
 

 

Een gesprek met Marie-Caroline Lenaerts, 

Senior Consultant bij Bakker & Partners 
 

e kennen elkaar natuurlijk al van BLOOMZ waar 

je eerder General Manager was en waar Bakker 

& Partners vroeger kantoorruimte huurde. Via 

Bloomz kende je al enkele collega’s zoals An-

thony, Dirk en Tessa. Er kwam een aankondi-

ging: we hebben een nieuwe collega, Marie-Caroline Lenaerts!  

 

 

 

 

Om direct met de deur in huis te vallen, hoe bevalt het je bij 

Bakker & Partners?"Super, rekrutering was een andere wereld, 

ik had ook nooit het gevoel dat mijn carrière die kant zou opgaan, 

maar toen ik de vraag op een mooie dag kreeg van Eric Bakker,  

was ik toch voldoende 'getriggerd' om verder in gesprek te 

gaan." 

“Ik heb het nog nooit ge-

daan, dus why not?” 

"Wat me echt over de streep heeft getrokken, zijn de gesprekken 

die ik nadien met iedereen heb gevoerd. Eric Bakker; hartelijk en 

warm, daarna met CEO Charlotte Castelein, een zeer fijn en open 

gesprek waar je jezelf kon zijn. Daarna ook zeer warme gesprek-

ken met de andere partners. Elke keer opnieuw viel het mij op 

wat voor hechte bende Bakker & Partners is. Ik heb echt gekozen 

voor het bedrijf, maar zeker ook voor de mensen erachter. De 

job sprak me enorm aan, de mensen hebben me echt over de 

streep getrokken. Je weet natuurlijk wat je achterlaat in je hui-

dige job, ik had een zeer leuk team dat ik aanstuurde. Binnen 

Bakker & Partners zou ik een team verliezen, maar dat vond ik 

niet erg, want ik voelde dat ik deel uit zou maken van een zeer 

warme groep mensen." 

Marie-Caroline behaalde haar Bachelor in Taal- en Letterkunde 

en Master in Bedrijfscommunicatie aan de KULeuven. Ze heeft 

meer dan 10 jaar ervaring in Sales, Marketing, Communicatie en 

Corporate Affairs bij zowel KMO’s als bij een multinational. Ze 

vervoegde Bakker & Partners als Senior Consultant in Sales & 

Marketing in 2021. 

Je werkt nu 8 maanden bij Bakker & Partners; hoe gaat het? 

"Heel goed, ik werkte jarenlang in Sales & Marketing & Corpo-

rate Communicatie en nu mag ik samen met Delphine rekruteren 

in deze domeinen. Delphine geeft ook aan dat ik meer mag in-

zetten op corporate communicatie rollen. Immers, daar ligt een 

stuk van mijn expertise en dat helpt bij het vinden en screenen 

van mensen. Rekrutering is een volledig nieuwe wereld en ik 

moest echt alles 'from scratch' leren. De eerste maanden was er 

toch een bepaalde onrust en had ik toch wel last van het welge-

kende 'imposter syndrome'; dat je snel door de mand zal vallen. 

Dit was net rond de periode dat Nancy vanuit HR de evaluatiege-

sprekken met alle senior consultants voerde. Het ideale moment 

om deze zorg bij haar te uiten en daar wordt dan ook meteen 

iets mee gedaan. En daar is Bakker & Partners echt uniek in. 

Kortom, ik vind het een zeer fijne en intellectueel uitdagende 

job." 

Hoe ging je onboarding?  

"Dat was een rollercoaster. De tweede dag was er meteen een  

company fotoshoot en kon ik alle collega’s ontmoeten. Je bent 

nog niet echt operationeel, maar je wordt echt wel opgeleid en 

begeleid: CRM, LinkedIn, interviewtechnieken,… Je voelt je com-

fortabel omdat de drempel laag is om hulp te vragen wanneer je 

iets niet weet.  

Ik kon met de verschillende collega's ook meelopen en dat is 

goed want iedereen heeft zijn eigen stijl en daar pik je veel van 

op. En zo ontwikkel je uiteindelijk jouw eigen stijl. Ik kreeg direct 

een vacature en mocht op zoek gaan naar een Communicatie-

verantwoordelijke. Zo word je er meteen in gegooid, wat fijn is.  

Leading by example en alles goed uitschrijven. Het eerste ge-

sprek nam Delphine de lead en bij het volgende interview moest 

ik de lead nemen en stuurde zij bij waar nodig. 

Nadien krijg je de vrijheid om het zelf te gaan uitzoeken en dat is 

ook de beste manier om het te leren. En dat is ook denk ik de 

visie van Bakker & Partners om senior consultants aan te trekken 

die in een vakgebied gewerkt hebben en het vakgebied begrij-

pen.  

Mocht je me in een Engineering of Finance divisie zetten, dan zou 

het een pak minder vlot gaan. Maar omdat je werkt in je eigen 

vakgebied en een bepaalde mensenkennis hebt en je ook de 

juiste tools aangereikt krijgt door Bakker & Partners, lukt het wel. 

Ik kwam al van een kleine KMO, het voordeel is dat je zeer snel 

leert schakelen en er zijn geen ellenlange procedures. Procedu-

res zijn minder mijn ding. Ik hou meer van een KMO met een 

vlakke structuur. Dat is binnen Bakker & Partners zo, de partners 

staan tussen ons." 
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Wat ook zeer fijn is, zijn de 'Bakker@Business' en 'Bak-

ker@Home' WhatsApp groepen. Waar ook ruimte is om eens 

slecht nieuws te melden, naast alle successen die we daar ook in  

delen. Het is niet enkel een 'goed nieuws show'. Ik ga er persoon-

lijk niet goed mee om als iets niet lukt, omdat je de lat hoog legt 

voor jezelf.  Maar in deze groep leer je dat het OK is om ook eens 

een frustratie te laten zien. Je ziet dat iedereen dat wel eens 

heeft.  Het is normaal dat niet alles 100% perfect verloopt."  

"Dus terugkomend op de onboarding: het was very hands on en 

ik zou er niets aan veranderen."  

Welke andere functies heb je allemaal ingevuld naast de com-

municatieverantwoordelijke?  

"Ook een Management Assistent, een CEO, Sales Manager, Busi-

ness Manager, Senior Communications Manager en een Custo-

mer Service Manager."   

En wat is je bijgebleven in de procedures? 

"De markt vandaag is niet gemakkelijk. We moeten onze klanten 

opvoeden om snel te schakelen. Wij moeten vandaag soms echt 

'trekken en sleuren' aan onze kandidaten, die zeer goed weten 

wat ze willen, kritisch zijn en ook weten wat ze waard zijn op de 

markt.  Als de klant dan niet kort op de bal speelt, haken de kan-

didaten gegarandeerd af. Je merkt meteen het verschil bij pro-

cedures waar het efficiënt verloopt; dan vul je de vacature effici-

ent in. Hoe complexer de procedure, hoe moeizamer de search." 

"Iets anders wat me bij blijft en wat ik fantastisch vind aan deze 

job, is het gevoel dat je kan hebben als je de juiste kandidaat 

vindt voor een bepaalde vacature. Je voelt dat aan vanaf het eer-

ste contact. Je voelt een 'spark', dat is een heerlijk gevoel. Als je 

die kandidaat dan voorstelt aan de klant en zij voelen het ook, 

dan heb je je rol van 'matchmaker' goed gespeeld." 

Hoe zie je je eigen toekomst binnen Bakker & Partners? 

"Ik wil zeer graag meer vacatures doen in corporate communica-

tion en corporate affairs. Hier wil ik meer op gaan inzetten om-

dat ik daar een grote affiniteit mee heb. En ik heb er een groter 

netwerk in. Ik krijg ook binnen Bakker & Partners de vrijheid om 

dat verder te exploreren. " 

Bakker & Partners is momenteel op zoek naar talenten. Wat 

voor advies zou je aan mensen willen geven indien ze interesse 

hebben om Senior Consultant binnen Bakker & Partners te wor-

den?  

"Het gaat om de groep mensen achter Bakker & Partners. Rekru-

teren kan je overal doen. Collegialiteit, dat vind ik echt een van 

de belangrijkste waarden binnen Bakker & Partners." 

 

Wil je nog iets anders meegeven? 

"Rekrutering is toch volledig anders dan ik had verwacht. Ik dacht 

altijd dat rekruteren was: klant heeft een vacature, je zoekt ie-

mand op LinkedIn, je stelt de persoon voor en 'voila you’re done'. 

Dat is het niet, zeker niet in de huidige markt. Ik vroeg aan 

Delphine tijdens mijn sollicitatiegesprek toen we gingen lunchen 

in Zaventem, hoeveel mensen contacteer je initieel voor een va-

cature? In mijn hoofd was dat 20-25. Ze zei 70. Dat loopt vandaag 

soms op tot bijna 200 personen. Dus zo éénvoudig is het duidelijk 

niet." 

"Wat ik zo belangrijk vind in rekrutering, je kan misschien wel 

iemand vinden die de skills-set heeft voor een bepaalde functie, 

maar die geen match is qua DNA met het bedrijf. Daar probeer 

ik me echt op te focussen. Ook het relationele met de klanten en 

kandidaten vind ik zeer belangrijk. We doen nog altijd zeer veel 

digitaal,  maar ik probeer nog steeds wel met elke klant en met 

elke kandidaat een zeer goede band op te bouwen en voorbij dat 

formele te gaan. Dat is ook mijn persoonlijkheid omdat ik dan 

ook het gevoel heb dat je dan veel beter kan samenwerken." 

 

 

 


