
In barre en weerbarstige tijden is er aan veel ankers

getrokken. De vaste ankers waar we zo op vertrouwden.

Wij hebben vastgehouden aan waar we voor staan. Geen

slaaf van de percentages, maar zakelijke menselijkheid.

De Conclusion cultuur heeft ons tot hier gebracht en zal

ons weer verder brengen. Ook in 2009. Daarom nemen 

we je graag nog even mee naar onze inspiratiebronnen 

en de vertaling binnen Conclusion.

Wij danken je voor je inzet, opmerkingen en meedenken.

Wij wensen jou en je geliefden veel geluk in 2009. 

Bedenk dat de positieve energie en liefde die je ergens

instopt ook wordt doorgegeven. 

Take care,

Erik Hallers, Roelof Bijlsma, Alfred van Duren, 

Michel Verspui en Mark Veltink

Voorwoord



“Het is in deze tijd voor ieder mens een kunst een eigen

levensritme te vinden en niet meegezogen te worden in de

buitengewone turbulentie waar we in onze samenleving in

terecht zijn gekomen. 

Jaap Voight bestudeerde ruim tien jaar de invloed van de

seizoenen op de mens en ondervond hoezeer wij niet los-

staan van de cyclische beweging door het jaar heen, maar

er onderdeel van zijn. Hij ontwierp op basis van de I Tjing

en een oude Chinese kalender een model om te leven in

het ritme van de seizoenen. Een leidraad voor iedereen

om in een natuurlijk ritme te leven. Dat helpt ons niet al-

leen staande te blijven, maar ook daadwerkelijk creatief 

te zijn te midden van een turbulente wereld.”*

Conclusion vindt inspiratie in de seizoenen. In 2009

komen de inspiraties in uitingen van ons bedrijf terug.

Inspiratie 1

Seizoenen

*) Voight, J. (2008). Leven & werken in het ritme van de seizoenen. 

Drukkerij Wilco, Amersfoort, ISBN 978-90-813196-1-4



“Internet zorgt voor fundamentele veranderingen binnen

bedrijven en instellingen. Niet alleen bedrijfsprocessen,

maar ook traditionele 'rollen' veranderen: ketenomkering

en -verkorting, vraagsturing, de klant die de leverancier

vindt in plaats van andersom, maar ook de concurrent, die

één muisklik verder zit. Traditie verdampt goeddeels: je

moet weer goed worden in je vak. Authenticiteit en geloof-

waardigheid worden doorslaggevend, evenals intelligente

en flexibele samenwerkingsvormen in plaats van centrale

aansturing. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de

particuliere wereld en in de samenleving als geheel vol-

trekken zich diepgaande veranderingen. Dit wordt nog ver-

sterkt door recente ontwikkelingen als breedband, video-

streaming, draadloze netwerken en web X.0-toepassingen.

Het boeiende is dat het internet in 2008 nog maar 4500

dagen oud was. Alle ingrijpende veranderingen op dit ge-

bied gebeurden in die tijd. En de veranderingen in de daar-

op volgende 4500 dagen zijn alleen nog maar groter.

Komen de veranderingen als een golf over ons heen en

laten we ons overspoelen? Of surfen we op de toppen 

van de golven mee en bepalen zelf onze koers?”*

In de digitale wereld is het veel gemakkelijker en goedko-

per om als ondernemer nieuwe netwerken over de verschil-

lende ondernemingsdisciplines heen te vormen om

geïnspireerd en verbonden met de omgeving vanuit een

nieuw gezichtspunt en de bredere context nieuwe initia-

tieven te starten. Internet helpt om ‘collectieve intelligen-

tie’ rond een bepaald thema of bedrijf te organiseren.

Conclusion is een concreet voorbeeld van een bedrijf met

de ambitie iets van de toekomst in heelheid, waar we denk

ik allemaal een zacht heimwee naar voelen, neer te zetten.

Conclusion heeft presencing in het eigen DNA verankerd.

Dat vraagt wel om mensen die niet ophouden hun activiteit

in een groter geheel te durven plaatsen en verantwoorde-

lijkheid te durven nemen voor die bredere context. Zoals

Loesje al wist: ‘het meervoud van lef is leven’.

Verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en voor wat je

diep van binnen met je leven wilt. Daar gaat het om. Laat

niet wie je nu bent in de weg staan van wie je kunt zijn. Dat

is de weg van de Boedha. En als je heel diep van binnen

kijkt: voel je dan, net als ik, ook die zachte heimwee naar

die persoonlijke en gezamenlijke toekomst zoals die zou

kunnen zijn?

Ik wens je een 2009 met veel lef!

Frans van der Reep

Inspiratie 2 

Digitale werelden

*) Reep, F. van der (2007). Frans van der Reep – Digital World. http://www.scienceguide.nl



“Ik wil beter mens worden. Nu na 60 jaar kan ik het nog

duidelijker formuleren: Ik wil beter mens worden voor
anderen en met anderen. Het lijkt een vaag en abstract

antwoord, maar voor mij is het duidelijk uiterst concreet.

Vriendschap in crisismomenten

De sporen van deze vriendschap vind ik reeds in mijn

jeugd, maar in zijn volle kracht beleefde ik die vriendschap

vooral in de drie crisismomenten van mijn leven. Dat is bij

het uitbreken van de oorlog en het concentratiekamp, dat

is de coup in Indonesië van president Soeharto die naar

schatting wel een half miljoen slachtoffers heeft gemaakt;

en tenslotte mijn afscheid van Indonesië in 1977. 

Het meest uitzichtloze dieptepunt van mijn leven is wel

mijn ervaring in de dodencel van het concentratiekamp

van Ngawi op Java, dat paradoxaal genoeg ook het hoogte-

punt van de rijkdom is van mijn hele bestaan. Het is tegen-

strijdig te zeggen dat ik daar volledig geïsoleerd lig van de

anderen en toch dit heb overleefd door de kracht van

vriendschap. Vriendschap blijkt een band te zijn op het

diepste zijnsniveau die door geen enkele scheiding, zelfs

niet door de dood kan worden teniet gedaan. Onbewust

heeft deze zijnservaring van vriendschap me geleid tot het

Jezuïtenleven. Na 60 jaar ervaar ik mijn Jezuïet-zijn als het

samenzijn van vrienden nog steeds als een hoogtepunt

van mijn levensideaal dat reeds vanaf mijn jeugd onbe-

wust begonnen is.”*

Inspiratie 3

Vriendschap

*) Blot SJ, P. de (2008). Dankbrief aan mijn vrienden. 

Uitgeverij Multilibris, Almere ISBN 978-94-6000-010-2



Conclusion wil de samenwerking tussen de verschillende

werkmaatschappijen bevorderen en haar bedrijfsfilosofie

overbrengen. Onze bedrijfsfilosofie willen we tastbaar ma-

ken voor onze medewerkers en relaties. Dit wil Conclusion

onder andere bereiken door muziek. Muziek is een kwes-

tie van gevoel. Je vindt muziek mooi of niet. Muziek brengt

je op ideeën, creëert sfeer en beïnvloedt je gemoeds-

toestand. Het kan je tot rust brengen of juist activeren.

Conclusion wil inspireren zoals muziek inspireert. Nieuwe

grenzen opzoeken, gedreven en gepassioneerd handelen.

Openstaan voor nieuwe invloeden en klanken. Jazz is hier-

bij gekozen als muziekstroom die Conclusion het meest

passend vindt om in concrete en overdrachtelijke zin deze

doelstellingen te dienen. Daarom is Conclusion een part-

nership aangegaan met Arrow Jazz FM en Stichting Jazz

Utrecht. 

Het partnership met Arrow omvat subsponsorschap van

The Hague Jazz, de Arrow Jazz Beach Tour en maande-

lijkse jamsessies georganiseerd op het hoofdkantoor in

Utrecht. Het SJU Jazzpodium is straks een beetje Powered

by Conclusion. Conclusion heeft ervoor gekozen zich te

verbinden aan een maandelijkse jazzclubavond en een

programmaonderdeel van het zomerse stadsfestival Jazz-

a-Palooza dat eind juni plaatsvindt in Utrecht.

Illustratief zijn twee CD’s bijgesloten in het kader van het

partnership tussen Conclusion en Arrow met een uur uit

de programmering van Arrow Jazz FM en Arrow Classic

Rock. Twee radiozenders waarbij muziek en kwaliteit

voorop staat. De CD’s zijn alleen voor persoonlijk gebruik

bedoeld en niet voor de verkoop.

Inspiratie 4 

Creativiteit en Muziek



De mens staat centraal. Het onderlinge contact, de che-

mie en de resultaten waartoe dit leidt. Mensen moeten

het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Zodat er

iets ontstaat wat niemand voor mogelijk houdt. Zoals het

inspirerende klimaat van ons Landgoed Rhederoord. Waar

je kunt ontspannen in een prachtige omgeving vol natuur-

schoon en kunst. Dit is doorvertaald naar Conclusion.

Bij Conclusion is biologisch eten en drinken standaard. 

In de ochtend, middag en avond.

Het leven bestaat niet alleen uit werken. Conclusion ruimt

tijd in voor ontspanning. Je kunt sporten in teamverband.

Fietsen, hockey, voetbal en running. Of tegen een geredu-

ceerd tarief fitnessen bij Fitness First in de buurt van het

kantoor. Conclusion heeft een eigen golfteam en sponsort

het ABN AMRO Ladies Open. Conclusion stond aan de

wieg van de FlightMaster ® en introduceerde de Conclusion

Golf wedstrijd.

Werken en leven. Lichaam en geest. Het vinden van de

juiste balans. Ontwikkeling, verdieping, verbreding en ver-

betering. Tot nieuwe inzichten komen. Conclusion staat

ervoor open. Daarom kun je op kantoor in Utrecht yoga-

lessen volgen. Tot rust komen in een speciaal daarvoor

ingerichte ruimte.

Heel veel dank voor je inspanning in 2008, leve 2009.

Inspiratie 5 

Food, Body en Spirit



Communication

Conclusion Cross Media Group is de

grootste onafhankelijke Nederlandse

communicatie groep. Samenwerking

en drive is wat alle specialisten

bindt. Effectiviteit door interactiviteit

met onze opdrachtgevers en cam-

pagnes is wat ons onderscheidt.

Daarbij hebben wij als doel mensen,

merken en organisaties in beweging

zetten. Onze core expertises zijn: 

• brand activation

• digital branding

• design en technology

• employer branding 

• corporate & public communication

Business Solutions

Technology

In de Business Solution Technology

richten we onze aandacht op ICT en

Engineering. We combineren veel-

jarige ervaring met kennis en inno-

vatie. Conclusion levert informatie-

systemen met diverse technolo-

gieën, afhankelijk van de vraag van

de klant, maar wij bieden eveneens

hoogopgeleide ICT professionals. Op

het gebied van Engineering levert

Conclusion van bouwkunde tot

werktuigbouw zowel individuele

engineeringspecialisten, als

complete (project)-teams. Onze

expertises zijn:

• ICT 

• Software-engineering

• Infrastructuren

• Allround SAP consultancy

• Internetapplicaties

• Outsourcing

• Implementaties

• Engineering 

Organisation

Het dienstenpakket binnen deze

Business Solution is gericht op het

beter en efficiënter inrichten van de

processen in organisaties, zodat

onze klanten zich kunnen focussen

op hun ‘core business’. De kennis is

in alle vormen in te zetten, van ad-

vies tot voltijd detachering. Op de

volgende gebieden:

• Consulting

• Implementation

• Legal

• Finance

• Professionals

Human Capital

De Business Solution Human Capital

biedt een keten van dienstverlening

aan met als kern ‘de mens’.

Organisaties zijn succesvol als talen-

ten en specialismen van medewer-

kers optimaal worden ingezet. Vanuit

diverse specialismen helpt Conclu-

sion bij het vinden, binden en boeien

van mensen:

• HR Strategies, Solutions &

Implementations

• Executive managementopleidingen

• Employee Benefits

• E-learning services

• Opleiding en ontwikkeling

• Outsourcing trainingen



Sinds 1984 is Altair supplier van stan-
daard software producten. Altair levert
alle bekende merken, maar zoekt voor
haar klanten ook minder bekende of
moeilijk te verkrijgen producten.

Onder andere voor: Fortis Bank,
Defensie, De Nederlandse Bank,
Getronics en De Belastingdienst. 

Website
www.altair.nl

Conclusion Advies en Management
biedt opdrachtgevers binnen de overheid
en non-profit diensten op het gebied van
strategisch advies, organisatieontwikke-
ling, beleidsontwikkeling, beleidsimple-
mentatie en interim-management.

Onder andere voor: Ministerie van Justi-
tie, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Verschillende Ge-
meenten, Leger des Heils en Politie
Amsterdam Amstelland.

Website
www.conclusion.nl/cam 

Conclusion All Finance Professionals 
is gespecialiseerd in de bemiddeling van
bancaire en verzekeringsspecialisten. 
Wij werken in projecten, bieden consul-
tancy en leveren professionals op basis
van individuele detachering.

Onder andere voor: Rabobank, ING, SNS
en ABN AMRO.

Website
www.conclusion.nl/cafp 

Basket Builders is specialist in online
software development. Wij helpen orga-
nisaties complexe online vraagstukken
op te lossen middels webtechnologie. 
Wij ontwikkelen onder andere content
management oplossingen, MS Share-
point toepassingen, complexe websites
en e-HRM portals. 

Onder andere voor: Schiphol Group,
Cadillac Europe, Avery Dennison, Prorail
en CBS.

Website
www.b-b.nl

Bright Alley Knowledge & Learning is
een full service bureau gespecialiseerd 
in e-learning en serious games. Wij be-
denken en ontwikkelen creatieve én
effectieve e-learning concepten op maat. 

Onder andere voor: Ricoh, ING,
Rabobank, CZ en Roche. 

Website
www.brightalley.nl/kl

Conclusion Consulting Industry richt zich
op innovatie en optimalisatie van de be-
langrijkste bedrijfsprocessen, zoals inno-
vatie, supply chain, manufacturing en
logistiek binnen organisaties. 

Onder andere voor: Thales, NUON, Essent,
Koninklijke Auping en Ericsson.

Website
www.conclusion.nl/cci

Conclusion Communication Architects
is gespecialiseerd in strategie en positio-
nering van merken en organisaties,
bureau selecties (pitches) en specifieke
kennisoverdracht op het gebied van
branding en communicatie (knowledge &
learning). 

Onder andere voor: de industrie, overheid
en (media-)adviesbureaus.

Website
www.conclusion.nl/cca

Werkmaatschappijen



Conclusion Financial Architects is dé
partner voor werkkapitaalmanagement en
voor het optimaliseren van de processen
in de keten ‘order-to-invoice-to-cash’. Wij
zijn gespecialiseerd in Business Proces
Optimalisatie, kostenreductie en werk-
kapitaalmanagement. 

Onder andere voor: Electrabel Nederland
(Suez GDF).

Website
www.conclusion.nl/cfa

Conclusion Corporate & Public Commu-
nication is een full service communicatie-
en marketingbureau Wij leveren diensten
op basis van consultancy en interim. Wij
bieden een scala aan marketing- en com-
municatiediensten, zowel projectmatig
als vanuit een geïntegreerde aanpak.

Onder andere voor: Eneco, Exact
Software, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Rabobank en Waternet.

Website
www.conclusion.nl/ccpc

Conclusion ICT Projects ontwikkelt inno-
vatieve ICT software. Onze dienstverle-
ning richt zich op turn key ICT projecten.
Wij helpen organisaties met behulp van
slimme, creatieve en vernieuwende ICT
oplossingen om hun dienstverlening te
verbeteren en hun bedrijfsprocessen
effectief en efficiënt uit te voeren. 

Onder andere voor: diverse Gemeenten,
diverse Waterschappen, Openbaar
Ministerie, Opta en Wegener.

Website 
www.conclusion-ip.nl

Conclusion Implementation is gespeciali-
seerd in Praktisch Projectmanagement,
Informatiemanagement, Procesmanage-
ment en Kwaliteitsmanagement. Wij zor-
gen ervoor dat organisaties kunnen in-
spelen op ontwikkelingen door succesvol
veranderingen door te voeren en projec-
ten te managen. 

Onder andere voor: Rabobank, Politie,
Nuon Energie, Nissan en ING Bank. 

Website
www.conclusion.nl/ci 

Conclusion Financiële Professionals
levert tijdelijke oplossingen in accounting
en control. Onze professionals werken in
projecten of lossen capaciteitsvraagstuk-
ken op bij organisaties in profit en non-
profit, op zowel operationeel als leiding-
gevend niveau.

Onder andere voor: Nissan Motor Parts
Center, Deloitte, Provincie Zuid-Holland,
KOC Nederland en Ashland Services B.V.

Website
www.conclusion.nl/cfp

Conclusion Future Infrastructure
Technologies is een professionele en
ambitieuze ICT-dienstverlener met circa
80 gecertificeerde professionals. Onze
core business is detachering, consultan-
cy en managed services op het gebied
van Microsoft infrastructuren.

Onder andere voor: ProRail, Gemeente
Utrecht, Rabobank, Hewlett Packard en
Vts Politie Nederland. 

Website
www.conclusion.nl/cfit

Conclusion Legal Consulting is gespeciali-
seerd in bedrijfsjuridische dienstverlening
op het gebied van arbeidsrecht, onderne-
mingsrecht, verbintenissenrecht en ICT
recht.

Onder andere voor: QNH, Terlindus,
Knowworries, Plantion en Superp. 

Website
www.conclusion.nl/legal 

Conclusion Learning Centers biedt een
totaaloplossing voor het optimaliseren
van opleiding en training. Door gebruik
van ‘best practices’ op het gebied van
inkoop, logistiek, didactiek en technolo-
gie neemt de toegevoegde waarde van
opleiding en training aanzienlijk toe.

Onder andere voor: ING, Postkantoren,
Provincie Gelderland, NYSE Euronext en
Eneco.

Website
www.conclusion.nl/cms/internet/
company.jspx?cid=74576



Conclusion Procurement Professionals
is gespecialiseerd in detachering van pro-
fessionals in supply chain management.
De specialisten kunnen worden ingezet
bij operationele, tactische, strategische,
en technische inkoop en Europese aan-
bestedingstrajecten, procesoptimalisatie
en veranderingstrajecten.

Onder andere voor: Vrije Universiteit,
Delta, ACTA en Atlant Zorggroep. 

Website
www.conclusion.nl/cpp

Conclusion Legal Professionals richt zich
op interim-management van juridische
professionals. Wij zijn een dienstverlener
voor zowel de publieke als private sector.
Het huidige dienstenpakket varieert van
consultancy, detachering, interim solu-
tions en werving & selectie. 

Onder andere voor: Prorail, Gemeente
Eindhoven, Gemeente Hilversum, de Vrije
Universiteit (VU), Nuon en Essent. 

Website
www.conclusion.nl/clp

Employee Benefits Consultants Neder-
land (EBC Nederland) is de specialist 
in collectieve arbeidsvoorwaarden. Het
ABC van EBC Nederland staat garant 
voor een adequate invulling van Advies,
Beheer en Communicatie van de secun-
daire arbeidsvoorwaarden voor werk-
gevers en werknemers.

Onder andere voor: Cisco Systems, 
ACN, MENLO en Wolters Kluwer. 

Website
www.ebcnederland.nl

First8 is een ICT-dienstverlener gespecia-
liseerd in innovatieve en vaak complexe
inter- en intranetapplicaties met Java als
technologisch platform. 

Onder andere voor: Telegraaf Media
Groep, Ricoh Europe, Siemens, Prorail,
ChampionChip en UMC Nijmegen.

Website
www.first8.nl 

Conclusion Programma Management is
gespecialiseerd in het management van
projecten met een ICT component en het
opzetten van een Programma Manage-
ment Office. Daarnaast leveren wij Pro-
gramma Managers en Programma
consultancy. 

Onder andere voor: Essent, Nuon, ING,
Politie Nederland en Rabobank Private
Banking. 

Website
www.conclusion.nl/cpm 

De Combinatie van Factoren is gespecia-
liseerd in brand activation. Het ontwikke-
len en uitvoeren van resultaatgerichte
communicatie: het in beweging brengen
van doelgroepen, waarbij het merk altijd
centraal staat. 

Onder andere voor: Tele2, Bruna, Ikea,
Heineken en Procter & Gamble.  

Website
www.dcvf.nl

Lemniscaat School of Management is hét
instituut voor executive managementoplei-
dingen (MBA, DBA) voor ervaren managers
en professionals. 

Onder andere voor: Ricoh, mediabedrijven
en (Shared) Service Centers. 

Website
www.lemniscaat-edu.nl 

Human Capital Group is hét advies-
bureau op het gebied van mens en orga-
nisatie. Als toonaangevende organisatie
in Nederland bieden wij diensten en pro-
ducten aan over de gehele range van de
HRM-cyclus.

Onder andere voor: Verkeer & Waterstaat,
Defensie, Deloitte, ProRail en Rabobank.

Website
www.hucag.nl



Bij PLANgroep werken specialisten op
het gebied van schuldhulpverlening en
budgetbeheer. Wij verzorgen detachering,
outsourcing, beleid en preventie.

Onder andere voor: gemeenten,
gemeentelijke kredietbanken en
woningbouwverenigingen. 

Website
www.plangroep.nl

OBIN helpt mensen met (tijdelijke) finan-
ciële problemen. Wij beheren het gehele
inkomen van een individu, waarbij wij zor-
gen voor het betalen van de vaste lasten
en het huishoudgeld. Ook voeren wij wet-
telijke regelingen uit om binnen drie jaar
een compleet schuldenpakket te
saneren. 

Onder andere voor: particulieren.

Website
www.obin.nl

Talenter is een succesvolle en gewaar-
deerde detacheringpartner binnen de
keten Werk, Inkomen en Zorg. Voor veel
medewerkers en organisaties zijn wij de
toegang tot de wereld van de Sociale
Zekerheid en Zorg.

Onder andere voor: Gemeentelijke
Sociale Diensten, CWI / UWV, Re-integra-
tiebedrijven, SW-organisaties en GGZ-
instellingen en Welzijnsorganisaties.

Website
www.talenter.nl

Talenter Training ondersteunt de ontwik-
keling van medewerkers en management
met gerichte, effectieve leertrajecten.
Samen met opdrachtgevers worden onder
andere trainingen, workshops, coaching
en intervisie maatwerk ontwikkeld en uit-
gevoerd op basis van actief leren.  

Onder andere voor: CWI / UWV, Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst, Sociale Ver-
zekeringsbank, Centrum Opvang Asiel-
zoekers en KLM Catering Services.

Website
www.talentertraining.nl

Qi is een Digital Advertising Agency.
Kernactiviteiten zijn: online marketing,
communicatiestrategie, concept, ont-
wikkeling en implementatie van online
campagnes, platformen en loyaliteits-
programma’s. Online PR, zowel strategie
als uitvoering, online media strategie en
analyse van online communicatie
effectiviteit. 

Onder andere voor: Heineken, 
Beiersdorf, KPN, CBS en Aegon. 

Website
www.qi-ideas.com

Synetec is gespecialiseerd in het project-
matig leveren van hoogwaardige kennis-
en capaciteitsoplossingen aan organisa-
ties die projectmatig werken met middel-
baar of hoger technisch personeel. 

Onder andere voor: Rijkswaterstaat,
VROM, Essent, Nuon en ProRail.

Website
www.synetec.nl

ZOOKANtOOK! Bureau voor Corporate- &
Employer Branding. Merkimago en werk-
geversimago komen samen in gedegen
arbeidsmarktcommunicatie. Corporate- en
Employer Branding staan nooit los van
elkaar, zij versterken elkaar.

Onder andere voor: Schuitema, Varta
Batteries, SpotAJob, C1000 en Politie
Amsterdam- Amstelland.

Website
www.zookantook.com

Xtensional is het SAP expertisecentrum.
Onze kennisgebieden zijn: Financieel, HR,
Logistiek, Veiligheid & Autorisatie, Tech-
nologie & Tools en Project- & Service-
management.

Onder andere voor: Eneco,
Belastingdienst, Nuon, Siemens en
Rabobank.

Website
www.xtensional.nl




