
“INTERNE 
MOBILITEIT 
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DE BREEDTE 
ZIJN STERKE 
TROEVEN OM 
JE MENSELIJK 
KAPITAAL 
LANGER AAN 
BOORD TE 
HOUDEN.“ 
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Staffing as you MenT it

Menselijk kapitaal is het enige echte investerings-
goed waardoor bedrijven en organisaties groeien 
en succesvol zijn. MenT wil dé expert zijn die bedrij-
ven helpt om hun menselijk kapitaal maximaal te 
versterken en te ontwikkelen. Als onafhankelijke en 
geëngageerde HR-dienstverlener levert MenT al 19 
jaar hoogwaardige en proactieve ondersteuning bij 
de rekrutering, evaluatie en coaching van talent. Dit 
doen we vertrekkende vanuit een sterke methodo-
logie en de uitgebreide expertise van onze mensen, 
maar vooral vanuit de overtuiging dat uitstekende 
prestaties van bedrijven en hun medewerkers het 
gevolg zijn van een goeie match tussen de bedrijfs-
cultuur en de normen en waarden van de (potentië-
le) medewerker. De core business van MenT is exe-
cutive search: we helpen bedrijven bij het invullen 
van hun sleutelposities. We vertrekken hierbij vanuit 
een diepgaand inzicht in het DNA van de klant, een 
solide methodologie en een groot netwerk. En dit 
met een warme, persoonlijke en gedifferentieerde 
aanpak.

Anekdote – Hoe het begon
Nathalie en Tim zijn fijne mensen om mee samen te 
werken. We kwamen elkaar een aantal keer tegen bij ge-
meenschappelijke klanten en het klikte. Tim en Nathalie 
zijn heel gedreven en staan met veel expertise, maar ook 
empathie in hun job. Persoonlijkheid, methode en ken-
nis zijn de juiste ingrediënten voor een goede match. 

Associate Partners: Tim De Pauw
& Nathalie Holthof

Zetel: Wilrijk 
  www.ment.be Tim De Pauw
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rekruteringskantoren. Ik denk dat vele van onze 
collega’s dezelfde passie delen als wij. Anders 
houd je het niet vol in onze sector. Maar in een 
people business staat of valt de kwaliteit van je 
kantoor met de kwaliteit van je mensen. Al onze 
medewerkers delen dezelfde drive en resultaat-
gerichtheid. Onze klant is koning, maar we dur-
ven hem wel te challengen. Dat kan je alleen als 
je je job door en door kent. Dat hangt samen met 
maturiteit. Met maturiteit bedoel ik dat we zelf 
meer dan 15 jaar in de business zitten, maar ook 
dat onze consultants allemaal zeer ervaren men-
sen zijn. 

(Nathalie) Je hebt wel enkele jaren ervaring no-
dig om geloofwaardig te kunnen zijn in ons be-
roep. Wat ons op vlak van marktbenadering ook 
onderscheidt, is dat we niet enkel hogere ma-
nagementprofielen plaatsen. We zijn één van de 
weinige kantoren die naar middenkaderprofielen 
zoeken met dezelfde methodiek en inspanning 
als we voor een CEO-functie zouden doen. Ook 
dat is een troef en zo leer je ook veel bij over hoe 
bedrijven werken op dat niveau, wat de dyna-
mieken zijn, wie om welke reden doorgroeit of 
net niet. Die inzichten kunnen we dan op hun 
beurt gebruiken om een betere match te vinden 
tussen kandidaten en onze klanten.

(Tim) De cultural fit is essentieel voor ons. Wij wil-
len onze klanten kennen. Meer nog, wij moeten 
ze kennen om succesvol te kunnen zijn. Wij doen 
heel veel moeite om het bedrijf, de cultuur en de 
specifieke functie-inhoud goed te leren kennen. 
Voor sleutelvacatures moet je zorgen dat je goed 
aanvoelt hoe de ideale kandidaat in elkaar moet 
zitten. Welke combinatie van ervaring, persoon-
lijkheid, gedrag en ambitie moet hij hebben om 
te kunnen groeien? Als je er zo diep in zit, voel je 

Ik zou het graag hebben over jullie ikigai. Waar-
van krijgen jullie energie?

(Nathalie) Ik word echt enthousiast van mijn 
werk. Het geeft me veel energie. Ik denk dat dat 
vooral te wijten is aan het feit dat we met mensen 
bezig zijn. Je moet oprecht geïnteresseerd zijn in 
mensen en in relaties om in de recruiting wereld 
zowel succesvol als gelukkig te kunnen zijn. Als 
je niet fundamenteel mensgericht bent, dan red 
je het niet. Als menselijke contacten, gesprekken, 
ontmoetingen je energie geven, dan zit je echt 
goed in mijn type van werk. 

(Tim) Ik treed Nathalie bij. Je moet nieuwsgierig 
kunnen en willen zijn. We ontmoeten elke dag 
nieuwe mensen. Ze zijn allemaal uniek. Dus 
elke keer is dat een verrassing. Daar haal ik ook 
mijn energie uit. Wat mij verder ook bijzonder 
boeit, is de veelzijdigheid van sectoren waarin 
we actief zijn. We hebben natuurlijk een aantal 
sectoren waarin we meer klanten hebben, maar 
we werken sectoroverschrijdend. Zo ben je van 
alle markten thuis. Ik zou zelf geen chemisch 
bedrijf of een algemeen ziekenhuis kunnen 
leiden. Maar ik weet wel perfect wat die mensen 
elke dag moeten doen, waar ze tegen aanlopen 
op organisatievlak en wat de uitdagingen zijn 
in hun sector. En ik weet welke persoonlijke en 
professionele eigenschappen en vaardigheden 
ze moeten hebben om meer kans te hebben op 
succes. En dit is ook afhankelijk van de heersende 
bedrijfscultuur. Dat is toch boeiend, niet? 

(Nathalie) Inderdaad, dat maakt het nu echt leuk. 
Je wordt er al enthousiast van als je Tim het zo 
hoort zeggen, niet? We zijn echt generalisten. 
Voor onze job kan je niet studeren. Ik ben jurist, 
Tim is socioloog. Wat ons verbindt, is dat we inte-
resse hebben in de anderen. 

Jullie springen er wel een beetje uit in de wereld 
van “recruiting“ en “headhunting“. Wat is jullie 
specifiek onderscheidend vermogen dan?

(Tim) Dat is natuurlijk een vraag die we ook van 
onze klanten krijgen. Er zijn immers honderden 

IN EEN PEOPLE BUSINESS 
STAAT OF VALT DE KWALITEIT 
VAN JE KANTOOR MET DE 
KWALITEIT VAN JE MENSEN. 
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dat eigenlijk goed aan. Dan kan je je in de positie 
van de klant plaatsen. Je kan binnen zijn wereld 
en met zijn referentiekader en wensen oordelen. 
Dan kan je een gesprek doen en nadien bellen 
naar de klant en enthousiast zeggen “we hebben 
hem gevonden“! 

Geldt de boutade “hire for attitude, train for skills“ 
ook in het echt?

(Nathalie) Die boutade klopt wel hoor. Of tenmin-
ste, er zijn bedrijven waar dat mogelijk is. Maar in 
de praktijk lijkt ze eerder betrekking te hebben 
op mensen met wat minder ervaring. Het hangt 
er vanaf hoeveel inwerktijd een bedrijf zich kan 
en wil permitteren voor een bepaalde functie. We 
hebben hier soms kandidaten die door een aan-
tal gebeurtenissen in hun jeugd zo zelfstandig, 
doelgericht en matuur zijn dat we echt blinde-
lings durven stellen dat ze – nu denk ik aan ie-
mand die ik recent kon aanwerven voor een klant 
– een gedreven zelfstandige sales zullen zijn, die 
resultaten boekt. 

Een diploma is mooi meegenomen. Ervaring is 
altijd nuttig. Maar de tijden dat het bijvoorbeeld 
zeker dit of dat diploma moest zijn, liggen toch 
achter ons. Iemand met het juiste diploma, maar 
de foute attitude, gaan wij niet plaatsen. Maar 
iemand die wel de juiste attitude heeft en ge-
dreven is om te leren, durven wij wel voorstellen. 
Je moet out-of-the-box durven denken. Soms is 
de "box" die men voor mensen voorziet gewoon 
niet groot genoeg. Ik krijg er veel voldoening 
van wanneer ik ergens een kandidaat zie starten 
waarvan niemand in eerste instantie dacht dat 
die in aanmerking zou komen. En dan zie je die 
groeien en andere mensen meetrekken en een 
echte verandering teweeg brengen in een be-
drijf. Zalig toch!

(Tim) Dat noemen wij bij MenT “een Nathalieke 
doen“ (lacht). Om in te pikken op jouw vraag, 
Hans, zie ik toch ook dat bij vele kandidaten niet 
zozeer de hard skills een vraagteken zijn. Meest-
al hebben ze die, of kunnen ze die snel verwer-
ven. Maar je moet je ook wel willen bijscholen. 

Je moet willen groeien. Willen groeien veron-
derstelt dat je van jezelf inziet dat je niet alles 
weet of het niet meer weet. Wie op dat vlak de 
verkeerde attitude heeft en in zijn loopbaan in 
de zetel zakt, ziet de tijd voorbijgaan, maar is zelf 
niet meer mee. Zoiets kraakt je loopbaan.

(Nathalie) Sommige kandidaten komen bij ons 
zonder echt te weten wat ze willen. Eigenlijk krij-
gen ze bij de intake dan loopbaancoaching van 
ons. Je ziet natuurlijk direct of er overdreven as-
piraties zijn, of een gebrek aan maturiteit. Soms 
jagen mensen dingen na die hen zijn ingefluis-
terd of die sociaal wenselijk zijn, maar als je er op 
doorvraagt, blijken ze dan toch liever iets anders 
te doen. Weer andere hebben gewoon een heel 
slecht opgesteld CV. Dat is makkelijk op te lossen.

Jullie gaan dus een stuk verder dan louter “hun-
ten“ en “recruiten“?

(Nathalie) Dat klopt. Maar het draagt allemaal 
wel bij tot het resultaat hoor. Je kan mensen echt 
helpen door dit te doen en door hun reacties, 
kan je ze ook goed inschatten. Je bent het aan 
jezelf verplicht dat zo te doen. Tenslotte gaat het 
om mensen hun loopbaan. De keuzes die ze ma-
ken hebben verregaande gevolgen. Als we zelf 
ook maar enigszins voelen dat het niet goed zit, 
gaan we dat in het belang van de kandidaat en 
de klant altijd aangeven. 

De juiste kandidaat vinden is allicht meer dan 
buikgevoel en intuïtie. Ik merk bij jullie beide ook 
echt veel interesse in een wetenschappelijk bena-
dering, in methodes. Passen jullie die toe?

(Tim) Evidence based HR is voor ons belangrijk. 
We hebben enkel mensen met een masterdi-
ploma in dienst, gewoon omdat we methodolo-
gisch sterk willen staan. In een typische opdracht 
zijn er voor ons eigenlijk twee fasen. In de eerste 

DE CULTURAL FIT IS ESSENTIEEL 
VOOR ONS. WIJ WILLEN ONZE 
KLANTEN KENNEN. 
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ontwikkelen en kunnen groeien. De klassieke 
idee van groei naar de top van de piramide is 
voorbijgestreefd. Dat is ook positief. Ik heb vele 
ongelukkige mensen ontmoet die het niet meer 
zagen zitten om leiding te geven, om “baas“ te 
spelen. Veel bedrijven bieden nu meer horizonta-
le carrièrepaden aan. Interne mobiliteit en groei 
in de breedte zijn sterke troeven om je menselijk 
kapitaal langer aan boord te houden. Natuurlijk 
moet je daarvoor voldoende organisatieomvang 
hebben. 

We merken vandaag dat jongeren een pak kriti-
scher en selectiever zijn. Vroeger gingen de eco-
nomisten en handelsingenieurs massaal naar de 
“big four“ om er een jaar of drie goedbetaalde er-
varing en praktijkkennis op te doen. Vandaag zie 
je ze ook tegen lage lonen bij start-ups werken. 
Ze doen dit omdat er een “vibe“ heerst en omdat 
die bedrijven dikwijls echt een maatschappelijke 
impact nastreven. Start-ups en scale-ups spreken 
vandaag zeker zo veel aan als een multinational. 
Het draait echt om “purpose“.

Jullie hebben natuurlijk ook zelf een bedrijf. Dus 
ook jullie zien werknemers komen en gaan.

(Tim) We hebben voor onszelf ook de klik ge-
maakt voor ons eigen personeel. We werven 
sterke mensen aan en investeren in hun ont-
wikkeling, maar zijn er ons ook bewust van dat 
ze op een bepaald moment kunnen vertrekken. 
Dikwijls zijn wij de laatste opstap naar een brede 
HR-functie. Die verbreding kunnen wij natuurlijk 
niet bieden. Afscheid nemen is natuurlijk niet 
leuk, maar we houden het contact nadien leven-
dig. In hun nieuwe functie blijven het onze am-
bassadeurs en blijven onze bedrijfswaarden toch 
nog aanwezig. Ik ben dan blij dat wij die mede-
werkers hebben kunnen vormen.

fase moeten we gericht en dus methodologisch 
nadenken over welk type kandidaten voor de 
functie interessant kan zijn en vooral over waar 
en hoe we die zouden kunnen vinden. Als dat 
kader klaar is, kunnen we echt starten en gaan 
“hunten“. In deze tweede fase komt dan meer de 
intuïtie aan bod. En natuurlijk ook het commerci-
ele aspect en de overredingskracht.

(Nathalie) We zijn dan wel methodologisch, maar  
het is niet zo dat onze kandidaten het gevoel 
krijgen geïnterviewd te worden. Dat is toch de 
feedback die we dikwijls krijgen. Ik denk dat het 
interviewen ons zo vlot valt, dat we als het ware 
natuurlijk doen. Je moet uiteraard gestructureerd 
interviewen en je bewust zijn van de typische 
valkuilen, maar een interview volgens de zuivere 
“STAR“-methodiek (wat staat voor situatie, taak, 
actie en resultaat) met een batterij standaardvra-
gen, dat werkt niet bij ons. Je kan interesse niet 
veinzen. Je moet willen doorvragen – niet vol-
gens een vragenlijst, maar uit oprechte interesse. 
Zo’n gesprek geeft veel inzicht en zorgt ervoor 
dat we beter kunnen inschatten in welke functie 
een kandidaat gelukkig en succesvol kan zijn. 

Een duurzame loopbaan vandaag speelt zich niet 
langer af binnen één bedrijf en binnen één func-
tie. Jullie staan op het kruispunt van honderden 
loopbanen. Wat zijn jullie observaties?

(Nathalie) Wel, wat je zegt is correct. Een loop-
baan bij één en hetzelfde bedrijf begint meer 
en meer een zeldzaamheid te worden. Wat niet 
wegneemt dat mensen zich vaak lange tijd willen 
binden hoor. Een duurzame loopbaan houdt in 
dat je voldoende uitdaging krijgt, maar op een 
manier waarbij er wel een evenwicht blijft op 
een aantal vlakken. Je moet je als mens kunnen 

EEN LOOPBAAN BIJ ÉÉN EN 
HETZELFDE BEDRIJF BEGINT 
MEER EN MEER EEN ZELD-
ZAAMHEID TE WORDEN. 

START-UPS EN SCALE-UPS 
SPREKEN VANDAAG ZEKER ZO 
VEEL AAN ALS EEN MULTINA-
TIONAL. HET DRAAIT ECHT OM 
“PURPOSE“.



Je spreekt hier over waarden. Welke zijn dat dan 
precies voor jou?

(Tim) Onze vijf waarden zijn “warm“, “authentiek“, 
“open“, “verantwoordelijk“ en “teamgericht“. Het 
zijn eigenlijk vooral attitudes die ervoor zorgen 
dat we met onze manier van werken resultaten 
boeken. 

(Nathalie) Wat daar zeker nog bij kan worden ver-
meld, maar het is een evidentie eerder dan een 
waarde, is ons ethisch besef. Of noem het ons 
moreel kompas, dat klinkt minder zwaar. “Head-
hunting“ en “recruiting“ is een reputatiebusiness 
en we zijn met mensen hun carrières of het suc-
ces van hun bedrijven bezig. Discreet tewerk 
gaan en gewoon altijd heel scherp en eerlijk oor-
delen, zijn dus gewoon evident!

Waarin gaan jullie nog groeien? Wat zijn de dro-
men voor 2025? 

(Nathalie) Ik zou MenT graag doen groeien naar 
nog meer executive search op C-suite niveau. 
Ik ga daar de business development voor doen. 
Onze reputatie is goed, maar onze naamsbe-
kendheid een pak minder.

(Tim) Een weg daar naartoe loopt natuurlijk via 
“thought leadership“. Dat kan ik bereiken door 
nog meer bezig te zijn met kennis delen, door de 
ambassadeur te zijn, door er les over te geven, ja 
door zoals jij een boek te schrijven (lacht). Dat zet 
ik op mijn bucket list! Verder zou ik ons coaching 
aanbod graag uitbreiden en na het vinden van 
de juiste kandidaat, vanuit de vertrouwensband 
ook bij de onboarding een rol gaan spelen. Zo 
kunnen we voor de klant en de kandidaat nog 
meer waarde toevoegen.

“JE MOET 
OUT-OF-THE-
BOX DURVEN 
DENKEN. 
SOMS IS DE BOX 
DIE MEN VOOR 
MENSEN VOOR-
ZIET GEWOON 
NIET GROOT 
GENOEG.“ 
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