
“LOT staat voor de menselijke maat in mijn vak, niet 
voor kwantiteit of een grootschalige aanpak”, vertelt 
Charlotte Reijnen. “Ik vind namelijk dat arbeids
bemiddeling veel persoonlijker kan en moet met 
oprechte interesse voor klant en sollicitant en ik 
weet dat ik me daarmee onderscheid in de markt. 
Dat verschil moet je ook wel kunnen maken als je 
met name actief bent in de techniek, waar de krapte 
op de arbeidsmarkt al jarenlang onverminderd 
groot is en ook wel zal blijven.”

“Na bijna zeven jaar als ondernemer op franchisebasis aan-
gesloten te zijn geweest bij de Flexibility groep samen met 
een compagnon, besloot ik precies een jaar geleden mijn 
eigen weg te gaan onder de naam LOT werving & selectie. 
Natuurlijk een verwijzing naar mijn naam en het is in één 
oogopslag duidelijk wat ik met veel passie en plezier doe: 

talent verbinden aan organisaties.”
“Ik heb een fantastisch mooi jaar achter de rug! Het 

heeft mij buiten veel werkplezier ook nieuwe klanten 
en andere waardevolle contacten gebracht. 

Bestaande klanten zijn de coronatijd gelukkig 
goed doorgekomen en mij trouw gebleven en 

dat is toch wel de kroon op mijn werk. En 
niet te vergeten heb ik sinds begin dit 

jaar een prachtig kantoor in het mooi-
ste pand van de regio, namelijk  

De Weijer in Boxmeer!” 

Vinden, verbinden en versterken
”Mensen en bedrijven helpen groeien. Dat loopt als een rode 
draad door mijn loopbaan. Het maken van de juiste match is 
geen kunstje of quick fix. In elke kandidaat en iedere organi-
satie schuilt iets unieks. En juist die details doen het ‘m! Ik 
probeer kansen te zien en verder te kijken dan alleen het cv. 
Wat ‘mis’ je nog voor die ene leuke baan en wat kunnen we 
daaraan doen? Bijvoorbeeld door opleiding, bijscholing of 
begeleiding. En veel belangrijker: wat heb je juist wél wat jou 
aantrekkelijk maakt voor een nieuwe werkgever? En of je nu 
wilt sparren over je loopbaan of wilt reageren op een interes-
sante vacature, als kandidaat kun je altijd bij me terecht.”
”Met mijn opdrachtgevers ga ik graag een langdurige relatie 
aan op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ik houd 
van open en eerlijkheid en zeggen wat je doet en doen wat je 
zegt. Klinkt cliché, maar het is voor mij wel de basis van een 
goede samenwerking!”

‘Wie goed doet, goed ontmoet’
”Dat is toch wel mijn motto! Ik ben graag de verbinder en 
daar hoeft niet altijd een prijskaartje aan te hangen. Zo help ik 
studenten graag bij het vinden van een stageplek of breng 
collega-ondernemers met elkaar in contact bij specifieke 
vraagstukken over bijvoorbeeld ziekteverzuim of coaching. Ik 
heb een prachtig vak, dat ik over tien jaar nog steeds wil uit-
oefenen, met dezelfde drive en energie. Je kunt met mij dus 
gerust een commitment voor de lange termijn aangaan.”
www.lotwervingenselectie.nl
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