
In de 20 jaar dat ‘hun’ Compagnon bestaat, 
zagen Frank Roders en Hetty Moll het  
recruitmentvak drastisch veranderen. En  
zelf droegen ze daar een belangrijke steen 
aan bij. ‘Alleen Messi is nu niet meer  
genoeg. Je hele elftal moet top zijn.’

Om te stellen dat ze het recruitmentvak in Nederland 

hebben uitgevonden, dat is misschien wat overdreven. 

Maar toen Frank Roders en Hetty Moll 20 jaar geleden 

met ‘hun’ Compagnon begonnen, zag het vak er nog wel 

héél anders uit. Ze waren destijds bijvoorbeeld een van 

de eerste klanten van Monsterboard in Nederland. ‘Dat 

zat toen nog gewoon in een woonhuis’, herinnert Roders 

zich.

Recruitment was nog helemaal post & pray: je plaatste 

een vacature, en moest vervolgens maar afwachten wie 

er ook daadwerkelijk een sollicitatiebrief op de bus deed. 

Hoe anders is dat nu, stelt de Compagnon-directeur. 

‘Het gaat nu om een complex proces van data, selectie 

en rapportage. Er is sourcing bijgekomen, een CRM-

deel, noem maar op. Het is niet alleen maar: je moet nu 

ook sociale media erbij doen. Je moet het hele proces 

beheersen wil je succesvol zijn.’

Meer dan Messi
Of, in de voetbalanalogie zoals hij die graag gebruikt: 

‘Met alleen Messi win je de wedstrijd niet meer. Het 

wordt pas een gestroomlijnd proces als alle schakels 

kloppen. Dus als én je verdediging, én je middenveld én 

je aanval optimaal is. Ik denk ook dat het zo complex is 

geworden dat één recruiter het voor een hele organisa-

tie nauwelijks meer aankan.’

Roders begon 20 jaar geleden overigens ook met een 

voetbalterm. Naar analogie van het – zeker in die tijd – 

grote Manchester United noemde hij zijn bureau aan-

vankelijk ‘Recruiters United‘. Maar Compagnon, de naam 

waaronder Hetty Moll haar bedrijf was begonnen, bleek 
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veel beter te lopen. En dat werd dus de gezamenlijke 

naam. De naam ‘Recruiters United‘ kwam in een la te 

liggen. ‘Totdat ik bijeenkomsten ben gaan organiseren 

voor het vak, en we vervolgens de naam mooi konden 

gebruiken voor een platform waar recruiters elkaar  

kunnen ontmoeten.’

Goede vriend én zakelijk partner
De naam Compagnon bleek niet alleen beter aan te 

slaan, hij past ook beter bij het bedrijf, zegt Roders. ‘Vanaf 

dag één hadden we onszelf als doel gesteld een echte 

compagnon te zijn voor klanten, kandidaten én collega’s. 

Zowel een goede vriend dus als een zakelijk partner.  

Beide kanten van de medaille. Relatie én resultaat.  

Zakelijk én privé. Hard én zacht. En-én dus, geen óf-óf.’

De tulp als symbool was er daarbij al vanaf het begin, 

zegt hij. ‘In het begin hadden we daar alleen voor  

gekozen omdat Hetty toevallig tulpen spaarde. Maar het 

heeft daarna heel goed gewerkt, en bleek echt bij ons te 

passen. De naam Compagnon en de tulp zijn echt met 

elkaar versmolten geraakt. De tulp werd het symbool 

voor groei.’

Vertrouwen gaat sneller
Beiden werkten aanvankelijk in een nogal hiërarchische 

organisatie. Frank als marketeer, Hetty als HR-manager. 

Ze vonden elkaar onder meer in het idee dat het effec-

tiever werkt als je mensen vertrouwen geeft, en niet alles 

top-down bepaalt. ‘We wilden laten zien dat je bedrijfs-

voering beter gaat als je als compagnon samenwerkt 

met je mensen’, aldus Roders. ‘Dat was toen nog een heel 

moderne opvatting.’

In 2008 werden ze in dat idee versterkt toen ze de oudste 

zoon van Stephen Covey ontmoetten, die destijds net 

The Speed of Trust had geschreven. In dat boek stelde 

Stephen M.R. Covey dat vertrouwen sneller gaat dan 

controle. Zoals Roders het samenvat: ‘Mensen mogen 

privé alles doen. Maar komen ze bij een bedrijf binnen, 

moeten ze dat ineens inleveren en luisteren naar wat 

de baas zegt. Binnen bedrijven lijkt het wel afgelopen 

met de democratie. Wij wilden juist laten zien dat het 

anders kan, en dat het beter werkt als je mensen wel hun 

persoonlijkheid laat meenemen, en daarin vertrouwen 

uitstraalt.’

Voorname partij
Maar, zo voegt hij meteen toe, ‘Als je dat pretendeert, 

dan moet je natuurlijk ook meedoen om te winnen. Dan 

moet je laten zien dat het niet alleen een verhaal is, maar 

dat het ook werkt.’ Iets dat volgens hem overigens in die 

20 jaar behoorlijk goed gelukt is. Niet alleen doordat er 

vanuit Zoetermeer een bedrijf is ontstaan waaraan vele 

tientallen recruiters en consultants verbonden zijn, maar 

ook vanwege ‘de bijdrage aan het vak’. Zoals de activitei-

ten met Recruiters United, maar ook met Werf&, Recruit-

menttech, het Recruitment Kengetallen-onderzoek en 

vele andere initiatieven in het vak.

Niet dat het altijd van een leien dakje liep in die 20 jaar. 

Een bedrijf beginnen is één ding, het twee decennia lang 

volhouden echt wel iets anders. ‘Toen we begonnen, 

hadden we geen doel voor 2020’, zegt Roders. ‘We start-

ten alleen met het idee: we hebben vrij hoge principes, 

en die willen we zolang mogelijk vasthouden. Maar in 

de vorige crisis hadden we bijvoorbeeld te kampen met 
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een lastige bank. De Deutsche Bank besloot afscheid te 

nemen van zijn mkb-klanten, net op het moment dat die 

geen alternatief hadden. Dan wordt het wel lastig om je 

principes hoog te houden, hoor.’

Het is wel een stuk makkelijker om goed om te gaan 

met klanten, kandidaten en collega’s als er voldoende 

geld is, blikt hij terug. ‘Als je geld genoeg hebt, kun je een 

crisis afkopen. Maar als je onvoldoende geld hebt, moet 

je soms heel vervelende, complexe keuzes maken. Dat 

hebben wij dus ook moeten doen. Maar ik denk dat we 

daar in de loop der jaren wel een stuk minder slecht in 

zijn geworden. En we hebben ook gezien dat mensen 

– zelfs na een gedwongen ontslag – tóch bij ons terug-

komen. Dat zegt ook wel iets over het belang van de 

relatie, denk ik.’

Zij van de structuur, hij van de innovatie
Als ondernemers hebben de twee elkaar door de jaren 

heen steeds beter leren aanvullen, zegt hij. ‘Wij zijn twee 

uitersten; Hetty is supernetjes, houdt van een strakke, 

nette organisatie en heeft alle kwaliteitscertificaten in 

de kast. Ik ben meer ondernemend, van de creativiteit 

en innovatie. Ik ben ook heel erg van de technologie; wil 

elke nieuwe gadget uitproberen. We zijn misschien zelf 

geen innovator, maar wel een early adopter van nieuwe 

tech. We selecteren ook voor klanten welke recruitment-

technologie interessant is – en zorgen dat het werkt en 

geïntegreerd is in de andere systemen.’

Een tegenstelling tussen mens en technologie? Daar 

gelooft hij niet in. De techniek kan de mens niet over-

nemen, wel aanvullen, zegt hij. ‘In elk succesvol recruit-

mentproject blijkt de menselijke factor altijd cruciaal.  

Je moet wereldwijde sterke technologie altijd lokaal 

vertalen, en daar de factor “mens” aan toevoegen, zoals 

onder meer ook Steven van Belleghem zegt. De factor 

‘lokaal’ en de factor ‘mens’, daar kunnen wij als  

Compagnon dus aan bijdragen.’

De eerste RPO-provider
Het bedrijf begon 20 jaar geleden vooral als bemiddelaar 

in HR-professionals. Inmiddels is het vooral bekend als 

grootste partij in allerlei recruitmentservices, en eigen-

lijk de eerste grote RPO-provider in Nederland. Talloze 

recruiters van Compagnon zitten bij bedrijven binnen 

om daar het recruitmentproces te ondersteunen en te 

optimaliseren. Een specialisme dat in 15 jaar behoorlijk 

tot wasdom is gekomen, aldus Roders. Al had hij er naar 

eigen zeggen nog wel meer van verwacht.

‘Ik schreef in 2002 al een artikel in PW onder de kop “RPO 

wordt het helemaal”. En dat met 3 uitroeptekens. Als je in 

Nederland rondkijkt, zie je meestal kleine recruitment- 

afdelingen, van hooguit 2 à 3 mensen. Dan begin je 

eigenlijk elke keer opnieuw. RPO leek me dan de ideale 

combinatie van binnen en buiten; een oplossing waar-

bij je kennis opbouwt, voor lange tijd genoeg mensen 

beschikbaar hebt, maar toch voldoende kennis van de 

organisatie. En die bovendien betaalbaar is, ook in  

mindere tijden.’

Een serieus vak
Het gebruik van RPO mag in de praktijk dan nog niet de 

hoge vlucht hebben genomen die hij eerder ervan had 

verwacht, het geloof erin is hij nog zeker niet verloren.  

‘Ik denk dat goed recruitment in de loop der jaren zo 

complex is geworden dat één recruiter dat nooit meer in 

z’n eentje aankan. En dan ga je het dus uitbesteden. Niet 

de strategie en de uiteindelijke selectie, dat wil je door-

gaans zelf bepalen, maar wel alles eromheen.’
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En ja, dat is een serieus vak, en steeds serieuzer, bena-

drukt hij nog maar eens. ‘Als je een waterleidingbedrijf 

hebt, zul je goed water kunnen leiden. Maar betekent 

dat ook dat je een kandidaat een goede beleving kunt 

bieden? Dat kun je dan waarschijnlijk beter uitbesteden 

aan een partij die dáárin gespecialiseerd is. Over marke-

ting en recruitment kletst iedereen mee. Het is moeilijk 

om te zien wie er wel en geen verstand van hebben. 

Maar als je echt wilt uitblinken, snapt iedereen dat je dat 

het beste kunt vragen aan partijen die dag-in-dag-uit 

niet anders doen.’

Goed in sport A, niet in sport B
Juist nú, zegt Roders. ‘Dit is hét moment dat veel orga-

nisaties nadenken over hoe ze hun recruitment willen 

organiseren. Met een RPO-proces hoef je niet steeds 

na elke crisis opnieuw te beginnen. Die houdt gewoon 

het vuurtje brandend. En blijft doen wat je ook in een 

crisistijd moet doen, om na de crisis niet achter te lopen. 

Zowel op menselijk vlak als op het digitale vlak, dat bij 

ons strak is georganiseerd. Wij zijn goed in sport A, zoals 

andere organisaties goed zijn in sport B. Dat moet je 

niet met elkaar vermengen, je kunt niet in iedere sport 

uitblinken.’

Want ‘de juiste kandidaat op de juiste plek’, dat klinkt mis-

schien makkelijk. Maar in de praktijk vergt het nog steeds 

heel wat, zegt hij. ‘Wij zeiden 20 jaar geleden al: kandida-

ten zijn klanten. Dat is nu nog steeds heel modern. Het 

heeft te maken met respectvol omgaan met mensen, 

waarbij je niet alleen selectiegesprekken voert, maar 

daar echt kennismakingsgesprekken van maakt. Het gaat 

om een nieuwe baan. Dat is een nogal belangrijke keus, 

zowel voor de sollicitant, als voor de organisatie.’ En daar 

moet je professioneel mee omgaan, zegt hij. Om vervol-

gens te besluiten met alweer een mooie voetbal- 

analogie: ‘Als je je team selecteert onder het mom van 

“Als we er maar 11 hebben”, dan word je natuurlijk nooit 

kampioen…’
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