed op te leiden. Marino kon binnen een
week na zijn kennismakingsgesprek bij BGB al starten met het
traineeship. Zo zie je maar, sport verbindt dus op verschillende
manieren.

SPORT
VERBINDT

F o t o :  M i n e t t a  S c h r i j v e r - d e  R e g t

JEUGDFONDS
SPORT & CULTUUR ZEELAND
Wij bestaan dit jaar vijf jaar en vieren dit met o.a. een online
jubileummagazine. In plaats van hiervoor zelf cadeautjes te krijgen,
geven we deze cadeautjes liever weg! Wij hebben er dan ook voor
gekozen om donaties te vragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur,
want de realiteit is dat niet iedere ouder geld heeft om zijn of haar kind
naar bijv. een sportclub, muziek- of dansles of theaterschool te laten
gaan. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland heeft als doel om deze
kinderen snel, effectief en op een laagdrempelige manier een kans te
bieden om te gaan sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten.
Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in de 
provincie Zeeland de contributie, het lesgeld en
andere spullen die nodig zijn zoals sportkleding,
dansschoenen of de huur van een instrument. 
Heb jij ook een bijdrage over zodat deze
kinderen de steun kunnen krijgen om zich
optimaal te ontwikkelen? Alle bedragen zijn
welkom, doneren kan door de QR-code te
scannen.
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HB17 IN BEWEGING



VAN BAKKER TOT
DUURZAME ONDERNEMER 

Aan het woord is Joran de Witte, eigenaar

van LI sports uit Goes. LI sports houdt zich

bezig met verlichting van

sportaccommodaties in de Benelux,

waarbij op dit moment hun grootste markt

zich in Nederland bevindt. De relatie

tussen HB17 en LI sports gaat al terug ruim

voordat ze beide bestonden: recruiter

Gonnelien zat namelijk in de klas bij Joran.

Overigens wilde Joran toen bakker

worden. Dat werd dus totaal iets anders. 

Vanuit zijn rol als bestuurslid bij vv

Wolphaartsdijk en zijn functie als

salesmanager bij LuxImprove merkte

Joran dat er steeds meer vraag kwam naar

verduurzaming van sportaccommodaties.

Omdat dit voor LuxImprove nogal een

vreemde eend in de bijt was is Joran in

2019 als zelfstandige gestart met LI

sports. Joran wil graag impact maken, de

wereld beter maken.

Hij ervaart ook dat er wat dat betreft nog

veel werk aan de winkel is en dat

Nederland redelijk voorop loopt in Europa

met betrekking tot die verduurzaming. Er

ligt ook in Europa voor hem zakelijk gezien

veel potentie, waarbij ze recentelijk

gestart zijn in Spanje. Hier ligt voor hem

als ondernemer wel de uitdaging; gaan we

doorpakken en hard groeien, of maken we

pas op de plaats om het voor zijn

organisatie en de collega’s behapbaar te

houden? Dat is een spanningsveld dat hij

dagelijks voelt. Om te groeien heeft hij

met name monteurs nodig. Mensen die de

bereidheid hebben om het vak te leren,

zonder hoogtevrees, want het grootste

deel van de uitvoering vindt plaats in

lichtmasten, meters boven de grond.

Gonnelien wist hem hier al aan te helpen

en blijft hier ook actief naar zoeken.

Eerder hielp Gonnelien hem ook aan Evi,

gestart ter ondersteuning van de

officemanager maar inmiddels

doorgegroeid naar manager Support en

Onderhoud. Evi voelt zich als een vis in het

water bij LI sports. ‘Ik kwam vanuit de

Randstad naar Zeeland en had een

wensenlijstje, waar ik geen concessies in

wilde doen. Gonnelien ging hier serieus

mee om en bracht me onder de aandacht

bij Joran. Ik houd van afwisseling en

uitdaging en denk ook graag mee in hoe

we dingen kunnen optimaliseren. Binnen LI

sports wordt er een beroep gedaan op en

rekening gehouden met mijn kwaliteiten.

Ik ga dagelijks met plezier naar mijn werk,

wat voor mij in het verleden absoluut geen

vanzelfsprekendheid was. Werkgeluk, dat

heb ik dankzij LI sports leren kennen!’

J o r a n  d e  W i t t e
E i g e n a a r  L I  S p o r t s

E v i  D e k k e r - W e g e r  
M a n a g e r  s u p p o r t  e n
O n d e r h o u d  
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AutoVentura is gevestigd in Goes en richt

zich op premium automerken en is tevens

service dealer van Jaguar/ Land Rover. 

We spreken met Rob Zwartepoorte, 

 opgegroeid tussen de auto’s in het

autobedrijf van zijn vader. Hij wilde als

kleine jongen autocoureur worden en

behaalde zelfs zijn racelicenties voor

zowel auto als motorfiets. Maar, het liep

anders en hij ging naar de IVA in

Driebergen om na zijn opleiding in  2000

te starten als verkoopadviseur voor

motorfietsen. In 2004 werd hij mede-

eigenaar van een groothandel in

automaterialen met 4 vestigingen. We

kunnen dus stellen dat Rob een ruime en

diverse ervaring heeft binnen de

autobranche. In 2014 startte hij als

directeur in het bedrijf van zijn vader en in

2019 is hij hem opgevolgd als eigenaar. 

AutoVentura is vanzelfsprekend niet

alleen Rob Zwartepoorte, het is het

complete team van verkoopadviseurs,

autotechniekers, servicemedewerkers en

overige medewerkers die dagelijks het

verschil maken. Een hecht team van

autoliefhebbers dat graag voor andere

autoliefhebbers werkt.

AutoVentura hecht waarde aan nét dat

beetje extra service. ‘Veel mensen kennen

ons als dealer van Landrover en Jaguar én

leverancier van premium auto’s. Maar

AutoVentura is veel meer’, vertelt Rob.

Vanuit onze prachtige nieuwe showroom

in Goes langs de A58 bedienen we niet

alleen de Zeeuwse markt maar onze 

 klanten komen ook van ver daarbuiten. 

HB17 heeft ons in het verleden meerdere

keren geholpen met het invullen van

vacatures; van after sales medewerker tot

autotechnicus. De ervaring heeft geleerd

dat HB17 weet wat wij wensen en nodig

hebben en dat ook meeneemt in de

zoektocht naar de juiste kandidaten voor

ons. Dat werkt erg prettig. 

Onze ambitie voor de toekomst is om alle

huidige en toekomstige klanten een

behandeling te geven op niveau en het

bedrijf verder te laten groeien als een

begrip binnen de autobranche. Een mooi

streven, waar HB17 indien nodig graag

haar bijdrage aan levert. 

R o b  Z w a r t e p o o r t e
E i g e n a a r  A u t o V e n t u r a
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EEN BEGRIP BINNEN DE
AUTOBRANCHE



HB17 WERKT |  22 December 2022

EEN BIJZONDERE
COMBINATIE?

Een arbeidsbemiddelaar die onze

dienstverlening inzet om zijn eigen

vacatures in te vullen? Is dat niet vreemd?

Wellicht op het eerste gezicht wel, maar

als je kijkt naar de core business van

Daxxa, het invullen van flexibele

personeelsbehoefte bij hun

opdrachtgevers, en die van HB17 dan is

het juist logisch dat eigenaar Lowi

Wagenaar vanuit zijn persoonlijk contact

met Amanda Veerhoek haar benaderde

toen hij vacatures had bij hemzelf op

kantoor. Na 2 succesvolle plaatsingen op

de administratie startte in september

Leon Oosterbosch als Manager

Operations. Vanuit zijn netwerk werd Leon

getipt om contact op te nemen met HB17.

Leon kwam aan tafel bij Amanda en zag

zichzelf wel in een rol als leidinggevende

in de techniek. Amanda keek echter

verder dan puur zijn werkervaring en

schatte in dat hij naast het hebben 

van een persoonlijke klik met Lowi, ook

van toegevoegde waarde zou zijn voor de

verdere ontwikkeling van Daxxa als

organisatie. Lowi zelf was daar in eerste

instantie niet van overtuigd, maar Amanda

wist hem te overtuigen om te investeren

in een kennismakingsgesprek en zo

geschiedde. Dat die klik er zeker was werd

bevestigd door het eerste gesprek, dat

3,5 uur duurde en in diezelfde week al een

vervolg kreeg en niet veel later volgde de

ondertekening van de

arbeidsovereenkomst. Doorpakken als het

goed voelt is dan ook het motto van Leon.

Inmiddels is hij ruim 3 maanden werkzaam

bij Daxxa en voelt hij zich als een vis in het

water. Door de snelle groei van Daxxa

vanuit de verschillende vestigingen is het

goed dat Leon er is om de efficiency te

verbeteren en te bewaken, processen te

optimaliseren en bewustwording te

creëren binnen het team over o.a. kosten. 

Leon is een leidinggevende die werkt

vanuit vertrouwen; mensen het

vertrouwen geven, hen ondersteunen

maar hen ook echt zelf zaken laten

uitzoeken en ervaren. Volgens hem is dat

de basis van een goede samenwerking.

Leon houdt van de uitdagingen die er op

zijn pad komen, de diversiteit van zijn

werkzaamheden en geen probleem is

volgens hem te groot om niet opgelost te

kunnen worden. Ook in zijn vrije tijd zit hij

niet stil. Naast het hebben van een B&B in

zijn woonplaats besteedt hij daarnaast ook

veel tijd aan muziek. Hij is contrabassist en

tevens zanger in 2 bands. Met the Grey

Pioneers zijn ze voor 2023 reeds geboekt

op Hrieps, dus ook dat is een mijlpaal waar

hij naar uitkijkt. En dan te bedenken dat hij

als 8-jarig jongetje politieagent wilde

worden. Hoe anders kan het lopen!

L e o n  O o s t e r b o s c h
M a n a g e r  O p e r a t i o n s
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BEHOUD IS HET
NIEUWE
RECRUITMENT
De arbeidsmarkt is door de jaren heen erg veranderd. Waar je vroeger
hetzelfde beroep uitoefende als je ouders zijn er nu studies, met af en
toe namen waarvan je je afvraagt “wat zou je hiermee kunnen doen?”.
Sinds de industriële revolutie en digitalisering zijn er machines
ontwikkeld die het werk van de mens overnamen en voor minder
werkgelegenheid zorgden. Tegenwoordig kampen we met krapte op
de arbeidsmarkt en het aantal werkenden dat minder uren wil werken
stijgt. Werknemers gebruiken de enorme vraag naar personeel om te
wisselen van baan met bijvoorbeeld een beter loon, meer vrije uren en
betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoe hou je je huidige
personeel aan boord? Wat zorgt voor werkgeluk? Welke extra
inspanning moet er worden geleverd om de huidige werknemers te
behouden? 

Te weinig personeel, wat nu?
De cyclus van evolutie en revolutie versnelt, zo blijkt uit een rapport
“Future of Jobs” van het World Economic Forum. Er wordt verwacht
dat 42 procent van de vaardigheden binnen de huidige functie enorm
zal verschuiven en dat 54 procent van alle werknemers veel nieuwe of
extra vaardigheden zal moeten verwerven. De afgelopen jaren
hebben veel medewerkers te maken gehad met unieke uitdagingen
en veranderingen, waardoor medewerkers werk en privé moeilijker
kunnen scheiden. Door de veranderingen zijn medewerkers
gedwongen om hun werkmethodes en -omgeving te veranderen. Dit
zijn stressfactoren en redenen waardoor de medewerkers opgebrand
kunnen raken. De komende jaren zal in veel sectoren de
personeelskrapte en het verloop van personeel toenemen. Tijd dus
om het verloop te voorkomen.

We willen graag een aantrekkelijke werkgever zijn en ervoor zorgen
dat de mensen naar ons toekomen. Het aantrekken van nieuwe
werknemers vraagt om veel aandacht en geld. Maar hoe gaat het
eigenlijk met de werknemers die al bij je werken? Naast het aantrekken
van nieuw personeel is het belangrijk om ook te zorgen voor de
medewerkers die er al zijn. Behoud is het nieuwe recruitment wordt er
tegenwoordig zelfs gezegd. Werknemers vinden vooral drie dingen
belangrijk: fijne collega’s, mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en
het gevoel dat hun werk er echt toe doet. Als deze zaken goed
georganiseerd zijn, vergroot je de kans dat je werknemer bij je wilt
blijven werken. 
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Creëer betrokkenheid
Ga als werkgever in gesprek met je medewerkers. Vraag je af waar je
medewerker behoefte aan heeft. Dit kan in groepen, maar ook een-
op-een. Vaak staan de doelstellingen en strategie van het
management te ver van de medewerker af. Als dit concreet
besproken wordt met de werknemer, dan weet deze precies: dit is wat
wij samen gaan doen en dit is er nodig om ons hogere doel te
bereiken. 

Maak je medewerkers veerkrachtig
Veerkracht is de capaciteit van medewerkers om zich positief op te
stellen ten opzichte van druk, tegenslagen, uitdagingen en
veranderingen. Hierdoor kunnen zij optimaal functioneren. De mens
houdt van nature niet zo van verandering, maar door middel van
veerkracht weten medewerkers en organisaties beter om te gaan met
nieuwe situaties. De basis: gezonde voeding, goede nachtrust en
beweging. Maar wat is er verder nodig om veerkrachtiger te worden?
Hiervoor zijn strategieën ontwikkeld met de focus op zelfvertrouwen,
optimisme, doelgerichtheid, aanpassingsvermogen, vindingrijkheid,
uitdagingen, emotionele beheersing en sociale ondersteuning. 

Faciliteer ontmoetingen buiten het werk om
De relatie met collega’s is voor veel werkenden een fundering onder
hun werkgeluk. Het is een van de belangrijkste factoren welke mensen
bindt aan hun baan. Zorg dat medewerkers elkaar ontmoeten op basis
van hun overeenkomsten, organiseer borrels, bedrijfsuitjes of maak
een activiteitenkalender waarbij collega’s een workshop geven. Laat
het initiatief en ideeën vooral bij de medewerkers zelf vandaan komen
en stel een budget beschikbaar.

Zorg voor diversiteit
Een divers personeelsbestand zorgt voor een betere besluitvorming.
Er zijn veel voorbeelden waarbij bijvoorbeeld producten niet
toegankelijk waren voor alle gebruikers, omdat er geen rekening was
gehouden met groepen die minder vertegenwoordigd zijn. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat organisaties beter presteren als
ze inzetten op diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen. Deze teams
zijn efficiënter en creatiever. Er wordt beter samengewerkt en er
worden betere resultaten behaald. Daarnaast is het heel interessant
om te kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen binnen de
organisatie, het zogenaamde levensfasebewust-personeelsbeleid.
Door onderzoek te doen naar de behoeften van de verschillende
leeftijdsgroepen, breng je in kaart wat de juiste knoppen per groep zijn
om de betrokkenheid te vergroten en te behouden. Je ziet
bijvoorbeeld dat bij oudere medewerkers sociale steun belangrijk
wordt. De jongere populatie is wellicht meer gebaat bij nieuwe
ontwikkelmogelijkheden. 

Sinds 2017 helpt HB17 Werkt de perfecte match te vinden tussen
bedrijven en kandidaten. Wil jij ook werkgeluk creëren binnen jouw
organisatie? Of zoek je een baan die echt bij je past? We nodigen je uit
om hierover met ons in gesprek te gaan. Zo zoeken wij naar een
manier om alle partijen te laten groeien. 
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MOLCON RICHT ZICH OP 
DE TOEKOMST

Molcon, gevestigd in Heinkenszand is een

producent van wielen voor de agrarische

en industriële sector. Dit familiebedrijf

wordt geleid door Erik Mol die op 22-

jarige leeftijd startte op de productievloer

en van daaruit doorgroeide naar directeur.

Inmiddels geeft hij alweer ruim 20 jaar

leiding aan zijn 20 medewerkers. In die 20

jaar is er veel gebeurd, maar met name de

recentelijke ontvlechting van het

zusterbedrijf in België zorgt ervoor dat de

weg vrij is om zelfstandig verder de

toekomst in te gaan.

Erik maakte in 2015 kennis met Marloes,

die toen nog actief was als zelfstandig

consultant. Het contact bleef en toen

Molcon eind 2020 iemand zocht voor de

financiële administratie was een afspraak

snel gemaakt. ‘Marloes verstaat de taal

van de ondernemer, kan zich goed inleven

in de situatie van het bedrijf en is

tegelijkertijd een aanpakker. 

Dat DNA herken ik echt in HB17’. Molcon

heeft geen eigen recruiter, dus dan is het

prettig om samen te kunnen werken met

een lokale partner, die de cultuur begrijpt

en snapt welke mensen daar binnen

passen. 

De komende periode zal in het teken

staan van verandering: de vergunning

voor de nieuwbouw is rond waardoor er

750m2 aangebouwd gaat worden

waardoor het productieproces verder

geoptimaliseerd kan worden. Door de

uitbreiding zal de groeiambitie

bewerkstelligd kunnen worden om met

hetzelfde aantal mensen meer productie

te realiseren. Voor de komende jaren zal

de focus liggen op het leveren van de

hoogste kwaliteit, het verkorten van de

levertijd en het verhogen van de

productie. 

Ook heeft de volgende generatie zijn

intrede gedaan doordat 2 zoons inmiddels

werkzaam zijn binnen Molcon.Ook

echtgenote Marly is al jaren actief binnen

het bedrijf. Het komt wel eens voor dat er

binnen het gezin verschillende zakelijke

inzichten zijn op een bepaald aspect, maar

dan is er altijd wel begrip, toenadering en

een beslissing. Zijn eigen rol heeft hij de

afgelopen jaren continu zien veranderen

en hij verwacht dat dit ook naar de

toekomst toe niet anders zal zijn. Maar in

welke richting dat is blijft gissen, want dat

hangt van veel zaken af die ze nu nog niet

kennen. Erik ziet in ieder geval de

toekomst van Molcon met veel

vertrouwen tegemoet!

E r i k  M o l
D i r e c t e u r  M o l c o n



VOLG JIJ ONS AL?
BLIJF OP DE HOOGTE!

LinkedIn
@HB17 Werkt

Facebook
@HB17 Werkt.

Instagram
@hb17werkt 

YouTube
@HB17 Werkt

https://www.linkedin.com/in/gonnelien/
https://nl-nl.facebook.com/hb17werkt/
https://www.instagram.com/hb17werkt/
https://www.youtube.com/channel/UC9-a6rptl1XC3MJFKIuFRAA
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In 2022 was de arbeidsmarkt hét onderwerp van gesprek: veel
vacatures en een historisch laag aantal WW-uitkeringen zorgen ervoor
dat de spanning op de arbeidsmarkt op het hoogste niveau in jaren is.
Ook in Zeeland ontkomen we er niet aan: vrijwel alle sectoren hebben
te kampen met moeilijk vervulbare vacatures en personeelstekorten.
Toch ervaren we nog vaak dat werkgevers vooral op zoek zijn naar
kandidaten met een recent arbeidsverleden die volgens hun cv
voldoen aan de functie-eisen. Vanuit HB17 dagen wij werkgevers uit
om op een andere manier naar de aangedragen kandidaten te kijken,
waarbij ‘hire for character, train for skills’ vaak benoemd wordt.
Wanneer werkgevers op die manier durven werven en selecteren
komen aanzienlijk meer kandidaten in beeld voor het vervullen van
hun vacature. 

Deze manier van kijken naar de markt gaat de komende jaren nog
belangrijker worden. Een aanzienlijk deel van de werkende
beroepsbevolking gaat nl. binnen afzienbare termijn met pensioen. De
werkzaamheden van een groot deel van deze mensen zullen de
komende jaren moeten worden overgenomen. De vacatures die
hierdoor ontstaan worden op veel manieren ingevuld, maar een
belangrijke factor hierbij is de instroom van jonge schoolverlaters. In
Zeeland wonen nu ruim 95.900 mensen tussen de 50 en 67 jaar. Het
aantal jongeren tussen de 0 en 17 jaar is 66.100, waardoor er al een
enorm gat ontstaat. Hoewel de uitstroom van ouderen op de
arbeidsmarkt ook op andere manieren wordt opgevangen, is de
instroom van jongeren hierin van oudsher wel altijd een belangrijke
factor geweest. 

Werkgevers zullen dus het werk anders moeten gaan organiseren om
het personeelstekort aan te pakken. Daarnaast schreef mijn collega
Lysa het al: behoud is het nieuwe recruitment. Dit binden en boeien
van personeel omvat alles wat werkgevers kunnen doen om personeel
te behouden en je als werkgever aantrekkelijker te maken. Het is
verstandig om als werkgever goed te luisteren naar wat werknemers
belangrijk vinden. Niet alleen omdat tevreden werknemers beter
presteren, maar ook omdat zij als ambassadeur een belangrijke rol
kunnen spelen in het aantrekken van nieuw personeel. Een rol die
zeker in de huidige arbeidsmarkt zeer waardevol kan zijn (Regio in
beeld 2022 Zeeland).

ARBEIDSMARKT
BLIJFT
UITDAGEND



HB17 viert haar 5-jarig jubileum! Vijf jaar geleden openden wij voor het eerst onze deuren. Vervolgens
hebben wij veel kandidaten mogen plaatsen. Daarom hebben wij exclusief voor door ons geplaatste
kandidaten een cadeautje. Kies uit een HB17 sportshirt van Nike, in de maat S, M of L, of een HB17 sporttas.
Via deze weg willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen in ons, want mede dankzij jullie hebben we een
hoop fantastische momenten mogen meemaken, zijn er prachtige mijlpalen bereikt en zijn er veel mooie
herinneringen ontstaan.

Scan de QR-code en zoek jouw HB17 cadeau uit!
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HB17 TRAKTEERT!
ACTIE IS EXCLUSIEF BEDOELD VOOR DOOR ONS GEPLAATSTE KANDIDATEN


