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Betreft: De gedachte achter Pracsens

Beste geïnteresseerde,
Het leveren van tijdelijk leidinggevend en uitvoerend personeel is iets wat Pracsens al
sinds 2002 doet. Tijdelijk personeel kunt u via veel kanalen inhuren, veelal voldoen die.
Toch heeft Pracsens een geheel eigen plek. Ze levert mensen die je misschien niet overal
in je organisatie nodig hebt maar die op bepaalde plekken eigenlijk onmisbaar zijn. Dit op
een geheel eigen manier. Een manier die ik graag even kort wil toelichten.
Leiderschap
Pracsens staat voor Practical Sensible Leadership. Het begint dan ook allemaal bij
leiderschap. Leiderschap bestaat voor ons uit een combinatie van de essentie zien,
verantwoordelijkheid nemen, mogelijkheden zien en dat creatief in actie vertalen. Niet
praten maar doen dus. Daar hoef je dan ook niet perse manager voor te zijn. Overigens,
het is ook weer niet doen om het doen maar net dat doen wat essentieel is. Onze Ps.
Net zoals de “Ps. Ik hou van jou” onder de lange brief alles in één keer duidelijk maakt.
Selectie
Bovenstaande geeft een bepaalde houding, een mentaliteit weer. Iets wat je niet echt uit
een cv kan halen, en maar moeizaam uit een intakegesprek. Het moet zich in de praktijk
bewijzen. Daarom werkt Pracsens ook alleen met mensen die hebben aangetoond de
juiste mentaliteit te hebben. De selectie hierop verloopt in twee stappen. We gaan als
eerste af op aanbevelingen. Mensen die zijn aanbevolen zetten we onder voorbehoud in.
Pas na een bewezen goed uitgevoerde opdracht maakt iemand volledig onderdeel uit van
Pracsens. Wat ‘goed uitgevoerd’ hierbij betekent bepaalt de opdrachtgever samen met
ons. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die tevreden moet zijn met het resultaat.
Het licentiemodel
Een dergelijk strenge selectie brengt bepaalde dingen met zich mee. De opdrachtgever
kan uitgaan van de juiste inzet en match. De tijdelijke medewerker of leidinggevende
weet dat de keuze heeft plaatsgevonden op punten die anders moeilijk zichtbaar te
maken zijn. Zelfstandig is er daar één van. Het komt steeds vaker voor dat mensen
werkzaam zijn als zelfstandige. Ook die willen we graag bij Pracsens betrekken. Vandaar
dat Pracsens werkt met een licentiemodel. Zelfstandigen die aan eisen voldoen draaien
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volledig mee binnen Pracsens. Zonder dat dit veel extra kosten met zich meebrengt in de
vorm van opslagen of dergelijke. Het helpt ons namelijk ook onze vaste kern klein te
houden. Iets waardoor we niet gedwongen worden concessies te doen en misschien
iemand ‘moeten’ verkopen met een niet perfecte match. Alleen omdat hij of zij anders
geen opdracht heeft en dus geld kost.
Geld
Nu we het toch over geld hebben, u betaalt voor de diensten die u afneemt, niet meer.
Zetten we bijvoorbeeld een licentiehouder in dan betaalt de opdrachtgever een (laag)
vast bedrag en doet daarna rechtstreeks zaken. Tegen het directe tarief, dus zonder
opslag. Wil een opdrachtgever voor één of meerdere licentiehouders de facturen via ons
laten lopen dan rekenen we hiervoor een vast bedrag per factuur. Zo werkt het bij alle
diensten. Ook licentiehouders betalen een vast bedrag voor de diensten die we leveren.
Kennis en kunde
Naast de hiervoor genoemde ondersteuning mogen de licentiehouders en opdrachtgevers
meer van ons verwachten. Ook inhoudelijke ondersteuning vinden we essentieel. En dan
hebben we het niet over presentatieavonden waarvan je aan het einde denkt had mij de
hand-out maar gemaild. Nee, veel meer in één op één sparren en gesprekken in kleine
groepen met mensen die echt een passie hebben voor een bepaalt onderwerp. Die daar
boeiend een gesprek over kunnen aangaan. Net als wij over leiderschap. Iets wat zich
uit in onze workshop “Leiderschap, wat doen we nu?”. Een workshop waar u veel aan
kunt hebben. Meer erover vindt u in de betreffende brochure.
Het is natuurlijk een beperkt beeld maar u bent het er denk ik wel mee eens dat we een
eigen invulling van zaken hebben. Nou vinden we het niet eens zo heel leuk om daar
uitgebreid over te praten. “Van praten komen geen kindjes” zeggen we wel eens. Liever
zijn we gewoon bezig. Voor u? Waarom ook niet. Interesse? Bel of mail dan maar even.
We zijn benieuwd naar uw specifieke situatie en wie weet waar het nog toe leidt.
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Het gaat ergens toe leiden!

