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‘Je moet ervoor waken dat 
je niet te snel denkt het 
allemaal te weten. Elke 
opdracht is uniek, elke 
situatie ook’

–  Wilko Grievink,  
High Touch

Lunchen kan nu, zolang de 
coronamaatregelen geleden, 
vanzelfsprekend niet buiten de deur. En dus 
nodigt Wilko Grievink zijn gesprekspartners, 
zo ook voor dit interview, graag uit bij hem 
thuis in Aalten. Dat maakt het allemaal nog 
zoveel persoonlijker, vindt hij. ‘Gewoon, 
in een informele setting. Zoals nu in de 
tuin, of anders aan de keukentafel. Dan 
voel je je allebei prettig om iets over jezelf 
te vertellen. En kennen we elkaar al, dan 
praten we eerst uitgebreid bij. Ik zit hier ook 
vaak genoeg met kandidaten zonder dat het 
om het invullen van een functie gaat, dan 
komen mensen gewoon eens bijpraten.’ 
Deze zonnige ochtend in maart genieten we 
buiten van de koffie, en Wilko ook nog van 
een sigaartje, met nota bene uitzicht op een 
rondscharrelende fazant.

Behoefte
Het is nu twaalf jaar geleden dat hij zijn 
bedrijf oprichtte: High Touch Executive 
Search. Het had ook Wilko Grievink 
Consultancy BV kunnen heten, maar de 
Achterhoeker dacht meteen al groter, 
internationaler. ‘Het moest bovendien niet 
de Wilko Grievink-show worden, ik wilde 
groeien. Met partners. En buitenlandse 
vestigingen.’ En dat is gelukt. High Touch 
bestaat nu uit negen partners. En Grievink 
ontdekte dat er, ook internationaal, 
behoefte was aan een gefocust bureau, 
voor executive search in agrofood. Naast 
België, Frankrijk en Zwitserland is recent 
China aan de portfolio toegevoegd. In 
Sjanghai en omgeving kunnen Chinese 
ondernemers nu ook gebruik maken 

van de diensten van High Touch. ‘We helpen 
bedrijven uit China met het zoeken naar westers 
management. Dat kan zijn voor het runnen van 
de vestiging in Europa, of voor een functie in 
China.’ 
China, dat is toch een heel andere wereld. 
‘Weet dat de cultuurverschillen in Europa 
soms ook heel groot kunnen zijn. Maar nooit 
onoverkomelijk. We zijn allemaal mensen, 
veel aspecten zijn universeel. En je moet als 
headhunter gewoon goed doorzien waar een 
opdrachtgever op zoek naar is. Daar nemen wij 
altijd uitgebreid de tijd voor. Dat verdient de 
opdrachtgever, maar ook de kandidaat. Je moet 
als kandidaat – we dragen er altijd drie voor 
bij onze opdrachtgever – exact weten waar je 
uiteindelijk interesse in toont.’ 

Persoonlijke
Opgegroeid met zicht op de groothandel in 
bakkerijgrondstoffen en zoetwaren van zijn 
vader, was Wilko Grievink jarenlang actief in de 
agrofood-industrie. Na een hectische periode 
waarin hij bedrijven aan- en verkocht, en een 
korte bedenktijd, maakte hij de stap naar de 
wereld van headhunters en consulting. Maar wel 
met zijn eigen ‘touch’.
‘Natuurlijk. Elk ander bureau is ook betrouwbaar, 
integer, werkt met een database en zoekt 
mensen uit de business, met relevante ervaring, 
maar voor ons draait het dus vooral niet 
om de High Tech, maar om de High Touch. 
Vanzelfsprekend doen wij ook, indien gewenst, 
een assessment, doen we testen, werken we 
met databases en vragenlijsten, maar dat 
persoonlijke gesprek doet het ‘m voor ons. Daar 
begint het allemaal mee.’
Het levert, heeft Wilko Grievink gemerkt, ook de 

De teller staat op 3529. Ruim drieduizend lunches. Wilko Grievink en zijn partners van High Touch Executive Search houden op 
hun site, als een soort van gimmick, exact bij hoe vaak ze met opdrachtgevers en met name kandidaten voor een management- 

of directiefunctie in de agrofood en FMCG afgesproken hebben voor een lunch. Wat Grievink betreft staat het voor de 
persoonlijke, ontspannen én gedegen aanpak die hij als headhunter hanteert. 

‘Voor ons draait het niet om de  
High Tech maar om de High Touch’
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beste kandidaten op. Nadat hij, met een partner, 
een dag bij de opdrachtgever in huis met alle 
stakeholders heeft gepraat, en een compleet 
beeld heeft gekregen van de functie, de 
omstandigheden en het profiel van de te vinden 
kandidaat, werkt Grievink ‘zijn kaartenbak’ door. 
‘We kennen natuurlijk al heel veel mensen, 
vrijwel zonder uitzondering al werkzaam in de 
agrofood en FMCG. Vaak hebben we ze bij een 
eerdere carrièrestap ook begeleid. We weten of 
ze toe zijn aan iets nieuws en bij de functie én de 
firma passen.’ 
Het is belangrijk om vooral dat helder te hebben. 
‘Je moet er, als je dit werk twaalf jaar doet, voor 
waken dat je niet te snel denkt het allemaal 
te weten. Elke opdracht is uniek, elke situatie 
ook. Soms is een bedrijf net overgenomen 
en verandert de cultuur. Je neemt waar, ziet 
uitdagingen en valkuilen en toetst die. Het is elke 
keer weer een hele belangrijke afweging. Zoekt 
men iemand die de klus wel even klaart, een 
groeimanager of juist een crisismanager? Moet 
het iemand zijn die voor een ‘turnaround’ zorgt, 
of een bouwer.’

Frisse wind
De kandidaat verdient van een headhunter 
helderheid op alle punten. ‘Je wilt een zo 
eerlijk mogelijk plaatje schetsen. Of het nu 
een managementfunctie of directiefunctie is, 
of om een plek in de raad van commissarissen 
gaat. Het is belangrijk dat de opdracht van de 
kandidaat duidelijk is. Hier kom je terecht. Dit 
gaat er al goed, maar ook: dit zijn de ‘hurdles’. 
Als je voor zowel de opdrachtgever als 
kandidaat alles 100 procent helder voor ogen 
hebt, is de kans op slagen het grootst.’
De kandidaten komen vrijwel zonder 

uitzondering uit de agrofood en FMCG. 
‘Er is ook bij opdrachtgevers een hang 
naar mensen uit de agrofood. Bij ‘vers’ 
kan ik me dat wel voorstellen, dat is echt 
een andere categorie, die je goed moet 
begrijpen om succesvol te zijn. In andere 
gevallen is dat niet altijd evident. Een blik 
van buiten, een frisse wind, zou soms juist 
heel relevant kunnen zijn.’ 
Aanvankelijk zag Grievink dat steeds 
vaker naar jonger management werd 
gezocht. ‘Maar van dat ‘hoe jonger hoe 
beter’ zijn we wel weer af. Soms is ervaring 
nodig om succesvol te kunnen zijn. We 
hebben een herijking op dat punt. Voor 
commissariaten proberen wij wél juist weer 
wat jongere kandidaten aan te dragen. Het 
is niet goed als zo’n raad alleen maar uit 
commissarissen van 65 of ouder bestaat. 
Diversiteit is belangrijk. Een team, met 
mannen en vrouwen, van verschillende 
leeftijden en diverse achtergronden, 
presteert beter. Voorheen moesten we daar 
bedrijven van overtuigen, maar dat hebben 
we gelukkig achter ons gelaten.’
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