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JUBILEUM
14 jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met TKB via Ajax 
Brandbeveiliging, het huidige Chubb waar ik toen voor werkte. Als klant 
van TKB was ik onder de indruk van het niveau van de mensen en de 
betrokkenheid die zij toonden. Mijn vriendin zei toen, mijn enthousiaste 
verhalen aanhorende:  “Jij past wel bij TKB…...” Op dat moment was ik 
met hele andere dingen bezig, maar ik denk dat er toen wel een zaadje is 
geplant.

En ja. Vier jaar later was ik aangesteld als Algemeen Direc-

teur van TKB. De combinatie van de focus op kwaliteit en 

de uitstraling van de mensen, sprak mij aan. En spreekt mij 

tot op de dag van vandaag nog altijd aan. Mensen met het 

TKB-gevoel: die met enthousiasme zich maximaal inzetten 

voor de klant en ons bedrijf, dag in dag uit.

Trots ben ik dan ook op het 30-jarige bestaan van TKB. 

We zijn veranderd en verder ontwikkeld, we hebben inno-

vaties doorgevoerd en geanticipeerd op maatschappelijk 

ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd hebben we de energie 

behouden die ons vormt en die ons met elkaar verbindt. 

Mijn doel is om het goede van de organisatie te bewaren en 

TKB verder te begeleiden in nieuwe tijden. Waarbij continu 

verbeteren en blijvend vernieuwen op onze radar blijven 

staan. 

Continu verbeteren 
en blijvend 

vernieuwen blijven 
op onze radar

staan. 
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Verheugd ben ik over ons eerste 

TKB Magazine. TKB oprichter Tom  

Pasterkamp neemt ons in vogel-

vlucht mee van het ontstaan van TKB 

30 jaar geleden naar vandaag de dag. 

Onze groei en ontwikkeling door de 

jaren heen, zowel in fysieke zin - de  

verschillende locaties waarin we 

hebben gewerkt - als de stap naar 

volwassenheid die we met elkaar ge-

maakt hebben.

Nieuwe tijden en inzichten vragen om 

een andere aanpak om je doel te be-

reiken. Onze samenwerkingspartner 

Unigarant deelt deze visie en vertelt 

ook over het menselijke incasseren.

En die betrokkenheid, de oprechte 

interesse in elkaar als mens, loopt als 

een rode draad door onze organisatie 

heen. Vandaar dat we in de diverse 

rubrieken van dit magazine wat meer 

van onze mensen laten zien, zoals 

de passie van Ria Schuuring en Jord 

Koning en hét moment van Kirsten 

Blonk.

Ook kijken wij met belangstelling naar 

nieuwe lichtingen potentiële TKB’ers. We 

benaderen studenten en pas afgestu-

deerden via social media-campagnes 

en laten hen kennismaken met ons vak 

via ons Traineeship Credit Manager.

Ik hoop dat je met net zo veel plezier 

dit magazine leest als dat wij hadden 

toen wij het maakten.

Rutger van Oosten

En die betrokkenheid, 
de oprechte interesse in 

elkaar als mens, loopt als 
een rode draad door onze 

organisatie heen.
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UNIGARANT
VERTELT
Maatschappelijke betrokkenheid en innovatieve ontwikkelingen

Bij Unigarant staat de klant voorop! En dat merk je niet alleen aan de klantgericht dienstver-
lening, waarbij Unigarant haar klanten helpt bij het kiezen van de verzekering die het beste bij 
hen past. Ook het feit dat zij haar klanten op verschillende momenten uitnodigt feedback te 
geven, geeft aan dat Unigarant haar dienstverlening zo klantgericht mogelijk insteekt. Sinds
8 jaar werkt Unigarant samen met TKB. Hoe ervaart Gerard Meijer (Teamleider Debiteurenbe-
heer) deze samenwerking? En wat is het belangrijkste voor Gerard bij het leveren van goede 
dienstverlening?

Gerard Meijer - Teamleider Debiteurenbeheer – zal op 5 april 2019 maar liefst 25 jaar in dienst zijn bij Unigarant. Gerard 

licht toe: “Unigarant is een uitstekende werkgever die mij na al die jaren nog steeds weet te boeien door de vernieuwende 

ontwikkelingen en interessante projecten. En niet in de laatste plaats dankzij de menselijke kant van het bedrijf: de inves-

teringen die zij maakt in de mensen. Dat geeft een goed gevoel. Ik ben begonnen op de financiële afdeling en kreeg daarna 

de kans mijn commerciële vaardigheden verder te ontplooien. In mijn huidige functie stuur ik een team van 9 personen 

aan, waarbij ik verantwoordelijk ben voor een goedlopende debiteuren- en tussenpersonen-administratie.”

VERNIEUWINGEN
“In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd in de maat- 

schappij, wat haar weerslag heeft op de verzekeringswe-

reld. Unigarant in het algemeen - en onze afdeling speci-

fiek - heeft zich daarin op veel vlakken mee ontwikkeld en 

aanpassingen doorgevoerd. Segmentatie en digitalisering 

spelen daar een belangrijke rol in. Door segmentatie 

WIE IS UNIGARANT?
Unigarant is gespecialiseerd in verzekeringen voor voertuigen (mobiliteit), vakantie en  
vrije tijd. Zij zijn daarbij zelfs marktleider in verzekeringen voor fietsen en bromfietsen. Het  
bedrijf is onderdeel van de ANWB en verkoopt ook verzekeringen namens de ANWB.  Het 
doel van de dienstverlening van Unigarant is om consumenten bij schade snel weer het 
zorgeloze gevoel terug te geven. Dit klantgerichte uitgangspunt stelt Unigarant in staat ook 
in de toekomst een vooraanstaande speler te zijn in de snel veranderende verzekeringsmarkt.

binnen onze doelgroepen aan te brengen, kunnen we veel  

klantgerichter zijn. We hebben goed nagedacht over onze  

tone of voice  naar onze klanten toe en welke informatie 

je hoe en wanneer deelt. En we hebben begrijpelijke taal  

ingevoerd, want verzekeringsjargon toepassen in mails  

bestemd voor onze klanten bijvoorbeeld, is natuurlijk niet 

heel klantgericht en effectief.”
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Gerard Meijer bij de balie van het hoofdkantoor van 
Unigarant in Hoogeveen.

“Een partij die snapt 
dat je met de tijd 
mee moet gaan 

qua maatschappelijke 
en digitale

ontwikkelingen.”

DIGITALISERING
“Daarnaast hebben we veel processen  
gedigitaliseerd met het oog op het bereiken van 
maximale klantbeleving. We hebben goed naar 
onze betaalmethoden gekeken en onderzocht 
of onze klanten liever via de post of via de mail  
contact willen hebben. Om het de klanten 
makkelijker te maken versturen we iDeal- 
betaallinkjes via een sms en we laten  
voiceberichten achter. En onze klanten waarde-
ren deze service: we krijgen positieve reacties 
van mensen die bijvoorbeeld op vakantie zijn,  
aangezien ze ook vanaf de camping bericht  
ontvangen en uitstel aan kunnen vragen. Op 
die manier komen ze niet voor vervelende  
verrassingen te staan als ze thuiskomen 
van vakantie. Of ze regelen via een sms hun  
reisverzekering vanaf de vakantiebestemming. 
En in het gehele proces kunnen klanten altijd  
contact met een van onze medewerkers  
opnemen, mochten zij persoonlijk contact  
willen hebben. Die behoefte zien wij vooral bij  
ouderen regelmatig terug. De focus ligt in dit  
digitaliseringsproces momenteel vooral op 
de ontwikkeling van Mijn ANWB. Na het inlog-
gen kunnen leden hun gegevens inzien in deze  
ledenpagina en wijzigen wanneer zij willen. Ook 
komen alle facturen en aanmaningen op een plek 
in het systeem. Heel klantvriendelijk.”



8 TKB MAGAZINE

“Vooral jongere 
doelgroepen vinden 

het prettig dat 
zij via beeld 

benaderd worden 
en zelf kunnen 

beslissen wanneer 
zij de betaling 
verrichten.”

PARTNERSCHAP
“Inmiddels hebben we als organisaties veel met elkaar 
meegemaakt. TKB denkt in alle trajecten met ons mee: 
wat is het beste voor onze klanten en daarmee voor onze  
organisatie? En dat is ook wat de samenwerking  
kenmerkt: over en weer geven we elkaar adviezen. We  
hebben een partnerschap ontwikkeld. In de afgelopen 
tijd hebben we bijvoorbeeld stappen gemaakt op het  
gebied van het benaderen van klanten. Want wat werkt het  
beste in deze specifieke tijd, met welk middel en voor welke  
doelgroep? De interactieve video die TKB ontwikkeld heeft 
om onze klanten op hun betalingsachterstand te wijzen, is 
daar een mooi voorbeeld van. Vooral jongere doelgroepen 
vinden het prettig dat zij via beeld benaderd worden en zelf 
kunnen beslissen wanneer zij de betaling verrichten.”

SAMENWERKING
“Toen wij ruim 8 jaar geleden op zoek gingen naar een 
credit managementpartner was het zakendoen vanuit de  
menselijke factor voor ons een voorwaarde. En een partij die 
snapt dat je met de tijd mee moet gaan qua maatschappelijke 
en digitale ontwikkelingen. Dat is voor ons heel belangrijk.  
Na een traject, waarin we meerdere partijen hebben  
uitgenodigd, viel TKB direct op dankzij haar nuchtere  
houding en no-nonsense-mentaliteit. Precies hoe wij bij 
Unigarant te werk gaan. Om die reden is TKB de vaste  
partner op het gebied van credit management geworden.”
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VERLENGSTUK
“En die invulling van dat maatschappelijke stuk is  
belangrijk voor onze organisatie. In veel gevallen kunnen 
klachten namelijk opgelost worden door het gesprek met de  
debiteuren aan te gaan. Begrip hebben voor de klanten 
en samen een oplossing vinden. Voor Unigarant is dit een  
belangrijk aandachtsgebied dat een grote bijdrage levert 
aan onze hoge klanttevredenheid. Want TKB is tenslotte 
een verlengstuk van onze organisatie, dus het is essentieel 
dat de wijze van handelen en communiceren goed bij onze  
cultuur aansluiten.“

FIETSCLASSIC
“Het feit dat TKB van oorsprong een familiebedrijf is, is voelbaar in het contact met de mensen. Het contact voelt vertrouwd 
en de interesse is oprecht. En zo zit ik er echt ook in: we maken met elkaar een investering voor een langere periode en 
het is fijn als je ook persoonlijke aspecten van elkaars leven weet. Zo weet ik inmiddels wel hoe mijn contactpersonen 
in elkaar zitten, je kent iemand hobby’s en je weet hoe het met de kinderen gaat. Dat geeft een vertrouwd gevoel. En 
daarnaast deel ik ook een passie met Rutger, de directeur van TKB. Vanaf het begin af aan, dat TKB aan de Dam-tot-Dam 
Fietsclassic met een team deelneemt, heb ik meegedaan. Een erg leuke wielertocht, je fietst door de mooiste stukjes van 
Amsterdam en omliggende plaatsten. Dit jaar was dat eind september, in de stromende regen, maar dat maakte niets uit. 
Echt een aanrader!”

MENSELIJK INCASSEREN
“En naast deze innovatieve ontwikkelingen geeft TKB - op 
een wijze die past bij Unigarant - invulling aan het maat- 
schappelijke-sociale deel van ons vak. Want wat doe je 
met mensen die de achterstand simpelweg niet kunnen  
betalen? Kijk maar eens naar jongeren, voor hen is het 
steeds eenvoudiger om op rekening te kopen. En dus  
gemakkelijk om schulden te maken. TKB voert een beleid 
uit van ‘menselijk incasseren’ waardoor er goed naar de  
klanten geluisterd wordt: meeveren met de klanten die 
wel willen betalen, maar het nu even niet kunnen. Op een 
pro-actieve wijze oplossingen aandragen die werken voor 
onze klanten en daarbij tegelijkertijd het werkproces  
verbeteren. En daarbij steeds meer de focus leggen op de 
voorkant, werken aan de bewustwording van mensen.”
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Wat doen TKB’ers het liefst in hun  
vrije tijd? En waarom?

Ria Schuuring en Jord Koning 
vertellen hier graag over.

Ria Schuuring neemt 
in dit jubileumnummer 
de aftrap. Nagenoeg 
vanaf de oprichting is zij  
verbonden aan TKB, in 
verschillende rollen: 
acquisitie en klantcontact 
vanuit Sales, het beheren 
van de key-accounts tot 
aan het opzetten en aan- 
sturen van de afdeling 
detachering en MT-lid. 
Momenteel ligt haar focus 
op een blijvende veranke-
ring van de waarden van 
TKB, door alle lagen van 
de organisatie heen.

DE PASSIE VAN
RIA
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“Toen in 2003 een goede vriendin van mij overleed, besefte ik dat 
je niet moet wachten op morgen met het volgen van jouw hart.  
Ik wilde - net als zij - altijd beeldhouwen en zij gaf mij inspiratie om 
dat nú te doen. Ik pakte de handschoen op en begon met beeldhouwen  
in steen. Aan het creëren van een beeld gaat een heel proces vooraf: 
de weg van een ruw brok steen naar een glad gepolijst beeld is een  
ongeplaveid pad. Je gaat ermee aan de slag, waarbij je jouw geest de  
vrije loop geeft, maar je moet ook tussentijds je eigen doel bijstellen 
en het beeld letterlijk vanaf een andere kant bekijken. Als je een stuk 
steen eraf hebt gehaald, kan het niet meer terug.  Zo leer je keuzes 
te maken en met minder je doel te bereiken. De steen dwingt je tot 
resultaat!  Een ware spiegel voor de uitdagingen waar je in het leven 
ook mee te maken hebt.

Wat ik het mooiste vind aan mijn werk bij TKB? 
Als hartbewaker geniet ik ervan om de ontwik- 
keling te zien van de (jonge) TKB’ers: hun  
enthousiasme, ambitie en drijfveren. Zij hebben 
vaak nieuwe en frisse ideeën en het is belang-
rijk dat we die horen en voor open staan. Zo 
blijven we innovatief. En de vraag die hier een 
belangrijke rol bij speelt, is: “Hoe bereiken en 
verbinden we onze mensen? ”Deze continu 
veranderende zoektocht naar verbinding is wat 
mij na al die  jaren nog steeds energie en inspi-
ratie geeft.”

“Wat ik het mooiste vind aan mijn werk 
bij TKB? Ik geniet ervan om het 

enthousiasme en de ontwikkeling 
te zien van (jonge) TKB’ers.”
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DE PASSIE VAN
JORD

“Via een advertentie in de 
Telegraaf ben ik 17 jaar 
geleden bij TKB binnen- 
gekomen. We waren toen 
nog met 6 mensen op de 
afdeling Incasso en 35  
in totaal. Terwijl we nu  
met zo’n 300 gemotiveerde 
medewerkers werken. Ui-
teraard is er veel veranderd 
in al die jaren, en dan voor-
al qua processen en werk- 
wijzen, maar veel ook niet. 
Nog steeds is het mijn pas-
sie om mijn klanten goed te 
bedienen en beter te maken. 
Sommige klanten ken ik al 

zo lang, we weten precies 
wat we aan elkaar hebben. 
Vertrouwen, ja daar gaat 
het om. En bij TKB is er van 
oudsher de filosofie: als het 
goed gaat met jou als me-
dewerker, dan gaat het goed 
met het bedrijf. Ook in de 
crisistijd in 2008 was dit de 
moraal. In die periode heb ik 
ervaren dat we juist meer 
geïnvesteerd hebben in 
onze medewerkers. Je ziet 
het terug in bijvoorbeeld de 
lunch die TKB medewerkers 
aanbiedt, er is altijd fruit 
beschikbaar en onze ergo-

nomische  bureaustoelen en 
tafels zorgen ook na een dag 
werken voor een prettige 
werkomgeving. En de kracht 
van TKB is dat er op sleutel-
posities de juiste mensen 
zitten. Mensen die met een 
goede energie de organisa-
tie verder willen brengen. 
Mijn rol is in de loop der  
jaren ook veranderd en heeft 
steeds meer een adviserend  
karakter; klanten waarde-
ren mijn juridische kennis 
en ervaring zeer. Als ik aan 
het werk ben, vliegt de tijd. 
Voor mij bruist TKB, ga nog 

altijd met veel plezier naar 
mijn werk. Hard werken, 
veel dynamiek, maar altijd 
tijd voor een grapje. In mijn  
vrije tijd sleutel ik graag aan 
auto’s en motoren. Smerige 
handen krijgen. In het ver-
leden kocht ik auto’s voor 
kennissen en restaureerde 
deze vervolgens. Nu doe ik 
het meer hobbymatig. Een 
mooie balans met het werk 
dat ik bij TKB doe.”

“Jord Koning heeft 
als Credit Manager 
Incasso goede relaties 
met zijn klanten, met 
sommigen zelfs al 
bijna 20 jaar. “
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“Vertrouwen is voor 
mij de essentie, 

bij alle vormen van 
samenwerking.”
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TRAINEESHIP
Het aantrekken van nieuwe medewerkers is voor elke organisatie een 
uitdaging. Want hoe trek je nieuw personeel aan, dat past bij jouw 
organisatie? En hoe zorg je ervoor dat deze mensen zich ook voortdurend 
ontwikkelen? Als antwoord op deze vraag leidt TKB haar eigen mensen 
op. Zodat de organisatie continu kwaliteit aan haar opdrachtgevers kan 
waarborgen. Voor net-afgestudeerden heeft TKB heeft sinds dit najaar 
het Traineeship Credit Management ontwikkeld.
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Een vliegende start voor net-afgestudeerd talent

bestaat uit een workshop, waar je direct op een interactie-
ve wijze met onze TKB-waarden aan de slag gaat. Je hebt  
binnen het programma ook gesprekken met ervaren 
TKB’ers en je draait mee op de verschillende afdeling- 
en: learning on the job! Hierna gaan de nieuwe talenten 
- afhankelijk van hun ambities en onze behoeften - aan 
de slag met verschillende projecten bij organisaties of  
intern bij een van onze Business Lines. Zij krijgen zo de 
kans om vernieuwing te brengen, impact te maken en  
verantwoordelijkheid te pakken.” 

Binnen het Traineeship Credit Management wordt nieuw 
talent alle ins en outs van het vak in een open en dynami- 
sche werkomgeving geleerd. Met speciale aandacht voor 
talentontwikkeling. Omdat de nieuwe TKB’ers bij meer-
dere interne of externe opdrachtgevers aan de slag gaan, 
blijft hun leercurve steil. Iedere andere (werk)omgeving 
of afdeling is een nieuwe uitdaging waarin zij zich telkens 
weer opnieuw vast kunnen bijten. Het traineeship Credit  
Management van TKB heeft een vliegende start voor jong 
talent binnen de financiële dienstverlening voor ogen.  
Een uitdagend programma bestaande uit enerzijds de 
afwisseling tussen ‘learning on the job’ en anderzijds het 
volgen van uiteenlopende trainingen en workshops. 

PROGRAMMA TRAINEESHIP 
Tonny Tan, Manager Detachering, licht het programma van 
Traineeship toe: “In de beginperiode ligt de nadruk op het 
onboarden en leren kennen van TKB. Dit doe je direct in de 
praktijk aan de hand van een programma dat onder meer 

CAMPAGNE
Om talenten te bereiken hebben wij via social 

media dit najaar de campagne Traineeship 
uitgezet. Banners zijn uitgezet via LinkedIn, 

Facebook en Instagram

CAMPAGNE
TRAINEESHIP
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Kent u iemand die in aanmerking komt voor 
een Traineeship bij TKB? Neem dan contact 

met ons op via: i.straub@tkb.nl

OPLEIDINGSTRAJECT
“De focus van het eerste jaar van een opleidingstraject bij TKB bestaat 
uit vakinhoudelijke ontwikkeling via workshops zoals Doelgroepge- 
richt Communiceren,  Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, Creëren 
van slimme managementrapportages en Portefeuille-analyses. In 
het tweede jaar richten we ons verder op persoonlijke ontwikkeling 
en inzicht met Gedragsstijlen en drijfveren, een DISC-analyse plus  
coaching. Het derde jaar en verder staat projectmanagement centraal: 
het ontwikkelen van verbeter- en verandermanagement via de Lean 
Six sigma-methode en het behalen van de Green Belt,” aldus Tonny.

Matthijs Hilbers is een Trai-
nee avant la lettre. Hij heeft 
zich jaren ingezet bij uiteen-
lopende grote en kleinere 
opdrachtgevers van TKB 
en werkt nu als Opleider/
Coach intern. Matthijs legt 
uit: “De toegevoegde waar-
de van het Traineeship van 
TKB is dat je de kans hebt 
om jezelf te ontdekken. Je 
doet veel ervaring op bij de 
projecten waaraan je werkt 
op de verschillende afde-
lingen bij TKB en bij mooie 
opdrachtgevers. Voor mij is 

het een enorme leerschool 
geweest om bij diverse par-
tijen in de keuken te mogen 
kijken. Ik heb uiteenlopende 
werkwijzen en methoden 
binnen het vakgebied erva-
ren zodat ik beter weet waar 
ik het over heb. En zo kun je 
ook kritischer naar je eigen 
werk kijken en jezelf voort-
durend verbeteren. Dankzij 
deze brede ontwikkeling 
ben je ook van onderschei-
dende waarde ten opzichte 
van vakgenoten.”

WAT KUNNEN TRAINEES BIJ TKB VERWACHTEN?
• Een traineeship met uitzicht op een vaste baan
• Een uitgebreid programma gericht op hun persoonlijke ontwikkeling
• Een netwerk van andere trainees en collega’s
• Ervaring bij verschillende Business Lines
• Een persoonlijke coach
• Een MT-sponsor die helpt haar of zijn carrière vorm te geven
• Een springplank naar een mooie toekomst! 
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KLANTBELEVING
TKB vindt het belangrijk te weten waar haar klanten enthousiast van worden. Wat zij belangrijk 
vinden. En hoe vanuit een gelijkwaardige partnerschap TKB en haar klanten elkaar continu 
beter maken. Voor Jilt Akkerman (Manager Marketing Business Development) is dit continue 
verbeterproces onlosmakelijk verbonden aan kwaliteit. “Vanuit kwaliteit klanten bedienen 
maakt niet alleen de klant tevreden, maar maakt je trots op jouw bedrijf.”

BASIS
Jilt heeft een lange geschiedenis in het credit management 
waarbij hij opgegroeid is in de detachering. Hij legt uit: “Bij 
opdrachtgevers word je ingezet om orde op zaken te stellen. 
Je bekijkt de oorzaken, voert aanpassingen door waarbij 
je draagvlak moet zien te vinden bij de belanghebbenden.  
Vervolgens is het zaak om de nieuwe inzichten daad-
werkelijk te verankeren. Deze basis zit er bij mij diep in.  
Bij TKB werk ik inmiddels 12 jaar in verschillende functies  
en rollen. In de kern heb ik altijd mensen begeleid  
en geadviseerd, nieuwe initiatieven voorgesteld en  
geimplementeerd en daarbij altijd oog voor de wijze waarop  
processen en werkwijzen structureel beter kunnen.”

“Dat is in feite de 
kern: luisteren naar 
en leren van jouw 

klanten”  

Voor degenen die met Jilt samenwerken of hebben samengewerkt, weten dat zijn doorzet- 
tingsvermogen, vertrouwen in zijn team en winnaarsmentaliteit hem kenmerken. Deze  
eigenschappen zijn de erfenis van zijn periode als topsporter. Momenteel zet hij deze  
ervaring in bij TKB, en specifiek voor de nieuwe afdeling Cliënt Service Management.
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CLIENT SERVICE MANAGMENT
“TKB is vanaf oprichting een klantge-
richte organisatie. Nieuwe initiatieven 
hebben zich organisch ontwikkeld 
vanuit de behoeften die we opvin-
gen vanuit de markt. We veren mee 
met maatschappelijke veranderingen 
waarbij we wel altijd trouw blijven 
aan onze eigen identiteit en waarden. 
Zo’n nieuw initiatief, waarbij we goed 
naar onze klanten hebben geluisterd, 
heeft geleid tot de oprichting van de 
afdeling Client Service Management. 
Onze voornaamste taak is de kwali-
teit te borgen naar al onze klanten toe.  
Dat doen we pro-actief door onze  
processen te verbeteren, maar ook 
door regelmatig onze klanten om  
feedback te vragen. Want veel orga-
nisaties denken voor haar klanten of 
doen bepaalde aannames, in plaats 
van te luisteren naar wat er speelt en 
waar de behoefte ligt.”

LUISTEREN 
“Dat is in feite de kern: luisteren 
naar en leren van jouw klanten. Deze  
kennis is waardevol voor onze  
organisatie. En kan zeker ook tot  
uiteenlopende inzichten leiden, want 
op het moment dat een potentiële 
klant anders over kwaliteit denkt,  
er andere waarden op na houdt, kan 
samenwerking best lastig worden. Dat 
komt gelukkig niet vaak voor, want bij 
de eerste gesprekken, waarbij je aftast 
of je met elkaar in zee gaat, weet je 
meestal direct al of je als organisaties 
bij elkaar past.”

Jilt Akkerman
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TROTS
“Onze nieuwe afdeling legt de focus op het borgen van 
de kwaliteit, zowel intern voor een goede verbinding van 
onze collega’s onderling, als extern om de doelstellingen 
van onze klanten te behalen. En op het moment dat je de  
focus op kwaliteit hebt, goed samenwerkt en communiceert, 
heeft dat direct impact op een positieve klantbeleving. De 
feedback van tevreden klanten krijgen we vaak ook terug. 
En dat maakt je als medewerker trots op jouw bedrijf.”

MENSEN
“Kwaliteitsmanagement vind ik belangrijk en heeft altijd 
mijn focus. Maar wat betekent kwaliteit nu eigenlijk?  
Het is een ruim begrip, en ook echt persoonlijk. Voor TKB 
komt het onder meer neer op het nakomen van gemaakte  
afspraken en een klantgerichte focus in handelen en 
communiceren. En heel belangrijk:  de human factor. De 
mensen maken het verschil, bij elke organisatie. Hoe zij de 
waarden van de organisatie hebben eigen gemaakt en deze 
uitdragen. Hoe zij zich ontwikkelen aan de hand van (werk)
ervaring en opleidingen, en daarmee van grotere waarde 
worden voor het bedrijf. Dit is een belangrijk stukje van 
onze kwaliteitsbelofte zodat wij onszelf en daarmee onze 
klanten telkens weer een iets beter maken.”  
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WAT IS KLANTBELEVING?
Klantbeleving is de bewuste en onbewuste opgeroepen gedachten bij een (potentiële) klant over een organi-
satie. Over haar mensen, haar producten, diensten en processen. En het belangrijkste is: hoe voelt de klant 
zich hierbij? Klantbeleving is dynamisch, hoe we vandaag over een organisatie denken kan morgen totaal 
anders zijn. Centraal bij de ervaringen van de klant staan de contactmomenten die de klant heeft met de 
betreffende organisatie. Denk daarbij aan contactmomenten via de telefoon, persoonlijk, maar ook digitaal 
via de website en social media. De klantervaring is in grote mate bepalend voor de klanttevredenheid. Steeds 
meer organisaties nemen klantbeleving serieus en investeren in het verbeteren ervan.

HOE ZIEN ORGANISATIES KLANTBELEVING?

Jurriën van ’t Hoff  (teamleider Debiteuren, Vivat)

VIVAT bestaat uit de verzekeringsmerken Zwitserleven, 
Route Mobiel, Reaal, nowGo en vermogensbeheerder ACTIAM.

“Een klantbeleving bij een debiteurenafdeling vergt een andere aanpak dan bij 
bijvoorbeeld een commerciële polisafdeling. Het contactmoment ontstaat vaak 
door een probleem waar beide partijen op zoek gaan naar een oplossing. In  
tijden waarin verzekeraars vechten in de marges en kosten beperken, zoeken 
we zoveel mogelijk naar geautomatiseerde oplossingen, maar toch zeker ook 
naar persoonlijk maatwerk voor onze klanten. Wij kunnen niet alle klanten per-
soonlijk bellen als ze een betalingsachterstand hebben; wel zoeken we zoveel  
mogelijk ruimte binnen slim gestelde kaders om de klanten daadwerkelijk te helpen.  
Het belangrijkste in ons contact met de klant is dat we de - toch vaak  
ontstane - schaamte voor de situatie weg kunnen nemen. Vervolgens bedenken  
we gezamenlijk een constructieve oplossing in plaats van koud afscheid van 
elkaar te nemen.”

John van der Pol (Director of IT, Risk & Governance)

Apollo Hotels is een innovatie en klantgerichte hotelorganisatie. 

 “Met alle collega’s zorgen we er elke dag weer voor dat onze gasten terugkomen. De 
wensen van onze gasten en klanten staan hierbij op één, zowel in de hotels als in de 
aansprekende restaurants. Hoe wij dat doen? We stellen de gast centraal, en zijn pas 
tevreden als de gast dat ook is. Zoals we zelf altijd zeggen: you’ll be back!

En dat geldt dus niet uitsluitend voor de medewerkers die in het hotel werken. Bij de 
stafafdelingen, zoals Finance, zijn wij een verlengstuk van de service die verleend 
is aan de voorkant. We spreken dezelfde taal en de klanten ervaren dus dezelfde 
beleving. Deze beleving stopt bij ons niet als de gast uitcheckt en de deur achter 
zich dichttrekt. Op die manier werkt hospitality door, we zijn verbonden met elkaar. 
De mensen die bij ons werken snappen dit van nature, maar we hebben hier ook 
bewust aandacht voor, ze krijgen tools aangereikt en trainingen. Uiteraard speel je 
daar zelf ook een rol in door continu het goede voorbeeld te geven.”
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HET MOMENT VAN 
KIRSTEN BLONK 
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BROWN PAPER
Een onderdeel van dit traject zijn de ‘Brown Papersessies’ 
die heel goed werken; stap voor stap neem ik met een team 
alle elementen door en maken we de uitdaging via post it’s 
visueel. Deze methodiek opent vaak de ogen van mensen 
voor de verbeterpunten in de processen. Meestal verhelder 
ik mijn analyse van het proces via grafieken en procesflows. 
Geweldig om de reacties van de mensen op deze visuele 
inzichten te zien. Want de oorzaak is dan direct duidelijk.

VERBINDING
Inmiddels werk ik alweer vier jaar bij TKB. Via een  
recruiter kwam ik in aanraking met de organisatie, en  
het idee was aanvankelijk om hier een aantal maanden  
te werken. Ik heb het hier erg naar mijn zin, in de  
afgelopen jaren heb ik veel mooie projecten mogen  
uitvoeren bij uiteenlopende opdrachtgevers. Met altijd weer 
mijn drijfveer om mensen te helpen en oplossingen te 
bieden voor verbetering. En daar heb ik veel van geleerd. 
Dat is het mooie aan mijn werk bij TKB, ik word constant  
gestimuleerd om ook mijzelf te verbeteren. Inmiddels ben 
ik werkzaam in de functie van Proces Manager waarbij ik 
zowel interne projecten begeleid als projecten uitvoer voor 
onze opdrachtgevers. 

 
VOEDING
Wat ik voor de nodige ontspanning doe? Ik doe graag 
aan Crossfit en dan vooral het onderdeel gewichtheffen. 
Daarnaast houd ik mij bezig met gezonde voeding. Heel  
interessant om te lezen wat de effecten van voeding op jouw 
lichaam zijn en het zelf ook te ervaren wat het met je doet.”

”Geweldig om de reacties 
van de mensen op 

deze visuele
inzichten te zien.”

“Het moment van het afgelopen jaar? Zakelijk is dat toch wel het behalen van mijn Black Belt 
Lean Six Sigma. Het was wel een pittig traject aangezien ik de opleiding naast mijn werk 
bij TKB heb gevolgd. En misschien vind ik het inzicht dat Lean mij gegeven heeft, nog wel 
mooier: om bij het analyseren van een probleem verder te kijken dan je in eerste instantie zou 
doen. Niet genoegen te nemen met een snelle oplossing, maar samen met de mensen van de  
operatie juist gestructureerd de diepte in te gaan. Verder en door vragen totdat je bij de kern 
van het probleem komt.  

Het inhouse opleiden en trainen van onze medewerkers is een belangrijk onderdeel van de 
kwaliteitsbelofte van TKB. In ons opleidingsprogramma leiden we onze mensen op volgens 
de Lean Six Sigma-methode. Ook volgen medewerkers externe opleidingen om zo de Green 
en Black Belt te halen. De Green Belt-trainingen zijn er speciaal voor  onze projectleiders 
van Lean Six Sigma-projecten. De Black Belt is bedoeld voor medewerkers die als Lean Six 
Sigma-expert gaan functioneren binnen TKB. 
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OPTIMISM 
WORKS

Onze wereld elke dag een beetje mooier maken, dat is waar Marcia Richardson 
(Leading Lean) en Joris Broek (Chimp Company) het voor doen. Met het doel duurzame 

veranderingen en betere resultaten te realiseren bij organisaties. “Met andere brillen op 
naar je eigen organisatie kijken, is een eerste stap voor verandering.”

HART
We spreken elkaar in de vergaderruimte op de 12e etage 
van het Thomas Malthus-gebouw waarin TKB is gehuisvest. 
Inmiddels is deze ruimte omgetoverd tot een walhalla voor 
Verandermanagement: white boards volgeschreven met 
verbeterdoelen en strategische projectplannen, opgesierd 
met kleurige post it’s. Met als het centrale middelpunt: het 
Hart van TKB.  Marcia Richardson en Joris Broek vertellen 
over hun eigen ontwikkeling, Lean en hun werk bij TKB.

INSPIREREN
Joris besloot in 2016, nadat hij ruim acht jaar als veran-
derkundig Lean-adviseur had gewerkt, om als ondernemer 
aan de slag te gaan. Joris licht toe: “Met mijn rugzak vol 
mooie ervaringen en verbetermethodieken besloot ik mijn 
energie te richten op organisaties waar maatschappelijk 
gezien het verschil gemaakt wordt. De oprichting van Chimp  
Company bleek een goede zet. Inmiddels heb ik met een  
aantal collega’s het Continu Verbetercollectief opgericht.  
Een partnerschap met vakgenoten en specialisten uit  
andere disciplines met het doel langdurige samenwerkings-
verbanden te creëren. Elkaar inspireren, samen bouwen  
en van elkaar leren.”

Elke dag een stapje beter
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OPTIMISM WORKS!
“Wat voor mij het belangrijkste hierbij is in mijn werk als consultant? 
Dat zijn vier dingen: experimenteren, imperfectie, be the change -  
improve together en... optimisme! Mensen laten zien dat zij samen 
als team veranderingen kunnen maken, waarde toe kunnen voegen 
aan de organisatie en haar klanten. Zolang je er maar in gelooft. En 
door het gewoon te gaan doen. Van die stappen leer je vervolgens 
weer veel als organisatie. De essentie van mijn aanpak begint bij de  
leidende vraag : Wat past hier en nu voor deze organisatie? Wat zijn de  
gedeelde uitgangspunten? Welke tools en werkwijze hebben we nodig 
om gestelde doelen te behalen? Dat kunnen Lean-elementen zijn of  
een Agile-aanpak zoals Scrum-werken. Meestal kom je uit op een  
combinatie van verschillende werkwijzen, precies op maat. Persoonlijk 
leiderschap is altijd een belangrijke pijler: welk eigenaarschap laat jij, 
vanuit jouw rol, zien? In praktijk werk ik met drie elementen: bouwen 
van vaardigheden, organiseren van samenwerken en verbeteren van 
kwaliteit. Zo bouwen we samen - stap voor stap - aan optimisme.”

“Onze aanpak is 
gericht op het 

geven van  
vertrouwen,  

veranderen leuk 
maken en het zo 
snel mogelijk zelf 

kunnen.”
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VERTROUWEN
Joris legt uit: “ Marcia en ik kennen elkaar  
vanuit Achmea waar we beiden als Consultants 
werkten. Vanuit ons netwerk zijn we door 
TKB benaderd om te kijken of we wat voor het  
bedrijf zouden kunnen betekenen. De aanpak 
die we hanteren, is via het verhogen van klan-
ten medewerkers-tevredenheid waarde toe te 
voegen aan de organisatie. Samen continu 
verbeteren van de kwaliteit voor de klant. 
Het komt erop neer dat we het MT van TKB  
begeleiden in de veranderingen die zij door wil 
voeren met het oog op het verbeteren van de  
processen en samenwerkingen, zowel intern als 
naar klanten toe. Bezien vanuit Leiderschap  en  
- uiteraard - kwaliteit, waar TKB voor staat.”   
Marcia vult aan: “Om beter samen te sturen,  
samen beslissingen te maken die afdeling  
overstijgend zijn. Met andere woorden: om echt 
samen te werken in plaats van uitsluitend naar 
de eigen stoeptegel te kijken. Het is een mooi  
en intensief traject waarbij het MT echt een  
laag dieper is gegaan met elkaar. Om vanuit 
elkaars intentie tot gemeenschappelijke doelen 
te komen. We merkten dat het bij de mensen 
veel heeft los gemaakt en ook echt bloot heeft 
gelegd waar de  verbeterpunten zitten. En dat is 
goed, want zo ga je vanuit een stabiele basis in  
vertrouwen met elkaar samen verder werken 
aan gestelde doelen.”

KRACHT
“Uiteindelijk is het zo dat Joris en ik bij TKB, en 
elke andere opdrachtgever, niet meer nodig 
zijn. De organisaties hebben we het vermogen  
gegeven - en de kracht ervan laten ervaren -   
zodat ze zelf verder kunnen gaan met het elke 
dag een stukje beter maken van hun organisatie.”

ANDERE BRILLEN
“Essentieel voor mij is dat wij medewerkers op ieder niveau anders 
laten kijken, bijvoorbeeld van intern gericht naar extern klantgericht. 
Lean gaat verder dan het uitvoeren van een methodiek: het is een 
filosofie die je pas echt eigen maakt als je deze persoonlijk beleeft. 
Onze aanpak is gericht op het geven van vertrouwen, veranderen 
leuk maken en het zo snel mogelijk zelf kunnen. Leren om te leren.  
Continu een beetje beter worden richting de nieuwe bestemming.  
Op het moment dat je door andere brillen kijkt naar je eigen  
processen, de besturing en de cultuur van de organisatie, krijg je  
andere inzichten. Ik heb vaak ervaren dat als mensen Lean eigen  
hebben gemaakt, er ineens veel zichtbaar wordt. Dat er helder 
is wat er stroomt en wat niet. En dat is natuurlijk heel mooi, dat  
die bewustwording er is, maar er moet dan ook geduld worden  
opgebracht om oude patronen te doorbreken. Je kunt niet alles in een 
keer veranderen, stap voor stap gaan we gezamenlijk op weg naar 
de nieuwe manier van werken. Met organisaties spreek ik af dat we 
maximaal vijf grote vernieuwingen oppakken: vijf jaardoelen, vijf  
verbeterthema’s, waarbij we per kwartaal KPI’s afstemmen,” aldus 
Marcia. 

STAPJE BETER
Marcia  werkt al zo’n 24 jaar met de Lean-methodiek onder het  
motto: ‘Iedere dag een stapje beter’. Sinds 5 jaar is Marcia Richardson  
mede-eigenaar van Leading Lean, waarbij zij ervaring heeft opgedaan 
bij het begeleiden van directies en MT’s. Marcia legt uit wat de aanpak 
van Leading Lean effectief en onderscheidend maakt: “We combine-
ren de ‘zachte’ kant van Lean Leiderschap en verandermanagement 
- het veranderen van het gedrag van de medewerkers - met de ‘harde’ 
kant van Six Sigma, namelijk het verhogen van  de concrete resultaten  
in cijfers. Zo halen we op een duurzame wijze het maximale uit de 
medewerkers om mooie resultaten te boeken. Mijn natuur is om met 
positieve energie in mogelijkheden te denken en dat over te brengen 
aan de organisaties die ik begeleid.”
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Hoe bind en boei jij goede medewerkers in de huidige arbeidsmarkt?

“Bij TKB houd ik mij met alle HR- 
onderwerpen bezig, maar mijn  
expertise is het thema duurzame  
inzetbaarheid. Dat is een enorme  
uitdaging, voor iedere organisatie en 
in elke arbeidsmarkt. En zeker ook 
een complex vraagstuk, aangezien 
het veel verschillende aspecten 
raakt. Niet alleen ten aanzien van het 
werk, maar ook de privé-situatie van 
een medewerker. Het uitgangspunt  
hierbij is het streven naar een volwas-
sen arbeidsrelatie, die door goed  
werkgever- èn goed werknemerschap 
wordt gekenmerkt. In mijn ogen ben 
je een goede werkgever als je jouw 
medewerkers veiligheid kan bieden. 
Een veilige cultuur om in te werken, 
waar mensen zichzelf kunnen zijn, 
respect hebben voor elkaar en eer- 
lijk behandeld worden. En vooral waar 
medewerkers de veiligheid voelen om 
zich uit te spreken over problemen en 
verbeteringen die ze zien. Alleen dan 
kan een organisatie in haar geheel 
zich continu verbeteren. Daarbij is het  
uiteraard van groot belang dat je als 
werkgever inzet op de ontwikkeling 
van je medewerkers en dat je ruimte 
biedt om werk en privé met elkaar te 
combineren. Dit zijn communicerende 
vaten die invloed hebben op de mate 
van inzetbaarheid van je medewer-
kers.

DE  VRAAG AAN 
STEPHANIE BOUMAN:
Stephanie Bouman beantwoordt graag de vraag waar veel organisaties momenteel mee  
kampen: hoe behouden we goed personeel? Stephanie heeft ruim 15 jaar ervaring in het  
vakgebied, opgedaan bij corporates als ABN AMRO, Delta Loyd, en Nationale Nederlanden. 
Vooral het snelle schakelen en de prettige cultuur bij TKB bevallen haar als HR-Manager goed.
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VERBINDING
Daarbij ben ik ervan overtuigd dat 
oprechte interesse in elkaar, hetgeen 
is wat de betrokkenheid van mensen 
vergroot. Oprechte interesse in jou  
als mens. Hoe zit je in je werk en wat 
houdt je privé bezig? Dat verbindt 
mensen voor een langere periode aan 
elkaar. Naast een flinke dosis werk-
plezier uiteraard, want lol op en lol 
in je werk hebben, heeft een enorme  
positieve invloed!

PERSOONLIJKHEID
Goed werknemerschap is de andere 
kant van het verhaal: want uiteraard 
hebben wij ook verwachtingen van 
de mensen die wij aannemen.  Zoals  
eigen verantwoordelijkheid nemen 
en het willen behalen van resultaten.  
Uiteindelijk is dat wel waarom we 
elke dag voor de klant aan het werk 
zijn. Persoonlijk let ik bij de selectie 
van nieuwe medewerkers niet zozeer 
op de opleiding, maar juist vooral  

op de persoonlijkheid, de eigenheid  
en de energie. Zijn het mensen  
die passen bij onze cultuur? En 
om terug te gaan naar het thema  
duurzame inzetbaarheid: blijf je jezelf  
ontwikkelen? Kan je omgaan met  
veranderingen? Hoe gezond is jouw 
leefstijl? Als goed werknemer hoor 
je jezelf deze vraag met regelmaat te 
stellen. Dit bepaalt uiteindelijk of je  
relevant blijft voor het bedrijf en de  
arbeidsmarkt.  

TIP
Mijn tip aan leidinggevenden? Jouw 
beste medewerker in zijn of haar 
vakgebied is niet per definitie de aan-
gewezen persoon om een team aan 
te sturen. Deze ‘fout’ heb ik orga-
nisaties vaak zien maken: de beste  
specialist zit aan zijn of haar plafond 
en wordt dus tot manager benoemd.  
Terwijl je voor leidinggeven echt  
andere vaardighden nodig hebt. De 

vraag die dan rijst, is: hoe duurzaam  
is een dergelijke stap? Uitgangspunt 
moet als goed werkgever zijn, dat  
medewerkers beter weggaan dan dat ze 
binnen zijn gekomen. Het is heel natuur-
lijk om na een aantal jaren de weg naar  
buiten te bewandelen als de ontwikkel 
kansen intern verder ontbreken. 
Laat elkaar dan los en zorg dat je in  
goede harmonie uit elkaar gaat. Dan 
heb je er zeker een ambassadeur bij! 
In andere gevallen kan er samen met 
de medewerker gekeken worden in 
welke positie of op welke afdeling de 
talenten van deze medewerker wel  
volledig worden benut.”   
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Om studenten een exclusief kijkje in onze keuken te geven, en daarbij inspiratie te bieden voor een 
toekomstige loopbaan of huidige bijbaan, heeft TKB in oktober haar deuren opgezet voor studenten 

van de Amsterdamse Faculteit der SocialeWetenschappen (FSW). 
De deelnemers werden na een warm onthaal en kennismaking met TKB aan het werk gezet via een 

Lean-game, waarin zij op een speelse wijze ervoeren hoe belangrijk het toevoegen van (klant)waarde 
en het uitbannen van verspilling is. Als afsluiting werd er via een rollenspel in de huid van TKB’ers 

gekropen door te leren omgaan met een lastige debiteur. De studenten sloten de middag 
gezamenlijk met TKB af onder het genot van een gezellige borrel. Deze Inhousedag viel binnen de FSW 
Carrièreweek die werd georganiseerd door de faculteitsvereniging EOS (www.eos.vu.nl). TKB en EOS 

werken sinds dit jaar succesvol samen op diverse projecten.

INHOUSEDAG TKB: INSPIRATIE VOOR STUDENTEN

KORT!
Opvallende projecten, nieuwe samenwerkingen en medewerkers

SAMENWERKING!

WOUTER VAN 
DEN BERGH 

IS TERUG 
BIJ TKB

SINDS WANNEER WERK JIJ BIJ TKB?

Op 15 maart 2018 ben ik gestart bij TKB als Manager 
Operations, verantwoordelijk voor de afdelingen Incasso en 

Outsourcing. Vijf jaar geleden werkte ik ook al voor het bedrijf. 
Mijn grootste uitdaging is om alle collega’s onze visie te laten 
voelen en te laten begrijpen hoe ze hieraan kunnen bijdragen. 

Daarbij probeer ik te bereiken dat de organisatiestructuur 
leidt tot de combinatie van een tevreden klant, een tevreden 

organisatie en tevreden medewerkers. 
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TKB is een organisatie waar continu wordt gestreefd naar het 
bieden van de beste dienstverlening aan haar klanten. Deze 

focus is te omschrijven als een onzichtbare maar wel voelbare 
stroom van positiviteit en organisatievitaliteit. Deze ‘flow’ heb ik 
altijd gevoeld bij TKB en dat is de reden dat ik weer terug ben.

WAAROM BEN JE TERUGGEKOMEN NAAR TKB?

MARC BREUR 
STELT ZICH 

GRAAG 
KORT VOOR

WANNEER BEN JIJ GESTART BIJ TKB?

Ik werk sinds 29 augustus 2018 bij TKB als Teamleider van 
ITS Solutions. Mijn hoofdtaak is het verzorgen van optimale 

dienstverlening voor onze klanten, die met onze credit 
management-oplossing TRUST IT werken.

Ik kan mij goed kan vinden in de kernwaarden van TKB: 
Verbinding, Onderscheidend, Vertrouwen en Hands-on 

mentaliteit. Ik streef er dagelijks naar dat mijn team volgens 
deze waarden werkt.

WAAROM HEB JE VOOR TKB GEKOZEN?

Mijn hobby’s zijn het coachen van voetbalwedstrijden en het 
maken van videoanalyses van deze wedstrijden. Privé ben ik 
graag bij mijn gezin en onderneem gezamenlijk leuke uitjes 

zoals dagjes weg, uit eten en vakanties.

WAT ZIJN JOUW HOBBY’S/WAT DOE JE GRAAG PRIVÉ?

Mijn grootste hobby is mijn gezin: ik heb een fantastische vrouw 
en zoon en ik vind het heerlijk om mijn tijd met hen door te 

brengen. Over een aantal weken krijgen we er ook een dochtertje 
bij. Verder ontspan ik door piano te spelen, dit relativeert de 

wereld om mij heen en inspireert me de volgende dag nog beter te 
willen zijn in wat ik doe.

WAT ZIJN JOUW HOBBY’S/WAT DOE JE GRAAG PRIVÉ?
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30 JAAR TKB

DOEN WAT JE BELOOFT
Vanuit zijn huiskamer in Amsterdam-Zuid richtte Tom 
Trust Krediet Beheer (TKB) op. Zonder mobiele telefoons 
en laptops, maar met een geheel eigen en overtuigende 
visie over het vak vormde hij het fundament van TKB. “Van 
mijn eerste werkervaring in het vak heb ik veel geleerd. Het 
heeft mij gevormd en gesterkt in hoe ik het anders wil doen: 
op een consequente manier zaken doen en het eenvoudig 
houden. Doen wat je belooft en direct actie ondernemen. 
Deze manier van werken had succes want we groeiden 
hard, we namen mensen aan en we moesten  al gauw op 
zoek naar onze eerste echte bedrijfsruimte.”

PIONIER
TKB was pionier met het ‘no cure, no pay’-principe binnen 
de business-to-businessmarkt. Tom licht toe: “Achter deze 
eerlijke manier van zakendoen,  sta ik nog altijd. Incasso is 
van oudsher onze core business. In de loop van de tijd zijn 
we - naast incasso - aanvullende diensten gaan aanbieden. 
Detachering begon eind jaren 90 met de concrete vraag 
vanuit een klant. Na een bezoek aan ons kantoor vroeg 
de klant of een aantal TKB’ers niet tijdelijk bij hen aan de 
slag konden gaan. Vanuit die vraag is Detachering geboren. 
Deze dienst bood niet alleen uitvoerend werk bij de klant, 
maar bestond ook uit projecten. Hieruit ontstond  de vraag 
naar outsourcing. Onze afdeling Outsourcing voert het 
(gedeeltelijke) debiteuren-beheer uit van bedrijven die zij 
aan ons uitbesteden. Naast de reguliere werkzaamheden 
(bellen en manen) bieden we ook inzicht in de portefeuilles 
en in de disputen. 

BLIJVEN ONTWIKKELEN
“In de afgelopen jaren merkten we dat klanten interesse 
kregen in onze credit management software TRUST IT. Dé 
oplossing om het debiteurenbeheer op een gestructureerde 
en overzichtelijke wijze uit te voeren. Ruim 11 jaar geleden 
is de ontwikkeling van het systeem organisch ontstaan. We 
gebruikten het  intern en klanten zagen hoeveel voordelen 
onze software heeft. Ik zag daar een goede mogelijkheid om 
- ook in tijden van crisis - innovatief te zijn.”

TERUGKOPEN VAN EIGEN BEDRIJF
In 2008 voorzag Tom grenzen in zijn rol als Algemeen 
Directeur. TKB had inmiddels zo’n 100 mensen in dienst, 
het bedrijf was zeer succesvol en hij besloot het te 
verkopen aan de Franse kredietverzekeraar Coface. “Met 
deze stap had ik voor TKB een zekere toekomst voor ogen, 
een die openlag voor nieuwe groei- en ontwikkelkansen. Al 
snel gooiden nieuwe Europese richtlijnen roet in het eten, 
waardoor Coface genoodzaakt was om zich uitsluitend te 
richten op haar core business: krediet verzekeren. Diverse 
binnenlandse en buitenlandse bedrijven toonden interesse 
om TKB over te nemen. Ik heb niet veel tijd nodig gehad 
om mijn besluit te nemen. Met volle overtuiging heb ik TKB 
terug gekocht en daarmee de toekomst voor TKB en haar 
medewerkers veilig gesteld,” aldus Tom.

Dit jaar beleeft TKB een mijlpaal met haar 30-jarig jubileum! Door de jaren heen is er veel 
gebeurd en veranderd. Maar de geest waarin TKB destijds is opgericht, is nog altijd hetzelfde 
én levend op de werkvloer. Tom Pasterkamp, oprichter en aandeelhouder, neemt een trip 
down memory lane en vertelt over zijn Amsterdamse no-nonsense manier van werken en het 
geheim achter het succes van TKB.

“Samenwerkingen 
creëren 

waarbij je weet 
wat je van elkaar 

kunt èn mag 
verwachten.”
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OP AFSTAND BETROKKEN
Tom wilde niet terug in de rol waarin hij dagelijks aan 
het roer staat. In zijn huidige positie als adviseur en 
grootaandeelhouder is hij wel medebepalend voor de koers 
en het beleid in grote lijnen van de organisatie. ‘Ik voel mij 
uitstekend in deze rol waarbij ik de mogelijkheid heb om, 
weliswaar op afstand, betrokken te blijven bij mijn bedrijf. 
De dagelijkse aansturing laat ik met een gerust hart over 
aan de algemeen directeur Rutger van Oosten. Rutger heeft 
TKB samen met het Management Team op pragmatische 
en innovatieve wijze de afgelopen jaren verder ontwikkeld,’ 
licht Tom toe. 

EIGENHEID
Onderscheidend van TKB is dat zij trouw blijft aan haar 
eigen waarden en identiteit. En daarbij is vooral het behoud 
van het TKB-gevoel belangrijk. Tom licht toe: “TKB is van 
oorsprong een opvallende credit managementorganisatie 
omdat het bedrijf niet alleen staat voor kwaliteit en een 
positief resultaat voor haar klanten. Maar juist ook oog 
heeft voor de mens achter de medewerker, de organisatie 
en de debiteur.”

BALANS
Voor mij loopt ‘het houden van een goede balans’ als een rode 
draad door mijn leven. Op het moment dat die weegschaal in 
evenwicht is, gaat het goed. Ik heb in al die jaren nooit snelle 
groei nagestreefd, maar de focus gelegd op goed zaken 
doen: het nakomen van je afspraken, gewoon doen wat je 
belooft. En het beter doen dan de vorige maand. Dan komt 
de groei organisch, vanuit een goede intentie en een juiste 
balans. En wat ik ook belangrijk vind: ervoor zorgen dat je 
altijd duidelijk bent, een samenwerking creëren waarbij je 
weet wat je van elkaar kunt èn mag verwachten. Over en 
weer. Dat geldt trouwens ook voor de relatie werkgever-
werknemer. Deze oprechte houding heeft ons in die 30 jaar 
gebracht waar we nu zijn. En dat maakt het succes van TKB 
zeker niet alleen mijn succes, ik heb er een neus voor de 
juiste mensen om mij heen te verzamelen.”

“Ik heb er een neus 
voor de juiste mensen 

om mij heen te 
verzamelen.”
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