
Nieuwsbericht

BuitenhekPlus en 
De Leeuw Consult 
onder één dak

Vanaf 1 januari hebben HR-advieskantoren BuitenhekPlus en 
De Leeuw Consult hun krachten gebundeld.

Samenwerking biedt klanten, maar ook bedrijven die nog geen gebruik 
maken van de diensten van de twee bureaus, bredere kennis over 
organisatie-inrichting maar ook toegevoegde ervaring in implementatie. 
Samen zijn de twee bedrijven goed voor de uitvoering van 
HR-vraagstukken in meer dan 20 CAO’s (overheid en profit). Hiertoe 
beschikken BuitenhekPlus en De Leeuw Consult bovendien over een 
breed palet aan moderne (e-HRM) instrumenten.  

Eddy Buitenhek en Teo de Haan noemen de gesloten samenwerking “een logische”. De twee bedrijven hebben als collega’s in een 
relatief  kleine kennismarkt, al langer contact. De twee adviesorganisaties gebruiken ieder andere instrumenten en richten zich op 
verschillende sectoren, maar hebben zich wél op een vergelijkbare manier ontwikkeld. Dat maakt samenwerking relatief  gemakkelijk. 
Buitenhek en De Leeuw Consult vinden elkaar op het gebied van dezelfde professionele benadering: alle medewerkers zijn kennis-
gedreven krachten.

 

Deze publicatie is bedoeld voor alle partners, klanten en relaties van BuitenhekPlus en de Leeuw Consult. U leest hier meer over 
de samenwerking tussen BuitenhekPlus en De Leeuw Consult, ondermeer in een interview met de twee directeuren van de HR-
organisaties, maar u krijgt ook een overzicht van ontwikkelingen in de markt en voordelen voor uw organisatie. 
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Om een wendbare en flexibele organisatie 
te krijgen, is meer nodig dan een afgeslankt 
personeelsbestand. Veel belangrijker is dat 
organisaties in beeld hebben wat zij in huis 
hebben en waar hun behoefte ligt, verklaren 
Buitenhek en De Haan.
Strategische personeelsplanning en 
talentmanagement kunnen organisaties 
wat dat betreft veel verder helpen. Om 
écht te innoveren is het noodzakelijk om 
een nieuwe balans te vinden en van buiten 
naar binnen te leren werken. De behoefte 
ontstaat aan een vloeiende organisatie, waarin 
medewerkers ingezet worden op basis van 
talent en toegevoegde waarde. Waar sturen 
van medewerkers sturen van rendement 
wordt en de inrichting wordt ondersteund 

door de inzet van de juiste tools op het 
gebied van ontwikkeling, mobiliteit en 
prestatiemanagement. Het personeel is dan 
geen obstakel in verandering, maar een middel 
om de transformatie van het eigen bedrijf  
mogelijk te maken. BuitenhekPlus en De 
Leeuw Consult richten zich op een efficiënte 
inrichting van organisaties, het optimaal 
benutten van ontwikkeling van betere 
competenties en een duurzame inzetbaarheid 
van personeel. Bedrijven en overheden dienen 
rollen te ontwerpen voor medewerkers in 
plaats van veelal strak-omschreven functies, 
menen Buitenhek en De Haan. Dynamische 
organisaties zijn platte organisaties waarin 
de nadruk niet ligt op aansturing, maar op 
individuele verantwoordelijkheid.

BuitenhekPlus en De Leeuw Consult richten  
zich niet alleen op de ontwikkeling van een 
strategisch kader voor organisaties; ze helpen 
ook bij de implementatie van veranderingen 
en innovatief  personeelsbeleid door middel 
van support, training en coaching. De twee 
gaan hierin verder dan ‘normale’ consultants 
die gewend zijn rapporten te schrijven over 
hoe veranderingen ingezet moeten worden, 
maar veelal niet ondersteunen bij de concrete 
uitvoering. BuitenhekPlus en De Leeuw 
Consult zijn in staat zich te onderscheiden 
doordat de HR-adviseurs bedrijven van 
binnenuit kennen en ook veel verstand 
hebben van cao-afspraken. Wij zijn geen 
buitenstaanders, maar werken van binnenuit, 
aldus Buitenhek en De Haan.

Maak van uw 
organisatie een 
dynamische 
onderneming 

De snel veranderende markten en maatschappij vragen om 
dynamische organisaties. BuitenhekPlus en De Leeuw Consult 
adviseren om personeel daarin niet als obstakel te zien, maar als een 
middel om transformatie van het eigen bedrijf mogelijk te maken. 

Innovatie dwingt niet alleen multinationals 
maar ook MKB-bedrijven om lange 
termijn visies te vervangen door een korte 
termijn strategie. Een te breed product- of  
dienstenaanbod overleeft niet in een snel 
ontwikkelende markt, lijken steeds meer 
ondernemers zich te realiseren. Identiteit 
en onderscheidend vermogen wordt steeds 

belangrijker. Om die ontwikkeling mogelijk 
te maken is het Nederlandse bedrijfsleven 
bezig met een afslankrace: het aantal vaste 
krachten op de loonlijst wordt in rap 
tempo teruggebracht. Waar nodig, huren 
ondernemers gespecialiseerde dienstverleners 
in. Als gevolg daarvan verandert de 
organisatie van bedrijven en de arbeidsmarkt. 

Ook werknemers kiezen ervoor om minder 
lang in dienst te blijven bij één werkgever. 
Vooral jongere personeelsleden zijn mobiel en 
willen graag bij meerdere werkgevers ervaring 
opdoen. Hiervoor werken BuitenhekPlus en 
De Leeuw Consult voortdurend in overleg 
met hun opdrachtgevers aan aanscherping van 
hun instrumenten en dienstverlening. 

Marktveranderingen Wat maakt De Leeuw Consult de ideale 
samenwerkingspartner voor BuitenhekPlus?
Ik herken veel van de ontwikkelingen die De 
Leeuw Consult als organisatie doormaakt. 
Wij richten ons weliswaar niet op dezelfde 
sectoren en gebruiken andere instrumenten, 
onze werkwijze daarentegen is vergelijkbaar.  

Verschillende sectoren en instrumenten, daarmee blijft 
ook de organisatie gescheiden
Door samen te werken kunnen wij kennis en 
ervaring uitwisselen en van elkaars netwerk 

profiteren. Zo zijn wij ook in staat om met 
gebundelde krachten nieuwe bedrijven 
en sectoren met onze dienstverlening te 
benaderen.  

Waarom zijn uw organisaties niet gefuseerd en blijft 
het bij een samenwerking?
Ons verbond geeft ons een eerste 
mogelijkheid om elkaar intensief  te leren 
kennen bij het benaderen van nieuwe partners 
en in het uitrollen van werkzaamheden. 
Verdere ontwikkeling moet logisch zijn. 

Een fusie is op dit moment door onze 
verschillende opbouw niet aan de orde. 

Samen kunt u niet alleen meer partners benaderen, 
maar ook meer diensten aanbieden...
Absoluut. Onze organisaties hebben in de 
afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan 
in aanvullende dienstverlening naast 
functiewaardering en salarisonderzoek 
en -normering. Implementatie van HR-
veranderingen is onze specialiteit. Dat gaan 
wij komende tijd ook verder uitbouwen.

BuitenhekPlus is al ruim 2 decennia actief als partner van honderden 
overheidsorganisaties. Het bedrijf biedt ondersteuning op het gebied van 
organisatie-inrichting, beloningsmanagement en functiewaardering, 
HR-management en juridische (rechtspositionele) dienstverlening. BuitenhekPlus 
is als contractant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leverancier 
van het speciaal ontwikkelde (webbased) e-HRM-instrument HR21 en levert 
hiermee een belangrijke bijdrage aan het personeelsbeleid voor zo’n 200.000 
medewerkers binnen gemeenten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en 
andere intergemeentelijke organisaties

Vergelijkbare
Werkwijzen

Door een krachtenbundeling van BuitenhekPlus en De Leeuw Consult ontstaat één van de grootste HR-adviespraktijken van Nederland 
met ruim 50 jaar ervaring op onder meer het gebied van functiewaardering en beloningsonderzoek en -normering. De bedrijfscombinatie 
biedt verschillende tools om uw HR-vragen zo efficiënt mogelijk te beantwoorden en ondersteunt daarnaast in de implementatie van een 
integraal HR-beleid. BuitenhekPlus en de Leeuw Consult hebben niet alleen ervaring in het bedrijfsleven, maar kennen als geen ander de 
veelal complexe inrichting van de publieke sector. Kennis van specifieke bedrijfsbranches, achtergronden en juridische voorwaarden maken 
de bedrijven een uitgelezen partner voor ieder bedrijf  met behoefte aan hoogwaardige ondersteuning op HR-gebied. 

De samenwerking 
en uw bedrijf

- Actieve ondersteuning in de implementatie bij uw HR-vraagstukken 
- Brede kennis over organisatie-inrichting  
- Betrokkenheid bij de uitvoering van cao-richtlijnen in ruim 20 sectoren 
- Breed palet aan moderne instrumenten  



Wat maakt BuitenhekPlus de ideale partner voor De 
Leeuw Consult
Wij hebben hetzelfde DNA; Eddy Buitenhek 
en alle medewerkers van BuitenhekPlus 
hebben een buitengewone focus op kennis en 
kwaliteit. 

Schaalvergroting vraagt om krachtenbundeling. Ook in 
uw vakgebied.
Samenwerking is niet een doel op zich. Het 
moet een middel zijn om je organisatie beter 
in te richten en je diensten te verbeteren. Aan 
overheadkosten kunnen wij weinig besparen, 

er is veel meer winst te halen in het delen van 
kennis, ervaring en netwerk. 

Wat vindt u als ondernemer het belangrijkste in de 
verdere ontwikkeling van de samenwerking?
De afgelopen jaren bij De Leeuw Consult, 
maar ook daarvoor in mijn functie als HR 
consultant bij EY heb ik geleerd om de 
klant centraal te zetten. Om goed naar ze 
te luisteren en vragen te beantwoorden. 
Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk 
handelen de meeste ondernemers vanuit hun 
eigen mogelijkheden en wensen. 

De markt verandert snel, dat vraagt ook om een 
dynamische organisatie
Als dienstverlener is het belangrijk om mee 
te gaan met de tijd. Vroeger waren de meeste 
bedrijven gewend om plannen voor vijf  jaar 
te ontwikkelen. Nu ligt de focus in sommige 
sectoren op niet meer dan een jaar. Bedrijven 
vragen om snelle, efficiënte toepassingen en 
aanpassingen aan nieuwe marktbehoeften; 
onze e-HRM-instrumenten moeten niet alleen 
veel functionaliteiten in zich hebben, maar 
tegelijkertijd duidelijk zijn in gebruik.      

     

Opgericht   
Werknemers  
Focus    
Opdrachtgevers

E-HRM

BuitenhekPlus

22 jaar geleden
17
Overheid, Zorg en Welzijn
Provincies, Rijk, Waterschappen, Gemeenten, 
Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten, 
SW-bedrijven, SSC’s en overige 
intergemeentelijke organisaties 

HR21, Prestatiecoach, Rato, Fuwa-Met

De Leeuw Consult

>50 jaar geleden
10 
Bedrijfsleven
16 bedrijfstakken waaronder Metaal en 
Techniek (KMU), woningcorporaties en de 
architectensector, maar ook individuele 
bedrijven zoals IKEA, Karwei, Kwantum, 
Croonwolter&dros|TBI, Duinrell en Plan 
Nederland
CATS®, DLC Beloningsdatabase, DLC 
Talentmanager

Overzicht

Delen van kennis 
en netwerk 

Teo de Haan is ruim vijf jaar eigenaar van De Leeuw Consult, een belangrijke speler op 
het gebied van HR strategie, implementatie en functiewaardering in het bedrijfsleven: 
zijn HR-advieskantoor bedient werkgevers en personeel in tientallen bedrijfstakken 
waaronder Metaal en Techniek (KMU), woningcorporaties en de architectensector, maar 
ook individuele bedrijven zoals IKEA, Karwei, Kwantum, Croonwolter&dros | TBI, Duinrell 
en Plan Nederland. Hiervoor heeft het bedrijf een eigen en erkend indelings- en 
waarderingsinstrument ontwikkeld: CATS®. 
Een kort gesprek met De Haan.
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Neem voor meer informatie contact op met 
 
BuitenhekPlus en De Leeuw Consult 
Watergoorweg 104a,  
3861 MA Nijkerk
033-245 4945/ 030-303 0679


