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"MIJN ANTWOORD
IS EN BLIJFT NEE"

Er zijn van die dagen, dat ik denk “Wat is
de etiquette in mijn vakgebied”? Gelukkig
hebben wij in de afgelopen jaren met
een aantal betrouwbare en fijne
samenwerkingspartners goede
afspraken kunnen maken en een band
op kunnen bouwen, waarbij we elkaar
recht in de ogen kunnen kijken en elkaar
blindelings kunnen vertrouwen. Deze
contacten zijn wat mij betreft goud
waard.

Ik ben van het type: open en eerlijk
zaken doen en elkaar ook eens iets
gunnen. We willen immers allemaal een
spreekwoordelijke boterham verdienen.
En eerlijkheid duurt wat mij betreft toch
het langst! In de loop der jaren heb ik er
dan ook bewust voor gekozen om een
aantal mensen en bijhorende bedrijven
buiten spel te zetten. Als je mij of één
van mijn collega’s een kunstje flikt, dan is
het voor mij over en uit.

"Mij niet meer bellen!"  

Die opmerking is wel eens lastig. Zo was
er een aantal jaren geleden een partij
die, tegen alle gemaakte afspraken in,
ons volledig in de kou liet staan om hun
eindklant tevreden te houden. De relatie
met ons, bleek voor hen niets waard.
Aan mijn verzoek, om ons voor
eventuele samenwerking op een later
moment niet meer te bellen, is blijkbaar
lastig tegemoet te komen. Zo om de circa
drie maanden word ik gebeld door weer
een “nieuwe ster” op hun sales of
recruitment afdeling, met de vraag of we
zouden kunnen samenwerken. 

Mijn antwoord is en blijft nee. Helaas lukt
het maar niet om dat vast te leggen in
hun klanten- en relatiedatabase, dat wij
geen zaken meer met hen doen. Of een
meer recent voorbeeld waarbij een
broker, die al jaren dedicated kandidaten
mag leveren aan een overheidsinstelling
ons belt, om te vragen of we hen kunnen
helpen aan een geschikte kandidaat om
een aanvraag voor hun klant in te vullen.
Ze hebben namelijk dringend iemand
nodig en hebben nog geen enkele
kandidaat voor deze rol. 

Wij stellen een geschikte kandidaat voor
en vermelden daarbij op voorhand heel
eerlijk, dat deze kandidaat niet bij ons in
dienst is, maar een ZZP’er is. De
kandidaat wordt voorgesteld, mag op
intake en de eindklant is heel blij met
deze passende kandidaat. Mooi, zou je
denken. Ware het niet dat, na de intake
en de reeds gecommuniceerde
goedkeuring voor plaatsing, er wordt
gemeld dat de broker “even was
vergeten” dat er een schakel tussenuit
moet, omdat de klant ons als extra
schakel niet accepteert. Oh, en
kickbackfees daar doen zij niet aan. Dat
moeten wij maar even zelf met de
freelancer regelen.

Mijn hart is er goed voor, om de
kandidaat terug te trekken uit de
procedure, ware het niet dat deze man
een andere opdracht heeft afgezegd, om
deze voor hem fantastische uitdaging in
te kunnen vullen. De broker heb ik maar
even verteld, dat ze mij niet meer hoeven
te bellen.

Ik vraag me oprecht af, hoe bedrijven
kunnen overleven als ze hun partners
dit soort geintjes flikken. En of de
mensen die er werken, iedere dag met
plezier naar hun werk gaan en voldaan
weer thuiskomen.

Gelukkig zijn dit soort situaties niet aan
de orde van de dag. Het gros van de
dagen is gevuld met contacten met
leuke eindklanten, betrouwbare
concullega’s en fijne collega’s en
freelancers, met wie we een goede band
hebben opgebouwd in de afgelopen
jaren. Dat maakt voor mij (bijna) iedere
werkdag weer tot een feestje. Die paar
dagen per jaar, dat je ergernis hebt
vanwege de “trucen” van een ander, zien
we maar als harde leerschool. 

"In mijn ogen is de 'Etiquette in
Detacheringsland' niet zo heel
ingewikkeld."

· Ben eerlijk
· Ben betrouwbaar
· Ben open en rechtdoorzee
· Help elkaar af en toe ook eens een
handje

Kortom behandel een ander, zoals jezelf
ook behandelt wilt worden. Helemaal
niet moeilijk of ingewikkeld, toch?
Detacheren doe je zó!
Scoor je 4 uit 4? Bel me gerust, als ik je
ergens mee kan helpen. Zo niet? Mij niet
bellen!

https://www.detacherendoejezo.nl/

