
UTRECHT – PER 1 OKTOBER ZAL EEN NIEUWE DIRECTIE HET ROER OVERNEMEN BIJ 
THE HUMAN NETWORK. ESTHER SCHEFFENER WORDT CEO, ARJO MIEDEMA WORDT 
DIRECTEUR IT-BEDRIJVEN EN MATTHIJS HUBBERS ZAL WERKZAAM ZIJN ALS CFO EN 
COO. SAMEN COMBINEREN ZIJ HUN ERVARING EN PASSIE VOOR HET INTERIM-VAK MET 
EEN FOCUS OP DE PROFESSIONAL EN GROEI.

The Human Network is de overkoepelende organisatie voor 23 autonoom opererende BV’s, met 
een jaarlijkse omzet van 85 miljoen euro. Esther werkt inmiddels 15 jaar voor de organisatie, 
waarvan 8 jaar als COO: “The Human Network is een volwassen interim-organisatie, en vooral 
een geweldig bedrijf met zeer gedreven en betrokken mensen. We werken met de top 25% van 
interim-professionals en kiezen altijd kwaliteit boven kwantiteit. Daardoor zijn we ook tijdens de 
crisis doorgegroeid: we vinden altijd oplossingen om door te gaan en sterker te worden.” 
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Midlance-model en overname door House of Talents

Het ondernemende karakter van The Human Network is ook zichtbaar in de introductie 
en succesvolle uitbouw van het midlance-model, waarin de vrijheid en beloning van het 
ondernemerschap worden gecombineerd met de zekerheid van het in loondienst zijn. Esther: 
“Onze ambitie is om met dit model en onze gehele organisatie ‘wereldberoemd’ te zijn in 
Nederland, met als volgende stap heel Europa.” In oktober 2021 werd The Human Network 
daartoe overgenomen door het Belgische House of Talents. 

CEO Steve Rousseau licht toe: “Samen kunnen we ons nog groter en sterker positioneren binnen 
de interim-markt. Met de aanstelling van Esther, Arjo en Matthijs ben ik ervan overtuigd dat de 
toekomst van onze organisatie, waarbij onze medewerkers centraal staan, meer dan verzekerd is!” 

Verder bouwen vanuit samenwerking en verbinding 

Esther neemt het CEO-stokje over van huidig directielid Martijn Kamermans. Hij licht toe: “Ik neem 
met veel vertrouwen afscheid: Esther kent de organisatie als geen ander en is een goede leider. Zij 
kan haar talenten voor samenwerking en verbinding – ze is een echt mensen-mens – nu nog beter 
inzetten om met het volledige team verder te bouwen aan onze ambitie.” 
Arjo Miedema werkt al 13 jaar bij The Human Network als Executive Business Manager van 
QoppoConsult. Arjo: “Door kansen te pakken zijn we uitgegroeid tot een sterk, robuust en 
succesvol bedrijf. Als nieuwe Directeur IT-bedrijven wil ik deze lijn op grotere schaal doorzetten 
voor The Human Network, samen met onze professionals en alle BV’s. Ik zie The Human Network 
dan ook als een groeidiamant, waar men nog veel van gaat horen.”

Medewerkers zijn de basis van iedere organisatie

De drie directieleden richten zich unaniem op het menselijke aspect. Matthijs, per 1 oktober 
CFO en COO, licht toe: “Alles is opgebouwd rond onze medewerkers: zij zijn de basis van onze 
organisatie met al haar BV’s, ons ‘human’ netwerk.” De organisatie viert op 30 september een 
groot feest. Esther: “We willen al onze collega’s in het zonnetje zetten. Ook nemen we afscheid 
van de oude directieleden en proosten we op onze nieuwe directie. Met z’n allen gaan we voor de 
next-level in de interim-markt!” 

Einde persbericht

Noot voor de redactie – niet voor publicatie

Neem bij vragen contact op met Manager Marketing & Communicatie Lonneke Bruinsma, 
via lonneke.bruinsma@thehumannetwork.nl of 06 – 11 12 89 61. 

Bekijk voor meer informatie ook onze website www.thehumannetwork.nl (onze ambitie en cijfers) 
en www.midlancer.nl (uitleg van het midlance-model en interviews met onze midlancers). 


