
 

 
 
 
Beste Toekomstig Collega Partner bij TheLeadershipAdvisory, 
 
Je bent al vele jaren succesvol in interim, search of met het adviseren van de boardroom op een breed spectrum 
van onderwerpen, omdat je er zelf in hebt gezeten, maar je voelt meer en meer dat je toe bent aan echt 
ondernemen. Of je bent al zelfstandig en je hebt een aardige portefeuille opgebouwd, maar je wilt meer. En 
alleen is ook maar alleen. Je wil collegialiteit, sociale context en professionele ontwikkeling.  
Dan moeten wij eens praten. 
 
Je werkt al jaren met Directies, Raden van Bestuur en met Commissarissen/Toezichthouders.  
Je zelf eerder ook seniore leiderschap posities gehad en daarom begrijpt je wat zich daar afspeelt en welke eisen 
dat stelt aan mensen en teams.  
 
Maar als onderdeel van de organisatie waar je bijvoorbeeld nu werkzaam bent, denk je dat je in de breedste zin 
nu wel erg veel inlevert en vooral weinig vrijheid hebt. Dat zou anders kunnen. Bovendien ben je niet alleen 
maar van de transactie. Je hebt oprechte belangstelling voor mensen en voor wat hen drijft en hoe dat effectief 
in een organisatie en team past. En vooral heb je oog voor wat wel en niet werkt in de boardroom. Want je kent 
zelf de blauwe plekken en successen van dichtbij.  
 
Het is voor jou nu of nooit. Hoeveel moed heb jij om te veranderen? Dn hoeveel tijd heb je nog? 
 
Goed: je brengt wat mee: naast een goed stel hersens vooral energie en - niet onbelangrijk - je bescheidenheid. 
Geen groot ego-verhaal over wie je allemaal al kent want we gaan er al vanuit dat je contacten op goed niveau 
hebt of, veel belangrijker, hoe die te maken,  te behouden en ‘te servicen’. Je netwerk converteren in zinvolle en 
perfect uitgevoerde prachtige opdrachten die ertoe doen, dat is de kunst. Dus cliënten eerst, daarna nog een 
keer de cliënten en de kandidaten en dan pas jij en wij. Dat zit in je. Maar wel scherp op de inhoud en op de 
mogelijkheden. ‘Relentless service’ maar tegenspreken van de cliënt is ook dienstverlening. Dwars en een beetje 
anders moet. Innovatief, verrassend en top professioneel. Maar altijd in het belang van de cliënt en/of 
kandidaat, collega’s en de onderneming. Daarom ben je vandaag ook goed in het bouwen en onderhouden van 
je business. 
 
Hoewel je al veel ervaring hebt wil je meer weten, leren en groeien. En je wilt vooral de dingen nu eindelijk doen 
zoals jij het nu ziet op basis van je grote kennis en ervaring die je nu hebt. Je bent zo’n beetje je eigen merk 
geworden en daarom is het tijd dat je zelfstandig wordt en verder gaat werken met een team van professionals 
die zijn zoals jij. Je wilt ondernemen maar ook de risico’s beheersen. En toch werken zo hard als je moet en zo 
niet-hard als je kan. Dat maak jij wel uit: als het resultaat er maar is en de cliënten worden verrast met 
uitzonderlijke kwaliteit. 
 
Nou, waar wacht je op? Durf je een oriënterend gesprek aan?  
Vertel ons wat jij ons gaat brengen - dan vertellen wij wat wij jou brengen. 
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