
LANG, LANG GELEE. . .
Nee hoor,  dat valt  mee .  doen’r is  geboren in 2018.  Al  hebben
we samen ruim 20 jaar ervaring. Ben je klaar voor een sterk
verhaal met een Rotterdams tintje? Er wordt in gepleurd en
gezeurd.  Gedroomd en doorgestoomd. En de moraal van het
verhaal? Doen is wat we doen. Daar gaan we!

KUIKENTJES
Levi en Marijn – de oprichters van doen’r – vertel len:  “We zi jn
allebei ooit op de administratie gepleurd,  met de boodschap:
‘gaat ’t  maar gewoon doen’ .  Kuikentjes waren we!” Maar na
drie maanden buffelen mocht Marijn al  de afdeling aansturen.
En hij  groeide uiteindeli jk door naar Operationeel Directeur.
Ook Levi groeide snel door.  Naar eigen zeggen heeft hi j  vooral
veel domme dingen gezegd en gedaan: “Zo leer je het snelst!
Gewoon beginnen en doen.”
In hun glansri jke detachering- en recruitmentcarrière l iepen
ze echter tegen steeds meer dingen aan…

EEN BOEKJE OPEN DOEN'R



FRUSTRATIE
Zoals Levi het zegt:
“Binnen de detachering
word je te vaak als nummer
gezien.  Er is  continu gedoe
over contracten en gezeur
over (te weinig) ervaring.
Frustrerend!” Dat moest
anders kunnen, dachten
Levi en Marijn:  “Gewoon
simpel.  Met een focus op
de persoon. En een focus
op het doen.”

WAAROM? DAAROM!
En zo ontstond het idee voor doen’r :  “We wilden starters een kans
geven, ongeacht hun achtergrond. We starten simpelweg bij  het
begin.  Laten mensen ervaring opdoen. En zorgen dat we ze goed
begeleiden, zodat ze kansen kunnen pakken. En ondertussen
vooral veel plezier hebben ti jdens het werk en daarbuiten.”
Klinkt goed toch? Ze moesten al leen nog even starten…

KOFFIE DOEN
Levi en Marijn:  “Wij  kennen het
belang van een groot netwerk.
Zo hebben wij  ook contact
gehouden. Het bleek dat we
allebei hetzelfde idee en
dezelfde droom hadden. Dus
gingen we even bijpraten met
een kop koffie.  Het werd ti jd
om onze krachten te bundelen:
op 1  januari  2018 zi jn we
officieel gestart ,  op 1  februari
2018 is onze eerste doen’r
geplaatst .  Zo doen we dat.



EN DE NAAM DAN?
Zelfs de naam is bi jna tegeli jk ontstaan. ‘Denkers en doeners’
bedacht Mari jn.  ‘Doeners’  zei  Levi .  Die natuurl i jk ook goed
nadenken over wat ze doen. Ti jdens een borrel  op Curaçao nog
even een Rotterdamse tintje toegevoegd en BAM: doen’r!
Wat we doen? Wij  detacheren sl imme aanpakkers die zien en
doen wat nodig is .  En toen ging het snel . .

VAN 1 NAAR 100
“De eerste doen’r startte
na een maand en werkt er
nog steeds.  Nu zi jn we in
vier jaar al  doorgestoomd
naar ruim 100 doen’rs .
Onze auto ’s  zi jn
vernieuwd. We zi jn
verhuisd naar een groter
kantoor met uitzicht op
Centraal Station
Rotterdam. En we hebben
een hechte club doen’rs
die van borrelen en leuke
activiteiten houden. Dus
dat doen we dan maar?”

RODE DRAAD
“doen’r is  gewoon simpel,  zonder gedoe. Gewoon doen, niet
afwachten. We selecteren niet op testen en diploma’s,  maar gaan
voor de echte Rotterdamse mentaliteit .  Aanpakkers die het
voortouw nemen en lef hebben. Je moet mensen wil len helpen.
Net als wij .”

En wat we ook graag doen? Borrelen,  skiën,  sporten, feesten,
kletsen, appeltaart eten. Maar dat was misschien al  duideli jk. . .


