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Over dit document 

Rhinofly is op zoek naar een nieuwe General Manager. In het document dat nu voor u ligt 
hebben we beschreven hoe het komt dat een gedreven, enthousiaste club bruisende mensen 
het nu zonder General Manager moet stellen. U leest in dit document ook over de achtergrond 
van de organisatie, de insteek van de zoektocht naar de nieuwe General manager en een 
karakterisering van de persoon die de Rhinofly-ers zoeken als hun nieuwe “baas”.  

We wensen u veel leesplezier en inspiratie. 

 

Martijn Verhoeven    Ronald van Schaik 
MVerhoeven@rhinofly.nl  RvanSchaik@Rhinofly.nl  



Rhinofly zoekt een General Manager  
Versie 1 | 18-1-2010 

3 van 19 

Inhoud 

1. Inleiding .......................................................................................................................................4 

2. Rhinofly........................................................................................................................................4 

2.1. Organisatie ..................................................................................................................................5 

2.2. Informeel, open en non-hiërarchisch ...........................................................................................5 

2.3. Markt en positionering .................................................................................................................6 

2.4. Opdrachtgevers ...........................................................................................................................6 

3. De nieuwe General Manager van Rhinofly..................................................................................8 

3.1. Ontwerp je eigen baas.................................................................................................................8 

3.2. Persona: Rogier van Stekelenburg..............................................................................................8 

3.3. Kenmerken volgens Rhinofly-ers...............................................................................................10 

3.4. De formele functiebeschrijving ..................................................................................................11 

3.5. Resultaten Ontwerp-je-eigen-baas enquête..............................................................................13 

 



 

 

1. Inleiding 

Rhinofly bestaat inmiddels 14 jaar. Martijn Verhoeven en Ronald van Schaik zijn dit bureau 
direct na hun studie begonnen met de woorden “Zullen we het gewoon eens een jaar 
proberen?”. Het bureau is gestart vanuit een vrij egocentrisch beginsel; Martijn en Ronald 
willen leuk werk hebben. En leuk werk hebben we als we met gedreven mensen mooie 
projecten kunnen realiseren. Dat is gelukt; Rhinofly is een fantastisch gedreven groep mensen 
die samen geweldige interactieve communicatieprojecten maken.  

Elk jaar vragen Martijn en Ronald elkaar “Zullen we nog een jaar?” en elk jaar wordt dat met 
een volmondig “Ja!” beantwoord. Gewoontegetrouw luidt de daaropvolgende vraag “En heb je 
nog leuk werk?” en daar werd de laatste keer door Martijn wat twijfelachtig op geantwoord.  

Na 14 jaar is Rhinofly gegroeid tot een succesvol bureau met 40 medewerkers. Een bureau 
van deze omvang heeft intensieve sturing en begeleiding nodig. En om een bureau als 
Rhinofly goed te laten functioneren is kundig management vereist. Het managen van een 
organisatie is voor de twee oprichters nooit een drijfveer geweest om het bureau te starten. De 
dagelijkse praktijk, de inhoudelijke aspecten, het bedenken van  projecten, het intensief 
werken met het medium, het exploreren van nieuwe mogelijkheden, het doorontwikkelen van 
visie en intensieve inhoudelijke samenwerking met collega’s zijn de elementen waar zij van in 
hun element raken.  

Het voeren van management voelt als “noodzakelijk kwaad”. We zijn er van overtuigd dat als 
men iets doet zonder volle gedrevenheid en passie, het niet het meest succesvolle resultaat 
oplevert. Een gedreven groep mensen zoals die bij Rhinofly, verdient een beter management 
dan beide oprichters kunnen bieden. En dit is de reden dat Rhinofly een nieuwe General 
Manager zoekt. Een nieuwe General Manager zorgt er niet alleen voor dat de organisatie 
Rhinofly en haar mensen meer aandacht krijgen, maar ook dat Martijn en Ronald zich weer 
kunnen concentreren op waar hun passie ligt; interactieve communicatie ontwikkelen.      

 

2. Rhinofly 

Rhinofly is een bureau voor interactieve communicatie met als ondertitel “concepts & codes”. 
Dat betekent concreet dat we ons bezig houden met het brede spectrum van de eerste 
schetsen op basis van gedachtewolken tot en met de hosting en beheer van de ontwikkelde 
oplossingen. We bedenken, creëren, ontwikkelen, implementeren en beheren. Om dat te 
kunnen doen beschikken we over verschillende expertises; Strategie, Concept, Creatie, Visual 
& Interaction Design, User Interface Design, Flash Development, Front-end Development, 
Back-end Development, Maintenance & Support, SEO/SEA onder bezielende begeleiding van 
Accountmanagement, Projectmanagement en Trafficmanagement en ondersteund door staf 
als HRM, Finance en Officemanagement.    

Concepts & codes geeft niet alleen de breedte van onze werkzaamheden aan; het 
symboliseert ook de synergie tussen uitersten binnen het bureau. Concepts en codes staat 
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ook voor de combinatie van creatie en development, emotie en ratio, verleiding en pragmatiek, 
zwart en wit, Yin en Yang, plus en min, Harley en BMW, vrijheid met richtlijnen en anarchie 
met fundament… Opposites attract. 

2.1. Organisatie 

Rhinofly is in 14 jaar van 2 naar 40 medewerkers gegroeid. Gewoon op basis van nuchter 
ondernemerschap. Exploderende internetbubbels en imploderende economische situaties 
hebben we het hoofd weten te bieden doordat we ons niet onnodig belast hebben met te veel 
managementlagen, een te grote leasevloot, te veel kosten aan feesten en reizen, te 
uitbundige huisvesting, exorbitante beloningen of zelfverrijking.  

Zoals in de inleiding is beschreven, zijn we direct na onze studie gestart met het bureau. Dat 
heeft als groot voordeel dat we in staat waren een organisatie naar eigen inzicht en gevoel in 
te richten. En dat vormde tevens een nadeel. Het voordeel is dat we ons niet hoefden te 
gedragen volgens business-guidelines als we ze niet relevant vonden, “omdat het zo hoort” is 
nooit een geldige motivatie geweest. Het grote nadeel is dat we -niet belast met enige 
ervaring- in enkele managementvalkuilen zijn gevallen. De bekende te-klein-voor-tafellaken-
te-groot-voor-servet-problematiek is ons niet vreemd. Inmiddels hebben we het proces van 
groei van kleine en flexibele naar iets grotere en doorgereguleerde naar nog iets grotere en 
gelukkig weer flexibele organisatie ook achter de rug. En we schromen niet toe te geven dat 
ook wij de fout hebben gemaakt de beste specialisten het middelmanagement te laten 
vormen.  

Maar we hadden het op geen andere manier dan deze willen doen. Immers; elke fout was 
onze fout, elke victorie is onze victorie. En het heeft ons veel geleerd. De belangrijkste les is 
dat management een professie is, een vak dat alleen succesvol uitgeoefend kan worden als 
het met hart en ziel uitgevoerd wordt. Onze passie ligt elders. We beschikken over een 
gezonde visie, maar hebben een General Manager nodig om die aan te spiegelen en deze 
visie voor onze medewerkers en het bureau doorontwikkelt, bewaakt en voedt. De nieuwe 
General Manager van Rhinofly vindt het fantastisch om meer uit de verschillende individuen te 
halen, de synergie tussen expertises te vergroten, werknemers te inspireren en motiveren en 
zo het rendement, de efficiency en winstgevendheid van de organisatie positief te 
beïnvloeden. 

2.2. Informeel, open en non-hiërarchisch 

Medewerkers van Rhinofly offeren ongeveer 8 uur per dag op om bij Rhinofly te zijn. 
Natuurlijk, men wordt er voor betaald, maar in onze ogen is salaris niet de belangrijkste 
drijfveer van een Rhinofly-er. Medewerkers van Rhinofly kiezen de werkgever uit vanwege de 
expertise in en liefde voor het vakgebied, de open cultuur, de transparantie en het gebrek aan 
sterke hiërarchie, macht en kwetsbare ego’s. Projecten zijn het resultaat van teamwork. Het 
genereren van ideeën is niet voorbehouden aan slechts enkelen. De mening en input van 
ieder lid van de organisatie is belangrijk.  

Een typerend voorbeeld daarvan is de manier waarop we ons een beeld hebben gevormd van 
de nieuwe General Manager. Niet alleen de meningen van de oprichters van Rhinofly zijn daar 



 

 

maatgevend voor geweest, de medewerkers van Rhinofly hebben bepaald over welke 
eigenschappen hun ideale baas moet beschikken. 

2.3. Markt en positionering 

Stel vijf verschillende personen de vraag “wat voor bureau is Rhinofly?” en u krijgt vijf 
verschillende antwoorden. “Het is een technische tent”, “Zij doen arbeidsmarktcommunicatie”, 
“Rhinofly is gespecialiseerd in social media”, “Zij richten zich met name op interactieve 
marketing”, “Het is een full service bureau”. Allemaal waar.  

Rhinofly ontwikkelt inderdaad backofficesystemen die HRM-werkprocessen ondersteunen, 
maakt arbeidsmarktcommunicatie en interactieve wervingscampagnes maar ook interactieve 
marketingcommunicatie, brandactivation, ontwikkelt crossmediale concepten al dan niet 
verweven in social media… We voegen het zelf met het grootste gemak samen onder het 
thema “een bureau voor creatieve concepten, doordachte strategieën en betrouwbare en 
solide ontwikkeling”. 

Om het voor de markt wat tastbaarder te maken hebben we enkele maanden geleden het 
label Tribewise gelanceerd. Tribewise is een dochter van Rhinofly die zich richt op het brede 
veld van social media en de vraag hoe dit voor merken in te zetten. Het zorgt er voor dat we 
bij partijen aan tafel zitten waar we met het fullservice-concept van Rhinofly minder snel mee 
in contact zouden komen. Marktpositionering en doorontwikkeling van marketingcommunicatie 
is dan ook een van de punten waar de General Manager zich, samen met de oprichters actief 
mee bezig zal houden.  

2.4. Opdrachtgevers 

Rhinofly werkt voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers, een lijst met klinkende 
namen waar we bijzonder trots op zijn. Opdrachtgevers vinden het prettig met Rhinofly samen 
te werken om de no-nonsensmentaliteit, vakmanschap, heldere visie, korte 
communicatielijnen, eenvoudige structuren, enkelvoudige agenda’s, het open en menselijke 
karakter van de organisatie en de ongebreidelde liefde voor het medium. 

In het overzicht van opdrachtgevers staan onder andere de volgende merken genoteerd: 

ABN AMRO 
AIVD 
Olympia Flexgroup  
Ernst & Young 
Grafisch Lyceum 
Hogeschool van Hall Larenstein 
MEAC Vastgoed 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Ministerie van Justitie 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen 

Natuurmonumenten 
Nederlandse Vereniging van 
Leasemaatschappijen 
Nike 
PeopleXS 
Pioneer 
Plus Retail 
Reed Business 
Saab 
SNS Bank 
Sperwer groep 
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Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Motus Managementgroep 
MTV/TMF 

Wageningen Universiteit 
Waterland Ziekenhuis 
Wereld Natuurfonds 
Zestor 

 



 

 

3. De nieuwe General Manager van Rhinofly 
 
3.1. Ontwerp je eigen baas 

U treft in het vervolg van dit schrijven een vrij droge set aan functie-eisen aan. Deze zijn voor 
een groot deel afkomstig uit ons competentiegebouw. Maar we zijn van mening dat dit niet de 
persoon beschrijft die Rhinofly nodig heeft. Waar in een normale situatie ‘De Baas’ een idee 
vormt over ‘De Ideale Werknemer’, hebben wij de werknemers gevraagd een beschrijving te 
geven van ‘De Ideale Baas’. Onder het mom “ontwerp je eigen baas” hebben we Rhinofly-ers 
gevraagd te beschrijven over welke eigenschappen hun ideale General Manager moet 
beschikken. We ontvingen beschrijvingen in de vorm van tagclouds, opsommingen, verhalen, 
afbeeldingen, beschrijvingen en schetsen.  

Als wij ons voor een project een voorstelling proberen te maken van de doelgroep, doen we 
dat vaak aan de hand van een persona. Een karakterisering aan de hand van een aantal 
kenmerken, inclusief een beschrijving van de achtergrond, motivatie, leefwereld et cetera. Dus 
was het eigenlijk niet meer dan logisch dat we voor de nieuwe baas ook een persona in het 
leven zouden roepen. Dat is Rogier Stekelenburg geworden.      

 
3.2. Persona: Rogier Stekelenburg 

 

Rogier Stekelenburg, General Manager van Rhinofly – “Aangenaam!” 

Rogier Stekelenburg is 36 jaar, 
getrouwd met Suzanne. Ze hebben 
twee kinderen: Koen van 8 en Emma 
van 6. Suzanne werkt als onderwijzer 
op de school van Koen en Emma, maar 
ze zitten niet bij haar in de klas: dat 
willen de kinderen zelf niet! 

Rogier is net klaar met het timmeren 
van een bed onder het schuine dak in 
Emma’s kamer. Suzanne heeft er 
gordijntjes voor gemaakt, dus Emma 
slaapt nu in haar ‘huisje’. Rogier doet 
vaker van dit soort doe-het-zelf 
projecten: hun huis verandert dan ook 
regelmatig. Ook betrekt Rogier er vaak 
de kinderen bij: gipsfiguren maken, 
vogelhuisjes timmeren, met een beetje 
hulp kunnen ze dat best. 

Regelmatig gaat Rogier een dagje naar 
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Zeeland om te kitesurfen. Na windsurfen en wakeboarden is dit zijn nieuwe manier om uit te 
waaien: gecontroleerd met natuurlijke omstandigheden omgaan – maar wel met een stevig 
muziekje op z’n doppen natuurlijk! En in de winter ruilt hij dat surfboard in om met wat 
vrienden te snowboarden. Snowboarden én après-skieën, natuurlijk. 

Rogier zegt zelf dat hij behoorlijk actief is op internet. Hij heeft op diverse social networks een 
profiel gemaakt, waar hij regelmatig kijkt. Rogier heeft een groot netwerk, en hoewel hij het 
belangrijk vindt om ‘in levende lijve’ met hen contact te houden, volgt hij vooral via LinkedIn 
wat hen bezighoudt. Daarnaast volgt hij heel wat blogs via RSS feeds. Alleen was hij Frank-ly 
nog niet tegengekomen. Sinds hij Rhinofly kent, staat die er natuurlijk ook bij.  

Iemand uit zijn uitgebreide netwerk wees Rogier op de vacature van Rhinofly. Als je zo af en 
toe laat vallen dat je misschien wel iets anders wilt, werken dat soort kanalen prima, is de 
ervaring van Rogier. De spontane toon van de vacature viel hem op, en hij besloot eens te 
informeren. En van het een kwam het ander. 

Rogier werkt nu een maand of twee voor Rhinofly en begint de groep te leren kennen.  

“Het belangrijkste met zo’n nieuwe groep vind ik dat we gewoon ‘je’ en ‘jij’ zijn voor elkaar. Dat 
heeft niet zozeer met taalgebruik te maken, maar vooral met ‘even binnenlopen’ – en 
andersom, dat een gesprek niet stilvalt als ‘de baas’ langskomt: we werken samen, van 
hiërarchische personeelsstructuren heb ik m’n buik wel vol. Ik heb ook gestudeerd op de 40 
namen en de functies die bij de mensen horen. Gelukkig kent Suzanne wat trucjes voor dat 
soort dingen!  

Waarom ik overgestapt ben naar Rhinofly? Nou, het zijn de kleine dingen waardoor ik me hier 
meer op mijn plaats voel. Men is hier gericht op de opdrachtgever, niet op de regels en het 
papierwerk. Hier draait het niet om de lease-auto’s, maar het creëren van een mooi product. 
Meer doen dan een opdrachtgever tevreden houden! Dat werkt bij mij veel beter. Hier vind ik 
weer de passie om met enthousiaste mensen iets moois te maken. 

Sowieso is het de wisselwerking tussen de medewerkers die het bedrijf vormen en de 
zakelijke kant van dat bedrijf die mij inspireren: je wilt, en moet, ze beide tot groei en bloei 
brengen, en het zoeken naar een evenwicht is de kunst. De medewerkers stimuleren mij om 
mijn functie goed uit te oefenen en van Rhinofly een nog beter draaiend bedrijf te maken. Dat 
vereist van mijn kant verantwoordelijkheid. Die neem ik graag, maar ik sta open voor input van 
medewerkers zelf. Vind het zelf ook prettig als mijn input gevraagd en gewaardeerd wordt – 
vraag maar raak, je krijgt mijn mening ongezouten! 

Dat ik bij Rhinofly ben gekomen, geeft mij de mogelijkheid om weer met een frisse blik aan de 
slag te gaan. Samen met gedreven mensen mooie producten maken en daar echt achter 
staan. Als je zo in je bedrijf staat, dan doet zoiets als een dikke lease-auto er veel minder toe 
dan het stimuleren van mensen en kom je samen met je opdrachtgever tot boeiende 
producten.”.  



 

 

3.3. Kenmerken volgens Rhinofly-ers 

Bovenstaande persona is samengesteld op basis van input van Rhinofly-medewerkers. Het 
geeft een aardige beschrijving van de man of vrouw die de Rhinofly-ers zoeken. Hieronder zijn 
enkele specifieke kenmerken opgenomen die regelmatig genoemd zijn en het profiel 
aanvullen.  

Open Bureauzijde Horizontaal ambitieus 

Enthousiast Geen 9-17 mentaliteit Ervaring op ons vakgebied 

Bedrijfsman Buiten geijkte paden durven Creatief 

Beslissingen durven nemen Dynamisch Sociaal 

Feedback geven Organisatorisch talent Overtuigingskracht 

Visie neerzetten  Kunnen luisteren Vrolijk 

Geen pakken-meneer Fouten kunnen toegeven Zoals Martijn 

Losjes Geen constante zelfprofilering Tikkeltje arrogant 

Korte lijnen Betrekt mensen bij beslissingen Menselijk 

Open deur Niet alleen op winst belust Goede eerste indruk 

Passie Respect voor Rhinofly cultuur Gedreven 

Opbouwende kritiek Motiverende houding Doortastend 

Commercieel Persoonlijk  
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3.4. De formele functiebeschrijving 

Onderstaande formele functiebeschrijving is afkomstig uit de competentiematrix die we bij 
Rhinofly hanteren. Dit beschrijft voor een deel de functie en de taken, maar niet de aard van 
de persoon die Rhinofly nodig heeft. Daarvoor is de persona leidend. 

3.4.1. Doel van de functie 

Geeft dagelijks leiding aan de organisatie in zowel organisatorische, financiële als 
administratieve zin. 

3.4.2. Verantwoordelijkheden 

• Neemt alle taken waar die verbonden zijn aan de functie van bestuurder. 
• Heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het resultaat van de organisatie. 
• Superviseert de relaties met financiële instellingen en aandeelhouders. 
• Presenteert de financiële resultaten aan het MT, en formuleert adviezen vanuit een 

commercieel perspectief met het oog op strategische beslissingen. 
• Coördineert de diverse financiële activiteiten: boekhouding, financiële analyses, commerciële 

initiatieven. 
• Heeft de eindverantwoordelijkheid voor de opmaak en de opvolging van contracten. 
• Maakt deel uit van het MT en zit de vergaderingen voor, zorgt voor de verslaggeving en de 

uitvoering van de genomen beslissingen. 
• Werkt in teamverband met leidinggevenden van de afdelingen en het MT. 
• Verantwoordelijk voor:  

o Businessmodel;  
o Budgettering; 
o Interne / externe contacten. 
 

3.4.3. Bevoegdheden 

• Alle statutair toegestane handelingen. 
• Het tegenhouden van interne- en externe bestedingen. 

 

3.4.4. Performance indicatoren 

• Omzet en resultaat van de onderneming. 
• Effectiviteit van de administratie. 
• Tevredenheid van medewerkers, opdrachtgevers en partners. 

 

3.4.5. Competenties 

• Wo/hbo+ werk- en denkniveau. 
• Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende positie aan bureauzijde 

 

3.4.6. Is naar anderen: 

• Inspirerend. 
• Analytisch. 
• Effectief in het delegeren van taken.  
• Ondersteunend / motiverend. 
• Coachend. 
• In staat in te leven. 
• In staat de teamgeest goed in te schatten.  
• In staat conflicten te beheersen. 



 

 

 

3.4.7. Beschikt over  

• Resultaatgerichtheid. 
• Daadkracht en besluitvaardigheid. 
• Marktgerichtheid. 
• Ondernemende instelling. 
• Kennis over marketing-, communicatie- en ICT-ontwikkelingen. 
• Vermogen hoofd- van bijzaken te onderscheiden. 
• Affiniteit met financiële/administratieve processen. 
• Inzicht in werkdruk en planning. 
• Bijzonder goede communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels. 
• Effectieve vergaderkwaliteiten. 
• Verantwoordelijkheidsbesef. 
• Gevoel voor diplomatie. 

 

3.4.8. Houding 

• Geeft op eigen initiatief informatie en kennis door aan zijn/haar medewerkers en aan de 
andere leden van het directieteam. 

• Kan de spanning tussen de noodzaak aan openbaarheid enerzijds en de noodzaak aan 
discretie met betrekking tot vertrouwelijke gegevens anderzijds goed inschatten en naar 
derden toe met tact hanteren. 

• Staat open voor andere maatschappelijke opvattingen en waarden en kan deze integreren in 
de organisatie. 

• Is in staat expertises en talenten van de individuen te vergroten en samenwerking tussen 
expertises te verhogen. 
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3.5.  Resultaten Ontwerp-je-eigen-baas enquête 

Onderdeel van de ‘Ontwerp-je-eigen-baas-actie’ was een enquête. 22 van de 40 medewerkers 
van Rhinofly hebben de vragenlijst ingevuld met de volgende resultaten:   
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