Creatieve crisisoplossing voor Managers die baan kwijt zijn/raken:

Leidinggevenden uit het
bedrijfsleven worden
Directeur Primair Onderwijs.
Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs
binnen één bedrijf in het Project Schoolleiders
van Buiten. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat
Assenrode Groep BV is opgericht. In aanvang
is het bedrijf met name gericht geweest op het
bedrijfsleven. Al snel werd er een onderwijspoot
aan toegevoegd. Deze toevoeging bleek een
goede zet te zijn.
In de afgelopen jaren is de missie van Assenrode Groep niet
veranderd. Nog steeds zijn zij erop gericht om resultaten in
organisaties te behalen door zich te richten op personeel. Dit is
de kern van de diensten waar Assenrode Groep zich op richt
door werving en selectie, interim-management, assessments,
trainingen en onderzoek aan te bieden in zowel het onderwijs
als het bedrijfsleven. De samenwerking tussen de bedrijfs- en
onderwijspoot komt bijvoorbeeld tot uiting in het Project
Schoolleiders van Buiten.

king met het UWV geschikte kandidaten zijn geselecteerd.
Ruim 170 reacties zijn in één maand tijd binnengekomen.
De grote hoeveelheid reacties overtrof alle verwachtingen.
In verschillende selectierondes, inclusief een psychologisch
onderzoek, is de lat iedere keer hoger gelegd, waarbij een groep
kandidaten kennis hebben gemaakt met mogelijk toekomstige
werkgevers. Dit is een groot succes geweest. Uiteindelijk zijn er
in januari 2010 14 mensen de opleiding gestart binnen het Project
Schoolleiders van Buiten. De diplomering is komende zomer.
De kennis en ervaring in de bedrijfs- en de onderwijspoot komen
in dit project samen. De jarenlange ervaring met werving, selectie
en assessments en de ervaring in het onderwijs komen hierbij
goed van pas.
Dit project is een uniek voorbeeld waarin de samenwerking tussen
bedrijfsleven en onderwijs geïnitieerd door Assenrode Groep
vorm heeft gekregen. �

Steeds meer vraag naar schoolleiders
In het onderwijs in Nederland hebben we steeds meer te maken
met vacatures voor directeuren in het basisonderwijs. In de
komende jaren zal de vraag naar gekwalificeerde schoolleiders
alleen maar toenemen. Hoewel de prognoses uiteenlopen, zijn
allen het erover eens dat het tekort aan schoolleiders de komende
jaren ernstige vormen zal aannemen.

Door crisis steeds meer personeel naar
(semi)overheid
Binnen het bedrijfsleven is de crisis nog steeds merkbaar. Door
teruglopende opdrachten, ontstaat er een overschot aan personeel.
Moet je gekwalificeerd personeel vasthouden en wachten op
betere tijden, of moet je als bedrijf op zoek gaan naar een andere
oplossing.Veel werkgevers willen personeel van werk naar werk
helpen. In tijden van crisis blijken functies bij de (semi)overheid
dan een oplossing?

Project Schoolleiders van Buiten
In oktober 2010 zijn er veertien opleidingsplaatsen beschikbaar
gesteld door Assenrode Groep voor het Project Schoolleiders
van Buiten, waarbij er in de regio stedendriehoek in samenwer-
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