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GAADNAV
NEGROM

HET VERHAAL VAN EEN NIEUWE GENERATIE PROFESSIONALS

Jurgen Schut is partner bij organisatieadviesbureau 
SeederDeBoer en directeur van Hieroo, een nieuw bedrijf 
van SeederDeBoer. Hieroo brengt talenten onder bij 
opdrachtgevers in hun eigen regio. Deze talenten delen 
hun kennis en ervaringen met opdrachtgevers in het kader 
van samenwerken aan maatschappelijke innovatie binnen 
de stad. Jurgen  van Hieroo en Sioo-programmamanager 
Marguerithe de Man hebben sinds kort een hernieuwde 
ondernemende samenwerking. Een samenwerking, die net 
als Hieroo, ook al werkende ontstaat. Dit matcht met twee 
van Sioo’s waarden: ‘ondernemerschap’ en ‘samen maken’. 
Kortom, een match made in heaven. 

door Marguerithe de Man

werken aan 
de betere stad van 

beeld Dmitry Tkachenko
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Marguerithe Jurgen, hoe is Hieroo eigenlijk 
tot stand gekomen?

Jurgen Hieroo is ontstaan vanuit de opga-
ve die we onszelf hebben gesteld voor onze 
adviesopdrachten in de zorgsector. We willen 
niet alleen werken aan kwaliteit en betaalbaar-
heid van de zorg, maar ook aan een gezonde 
samenleving. Een gezonde samenleving raakt 
alle relevante aspecten van het leven, zoals de 
sociale context, werk, geld, wonen en voeding. 
De gedachte van een gezonde samenleving is 
conceptueel. De uitwerking is op individueel 
niveau echter tastbaar en voor bepaalde groe-
pen ook heel schrijnend. Vanuit dit perspectief 
liepen we lange tijd rond met de gedachte voor 
een innovatieproject. 

Hoe kunnen we in een ‘gemiddelde’ straat 
in Nederland komen tot verbetering van de 
gezondheid in die straat. Hoe werkt dat, wat 
levert dat op, wat kost dat? 

Deze gedachte voor een innovatieproject 
werd maar geen werkelijkheid. Iedere dag zijn 
we te druk met adviesopdrachten voor onze 
klanten uitvoeren. Een jaar lang bleef het 
knagen. Hoe kunnen we ons ideaal voor het 
ontwikkelen van een gezonde stad combineren 
met een bedrijfsmatige activiteit? Ons doel 
was een ideaal verbinden aan economische 
continuïteit om zo te komen tot een social 
enterprise die kan blijven bestaan zonder de 
bevlogenheid van een enkeling.

Marguerithe Hoe is dat uiteindelijk toch 
gelukt?

Jurgen Een jaar lang zijn we alle kanten op-
gegaan met het idee voor Hieroo. Van volledig 
not-for-profit naar een commerciële franchise. 
Van alleen innovatie naar consulting in de 
buurt naar het huidige model. Van volledige 
zelfsturing en gedeeld eigenaarschap naar een 
corporate aansturing tot het huidige netwerk-
model. Bijna niets van de huidige realiteit 
matcht met de oorspronkelijke gedachte. 

Alleen het ideaal is blijven staan, het realise-
ren van een betere en gezonde samenleving. 
Of zoals we het nu verwoorden: ‘vandaag 
werken aan een betere stad morgen’. 

Het bedrijfsmatige doel hebben we gevonden 
door een van onze kerncompetenties, het 
werven en ontwikkelen van jonge consul-
tants, te plaatsen in de lokale context van een 
stad of regio. Hieroo is een lokaal tweejarig 
talentenprogramma en alles is lokaal voor 
lokaal. Talenten wonen en werken in de eigen 
stad. Ze werken als projectleider, als onder-
steuning van directies en als adviseur op een 
stafafdeling. Ook krijgen organisaties in de 
stad de mogelijkheid om samen met ons een 
eigen traineeship neer te zetten. Wij begelei-
den en coachen de talenten. Sioo verzorgt een 
belangrijk deel van de opleiding. De talenten 
leren hun eigen stad goed kennen, professio-
naliseren zich en kunnen na twee jaar aan de 
slag als bijvoorbeeld leidinggevende, adviseur 
of ondernemer in de stad. Dit netwerk stimu-
leert de samenwerking in de stad en er ont-
staan meer verbindingen tussen organisaties. 

Meervoudige waardecreatie
Jurgen Jij hebt (red.: samen met Ard-Pieter 
de Man en Annemieke Stoppelenburg)  een 
mooi boek  over nieuwe businessmodellen in 
consulting geschreven. Hoe duid jij vanuit 
dat perspectief de ontwikkeling van Seeder-
DeBoer en Hieroo?

Marguerithe Dat is juist, Sioo ziet het nemen  
van een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, ofwel meervoudige waardecreatie, als 
een belangrijke maatschappelijke ontwikke-

ling voor alle organisaties dus ook voor ad-
viesbureaus. In business zijn en een bijdrage 
leveren aan het oplossen van maatschappelij-
ke vraagstukken.

Wat ik vanuit het boek Nieuwe business 
modellen in consulting ook erg herken, is dat 
jullie hebben gekozen om vanuit Seeder- 
DeBoer een nieuwe organisatie te starten, 
die een geheel eigen propositie voor de markt 
heeft. Wat verder van belang is, is dat bureaus  
en adviseurs steeds in staat zijn om nieuwe 
en vernieuwende proposities te ontwikkelen 
voor de markt. Het proces dat jullie doorge-
maakt hebben: het steeds opnieuw valideren 
van aannames en iets maken waarin je je 
unieke kernkwaliteiten kunt gebruiken, is 
bijvoorbeeld ook iets dat wij consultants van 
nu leren. 

Jurgen Bij Hieroo werken we aan meer-
voudige waardecreatie, we zijn een social 
enterprise zoals het bedoeld is. Veel mensen 

hebben hier moeite mee. Het lijkt wel of het  
in onze cultuur zit: of je werkt voor je geld 
of je doet iets goeds. De combinatie van 
beide wordt vaak niet goed begrepen. De 
jonge talenten snappen dat veel beter. Zij 
vinden dat veel normaler en willen eigenlijk 
niet anders. 

Marguerithe Ik herken dat. Jongeren 
willen vooral werken voor een bedrijf met 
een verhaal, dat stelling neemt in het maat-
schappelijk debat. Niet met mooie woorden, 
maar met daden. In de bootcamp heb ik 
met de Hieroo-trainees gesproken over de 
reclamecampagne van Nike die toen in de 
actualiteit was. We bespraken in hoeverre je 
als koper nu weet of het een slimme mar-
ketingtruc is of integraal onderdeel van de 
kernwaarden van het bedrijf. Wat ook in de 
bootcamp bleek, is dat vragen als ‘Wat staat 
er voor jou op het spel?’, ‘Waar loop je warm 
voor?’, ‘Waar ga jij voor staan in je opdrach-

‘EEN JAAR LANG 
ZIJN WE ALLE KANTEN 
OPGEGAAN MET HET 
IDEE VOOR HIEROO.’

Samenwerken aan maatschappelijke innovatie

Marguerithe de Man en Jurgen Schut
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ten?’ hen niet zo veel deed. Dat zijn vaak de 
vragen waar onze deelnemers in Consultan-
cy Program & Community heel enthousiast 
van worden. De Hieroo-trainees noemden 
niet de vanzelfsprekende  grote maatschap-
pelijke vraagstukken, maar de persoonlijk 
belangrijke thema’s, zoals vriendschap. Dat 
vind ik mooi, want daar heb je uiteindelijk 
meer invloed op. 

Groeien en opschalen
Marguerithe Bij de ontwikkeling van pro-
posities moeten er altijd een paar hobbels 
genomen worden. Het opschalen van een 
idee en pril initiatief bijvoorbeeld. Waarom 
hebben jullie bij de start voor Amsterdam ge-
kozen? En hoe ziet de nabije toekomst eruit? 

Jurgen De keuze voor Amsterdam was van 
praktische aard. Het is dicht bij het kantoor 
van SeederDeBoer en we hebben veel men-
sen die affiniteit met Amsterdam hebben. 
Door de complexiteit en omvang van Amster-
dam is er veel ruimte om Hieroo goed neer 
te zetten en te zien wat werkt en wat niet. 
Tegelijk is Amsterdam ook een lastige keuze: 
er zijn heel veel initiatieven. Het duurt lang 
om naamsbekendheid en een herkenbare 
identiteit op te bouwen. Het is de ambitie 
om aanwezig te zijn op zo’n tien plaatsen in 
Nederland zodat we alle grotere steden met 
een universiteit en/of een hbo en omliggende 
regio’s in Nederland kunnen bedienen. In 
deze steden en regio’s kunnen we een combi-
natie maken van talent, organisaties en maat-
schappelijke innovatie. Wij kunnen Hieroo 
alleen goed vormgeven als al deze aspecten 
aanwezig zijn.  

We reageren vooral op lokale behoeftes. 
In Enschede en Maastricht zijn we aan het 
opstarten. De gemeentes en de universiteiten 
in deze steden willen graag een professio-
nele werkgever zijn om talent te behouden 
voor de regio. Deze geluiden komen ook 
uit Tilburg. Op de bedrijvendagen van de 
universiteit geeft een deel van de Brabantse 

studenten aan het vervelend te vinden dat 
er veel werkgevers uit de Randstad staan. In 
de stad Groningen ontstaat er vraag vanuit 
organisaties. Ze hebben behoefte aan goede 
verandercapaciteit om de specifieke samen-
werkingsvraagstukken in het Noorden te 
helpen beantwoorden. Financierbaarheid is 
natuurlijk een belangrijke grens voor toe-
komstige groei.

Generatiekloof? 
Marguerithe Hieroo is een bijzondere 
organisatie. Hieroo zal altijd vooral uit jonge 
mensen bestaan. Zij komen in hun opdrach-
ten vervolgens ook te werken met andere 
generaties. Wat betekent dat volgens jou?

Jurgen Ik lees de verhalen over de jonge 
generatie natuurlijk ook. Het verschil in de 
praktijk is niet zo groot als in die verhalen, 
vind ik. De eisen die ze aan zichzelf stellen 
en de eisen die de omgeving stelt, zijn hoog. 
Veel moet mooi, goed en leuk zijn. Geluk en 
plezier zijn de normen. Alles is ook veel trans-
paranter en de impulsen vanuit verschillende 
kanten zijn hoog. Dat moet je maar allemaal 
op  zien te vangen en dat lukt natuurlijk niet 
altijd. Het fijne vind ik dat de jongeren van nu 
zelfbewust in het leven staan. Ze weten wat ze 
willen, snappen wat er in de wereld gaande is 
en zijn niet bang dat te bespreken. 

Vanuit Hieroo faciliteren we hun behoef-
ten. Op bepaalde onderdelen hebben we ech-
ter ook een traditionele onderlaag. We kiezen 
er voor om twee jaar met elkaar te werken. 
Loyaliteit en betrokkenheid vinden we erg 
belangrijk. Ook de vraag van opdrachtgevers 
nemen we heel serieus. Er moeten wel hele 
goede redenen zijn om niet meer mee te willen 
werken aan die vraag. Niet bij de eerste tegen-
slag weglopen. Het talent niet, en ook wij niet. 
Botsen met andere generaties en traditionele 
structuren zijn van alle tijden. Daar kun je 
mensen nauwelijks op voorbereiden. Ook pri-
vé maak je die botsing vaak genoeg mee. 

Mensen passen zich wel aan. De organisaties 
die zich niet aanpassen hebben een mindere 
toekomst en het talent dat zich niet aanpast 
zal maar moeilijk effectief kunnen zijn. 

Jurgen Jij en ik zijn volgens mij voorbeelden 
van mensen die zich voortdurend aanpassen 
aan veranderende omstandigheden en aan 
andere generaties. Ik ben wel benieuwd wat 
jij doet om aan te sluiten op de nieuwe gene-
ratie. Dat lukt je goed. 

Marguerithe Ik probeer op verschillende 
gebieden bij te blijven. Dat zijn alle technolo-
gische ontwikkelingen die spelen en die van 
belang zijn of worden voor de samenleving en 
organisaties. Ik doe dat zowel door te lezen 
als ook door conferenties en events te bezoe-
ken, waar die ontwikkelingen centraal staan. 

Samenwerken aan maatschappelijke innovatie

Dat kan zowel de DDW (red.: Dutch Design 
Week) zijn als het Border Session Festival van 
de Haagse Startup scene. En vooral bij die 
laatste lopen heel veel jongeren rond. Ik be-
hoor dan echt tot de oudere bezoekers, maar 
daar zit duidelijk niemand mee. Ik zie en hoor 
hoe ze werken, denken, wat ze bezighoudt. 
Super leerzaam en vaak ook ontzettend leuk 
en verrassend. 

Ontwikkelingen in het consulancyvak 
houd ik bij door te lezen, bijeenkomsten te 
bezoeken, veel gesprekken te voeren, onder- 
zoek te doen, en ook door het volgen van 
opleidingen. Laatst heb ik een cursus Data 
Science gevolgd. Dat is al super belangrijk en 
data driven werken wordt nog belangrijker 
voor consultants. Ook daar begaf ik me op 
onbekend terrein, en ben ik dus net als young 
professionals the newbee in het veld.  
Ik denk wel dat mijn ervaring daarin helpt. 
Er zijn heel veel dingen waar ik zeker over 
ben en op basis daarvan kan ik me open, 
nieuwsgierig en onderzoekend in nieuwe 
contexten opstellen. Open blijven staan, on-
derzoekend en  nieuwsgierig zijn, grenzen en 
andere perspectieven en contexten opzoeken 
zie ik wel als cruciaal voor alle professionals 
in deze VUCA-tijd. Jong en oud. 

Als het gaat over aansluiten bij de 
nieuwe generatie, merk ik dat ik ook veel 
leer van mijn eigen kinderen van 26 en 30 
jaar. De een studeert, werkt en heeft een 
eigen bedrijfje, de ander werkt in een groot 
architectenbureau. Beiden vinden hun weg 
heel anders dan ik dertig jaar geleden. Ik 
kijk daar met bewondering naar en daar 
hebben we het ook vaak over. Ik herken ove-
rigens ook veel in wat jij zegt, dat mensen 
in organisaties, jong en oud zich ook aan 
elkaar aanpassen. Dat zie ik ook in onze 
open programma’s, die hebben een mix aan 
deelnemers, van 30 tot 60 jaar. En die waar-
deren elkaar en leren super veel van elkaar. 
Uiteindelijk merk ik dan ook dat leeftijd er 
niet meer toe doet. 

beeld Dmitry Tkachenko
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Professionalisering
Marguerithe Vanaf de eerste dag van jullie 
traineeship is professionalisering in de vorm 
van bootcamps, coaching, intervisie, schaduw- 
advisering en zelfstudie een focuspunt. Waar-
om hebben jullie er voor gekozen om dit met 
Sioo te ondernemen?

Jurgen Ik heb zelf Sioo gedaan en ook over 
een langere periode van vijftien jaar Sioo zien  
ontwikkelen. Eén ding blijft bij Sioo als grote 
kwaliteit centraal staan: zorgen dat profes- 
sionals in organisaties effectiever worden. 
Daarin is Sioo didactisch heel sterk, met 
oog voor nieuwe ontwikkelingen en bovenal 
vertrekkend vanuit de persoon zelf. Dus geen 
professionele normen, maar: hoe word jij 
professioneler? Daarnaast heb ik ook bewon-
dering voor de leidende professionals binnen 
Sioo die zichzelf opnieuw uitvinden bij veran-
derende omstandigheden. Nieuwe program-
ma’s, nieuwe leervormen en ook nieuwe 
inhoud. Sioo is daarnaast een stevige partij 
die mee kan bewegen met onze behoeftes. Nu 
klein en startend en mogelijk over paar jaar 
groot met een hoog volume en een bewe-
zen leerprogramma. Fijn om met Sioo in te 
stappen op de ontwikkeling van de nieuwste 
generatie professionals. 

Jurgen Hoe ervaar jij het om vanuit Sioo zo 
vroeg in het leerproces van een jonge profes-
sional te zitten? 

Marguerithe Het zijn jonge professionals en  
het zijn ook professionals die niet per defini-
tie consultant worden. Dat kan wel, maar dat 
hoeft niet. Ze gaan al werkend ontdekken of 
die rol hen past of niet. Dat maakt niet uit. 
Bij Sioo werken we natuurlijk ook met ver-
schillende groepen organisatieprofessionals: 
consultants, managers, projectleiders, pro-
fessionals in stafrollen. Wat hen bindt, is dat 
ze in de praktijk staan, actuele vraagstukken 
hebben, zichzelf en hun organisatie verder 

willen brengen, en daarmee de wereld een bé-
tje beter en mooier maken. Als het gaat om de 
bootcamps bij Hieroo, is, denk ik, deze eerste 
die we nu net gedaan hebben de lastigste. 
De Hieroo’s zijn dan net aan boord en hebben 
nog geen opdracht. En dat is voor mij echt 
anders dan in al onze andere programma’s. 

Nu hebben we vooral gewerkt aan organi-
saties gaan begrijpen, dat konden ze vaak 
wel koppelen aan studentenbanen. En we 
oefenden heel praktisch in de voorbereiding 
op de gesprekken die ze gaan voeren. Waar 
we alert op zijn, is op hóe ze willen leren, dus 
niet alleen op wat ze nodig hebben, maar 
wat de beste manier van leren is. En daarin 
merk ik nu in een aantal ervaringen met echt 
jonge professionals achter elkaar dat dé jonge 
professional niet bestaat. Ik blijf het zien als 
een uitdaging en een kans om met andere 
leerconcepten te experimenten. 

__
Marguerithe de Man is verbonden aan Sioo als 

programmamanager van het Consulting Program 

& Community. Daarnaast doet ze onderzoek 

naar ontwikkelingen in de consultingsector en 

ontwerpt ze programma’s en organisatie- en 

professionaliseringstrajecten.
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’WAT HEN BINDT IS DAT 
ZE IN DE PRAKTIJK STAAN, 
ACTUELE VRAAGSTUKKEN 
HEBBEN, ZICHZELF EN 
HUN ORGANISATIE VERDER 
WILLEN BRENGEN, EN 
DAARMEE DE WERELD EEN 
BEETJE MOOIER MAKEN.’ 

De nieuwe generatie aan het woord

SEBASTIAAN
VAN DE KASTEELE
‘Als onderdeel van een beginnend bedrijf 
kan ik zelf bijdragen aan de vormgeving en 
richting van de organisatie. Daarnaast zie ik 
direct mijn impact op de resultaten terug. 
Verder ben ik erg enthousiast over de lokale 
maatschappelijke gedachten van Hieroo. 
Als talenten komen wij terecht bij Amster-
damse organisaties en krijgen wij de ruimte 
om samen met deze organisaties na te den-
ken over problemen in de stad. Een mooie 
gedachte waar ik mij graag bij aansluit.

Ik verwacht dat ik de komende twee jaar 
veel werkervaring kan opdoen met opdrach-
ten in verschillende branches en organisaties. 
Daarnaast wil ik dichter bij mijn professione-
le identiteit komen en bewuster worden van 
mijn kwaliteiten door middel van het Sioo- 
opleidingsprogramma. Het lijkt mij een mooi 
streven dat ik over twee jaar voor ogen heb 
waar ik de komende vijf jaar zou willen wer-
ken en daar ook de contacten en het netwerk 
voor heb opgebouwd.’

__
Trainee Hieroo

DIEKE
JANSSEN 
‘Na een aantal overwegingen wist ik: Hieroo 
is de ultieme kans om mezelf op persoonlijk 
vlak te ontwikkelen, mijn kennis te verbreden 
en te ontdekken binnen welke rol en in welke 
sector ik mezelf zie werken. Daarnaast sprak 
het startup-deel me erg aan, meebouwen aan 
een nieuw bedrijf, meedenken over bepaalde 
processen, over hoe we Hieroo het beste op de 
kaart kunnen zetten. Dit in combinatie met 
een opleiding gericht op organisatiekunde en 
innovatie triggerde me om ervoor te gaan! 

Ik ben er met een open mind aan begon-
nen en weet ook dat het in mijn eigen handen 
ligt om hier een succes van te maken. Tijdens 
de komende twee jaar verwacht ik mijn ken-
nis te verbreden, opdrachten te mogen doen 
in verschillende rollen binnen sectoren die bij 
mij passen. Mezelf uitdagen en ontwikkelen 
op zowel persoonlijk als professioneel vlak. 
Fouten maken waar ik ontzettend veel van ga 
leren, mezelf beter leren kennen en ontdek-
ken waar ik nu écht blij van word.’

__
Trainee Hieroo

beeld Echt Mooij Fotografie


