Tim van Loon (Derks & Derks) over vinden, binden en ontwikkelen in Biotech

“Wij helpen start-ups en scale-ups
nóg beter te presteren!”
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Je team op orde hebben met de juiste mix van
competenties én persoonlijkheden en de hele
organisatie daaromheen, het zijn vaak onderschatte
factoren die juist zo bepalend zijn voor het succes van
start-ups en scale-ups in Biotech. “Uiteindelijk draait
het om te beginnen simpelweg om de juiste persoon
op de juiste plaats, maar daar komt veel meer
bij kijken,” stelt Tim van Loon, Lead Recruitment
Consultant bij Derks & Derks, dat gespecialiseerd
is in recruitment en talent development in Life
Sciences.
“De Biotech bruist natuurlijk van de innovatie en
het economische belang van de sector is onlangs
nog eens onderstreept door de investering van 250
miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds. Logisch dat
de focus bij veel start-ups en scale-ups bij de eigen
expertise ligt: technieken en ontwikkelingen op zoek
naar bijvoorbeeld dat revolutionaire geneesmiddel
of die unieke nieuwe therapie. Ónze kracht ligt in het
ondersteunen bij HR uitdagingen zoals het vinden,
selecteren en ontwikkelen van nieuwe collega’s,
waardoor ze nóg beter kunnen presteren en groeien.
Als specialist met meer dan 20 jaar ervaring in
de life sciences beschikken we daarvoor over een
omvangrijke database met hbo/academisch opgeleide
kandidaten en hebben we alle deskundigheid in huis
op het gebied van Talent Development.”
Meerwaarde in werving en selectie
Écht kijken en luisteren vormt al jaren de basis van
de dienstverlening van Derks & Derks, vervolgt
Van Loon: “Daarnaast onderscheiden we ons van
andere bureaus met gedragsgerichte interviews, een
van onze specialismen, waarvan onlangs in groot
onderzoek is bewezen dat de voorspellende waarde
hiervan voor succesvol functioneren nóg hoger is
dan eerder gedacht. Kortom, ons inschakelen levert
wetenschappelijk bewezen meerwaarde op.”

Tim van Loon MSc,
Lead Recruitment Consultant, Derks & Derks

Matchen…
“En dat in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt,”
vervolgt Van Loon, “waarin een verkeerde match niet
alleen geld maar ook kostbare tijd kost. Juist gezien
die krappe arbeidsmarkt en de groeiambities zien we
een trend waarin bedrijven niet blijven zoeken naar dé
ideale kandidaat qua kennis en ervaring, maar meer
kijken naar persoonlijkheid, motivatie en potentieel
en dan een groeipad met toekomstperspectief bieden
met training, opleiding en coaching. In het begin vergt
dat meer investering, maar het levert uiteindelijk meer
op qua medewerkerstevredenheid én loyaliteit. Bij

het opzetten van dergelijke trajecten zetten we graag
onze expertise in, waarmee we opdrachtgevers totaal
ontzorgen met een brede dienstverlening van vinden,
binden én ontwikkelen.”

van het bedrijf. In oktober 2021 sloten we ons als HR
partner aan bij het platform Business Solutions for
Life Sciences. We voelen ons al vele jaren thuis in deze
innovatieve sector, we kennen de uitdagingen en zetten
daar met veel plezier onze expertise voor in.”

… en meer voor Biotech
Naast het vinden, binden en ontwikkelen van
medewerkers zien juist Biotech start-ups en scaleups zich voor de nodige ándere uitdagingen op HR
gebied gesteld, weet Van Loon. “De afgelopen jaren
hebben we vele opdrachtgevers geadviseerd over hun
arbeidsmarktcommunicatie; bij de onboarding op
maat van nieuwe collega’s; bij training en coaching; bij
het definiëren van functieprofielen; bij het opstellen
van een beoordelingscyclus en bij de opzet van
salarishuizen, waarbij we ons baseerden op onze
eigen periodieke salarisonderzoeken vanuit onze HR
Research activiteiten.”

“Onze gedragsgerichte interviews
leveren bij werving en selectie
wetenschappelijk bewezen
meerwaarde op.”
Partnerships
Die brede dienstverlening past ook bij hoe Derks
& Derks zich in de sector beweegt, sluit van Loon
af: “We zijn al jarenlang partner van Biotech
belangenvereniging HollandBIO en sinds 2020 zijn
we onderdeel van het Pivot Park als partner voor
ondersteuning bij HR vraagstukken binnen elke fase

Meer weten over onze HR oplossingen op
maat voor Biotech?
Neem dan contact met ons op via:
I www.derksenderks.nl
T 033 - 472 80 87
E tim@derksenderks.nl

