
TwenteXL opereert met vijf 
werknemers alweer een tijd van-
uit Borne, nadat het eerst jaren 
in Almelo gevestigd was. ‘Met 
onze naam geven we aan dat 
we een sterke band hebben met 
Twente, maar zeker ook daar-
buiten actief zijn. Tot aan het 
buitenland aan toe.’

‘Het geeft ook aan’, vult Munster 
aan, ‘dat we een nuchter bedrijf 
zijn. We hebben veel vaste rela-
ties en bouwen langdurige rela-
ties met onze klanten op. We 
verzorgen voor onze klanten het 
hele wervings- en selectietraject. 
We beschikken over alle instru-
menten om enerzijds vacatures 
goed uit te zetten en anderzijds 
actief te searchen. Zo is er naast 

diverse externe databanken en 
job boards, ons uitgebreide kan-
didatennetwerk van zo'n 22.000 
ingeschrevenen van mbo+-, 
hbo- en wo-niveau. Maar we 
maken ook intensief gebruik van 
social media zoals: LinkedIn, 
Twitter en Facebook.’ 

Succesvol en korte lijnen
Beuker: ‘We zijn vooral actief in 
techniek, ICT, sales & marketing, 
finance, logistiek, HRM en ma-
nagement. We leren de organi-
saties van onze klanten zo goed 
mogelijk kennen, vandaar dat zij 
ons vaak ook inschakelen voor 
moeilijke opdrachten. Bij de 
werving en selectie houden we 
rekening met de cultuur in de or-
ganisatie: we weten welke kan-

didaten er passen. Daarbij 
leveren we kwaliteit: mensen die 
wij plaatsen, blijven jarenlang 
binnen dezelfde organisatie wer-
ken en groeien zo mogelijk met 
de organisatie mee.’

Evers: ‘Een klant of kandidaat 
die ons belt, krijgt meteen één 
van ons aan de lijn. En we weten 
allemaal van elkaar met welke 
vacatures we bezig zijn. 
Procedures vragen soms maan-
den voordat een vacature is in-
gevuld; het is een proces van 
zorgvuldigheid. We willen daarbij 
van nieuwe klanten zoveel mo-
gelijk weten. Onze intake maakt 
dat we voor klanten een ver-
lengstuk van het bedrijf kunnen 
zijn.’

‘Bij bepaalde vacatures speelt 
complexiteit of schaarste. Maar 
we verkopen zelden nee. Wel is 
het soms nodig om de eisen aan 
te passen. Open communicatie 
met de klant is belangrijk. We 
laten altijd de stand van zaken 
weten. Wij zijn geen CV-
schuifbureau, maar adviseurs 
met expertise van de arbeids-
markt die meedenken met de 
klant.’ Munster: uit recent afstu-
deeronderzoek is gebleken dat 
TwenteXL haar klanten begrijpt 
en dit doorvertaalt in het niveau 
van de bemiddelde kandidaten, 
ofwel in kwaliteit’.  

TWENTEXL 
www.twentexl.nl 

Bemiddelen van kader 
en management
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‘Core business van TwenteXL is werving & selectie van kader en management voor blijvende posities. 
Maar ook voor projectmatige functies bemiddelen wij.’ Aan het woord is senior consultant Tom Evers 
van TwenteXL werving & selectie uit Borne. Zijn drie collega's die ook zijn aangeschoven, Tom Munster 
(consultant), Rob Beuker (senior consultant) en Frieke van der Wal knikken instemmend.
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