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"DIT WAS DE START
VAN MIJN NIEUWE

CARRIÈRE."

Mijn naam is Henny, a.i. IT-Manager, Project Manager
en Service Manager. Ik heb ruim 21 jaar bij Royal IHC
in Kinderdijk gewerkt. Ik had altijd al het idee om ooit
eens ZZP'er te worden, maar omdat ik het zo goed
had bij mijn werkgever heb ik in het verleden die stap
nooit genomen. 

Mede door de Coronapandemie in 2020, het
thuiswerken én de diverse veranderingen bij Royal
IHC vielen meerdere puzzelstukjes op z'n plek. Ik heb
toen besloten om de stap te zetten en voor mezelf te
beginnen als ZZP'er.

"Dit was de start van mijn nieuwe carrière."

Ik ben heel blij met de keuze die ik heb gemaakt. Ik
richt mij vooral op interim opdrachten als IT-manager
en Projectmanager, maar ook als Service Delivery
Manager en Programmamanager. Deze rollen komen
vaak ook samen binnen een project en zorgen ervoor
dat ik breed inzetbaar ben.

Tijdens mijn dienstverband bij Royal IHC kwam ik in
2017 in contact met IeTee. Toen vond ik het al heel
prettig om met hen samen te werken. De reden dat
ik nu samenwerk met IeTee People Solutions is
eigenlijk heel simpel. Het is een no-nonsense bedrijf,
ze zijn eerlijk, recht voor zijn raap, informeel en
bovenal hulpvaardig.

Hun toegevoegde waarde voor mij als ZZP'er is dat ik
volledig word ontzorgd. Zij pakken alle commerciële
activiteiten voor mij op. Ik vind het vooral belangrijk
dat ze mij op alle vlakken ondersteunen en ik me
alleen hoef te focussen op de uitvoering van mijn
opdracht. Of het nu gaat om het bijwerken van mijn
profiel, contractuele afspraken met een klant of het
zoeken naar een nieuwe, passende opdracht,
Monique en Judith regelen het allemaal voor me. We
spreken elkaar regelmatig en ze staan altijd voor me
klaar.

Mijn relatie met IeTee is uitermate goed. We kunnen
alles tegen elkaar zeggen en er is wederzijds
vertrouwen. We werken samen aan hetzelfde doel.
We ontzorgen klanten. Ik vanuit mijn kennis en
expertise en zij op alle andere vlakken.

"Jullie zitten goed in de wedstrijd en pakken
alles goed op."

IeTee People Solutions is geen club die je zomaar
een opdracht geeft en zegt succes ermee. Ze
bereiden je voor op gesprekken, zoeken een
opdracht die echt bij je past en doen dat altijd in
overleg. Dat zorgt ervoor dat zij de opdracht
binnenslepen, maar ik ook!

https://www.detacherendoejezo.nl/

