
Deze rubriek is voor de echte fans van IKT. Mensen die IKT een warm hart toedragen omdat 
ze aantoonbaar goede contacten, kennis en frisse ideeën opdoen. Aan het woord is dit keer 
Marcel Disberg van marketingbureau Yieldis uit Enschede. Net als IKT deelt hij graag kennis.

‘Groot aantal leden 
en enorme value for 
money’

Eigenlijk wilde Marcel architect worden, gebouwen en 

bruggen ontwerpen. Toch koos hij in de jaren tachtig voor 

een studie natuurkunde. Na een switch naar wiskunde 

startte hij met een compagnon softwarebedrijf Innovadis, 

gewoon vanaf een zolderkamertje. Rond 2008 verliet hij 

dit bedrijf, zestig man personeel achter zich latend... Vijf 

jaar later landde hij als eigenaar van Yieldis, na een inter-

nationale tijdschriftenwebshop te hebben gerund.

Wijsheid komt met de jaren

“Bij Innovadis vond ik dat je software moest laten aan-

sluiten op de organisatie en haar processen. En dat je 

100 procent aan de wensen van de klant moest voldoen; 

maatwerk dus”, stelt Marcel. “Nu raad ik bedrijven aan 

zich aan te passen aan de software en te kiezen voor 

standaardoplossingen. Anders kost het je te veel geld.” 

Softwarebedrijven die juist maatwerk maken en dan niet 

weten wat hen uniek maakt, stelt hij gerust: “Kijk naar de 

Golden Circle. Ontdek je kernwaarden, je missie, je visie.” 

Serieus spel

Vooral voor de industrie, hightech en ICT werkt Marcel 

met die Golden Circle. “Deze branches maken heel mooie 

dingen, maar bijna niemand weet dat. Daar wil ik wat aan 

doen. Ze doen namelijk meestal weinig aan marketing 

en hun producten zijn niet zo aantrekkelijk en weinig 

onderscheidend ten opzichte van collega-bedrijven. Via 

een zelfontwikkelde spelmethode laat ik ze dan hun kern-

waarden ontdekken, de ‘why’ van hun bedrijf. Dat levert 

kernwoorden op die voortaan het vertrekpunt vormen bij 

alles wat ze doen.” Grote bedrijven als Koninklijke Ten Cate, 

BOA Group en Braakhuis Metaal maken al gebruik van zijn 

aanpak. 

Gemiste boten en robots

De Yieldis-eigenaar is al jaren lid van IKT en vindt daar 

precies de bedrijven die bij hem passen. Wat hem hier ver-

der zo aanspreekt? “Het grote ledenaantal en de enorme 

value for money via heel veel bijeenkomsten en extra’s. 

Kom je wat leren of kom je voor je netwerk? Beide vind je 

hier. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is aanwezig 

zijn en niet alleen komen halen.” Vanuit die gedachte deelt 

hij ook zelf graag inzichten. “Dankzij onder meer artificial 

intelligence en robotisering ontstaan er nieuwe industrieën 

en nemen andere af. In de industrie moet je dus op zoek 

naar nieuwe klanten. Maar als je hiervoor niet serieus aan 

marketing doet, mis je de boot!” 

Dikke sigaar verdwenen

Zoals bedrijven moeten veranderen, verandert Marcel zelf 

ook. “Jaren geleden trof je me met vakantie aan op een va-

kantiebed met een glas wijn en een dikke sigaar. Nu sport 

ik liever. Hierdoor heb ik meer ruimte om te denken en ook 

nog minder last van mijn rug.” Ook andere ondernemers 

raadt hij aan meer te sporten. “Zo zorg je beter voor jezelf 

en dat werkt door in je bedrijf.”

Marcel Disberg van Marketingbureau Yieldis:
“Ik sport nu. Hierdoor heb ik meer ruimte om te 
denken én minder last van mijn rug.”

‘ Via een zelfontwikkelde 
spelmethode laat ik mensen 

hun kernwaarden ontdekken, 
de ‘why’ van hun bedrijf.’
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IKT AMBASSADEUR: Een ambassadeur is iemand met een bijzondere affiniteit tot IKT. 
Mensen die IKT in hun hart hebben gesloten omdat ze aantoonbaar goede contacten, 
kennis en frisse ideeën opdoen. Echte fans dus! Het zijn die mensen die we hier graag 
aan het woord laten. 

DE AMBASSADEUR!DE AMBASSADEUR!

Een industrieel bedrijf produceerde 

onderdelen die collega’s ook maak-

ten. Tijdens het ‘kaartspel’ van Yiel-

dis kwam esthetiek als een van de 

kernwaarden bovendrijven. “Het be-

drijf praatte over zijn producten bijna 

als over kunst. Met ‘esthetiek’ zijn de 

medewerkers geen gewone produc-

tiemensen meer, maar kunstenaars. 

En trekt het bedrijf klanten die een 

mooi geslepen product belangrijk 

vinden.” 
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