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"WE KUNNEN ELKAAR
VERTROUWEN"

Al vier jaar is Paardekooper een tevreden
klant van IeTee. Paardekooper is een bedrijf
dat zich bezig houdt met
verpakkingsmaterialen en is in de loop der
jaren uitgegroeid tot één van de grootste
spelers op de verpakkingsmarkt. Wij gingen
even langs bij het kantoor in Oud-Beijerland
voor een gesprek met Ronald om onze
samenwerking te evalueren. Ronald is de
Group Manager ICT bij Paardekooper, die
graag iets meer wilde vertellen over hoe hij
tegen onze samenwerking aankijkt. 

Ik werk nu iets langer dan een jaar bij
Paardekooper en in deze tijd is de
samenwerking tussen ons en IeTee altijd goed
gelopen. Wat ik fijn vind is dat niet alles draait
om geld verdienen, maar jullie ook veel werk
stoppen in de relatie die we hebben. Het is
een echt partnership, waarin goed naar elkaar
wordt geluisterd en altijd naar oplossingen
wordt gezocht. Dit is dan ook de manier
waarop ik het liefst samenwerk. 

 

Als er "stront aan de knikker" is, dan wordt er
meegekeken hoe we het probleem het beste
kunnen oplossen. Er wordt goed rekening
gehouden met elkaar en besproken of
bijvoorbeeld de werkdruk nog acceptabel is
voor de collega’s. Het is hierbij dan ook geven
en nemen en daarvoor moet je elkaar wel
kunnen vertrouwen. En daar kunnen we van
spreken! Voor mij is het niet alleen een
contract waar je aan moet voldoen, maar we
werken samen om een zo goed mogelijk
resultaat te bereiken voor beide partijen. 

"Het is een echt partnership, omdat er goed
naar elkaar wordt geluisterd en altijd naar
oplossingen wordt gezocht"

Het ontzorgen doen jullie heel goed. Als ik bij
Monique aanklop met een vraag, geeft ze de
volle 100% om ons te helpen. Ik heb er altijd
het vertrouwen in dat het goedkomt en dat is
een fijn gevoel. 

https://www.detacherendoejezo.nl/

