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B\\DK lanceert gespecialiseerd 
aanbod voor HSEQ-bedrijven

en -professionals
Bouteligier & De Kerf (B\\DK), Executive Search kantoor, trekt met 20 jaar ervaring 

resoluut de kaart van de HSEQ (Health, Safety, Environment en Quality). Met een sterkere 

focus, nieuwe website en logo willen ze hun marktleiderspositie in de verf zetten. 

“We willen definitief kleur bekennen. De geschikte HSEQ-professionals voor bedrijven 

vinden, is wat ons drijft”, aldus Inge De Kerf, managing director van B\\DK.

Preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, 

milieu- en duurzaamheidscoördinatoren 

... het zijn slechts enkele voorbeelden van 

HSEQ-functies waarnaar bedrijven op zoek 

gaan. “Vaak is het een moeilijke zoektocht. 

Zeker als het gaat om hogere functies. De 

kandidaten zijn niet per se op zoek naar een 

nieuwe job en dat vraagt om een andere be-

nadering. Wij helpen bedrijven hierbij. HSEQ 

is dan ook onze specialisatie. Wat er ons het 

meeste in aanspreekt is de gedragsveran-

dering die de functies teweeg brengen. Hoe 

kun je mensen bewegen tot veiliger werken? 

Hoe vergroot je het welzijn op het werk? Dat is 

heel interessant.”

Subtiele naamsverandering

B\\DK lanceert met het vernieuwde aanbod 

eveneens een nieuwe website. Ook de be-

drijfsnaam kreeg een lichte aanpassing met 

twee streepjes in plaats van een. “Dat geeft 

aan dat we steeds in tandem werken. Het 

geeft ook aan dat we in alles wat we doen net 

dat beetje meer geven. In alle communicatie 

komt integriteit en discretie naar voor, maar 

ook het thuisgevoel is belangrijk. Ons kantoor 

ligt daarom middenin het groen.”

Inzetten op duurzaamheid

Het menselijk aspect is belangrijk bij B\\DK. 

Een reden om te kiezen voor een klein team 

met veel maturiteit. “We onderscheiden ons 

van kantoren met assistenten en juniors en 

van kantoren die zich in de markt zetten als 

specialist in alles. We kennen onze sterkte 

en kunnen die zo optimaal inzetten. We doen 

enkel wat we goed doen én graag doen. 

Dat hebben we geleerd uit onze ervaring. 

Daarnaast willen we ons steentje bijdragen 

op vlak van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. We zetten hierin onze eerste 

stappen met een aantal gerichte duurzaam-

heidsacties, zoals klanten sensibiliseren om in 

te zetten op een duurzaam HR-beleid. Daar-

naast volgen we zelf een collegereeks over 

de psychologie voor duurzaamheid.”



Bouteligier & De Kerf (B\\DK) is een retained 

Executive Search kantoor met meer dan 20 jaar ervaring. 

Ze zijn gespecialiseerd in HSEQ (Health, Safety, Environment  

en Quality). Enerzijds helpen ze bedrijven om geschikte 

HSEQ-professionals te vinden voor openstaande vacatures. 

Anderzijds begeleiden ze kandidaten bij het vinden van 

een nieuwe professionele uitdaging. B\\DK gaat steeds 

op zoek naar een match tussen de bedrijfscultuur en het DNA 

van de kandidaat. Discretie, exclusiviteit en vertrouwen 

zijn belangrijke waarden voor de organisatie.
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