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"EEN STABIEL EN FINANCIEEL
GEZOND BEDRIJF IS VOOR

ONS GOUD WAARD"

Veel vraag en (te) weinig aanbod. 
ZZP’ers en concullega’s, die soms bizarre
tarieven vragen.
Sollicitanten, die exorbitant hoge salarissen
vragen.
Grote organisaties, die ICT-ers in grote getalen
binnenhalen met bijzondere
wervingscampagnes.

Gekte binnen de detacheringsmarkt. We zitten er
middenin! 

Zoals altijd, wanneer het economisch goed gaat in
onze branche, kom je de gekste dingen tegen. Ik
raak er denk ik nooit aan gewend, ondanks het
feit dat ik al bijna 30 jaar werkzaam ben binnen de
ICT, waarvan bijna 20 jaar bij IeTee. Mijn collega’s
en ik zijn toch meer van de stelling: “Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg!”

Want er komt altijd weer een moment, waarop
het economisch weer wat minder gaat en onze
branche hard wordt getroffen. Daar kun je de klok
bijna op gelijk zetten. Dan komen we weer in een
situatie terecht, waarbij ICT-ers bij hun werkgever
op de bank zitten, ZZP’ers alles uit de kast moeten
halen voor een nieuwe opdracht tegen een
redelijk tarief en er mensen zonder pardon
massaal worden ontslagen.

Veel van mijn collega’s werken al meer dan 10, en
zelfs meer dan 15 jaar, bij ons. En dat is niet voor
niets. Dat heeft aan de ene kant uiteraard te
maken met de uitdagende werkzaamheden bij
onze, ook vaak al jarenlang trouwe, klanten. Maar
wat voor het gros van mijn collega’s nog veel
belangrijker is, is dat ze bij een financieel gezond
bedrijf werken. Iedereen heeft een keurig salaris,
een mooie zelfgekozen leaseauto,  een goede
pensioenregeling en altijd de mogelijkheid om de
certificeringen op peil te houden. 

Nog nooit, in de bijna 20 jaar dat ik nu bij IeTee
werk, heeft iemand één dag te laat zijn salaris
ontvangen en hetzelfde geldt voor het
vakantiegeld. We zijn er ook trots op, dat we de
gehele coronaperiode door zijn gekomen, zonder
ook maar één euro steun van de overheid. En in al
die jaren hebben we nog nooit iemand
gedwongen ontslagen, vanwege economische
redenen. Dat geeft onze collega’s rust en
zekerheid.

Wij doen dus niet mee aan de gekte, want die rust
en zekerheid die we onze collega’s kunnen bieden,
is ons alles waard. Een stabiel en financieel
gezond bedrijf is voor ons goud waard. Rekening
houden met collega’s is voor ons enorm
belangrijk. Alleen het idee al, om mensen zonder
pardon op straat te zetten als het economisch
minder gaat, druist volledig in tegen onze normen
en waarden.

Deze insteek heeft er voor gezorgd dat we een
stabiele basis hebben, voor zowel onze collega’s
als onze klanten en samenwerkingspartners. En
dat wij onszelf dagelijks gewoon in de spiegel
kunnen aankijken. Slapeloze nachten, die hebben
we in de afgelopen 20 jaar echt wel gehad, maar
onze medewerkers in ieder geval niet en dat geeft
een goed gevoel. 

Dus wij blijven maar gewoon doen,
want dan doen we al gek genoeg! 

Spreekt deze blog je aan en ben je op zoek
naar een nieuwe baan?

Kijk dan eens naar onze vacatures!

https://www.ietee.nl/
https://www.detacherendoejezo.nl/freelancers/
https://www.ietee.nl/team/
https://www.ietee.nl/
https://www.detacherendoejezo.nl/vacatures/

