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- Harley Lovegrove, Managing Partner -

Gedreven 
probleemoplossers
In 2002 besloten de oprichters van The Bayard Partnership om krachten te 
bundelen en een multidisciplinaire groepspraktijk op te zetten, gericht op het 
oplossen van de problemen van hun cliënten. Van IT-architectuur & proces-
ontwerp, tot het managen van projecten & programma’s, het was hun doel 
om voor verandering te zorgen in moeilijke omstandigheden. 
Vandaag de dag zetten onze Contractors, Associates en Partners zich nog 
steeds volop in voor opdrachten van diverse omvang en types in uiteenlo-
pende bedrijfssectoren.

Unieke 
structuur
The Bayard Partnership heeft geen medewerkers en werkt uitsluitend  
met zelfstandige professionals die ervoor kiezen om samen te werken  
onder een specifieke juridische structuur en zo kansen, kennis, ervaring en  
middelen te delen.

Gemeenschappelijke 
kenmerken
Ongeacht de diversiteit in aanpak en kennis, zijn er vier aspecten die elke 
Bayard professional in overvloed kenmerken:
 Nieuwsgierigheid, ze zijn voortdurend geïnteresseerd om te leren en te 
 ontdekken.
 Vrijgevigheid, ze willen graag anderen helpen en hun kennis en ervaring  
 delen.
 Een voorkeur om te netwerken, ze onderkennen de kracht van 
 samenwerken om echt succesvol te zijn.
 Vastberadenheid, waar het uiteindelijk om gaat is de opdracht tot een 
 goed einde te brengen en er plezier aan te beleven.

“Maak kennis met eender welke Bayard professional 
en je merkt dat je in de aanwezigheid bent van een persoon 
die echt gedreven is om het verschil te maken, niet alleen 

op het werk, maar ook in zijn of haar privéleven.”



Wij begrijpen je behoeften

Vanaf het eerste contact investeren we onze energie in 
het begrijpen van de uitdagingen waar je voor staat en 
welke mensen je nodig hebt om deze uitdagingen te 
overwinnen. Tientallen jaren ervaring hebben ons ge-
leerd dat het karakter en het vermogen van een persoon  
uiteindelijk doorslaggevend is om de vooropgestelde  
resultaten te behalen, veel meer nog dan specifieke  
kennis of vaardigheden.

De juiste persoon vinden

Nadat we precies hebben vastgesteld wat jouw behoeften 
zijn, richten we ons naar professionals die we kennen, 
mensen met wie we al eerder hebben samengewerkt, 
mensen met uitstekende referenties en een aantoonbaar 
vermogen om in soortgelijke omstandigheden goede 
resultaten op te leveren. We focussen ons daarbij op 
het vinden van mensen die de opdracht interessant en 
uitdagend vinden. Wij geloven dat de beste resultaten 
bereikt worden wanneer de juiste mensen zich aan iets 
nieuws durven te wagen, wetende dat ze op de steun 
kunnen rekenen van het Bayard team en zijn netwerk.

Follow up

We vergeten nooit dat jij onze klant bent en dat jij het 
bent die de beslissingen neemt. Anderzijds zien we onze 
werkrelatie ook graag als een samenwerking. Veel van 
onze klanten waarderen het dat we de progressie opvol-
gen, niet alleen van onze mensen, maar van de opdracht 
als geheel, en dat we ingrijpen als en wanneer dat nodig 
is. Vaak is deze opvolging een onzichtbaar proces. Op  
andere momenten werken we samen met onze klan-
ten om obstakels te overwinnen en zo onze reputatie te  
bestendigen in het behalen van sublieme resultaten. 

Ons geheim 
tot succes:



Waarom onze klanten
graag samenwerken met 
The Bayard Partnership

Zeg nooit nooit!

Ongeacht de uitdaging, of het nu gaat om een technische uitdaging, om mensen of om 
beide, The Bayard Partnership voorziet haar klanten consequent van mensen die zich 
inzetten om dingen voor elkaar te krijgen. Dankzij hen hebben we een reputatie 
opgebouwd voor het behalen van resultaten, die voor anderen onmogelijk leken.

Op de vraag naar hun mening over Bayard, antwoordde één van onze klanten onlangs 
het volgende: “Wat ik leuk vind aan het werken met Bayard is dat hun mensen met ons 
meedenken, ze ondersteunen hun ideeën en optimisme met het harde werk dat nodig is 
om de resultaten te bereiken die we nodig hebben”.

“Maak kennis met eender welke Bayard professional 
en je merkt dat je in de aanwezigheid bent van een persoon 
die echt gedreven is om het verschil te maken, niet alleen 

op het werk, maar ook in zijn of haar privéleven.”

Kennis delen

Partners en Associates van Bayard staan altijd open om hun kennis te delen, indien nodig 
zelfs door het organiseren van interne workshops en trainingen, in hun eigen tijd. Het is niet 
ongebruikelijk dat Bayard Partners de kracht van hun netwerk gebruiken om hun klanten in 
contact te brengen met mensen in andere bedrijven of sectoren in soortgelijke situaties om 
ideeën en ervaringen uit te wisselen en elkaar verder te helpen.
De Bayard Academy, met haar internationale reputatie, biedt zeer pragmatische
opleidingen over specifieke onderwerpen, niet alleen voor de eigen mensen van Bayard, 
maar ook voor onze klanten en vrienden. Als regelmatige gastdocent aan enkele van de 
meest prestigieuze managementscholen en universiteiten in Europa heeft Bayard een repu-
tatie opgebouwd voor het delen van kennis op een leuke, interactieve en boeiende manier. 

Naast opleidingen, faciliteert The Bayard Academy de publicatie van een aantal boeken 
over uiteenlopende onderwerpen, variërend van projectmanagement en -documentatie tot 
inspirerend leiderschap en veranderings- en transitiemanagement. 
(Ontdek meer op www.linchpinbooks.eu)

“Trainingen van Bayard zijn van wereldklasse. De studenten van onze MBA-cursus 
worden altijd geïnspireerd door hun ‘Managing Change’ training en workshops. Zozeer 

zelfs, dat we ze regelmatig opnieuw uitnodigen in Duitsland.”

Prof. Dr. Katrin Winkler, Kempten University of Applied Sciences



Een gevoel van voldoening

Alle Bayard professionals delen de wil om dingen gedaan te krijgen. Keer op keer zijn 
onze klanten blij met de resultaten die onze mensen dankzij hun inzet en passie behalen. 
We zijn er ons echter bewust van dat resultaten niet alles betekenen. Van alle feedback 
die we ontvangen, is het belangrijkste voor ons dat klanten ons waarderen als mensen, 
dat het hen plezier doet om ons in de buurt te hebben.

Een uniek model

Bij Bayard werken we uitsluitend met zelfstandige professionals die we kennen en die 
onze waarden en kwaliteitsnormen delen. In de loop der jaren heeft dit principe ons heel 
wat excellente mensen gebracht. Ons bedrijfsmodel waarbij we enkel mensen die we 
kennen en waarmee we samen werkten, aanvaarden als Associate, kan beperkend lijken, 
maar het zorgt voor een klanttevredenheid waar we zeer trots op zijn.

We kiezen ervoor om enkel met zelfstandige professionals te werken omdat we mensen 
willen aantrekken met ondernemersgeest, mensen die bereid zijn om vrijwillig afstand te 
doen van de zekerheid van een vaste baan. We doen dit omdat we weten dat de beste re-
sultaten ontstaan wanneer onze Associates en Partners erin slagen om met onze klanten 
mee te denken en met hen en in hun teams samen te werken.

“De slogan van Bayard ‘Making a difference at work and in the community’ zien we 
terug in het werk dat ze doen. Ik heb dit van nabij meegemaakt, niet alleen toen we 

Bayard professionals in dienst namen voor een aantal projecten in ons hoofdkwartier 
in Duitsland, maar ook toen ze voor ons een klassiek muziekconcert organiseerden in 

Brussel in het kader van hun mooie initiatief ‘Young Belgian Talent’.”

Axel Steiger, CEO, Bayer Benelux



www.BayardPartnership.com 


