
Medewerkers belangrijker 
dan klanten

Jan Guichelaar (45 jaar) was net een jaar in dienst toen er 

in 2016 bij zijn vrouw een zeer agressieve vorm van kanker 

werd vastgesteld. “Ze had acute hulp nodig. Remco en Jac 

(de oprichters van Frontmen, red.) stelden zich geweldig op. 

Ik hoefde me geen zorgen te maken over werk en ik werd ziek-

gemeld.” Na twee maanden stond de bedrijfsarts bij Jan voor 

de deur. Deze arts constateerde dat Jan zelf niet ziek was en 

liet hem weten dat hij binnen een maand weer voor 100% aan 

het werk moest zijn. Remco van Blitterswijk vertelt hierover: 

“Het is maar net wat je onder ziek zijn verstaat. Jan’s vrouw 

was echt ziek, maar Jan was niet in staat om te werken.” 

Remco drukte Jan op het hart dat hij zich geen zorgen hoefde 

te maken over zijn baan en alle aandacht moest besteden aan 

zijn gezin. Jan: “Dat heeft me super veel rust gegeven. Want 

in zo’n tijd is alles onzeker. Het was heel fijn dat ik de ding-

en thuis goed kon regelen en er voor mijn zoontje kon zijn.”

Jan richt zich rechtstreeks tot Remco: “Wat ik ook heel 

fijn vond, was dat ik op een bepaald moment een auto tot 

mijn beschikking kreeg van jullie. De ziekenhuisbezoeken 

werden steeds frequenter en op een gegeven moment werd 

Marleen ook ’s nachts acuut opgenomen. Een auto maakte 

ons een stuk flexibeler dan de tram.” Remco is daar even 

stil van. “Ik snap je perspectief, maar vanuit mijn perspectief 

is dat natuurlijk heel anders. Ik ben zo blij dat ik als onder-

nemer kan besluiten om jou te ondersteunen. Dat is geen 

financiële afweging, maar alleen maar een menselijke af-

weging. Dat is voor ons een no brainer. Dat komt ook om-

Flexibiliteit

In dit interview lees je over de invulling van zorgvriendelijk werkgeverschap door Frontmen, 

één van de snelst groeiende ICT-dienstverleners van Nederland.



dat we in de gelukkige positie zijn dat het voor ons ook fi-

nancieel mogelijk is om dit soort faciliteiten aan te bieden.” 

Op het moment dat Jan’s vrouw ziek werd, was Jan gede-

tacheerd. Ook de opdrachtgever had begrip voor zijn situ-

atie en gaf hem alle ruimte. Na een aantal weken nam een 

collega van Jan zijn werkzaamheden over. Jan: “Ik ben toen 

nog wel twee weken aan het werk geweest om mijn werk 

zo goed mogelijk over te dragen. Toen dat was gebeurd kon 

ik echt even stoppen.” Na een ziekbed van vijf maanden 

overleed de vrouw van Jan. Jan: “Eigenlijk wordt het daarna 

nog veel zwaarder. Eerst doe je alles in een soort adrena-

line shock, maar nu wordt het vooral emotioneel heel zwaar. 

Inmiddels ben ik wel weer aan het werk. Ik heb mijn con-

tract kunnen veranderen van vijf naar vier dagen in de week. 

Op die manier kan ik mijn zoontje beter begeleiden en ook 

huishoudelijke taken doen.” Jan las veel op internet over de 

impact van een zieke, en uiteindelijk overleden, ouder in een 

gezin. “Dan lees je zoveel doemscenario’s van mensen die bi-

jvoorbeeld in burn-outs terecht zijn gekomen door een extreme 

disbalans in werk en privé activiteiten, dat hebben Remco en 

Jac echt voorkomen door mij betaald zorgverlof te bieden.”

Remco van Blitterswijk richtte Frontmen bijna zes jaar 

geleden samen met Jac Speelman op. “Je bouwt je bedrijf 

om je eigen waarden heen. Vrijheid en verantwoordelijkheid 

staan bij ons centraal. Eigenlijk is het hele bedrijf rondom de 

mens gebouwd. Ik vind medewerkers veel belangrijker dan 

klanten. We werken met de beste professionals die graag aan 

complexe en innovatieve vraagstukken werken. Aan ons de 

taak om klanten te vinden die op zoek zijn naar dit soort dien-

sten. En niet andersom. Als een klant morgen tegen mij zegt 

‘we gaan rechtsaf’ en mijn mensen zien dat niet zitten, dan 

doen we dat dus niet.” Jan herkent die filosofie heel erg en 

geeft nog een voorbeeld. “Het is niet alleen dat Frontmen de 

medewerkers goed behandelt, maar ze zien de medewerker 

ook als iemand die onderdeel uitmaakt van een gezin. Dus 

het gezin wordt ook vaak betrokken bij sociale activiteiten.” 

Medewerker centraal

Volgens Raet HR Benchmark (2017) is de top 

drie elementen volgens medewerkers die geluk 

in het werk bepalen:

1. Werk Prive Balans

2. Arbeidsvoorwaarden 

3. Betekenisvol werk

Volgens WomenInc De Winst van zorgvriendelijk werkgeverschap, (2016):

In 2015 is het verloop van personeel bij zorgvriendelijke werkgevers 4%. Het landelijk 

gemiddelde ligt op 6,1%. Dat betekent dus 2% minder verloop bij zorgvriendelijke organisa-

ties. Dat bespaart een werkgever circa € 7.100 aan wervingskosten per nieuwe medewerker. 

(wervingskosten = 20-25% x jaarsalaris van € 35.500)



Voor Jan was de kleinschaligheid één van de belangrijkste re-

den om voor Frontmen te kiezen. Remco vertelt: ”De gedachte 

was en is nog steeds, om een groepsgrootte te hanteren van 

25 a 30 medewerkers. We vinden het belangrijk dat er een 

gezonde chemie is en dat iedereen van elkaar weet waar ze 

goed in zijn en elkaar kunnen vinden. Ook op het moment dat 

er thuis iets gebeurt wat op dat moment even belangrijker is 

dan werk. Daarbij is de groep net groot genoeg om werk op te 

kunnen vangen wanneer er zich zo’n situatie voordoet.” De af-

gelopen vijf jaar richtten Remco en Jac nog twee bedrijven op. 

Deze hebben dezelfde inhoudelijke competenties en zijn juist 

opgericht om de kleinschaligheid te behouden. Tegelijkertijd 

wordt er wel over de bedrijven heen gekeken naar het juiste 

ontwikkelteam voor de klant. Komend jaar hopen ze meer 

van elkaars kennis en netwerk te kunnen gaan profiteren.

De waarden vrijheid en verantwoordelijkheid maken ook dat 

er niet veel regels opgesteld zijn bij Frontmen. “Ik heb een 

gruwelijke hekel aan regels”, zegt Remco. “We hebben een 

personeelshandboek met reglementen voor het geval je in 

geschil komt met iemand. Maar eigenlijk is alles maatwerk. 

Kijk maar naar de situatie van Jan.” Ook over basale zaken 

staat niet veel vast. Zo mag iedere nieuwe medewerker een 

laptop uitzoeken, maar daar hangt geen maximale prijs aan. 

Remco legt uit: “Als je geen regels hebt en medewerkers 

vrijheid geeft, gaan mensen echt bewust nadenken over 

wat ze nodig hebben. Als ik tegen ze zeg dat ze een lap-

top mogen uitzoeken voor €3000,-, dan zoekt iedereen 

een laptop uit voor dat bedrag. Dat geldt voor heel veel 

dingen. Ik vind het gewoon fijn om vertrouwen te geven.”

Kleinschaligheid / weinig regels



Wanneer medewerkers tevreden zijn over hun werk/privé balans, is de kans groter dat ze bij de 

organisatie blijven werken (86% versus 64%) en zullen ze de organisatie als werkgever eerder 

aanraden bij anderen (88% versus 55%). (Watson Wyatt, 2007).

Sociale activiteiten zijn belangrijk binnen Frontmen, maar 

gaan ook vaak gepaard met opdoen en uitwisselen van 

nieuwe kennis. Iedere medewerker heeft vijf opleidings-

dagen per jaar, daarvan zijn ze in 2017 met z’n allen naar 

New York geweest. Vier dagen per jaar besteden ze op 

kantoor om nieuwe technologieën te testen en te hacken. 

Twee dagen per jaar halen ze een goeroe op hun vakgebied 

naar Nederland en duiken ze gezamenlijk in die betreffende 

materie. Vaak koppelen ze daar ook een klantevenement aan 

of nodigen ze potentiele nieuwe medewerkers uit. Remco: “Zo 

zijn we een dag of 10 á 11 per jaar met elkaar op pad en doe je 

nieuwe kennis en ervaringen op. We leren ook veel van elkaar. 

Er gebeurt zoveel in ons vakgebied, de ontwikkelingen 

gaan razendsnel.” Jan vult aan: “We hebben allemaal een 

beroep dat op dit moment heel gewild is en we krijgen 

wekelijks andere banen aangeboden, misschien nog wel 

tegen een hoger salaris. Maar toch blijven we allemaal bij 

Frontmen vanwege die vrijheid, aandacht voor ontwikkeling en 

de goede sfeer. Het voelt eigenlijk als een grote vriendengroep.”

Sociale cohesie en kennisontwikkeling staat dus hoog op 

de agenda bij Frontmen. Echt investeren in programma’s of 

training rondom vitaliteit of duurzame inzetbaarheid doen 

ze niet. Wel geeft Remco aan een coachende rol te vervul-

len voor zijn medewerkers. “In eerste instantie help je de 

meeste jongens vooruit tijdens de start van hun carrière. 

Een volgende fase waarin er echt iets gebeurt, is zodra ze 

een kleine krijgen. Je ziet dat sommigen dan moeite krijgen 

met het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé. 

Om al die ballen tegelijk in de lucht te houden is dan een 

uitdaging. Dat is een thema dat ik veelvuldig bij ons 

terug zie komen en waar ik ook regelmatig in onder-

steun. Door echt naar ze te luisteren en te helpen 

waar ik kan. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen.”
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