
Hoe hou jij perspectief? 

Piet Nolting (37), recruiter 

 
“Hoe ik perspectief houd in deze crisis?” Even 
is het stil. De aanstaande vader die op de 
drempel van zijn bevallingsverlof staat, denk 
na. “Ik moest even wennen”, zegt hij dan, 
“maar inmiddels heb ik helemaal niet zo’n last 
meer van dat online vergaderen.” Piet belt me 
vanuit huis, oortjes in, camera aan, koffie bij 
de hand. Zoals hij dat nu al bijna 5 maanden 
doet. Want zolang is hij nu in dienst bij SWZ. 
“Nee, eigenlijk doe ik het zo al een jaar”, 
corrigeert hij zichzelf snel. Want bij zijn vorige 
werkgever maakte hij -  noodgedwongen door 
corona - de overstap van normaal werken 
naar werken op afstand. 
  

Geen last van die afstand dus?! “Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik mensen niet 

live ontmoet. Dat geeft altijd een andere energie. In mijn inwerkperiode bezocht ik maar twee 

locaties. Dat is eigenlijk te weinig om echt voeling met de praktijk te ontwikkelen.” Maar inmiddels is 

hij best in zijn nopjes met hoe het werk nu gaat. “We liepen als recruiters een beetje achter onszelf 

aan. Nu werken we vanuit een andere structuur. We starten iedere dag samen. Dat geeft veel meer 

overzicht.” Bovendien zoekt recruitment meer afstemming met teams. “We benutten de vragen die 

ons bereiken als een kans om in contact te komen. Dat kost wel wat tijd, ja. Maar zo ontstaat wel 

meer verbinding. En we gaan binnenkort veel meer op functies werven dan op vacatures. Mensen 

die SWZ interessant vinden, komen dan met ons kennismaken. Dan kunnen wij kijken bij welk team 

zij het beste zouden passen.” 

“Ik zie vooral de voordelen van wat nu het nieuwe normaal is gaan heten. Je kunt heel efficiënt 

werken. Ik kan digitaal gemakkelijk verschillende locaties op een dag bezoeken. En het lukt prima om 

dan in contact te komen. Natuurlijk is digitaal afstemmen second best. Maar als dit het is, dan maak 

ik er gewoon het beste van. Ja, ook privé. Ik geniet enorm van uit eten gaan, lekker iets drinken met 

vrienden en familie. Als dat niet kan zoals ik het graag zou willen, is een picknick in de buitenlucht 

ook leuk. Het gaat er maar om hoe je die situatie beleeft. Ik zie dat ook om mij heen. Sommige 

mensen klagen veel. Die hebben erg veel moeite om met de beperkingen om te gaan die hen worden 

opgelegd. Maar de meeste maken er het beste van. Die kijken naar wat er wel is en zijn daar blij mee. 

In feite is dat - als ik het nu zo bekijk - niet veel anders dan wat wij cliënten proberen voor te houden: 

kijken naar wat er wel is en dat waarderen.” 

“Een boodschap? Tjee, nou… ik zou mensen willen aanraden om er gewoon te zijn voor elkaar. 

Iedereen vindt het leven lastiger in deze tijd dan voorheen. Spreek je daarover uit. Deel wat je dwars 

zit. Dan ben je niet meer alleen. Door je uit te spreken wordt wat nu groot is in je hoofd een stuk 

kleiner. Zo houd ik perspectief.” 


