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RELATIEPROBLEMEN
‘With so many things coming back in style, I can’t wait 
till loyalty and morals become a trend again’

Fake news dat voor waar wordt aangenomen, en politici die door het hardst te 

schreeuwen het gelijk aan hun kant krijgen. Is dit een nieuwe norm aan het 

worden in onze samenleving? Dat als je er maar met een gestrekt been ingaat 

en je knoeperhard opstelt, je wel voor elkaar krijgt wat je wilt bereiken?

Misschien ligt het aan de drukte van het seizoen maar het lijkt net of er iets 

aan het veranderen is in de communicatie en manier van samenwerken tus-

sen partijen. Het valt me op dat er steeds meer geredeneerd wordt vanuit eigen 

inzichten in plaats van te luisteren naar elkaars standpunten en met elkaar tot 

een goed resultaat te komen.

Korting
Enkele weken geleden kregen we - het evenement was met een 9,2 beoordeeld 

door de gasten - in de evaluatie te horen dat voor aanvang niet alles klaarstond 

zoals afgesproken en dat een ruimte nogal muffig rook. Dat mag natuurlijk niet 

gebeuren. Gelukkig konden we de ruimte op tijd ombouwen en de geur ver-

bloemen door snel geursticks te halen in de nabijgelegen supermarkt. So far so 

good, maar wat schetst onze verbazing; de opdrachtgever eist een korting. 

Een lastige situatie want het product is geleverd zoals afgesproken en gasten 

waren erg enthousiast. Dus ook al waren er wat opstartproblemen, is een kor-

ting dan reëel? Uiteindelijk besloten we als geste en voor de instandhouding 

van de relatie 15% korting te geven. De reactie verbaasde ons:  ‘Belachelijk, het 

had minimaal 50% moeten zijn en ik kom nooit meer bij jullie terug’. Daar ston-

den we dan met onze bek vol tanden, alle marge weg en ook nog een relatie 

naar de knoppen. 

Zo zijn er nog legio voorbeelden van agressieve communicatie en weinig lo-

yaliteit. Doordat we meerdere bijzondere locaties exploiteren en ook de nodige 

interim opdrachten uitvoeren komen we nogal wat tegen. Aannemers die hun 

prijzen met 30% verhogen, opdrachtgevers die vinden dat ze definitieve boe-

kingen kosteloos vier weken van tevoren mogen annuleren, grote bedrijven 

die geen aanbetalingen willen doen, gedoe over de betaling na tegenvallende 

nacalculaties. Eigenlijk kijken we nergens meer van op. 

Zelfreflectie
Zoals jullie van ons gewend zijn, kijken we heel kritisch naar ons eigen functi-

oneren. Wat hadden wij anders moeten doen? Waar zit het onbegrip? Altijd zijn 

we in beweging als dienstverlener om na een klacht samen tot een oplossing te 

komen en vooruit te kijken naar volgende opdrachten. Maar waar ligt de grens? 

Wat gebeurt er als wij ineens onze prijzen radicaal verhogen of de deur dicht 

houden als er niet is aanbetaald en er 200 gasten de dupe zijn?.  

Wij rechten onze rug, natuurlijk. Ook al kookt Nederland een beetje over. Wij 

blijven ons inzetten om het verschil te maken en waarde toe te voegen. Wat 

goed is komt vanzelf bovendrijven en door wrijving ontstaat er glans. En die 

gestrekte benen, die zorgen uiteindelijk alleen maar voor blessures. 
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