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Organisatie Personato
Branche Werving & Selectie
Medewerkers 40 fte
Vestigingen 1  
Activiteiten Het vanuit Venray opererende   
  Personato Werving en Selectie is een  
  onafhankelijk bureau dat personeel
  op MBO-/HBO-/ WO-niveau werft en  
  selecteert in twaalf verschillende  
  disciplines. Daarnaast begeleidt het  
  werkzoekenden actief bij het zetten  
  van een nieuwe stap in hun carrière.  
  Personato geldt als innovatieve speler  
  op de recruitmentmarkt. 
  Zo ontwikkelde het in eigen beheer  
  een aantal apps.
Oplossing Global Desktop (SaaS)

De verhuizing naar een nieuw pand in 2010 was voor Personato Werving en Selectie hét moment om te investeren in een 
eigentijdse ICT-infrastructuur. De oude server werd bedankt voor bewezen diensten en maakte plaats voor Global Desktop 
van Eshgro. Operationeel directeur Jeroen Tijink is nog steeds blij met de betrouwbare lean en mean SaaS-oplossing.
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“Eshgro geeft de beste invulling aan 
  onze inhoudelijke wensen” 

  Jeroen Tijink, Operationeel Directeur Personato

Personato Werving en 
Selectie heeft met 
Global Desktop nergens 
omkijken naar
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Voor veel ondernemers is niets zo belangrijk als het 
aannemen van goed personeel. Toch blijft de weg 
ernaartoe vaak een lastig te nemen horde, merkt 
Jeroen Tijink, Operationeel Directeur van Personato 
Werving en Selectie. “Zeker in kleinere bedrijven 
komt werving en selectie vaak op het bordje terecht 
van managers die daar niet altijd mee bezig willen of 
moeten zijn. Hier komen wij in beeld, ligt onze kracht, 
doen we de meeste zaken. We nemen ook het 
complete recruitment-proces over. Al is dat voor veel 
bedrijven vaak nog net een stap te ver, bang als ze 
zijn om álles uit te besteden.”

Geheugen uitbreidingen
Tijink ziet in deze gedachtegang een opvallende 
overeenkomst met het outsourcen van 
ICT-activiteiten. “Jarenlang was de algemene 
opvatting dat je ICT-zaken zélf regelde. Een server-
park buiten de deur, consultants die gevraagd en 
ongevraagd advies gaven; uitbesteden kostte vooral 
veel geld. Ieder bedrijf had wel iemand die de printer 
weer aan de praat kreeg, dus waarom moeilijk
doen?” 

Het in 2002 opgerichte Personato koos jarenlang voor 
een soort van middenweg, vertelt Tijink. “We hadden 
een kleine IT-configuratie in huis waar echt alles op 
draaide. Van klant- en kandidaatdossiers tot grote 
onderzoeksbestanden. Onze externe automati-
seerder breidde het systeemgeheugen regelmatig 
uit, maar daar werd het systeem niet betrouwbaarder 
en al helemaal niet sneller van. Steeds vaker lag de 
server plat. Dat moesten we niet hebben. In een 
commerciële business als de onze is tijd geld.” 

Uitgebreid informeren
Toen in 2008 de eerste verhuisplannen naar een 
gloednieuw pand op tafel kwamen, besloot 
Personato ook in de ICT-infrastructuur te investeren. 
Tijink: “We hadden de keuze: onze IT-omgeving 
uitbreiden of ons uitgebreid laten informeren over de 
op dat moment allernieuwste oplossing; SaaS. 
Uiteindelijk zijn we voor de tweede optie gegaan.”  
Personato koos bij de leverancierselectie voor een 
partij uit het eigen klantenbestand. “We hebben een 
aantal ICT-dienstverleners van wie we wisten dat ze 
deskundig waren op het gebied van installatie, 
configuratie, beheer en onderhoud van een server-
park uitgenodigd voor een gesprek”, vertelt Tijink. 
“Eshgro was een van de partijen. Voor ons gaven een 
paar zaken de doorslag bij het bepalen van onze 
keuze. Uiteraard waren dat betrouwbaarheid, 
snelheid, flexibiliteit en prijs van de oplossing. Ook 
moest onze toekomstige ICT-partner begrijpen waar 
wij als organisatie tegenaan liepen. Waar risico’s 
lagen. En heel belangrijk: waar we juist geen behoefte 
aan hadden.”

Persoonlijke klik
Na een gedegen selectietraject kwam Eshgro als 
beste uit de bus. Daarbij ging Personato niet over één 
nacht ijs, herinnert Tijink zich: “Met Global Desktop gaf 

Eshgro op papier de beste invulling aan onze 
inhoudelijke wensen, zoals centrale gegevensopslag 
en de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Omdat 
we zelf niet in de materie zaten, wilden we weten of 
anderen er ook zo over dachten. We hebben 
Eshgro’s verhaal voorgelegd aan een paar deskun-
dige partijen die verder geen commercieel belang 
hadden bij ons besluit. Net als wij reageerden zij 
enthousiast. Overigens speelde ook gevoel een 
belangrijke rol in onze definitieve keuze. Vanaf het 
begin was sprake van een persoonlijke klik. Gesprekken 
waren zakelijk, maar verliepen informeel. In alles 
hadden we het idee dat Eshgro het beste met ons 
voor had.” 
 

Lean en mean oplossing
Drie jaar later staat de fundering van het systeem nog 
steeds als een huis, met het verschil dat alle bedrijfs-
documenten nu in de cloud zijn opgeslagen. “Verder 
heeft Eshgro waar nodig onze capaciteit flexibel 
uitgebreid, zodat de vaak grote bestanden van onze 
marketingafdeling de digitale snelweg niet 
blokkeren”, vertelt Tijink. “Ondertussen hebben we 
ons partnerschap met Eshgro officieel verankerd. In 
alles kijken we hoe en waar we iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Dat is bijzonder prettig. We 
hoeven bij wijze van spreken maar te knikken of 
Eshgro regelt het.” 

Glimlachend denkt Tijink terug aan de tijd dat kabels, 
lampjes en stekkers Personato’s ICT-netwerk overeind 
hielden. “Ik weet nog dat ik vurig wenste dat de 
persoon die wist hoe alles werkte nooit zou vertrek-
ken. Anders hadden we een serieus probleem. Hoe 
anders is het nu? Met Global Desktop hebben we 
een zo goed als onzichtbare lean en mean oplossing 
waarmee we letterlijk kunnen lezen en schrijven. We 
kunnen altijd en overal werken zonder dat we ook 
maar ergens omkijken naar hebben. Mooi toch?” 
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“We hebben ons partnerschap 
met Eshgro officieel verankerd. 
In alles kijken we hoe en waar 
we iets voor elkaar kunnen 
betekenen. Dat is bijzonder 
prettig. We hoeven bij wijze 
van spreken maar te knikken
of Eshgro regelt het.”

Jeroen Tijink, operationeel directeur 
Personato
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