
Ziet grote kansen dankzij…

“In de telemarketing valt veel winst te behalen door te automati-

seren en alles in de cloud te doen. Hierdoor hebben onze klanten 

geen dure telefooninstallatie nodig, mailen we namens hen en 

plannen we afspraken namens hen in.”

Opvallendste zet?

“De grote pooltafel middenin het bedrijf. Ik geloof dat klanten 

beter worden geholpen als medewerkers beter en duurzamer 

werken. Daarom laten we ze tijdens hun werk ontspannen met de 

pooltafel. Bang dat ze de hele dag gaan poolen, ben ik niet. Dat 

zie je zo in de resultaten. En zie ik góede resultaten van iemand 

die voor die tijd een uur poolde, dan nodig ik hem uit wéér te 

poolen.”

Guus’ gouden tips

• Geef medewerkers onbeperkt vakantiedagen.

•  Klanten komen nu via allerlei kanten binnen, zoals de site. 

Richt je bedrijf hierop in; maak de accountmanager, die vroe-

ger vooral moest ‘jagen’, dus nu belangrijk als de klant al via 

een andere kant binnenkomt.

•  Leer de vólgende generatie werken met Slack, een chatkanaal 

dat interne mails overbodig maakt. 

Toekomstvoorspellingen

“Over vijf jaar willen we het bekendste of in ieder geval het leukste 

schoonmaakbedrijf van Twente zijn. Ik kijk goed wat daarvoor 

nodig is, want door groei van het aantal thuiswerkers lopen de 

kantoorpanden leeg. Voor andere branches zie ik echt problemen: 

over tien tot twintig jaar zijn alle transportbedrijven weg.” 

Opvallendste zet?

“Toen ik in 2008 in de zaak kwam, wilde ik allerlei zaken veran-

deren. Op de middelbare school leerde ik namelijk dat Darwin zei: 

‘Niet de sterkste, slimste of snelste overleeft, maar degene die 

zich het beste kan aanpassen. Daarom zette ik onder meer alle 

klantinfo in de cloud.”

Fabians gouden tips

•   De meeste bestuurders zijn 40+; betrek er meer jongeren bij 

en zet ook stagiaires bij het managementoverleg.

•  Stuur meer op geluk en plezier, minder op carrière en geld. 

•   Betrek je mensen meer bij waar je mee bezig bent en geef ze 

het gevoel dat ze gewaardeerd worden. 

 

Clash tussen jonge en 
oude(re) ondernemers

Eigenaar van:   SalesHelden

Branche:   telemarketing

Eigenaar sinds:  oprichting 2014

Medewerkers:  10

Bijzonderheden:

• Jongste ondernemer binnen IKT

• Genomineerd voor Sprout 25 onder de 25 jaar.

Eigenaar van:   Solide Facilitaire Diensten

Branche:  schoonmaaksector

Eigenaar sinds:  overname familiebedrijf 2015 

Medewerkers:  + 150

Bijzonderheden:

•  Wilde profvoetballer worden, maar moest door 

blessures stoppen.

• Motto: glimlachend aan het werk

GUUS VERBEEK (23)FABIAN PERIK (33)

Tips van publiek voor jongere generaties 

• Zorg voor respect én balans in leeftijd.

• Probeer van elkaar te leren, niet elkaar te overtuigen.

•  Als je automatisering voorop zet, is binding met je 

klanten ver te zoeken.
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Hoe kunnen de oude en nieuwe generatie ondernemers van elkaar leren? Vanuit 

dat idee hield Kring Almelo van IKT onlangs een prikkelende bijeenkomst in het 

Theaterhotel Almelo. Met als sprekers de jonge ondernemers Guus Verbeek en Fabian 

Perik. Het resultaat? Scherpe stellingen en verrassende visies. 
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