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Samen met haar zus Alette Bastiaanse startte Cyrille in 2011 op een zolderkamertje hun bedrijf 
WeKnowPeople. Een naam waarvan je kan zeggen: “Zo, maak dat maar eens waar aan je 
opdrachtgever”…..  
 
Bij ons bezoek aan haar kantoor in de voormalige Union chocoladefabriek kregen we de indruk dat ze 
daar ook alles aan doet. Ze vertelde ons dat ze net terug was van een ski-weekend. Op de terugreis in 
het vliegtuig werden haar medepassagiers gezellig uitgehoord en toegevoegd aan haar professionele 
kandidatenbestand.  
 
We Know People is een recruitmentbureau, waar contacten met kandidaten en opdrachtgevers van 
levensbelang zijn. Cyrille gaat niet voor iedereen: er moet een match zijn, anders begint ze er niet 
aan. Dat die filosofie succesvol is, blijkt uit het winnen van de FD-Gazelle-Award 2018.  
 
De jury was verrast door de sfeer in de kantoortuin-achtige locatie bij Union. Alle hoogtepunten 
worden ook gevierd met de medewerkers door het luiden van een grote scheepsbel die midden in de 
ruimte hangt. Waarom Cyrille hier staat, en niet haar zus? Ze is ‘waus’ van de stad Haarlem en laat 
zich daarin niet onbetuigd. Ze steunt onder andere de Dakkas en nog enkele andere Haarlemse 
initiatieven, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 
De jury vindt Cyrille een ondernemer 2.0: vol energie en goede ideeën, waar Haarlem en ook 
misschien wel Nederland plezier aan gaat beleven. Een tweede vestiging van WeKnowPeople staat 
op stapel: in Brabant, de provincie waar ze potentie zien. Cyrille is een dynamische en ambitieuze 
ondernemer. De jury vindt Cyrille een geschikte kandidaat voor de Haarlemse Ondernemers Prijs 
2019. 
 
 
Globaal uitgesproken namens de jury door juryvoorzitter Pieter van der Spek tijdens de Finale-avond Haarlemse 
Ondernemers Prijs 2019 op maandag 8 april 2019 in de Lichtfabriek in Haarlem. 

 
 
Contactgegevens 
Organisatie van de Haarlemse Ondernemers Prijs 2019 
www.haarlemseondernemersprijs.nl 
info@haarlemseondernemersprijs.nl 
Contactpersoon: Rob Wieleman  06 46 19 58 28 
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