
Derks & Derks, strategisch partner in human talent

Derks & Derks brengt als strategisch partner in human 
talent organisaties en hoger opgeleide talenten in  
life sciences en gezondheidszorg samen. Werving & 
Selectie, Detachering & Interim, Assessment &  
Development, HR Research en Opleiding & Training 
vormen de kern van onze dienstverlening. 

Werving & Selectie
Onze Werving & Selectie consultants brengen organisaties 
samen met talenten in life sciences en gezondheidszorg 
voor vaste dienstverbanden. Snel en gedegen verbinden 
wij de behoeften van organisaties met de wensen en 
mogelijkheden van de best passende hoger opgeleide 
kandidaten, om beide te ondersteunen in hun ambities.

Detachering & Interim
Organisaties snel samenbrengen 
met talenten in life sciences en 
gezondheidszorg, van uitvoerend 
tot en met directieniveau voor 
tijdelijke dienstverbanden: dát 
is de kracht van het team van 
Detachering & Interim. Met onze 
resultaatgerichte aanpak spelen 
we vlot in op actuele organisatie-
behoeften. We zoeken én vinden 
de best passende kandidaten om 
de continuïteit van projecten en 
processen te ondersteunen, zodat 
organisaties dóór kunnen.

Assessment &  
Development
Onze psycholoog-consultants zijn experts in talentma-
nagement. Met Assessment & Development richten we 
ons zowel op instroom, doorstroom als uitstroom. We 
brengen de talenten van (toekomstige) medewerkers in 
kaart en maken de fit tussen individu en organisatie of de 
ontwikkelbaarheid daarvan zichtbaar. Iedereen krijgt in zijn 
carrière met ontwikkelingsvragen te maken. Mensen staan 
soms op een kruispunt in hun leven, waarbij sprake is van 
een noodzaak of wens om van functie te veranderen. Onze 

Development-trajecten kenmerken zich door persoonlijke 
aandacht, veel contactmomenten en een vlotte doorloop. 
Wij werken graag samen met mensen die echt met hun 
ontwikkelingsvraag aan de slag willen. Zo ondersteunen we 
organisaties én individuen effectief bij hun ontwikkeling. 
We beschikken uiteraard over ruime ervaring in de life 
sciences, maar werken óók breder dan deze niche.

HR Research
Met onze academische achtergrond staan we midden in 
de markt, op het snijpunt van praktijk en wetenschappelijk 
onderzoek. Die positie biedt ongekende mogelijkheden om 
toegepast arbeidspsychologisch onderzoek te doen. In  
samenwerking met onder andere de Universiteit van  

Amsterdam, de Universiteit 
Utrecht en diverse marktpartijen 
deden wij onder andere onder-
zoek naar: het verloop onder 
rayonmanagers; beroepskeuze 
farmaciestudenten; bedrijfscul-
tuur in apotheken; salarissen van 
Sales en Kwaliteitsprofessionals 
in Life Sciences; job crafting en de 
rol van inkopers in de zorg. Onze 
HR Research activiteiten leveren 
direct in de praktijk toepasbare 
kennis op. Kennis die we graag 
delen, door onze rapporten als 
download beschikbaar te stellen. 

Opleiding & Training
Als expert in ons vakgebied en 
als specialist in de markten waarin 

we opereren, zoeken we continu naar mogelijkheden 
onze kennis te delen en kennis bij elkaar te brengen. 
Dat doen we op allerlei manieren: van korte, kleinschalige 
(maatwerk-)trainingen, bijvoorbeeld over succes voller 
solliciteren, tot clinics over interviewtechnieken. 
Daarnaast zijn we initiatiefnemer van twee stevige, langer 
lopende opleidingstrajecten: de bewezen succesvolle 
Masterclass NieuweZorg 3.0 en onze Businessclass 
Pharma & Healthcare.

Onze waarden
Sinds de oprichting van Derks & Derks in 
2001 draait onze dienstverlening om écht 

kijken en luisteren naar kandidaten en 
opdrachtgevers. Bij al ons denken en doen 

staan bovendien de waarden waarmee 
Derks & Derks zich onderscheidt centraal: 

Team van experts

Samen het beste resultaat

Kwaliteit verzekerd

Betrouwbare partner



Masterclass NieuweZorg 3.0
De Masterclass NieuweZorg 3.0 verbindt betrokken ma-
nagers in en rond de zorg om de complexiteit van de ac-
tuele dossiers in de zorg beter te kunnen interpreteren. 
Want adequate interpretatie leidt tot effectieve commu-
nicatie, herkenning en realistische doelen. Ver weg van 
abstracte teksten, dicht bij concrete acties. In zes thema-
blokken in een actueel netwerk, in gesprek met elkaar en 
met gast docenten die bepalend en opinievormend zijn.
Deelnemers aan de Masterclass NieuweZorg 3.0 zijn 
betrokken, op innovatie gerichte en gedreven managers 
in de zorg en aanverwante gebieden: politiek, zorgver-
zekeraars, farmacie, eerste- en tweedelijn, algemeen 
ziekenhuis, GGZ, patiëntenverenigingen enzovoorts. 
Professionals die de zorg vanuit hun ervaring kennen en 
op zoek zijn naar mogelijkheden om zich te verdiepen. 
Professionals die hun passie voor de zorg delen.
www.masterclassnieuwezorg.nl

Businessclass Pharma & Healthcare
Dé businessclass voor de Farma voorhoede! In de snel 
veranderende wereld van zorg, gezondheid en vitali-
teit heeft de farmaceutische industrie wereldwijd de 
noodzaak en de mooie uitdaging zichzelf opnieuw uit te 
vinden. Bij het zoeken naar het nieuwe businessmodel 
en de nieuwe maatschappelijke rol stuiten de voorlopers 
in Farma op allerlei vragen. Welke eisen stelt de nieuwe 
wereld aan de industrie? Is de farmaceutische industrie 
klaar om die verandering aan te gaan? In deze business-
class staan de high potentials in Farma Nederland in 8 
intensieve sessies stil bij de cruciale rol die de behoeften 
van burger, patiënt en cliënt spelen. Door kennis, interac-
tie en praktijkopdrachten krijgen deelnemers het ver-
trouwen om stappen te zetten op weg naar het nieuwe 
businessmodel. Profit met hart! 
www.bcph.nl

FMF vacatures
Vacaturewebsite FMF vacatures is een initiatief van Derks 
& Derks om alle HBO+ vacatures in Farma, Medical en 
Food efficiënt en overzichtelijk vindbaar te maken met 
zoekcriteria als branche, functie, regio, opleiding en 
ervaring.
De site wordt zeer gewaardeerd door zowel hoogopgelei-
de professionals als werkgevers en bemiddelaars. Werk-
gevers en adviesbureaus kunnen via een eigen account 
hun vacatures plaatsen en noemen FMF vacatures als 
één van de betere wervingskanalen. Kandidaten kunnen 
een eigen profiel aanmaken en e-mail alerts ontvangen 
van vacatures binnen de door hen opgegeven criteria.
www.fmfvacatures.nl

INRALS
Derks & Derks is initiatiefnemer van het internationale 
bureaunetwerk INRALS (International Network of Re-
cruitment Agencies in Life Sciences). Een snelgroeiend, 
wereldwijd netwerk van in de life sciences gespecialiseer-
de werving & selectiebureaus met topkwaliteit dienstver-
lening en sterke track records. De leden nemen deel aan 
internationale tenders en hebben directe toegang tot een 
internationaal netwerk van vakgenoten en kandidaten en 
wisselen vakinhoudelijke kennis en ervaring uit.
www.inrals.com

International Network of 
Recruitment Agencies in Life Sciences

inrals

Specialist in Life Sciences

Sinds de start van Derks & Derks zijn wij nauw vervlochten met de branches farma, medical, food en de zorg-
sector. Na jarenlange werving-, selectie-, assessment- en HR Research-activiteiten in deze markten, zijn we 
algemeen erkend als specialist in Life Sciences. Om onze rol als specialist in Life Sciences steeds breder in te 
vullen en in te spelen op marktontwikkelingen, hebben we de afgelopen jaren diverse innovatieve projecten in 
deze markt gelanceerd, die we hierna kort toelichten.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en actuele
vacatures op www.derksenderks.nl

T 033 - 472 80 87
E info@derksenderks.nl
I www.derksenderks.nl

Derks & Derks
Databankweg 12a
3821 AL  Amersfoort


