
-   -

5958 FEBRUARI 2018 - NR.01 - TWENTEVISIE.NLTWENTEVISIE.NL  - NR.01 - FEBRUARI 2018

‘Wieg van de kinderen 
stond op kantoor’

Familiebedrijven – Twente zit er vol mee. En da’s maar goed ook, want zij presteren 
meestal beter. Wat kunnen andere (familie)bedrijven van hen leren? En waar liggen 

de valkuilen? Twee generaties bij Burbach Makelaars vertellen erover en halen 
herinneringen op: vader Wiet (oprichter) en zoon Peter Burbach (huidig eigenaar).
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Wiet Burbarch 75 jaar Peter Burbach 43 jaar

Wat is je oudste herinnering aan het bedrijf?

Mijn alleroudste herinnering is dat ik thuis begon. Daarna dat de 

toenmalige burgemeester van Haaksbergen, Van Agt, in 1993 

mijn nieuwe kantoor aan de Beverstraat opende. Ik was toen-

vijftig en had al sinds 1969 voor makelaarskantoren gewerkt. 

Ik herinner me dat mijn vader een telefoon voor in de auto 

kreeg, zo’n koffer met een draad eraan. Hierdoor was hij beter 

bereikbaar voor klanten. Daarna kreeg ik weinig meer mee, 

omdat ik naar Australië verhuisde.

Wat zijn de belangrijkste kernwaarde(n) voor uw familiebedrijf?

Vertrouwen en eerlijkheid. In ons vak kweek je vertrouwen om 

met mensen bezig te zijn bij de belangrijkste beslissing in hun 

leven. Dat draagt Peter ook over op zijn drie medewerkers.

Mijn vaders kernwaarden vormen de basis. Daarom nam ik 

tijdens de crisis ook tegen de stroom in juist iemand aan om die 

service te blijven bieden die onze klanten van ons verwachten.

Waar vindt of vond u de grootste uitdaging?

Ik vond het soms wel moeilijk om een verkoopopdracht te 

accepteren als mijn integriteit op het spel stond. Als mijn gevoel 

‘nee’ zei, deed ik het niet. Verder ontstond het bedrijf bij mij 

gewoon en liep het vanzelf. Sinds ik de zaak afbouwde, help ik 

nog wel als een oude relatie advies wil of als Peter tegen een 

probleem aanloopt. Maar de veranderingen gaan nu zo snel, 

dat ik ze moeilijk kan bijhouden. 

De golfjes op en neer in de economie gaan nu sneller en hevi-

ger. Wat ben je waard voor wat je doet? In bijna alle branches 

zijn grote veranderingen gaande, maar wat voor mij boven wa-

ter staat, is dat je vooral in jezelf moet blijven geloven. En achter 

je principes moet blijven staan. De grootste uitdaging in de 

huidige markt is daarbij om de consument te blijven overtuigen 

dat een makelaar, of het nu om aankoop of verkoop gaat, 100 

procent toegevoegde waarde heeft

Doet u dingen anders dan de vorige/volgende generatie?

In mijn tijd wachtte ik bij de telefoon tot iemand belde voor de 

verkoop van een huis. En je plaatste twee tot drie foto’s. Nu heb 

je veel meer foto’s nodig. En als ik zie hoe Peter nu zakendoet, 

hoe hij schakelt tussen belangen van partijen en snel de op-

lossing ziet, daar heb ik veel respect voor. Ik had daar meer tijd 

voor nodig.

Ik treed meer op de voorgrond, netwerk meer en ben altijd be-

reikbaar. Toen een koper bijvoorbeeld wilde weten hoe lawaaiig 

een nabijgelegen supermarkt was, deed ik ’s morgens om vijf 

uur tijdens bevoorrading de bezichtiging. Daarnaast merk ik dat 

de volgende generatie al weer verder is met internetapplicaties 

en data. Wij zijn druk bezig om deze kennis in huis te halen. 

Wellicht dat we dit collegiaal oppakken met verschillende make-

laarskantoren. 

Hebt u tot slot een boodschap voor ondernemers?

De wisseling in de top bij bedrijven gaat erg snel. Hierdoor mis 

je de continuïteit en – uiteindelijk – de boot. Hou dus je mensen 

binnenboord. Dat is beter voor de langere termijn. 

Blijf bij jezelf en hou je eigen waarde vast, juist ook bij verande-

ring. Omarm verder de verandering en pas die toe op de beste 

manier die bij je bedrijf past.
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