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00:00:00 
Steven: Dank je wel allemaal dat jullie er willen zijn. 

00:00:03 
Steven: Pedro ook 

00:00:05 
Steven: Ik ben Steven trouwens, ik doe de marketing bij DIJ en Dirk wordt 
hoogstwaarschijnlijk onze freelance copyrighter die u mooie artikelen, cases en dergelijk 
allemaal voor ons gaat schrijven en willen vandaag dus aftrappen met de Inkassier case. 
Inkassier is vijf jaar plus klant bij ons. Alleen in het verleden mochten we daar niks naar 
buiten brengen en dat is gelukkig veranderd. Ze kunnen we daar een mooie case van maken. 

00:00:31 
Dirk: Dat zullen ze weten! 

00:00:36 
Steven: Ja, Dirk, vertel dus even over je werkwijze. Ik ben heel. Ik ben er in 't begin even bij 
en op een gegeven moment zal ik eruit gaan. Dan heb ik een andere meeting maar dan, dat 
weet jij straks niet. Ja, wat wil je zeggen? Bord, nee, niks geks maak naar de woordjes. 

00:00:57 
Dirk: Ja, maakt er wel heel veel lawaai voor niks, Bart! 

00:01:02 
Steven: Dat is mijn modus operandi. 

00:01:04 
Dirk: Is dat zo oké? Nou, daar gaan we veel lol van hebben. Dan zo meteen: Hallo, ik ben 
Dirk, ik heb een productiebedrijf in communicatie, educatie en marketing, en dan specifiek 
voor it-gerelateerde zaken. Dus ik werk veel voor bedrijven met een eigen it-afdeling en ik 
maak daar allerlei scripts, video's, animaties, voice-overs. Dingen voor die het verhaal van it 
of een product uit it of iets dergelijks over de bühne brengen, en dan met name naar andere 
delen van de organisatie of naar naar de grote boze buitenwereld, en dat is ook de reden dat 
ik bij DJI ben terechtgekomen en aangehaakt. Even de goede orde: ik neem dit gesprek op. 
Alleen de Audio omdat ik hiervan een transcript ga maken, en van dat transcript wordt 
uiteindelijk... Dat is meer voor mij een soort geheugensteun om uiteindelijk een grote 
basistekst te maken. Ik noem dat de moeder tekst, de moeder aller teksten om het zo maar 
eens te zeggen en die stem ik dan uiteindelijk weer af met Steven. Als dat dan nog vragen 
behoeft, dan komt Steven wel weer bij jullie terecht voor eventuele details en uiteindelijk 
stellen we dan die tekst vast. Uit die tekst gaan we allerlei andere elementen halen en dat 
kunnen uitingen zijn op de website te kunnen, dat kunnen filmpjes, animaties weet ik wat 
allemaal meer zijn, in ieder geval alles wat in die moedertekst staat, gaat uiteindelijk alleen 
uit die moeder tekst gebruikt worden, dus d'r komt niet nieuwe informatie of andere 
informatie bij. Dat stellen we dan vast, en de reden dat ik dat doe op die manier is als 
mensen op bijvoorbeeld op Instagram of op de website kijken, is dat ze dezelfde look en feel 
en dezelfde informatie krijgen, dat daar geen ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in zitten of 
bepaalde vragen oproept, zodat het beeld van DIJ naar buiten toe heel consistent blijft en is. 

00:03:15 
Dirk: In principe en misschien is dat een beetje een waarschuwing voor overdreven 
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detaillisten vooraf. Soms snij ik in die tekst wel eens een bochtje af. Dat betekent dat ik niet 
zeg maar de waarheid geweld aandoe, maar wel dat de tekst op een bepaalde manier 
geschreven is, dat er a) in ieder geval niet gelogen wordt, maar dat er niet over ver 
overdreven veel details op bepaalde punten in zullen zitten, omdat dat bij voorbeeld voor 
een specifieke doelgroep alleen geschikt is, of dat het niet bijdraagt aan de verhaallijn die d'r 
is, maar dan weet je dat vooraf. Ik denk dat er veel meer details vandaag de revue passeren 
dan wellicht ooit de moedertekst gaan halen. Om het zo maar eens te zeggen. 

00:04:00 
Dirk: Nou, ik heb vooraf van Steven wat informatie gekregen. Wat informatie, ik heb van 
Steven informatie gekregen. En op basis daarvan wou ik met jullie eigenlijk een vorm van 
gesprek houden. 

00:04:11 
Dirk: Misschien heeft een beetje de de. Ja, ik heb een heel hoop vragen, maar ik wil d'r geen 
interview van maken. Het is uiteindelijk wel de de techniek van een interview, maar ik wou 
gewoon eens door de casuistiek bij Inkassiers heen lopen, samen met jullie met zeg maar 
alle partijen aan tafel om eens te kijken van heb ik dingen gemist, zitten d'r interessante 
fenomenen in die ik ook op kan nemen en mee kan nemen in de uitingen en op die manier 
ja, zeg maar, en voor één of twee of drie verschillende doelgroepen uiteindelijk daar teksten 
of of andere dingen uit kan destilleren. Dat is even de insteek. 

00:04:48 
Derk: Wat zijn die doelgroepen precies? 

00:04:50 
Dirk: Nou dat zouden bijvoorbeeld nieuwe collega's kunnen zijn. Dat zouden nieuwe klanten 
kunnen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat je iets meer vertelt over hoe je je werk aanpakt, 
want dat is ook een vrij unieke manier, zeker binnen de markt, heb ik zo'n beetje wel door. 
Op die manier kijk ik tegen, he, vanuit die drie, vier invalshoeken kijk ik tegen de situatie aan. 

00:05:13 
Derk: O ja. 

00:05:14 
Dirk: Ja, dus je zou stel nu voor dat je techneuten zou willen of collega's nieuwe collega's zou 
willen werven. Ja, dan wordt het er wellicht een inhoudelijker extract uit die moeder tekst. 
En als het gaat over het verwerven van nieuwe klanten, á la Inkassier of noem het op, ja, dan 
zal het meer een business benefit verhaal zijn van nou ja, als je met DIJ gaat dan krijg je dit. 
Of dan kun je dat verwachten, of zo pakken ze het aan. Meer in die trant. 

00:05:46 
Bart: En kunnen wij die moedertekst voor nog controleren of er geen vertrouwelijke dingen 
instaan of moeten wij nu rekening houden met alles wat wij nu zeggen dat dat niet 
vertrouwelijk is. 

00:05:54 
Dirk: Nou, dat is dus de afstemming van Steven. Ik hou ervan om in eerste instantie, zeker 
ten aanzien van die basistekst één aanspreekpunt te hebben. Hoe Steven dat oplost, moet u 
vooral zelf weten: ja, en als d'r dan vertrouwelijke dingen in staan, ik neem aan dat Steven 



transcript 

 3 

en dan ook met jullie gaat delen, maar dan heb ik, in ieder geval altijd één aanspreekpunt 
binnen DIJ. Da's voor mij handig. 

00:06:17 
Dirk: Da's puur eigen eigenwijzigheid van in mijn aanpak? En ja, ik ga d'r vanuit dat 
vertrouwelijke dingen er. Ik heb ook niet de indruk dat er hele dat vertrouwelijke dingen in 
terechtkomen maar we moeten ons vooral ook niet laten verrassen vandaag ook die 
eindtoets bij Steven. 

00:06:38 
Steven: Voordat de dingen live gaan, dan zou ik ook langs Pedro en Bart halen. Ja, precies 
mijn kant is dat dan meer de check dat ik goedkeuring van jullie heb voordat u online gaat. 

00:06:50 
Bart: Ja, ik zou dat wel willen beperken tot als dan zeg maar door wat jij de de moeder tekst 
noemt. Als we die, als we daarover eens zijn, dan denk ik ook, dan kun jij er vervolgens wel 
mee doen wat je wil, als je daar delen uithaalt want om om elke marketing, uiting of post 
langs mij en misschien langs Pedro te laten gaan dan goedkeuren ja, als als we de de basisset 
goed hebben dan is een subset daarvan is ook goed. 

00:07:15 
Dirk: Precies daar daarom dat ook de moedertekst. He, als dat gewoon een in, nou ja, in 
beton gieten ja, laten we dat in beton gegoten hebben, dan kan ik ook geen andere teksten 
gebruiken dan dan dan terminologieën en en zinsnedes die daarin staan. Da's ook ook kan 
ook iedereen gewoon rustig blijven blijven slapen, zal ik maar zeggen. 

00:07:36 
Steven: Werkt dat ook van jou Pedro? 

00:07:39 
Pedro: Ja, ik bent er mee eens. Ik denk dat het van belang is dat die die tekst van tevoren 
goed gecheckt wordt. 

00:07:47 
Pedro: Ook hier intern, he, het kan maar zo zijn dat ik vertel nu misschien straks wat, maar 
dat er vanuit management er hier nog zaken zijn van joh? maar wij willen dat dat ook 
vertellen, of wij willen wat dingen d'ruit hé. Belangrijkste is dat er geen vertrouwelijke 
informatie uiteraard de bühne overgaat maar dat is denk ik wel wel duidelijk, maar het kan 
maar zo zijn dat ik in persoontje wat vertel, maar misschien dat we mijn leidinggevende zegt 
ik wil ook wat vertellen of ik ik heb nog een opmerking over die tekst dus ja, ik denk dat he 
want. 

00:08:16 
Pedro: Weet je, voordat het natuurlijk naar buiten gaat, zeg maar even, dan hebben we d'r 
nog zoveel mensen naar gekeken. Dan is dat wel goed. Maar laat ons niet niet vooral niet 
beperken nu een heel krampachtig nu hier in gaat, dan kan ik dat wel vertellen. Wat kan ik 
nog niet vertellen. 

00:08:31 
Dirk: Nee precies. Ja, in het materiaal wat Steven mij ter beschikking stelt stonden ook 
bjvoorbeeld een aantal quotes ja, daar daar kan ik wat mee. In die zin, die kan ik net even 
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een, een, een tikje links, tikje recht anders opschrijven maar het mag daarmee wat er in die 
quote staat geen geweld aan doen. Dat mag wel lekkerder bekken bij wijze van spreken. Ja, 
maar het mag, zeg maar wat er wat er verteld is en wa wat die quote dan precies inhoudt 
mag niet, mag niet anders worden. 

00:08:58 
Pedro: Nee, ik bedoel dat als je bij ons op de website natuurlijk kijkt, dan dan dan kun je heel 
veel informatie al vinden. Dat kan niet heel veel anders moeten zijn dan dat op het website 
staat qua informatie. 

00:09:07 
Dirk: En waar ik nu eigenlijk een beetje naar op zoek ben, en dan trap ik eigenlijk gewoon de 
boel, maar een beetje duw ik dat schip van de kant af. Is wat precies tussen die twee 
organisaties ligt. 

00:09:21 
Dirk: Hé, we hebben natuurlijk een klant in de vorm van Inkassier en we hebben een een 
probleemoplosser in DIJ Ik zeg DIJ ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar ik hou het bij DIJ 

00:09:36 
Steven: Dat zeggen wij ook. 

00:09:37 
Derk: Ja, dat is goed 

00:09:38 
Dirk: Fijn hebben we dat ook weer. 

00:09:42 
Dirk: En wat mij interesseert ook, is vooral in eerste instantie het allereerste begin vijf jaar 
klant. Ik heb begrepen trouwens dat DIJ vijftien jaar bestaat inmiddels. 

00:09:52 
Dirk: Jullie vrijdag een feestje hadden of iets dergelijks? 

00:09:54 
Steven: Veertien, veertien jaar. 

00:09:56 
Dirk: Was het leuk vrijdag? 

00:09:58 
Derk: Ja. Ik was erbij. 

00:10:01 
Pedro: Dan was het leuk. 

00:10:04 
Bart: Ik was ziek, dus nee, het viel bijzonder tegen. 

00:10:09 
Dirk: Wat een timing, ja, wat mij interesseert in de relatie die jullie met elkaar hebben, nu 
wat al meer dan vijf jaar van hoe is dat eerste contact eigenlijk tot stand gekomen? 
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00:10:23 
Bart: Daar was geen van ons bij. 

00:10:27 
Dirk: Dat maar dat ontslaat jullie wellicht niet van kennis hoe dat dan gegaan is. 

00:10:35 
Dirk: Pedro? Heb jij een idee? 

00:10:38 
Pedro: Nou ja, ik, ik kom even verder toelichten maar ik ben sinds één april dit jaar bij de 
organisatie, dus ik heb niet een hele historie samen met DIJ. Die ik nu heb, is een hele 
prettige samenwerking. Laat ik dat vooropstellen. 

00:10:52 
Pedro: Maar ik heb van mijn voorganger ook weinig informatie ontvangen. Zeg maar hoe die, 
hoe, die samenwerking destijds is ontstaan. 

00:10:58 
Pedro: Oké, wellicht dat Bart misschien nog een heel klein beetje weet, omdat die al vijf jaar, 
in ieder geval de team, in ieder al vijf jaar aan deze materie werkt. Maar ik ik vanuit mijzelf 
kan ik u moeilijk over oordelen, behalve wat ik nu weet. Ja, dat is positief. 

00:11:18 
Dirk: Ja en en en en de manier waarop was d'r gewoon een probleem op dat moment, 
waardoor men is gaan zoeken naar een, naar partijen. Of was d'r al in de eerste instantie dat 
je ergens weten contact anders laten we, anders parkeren we deze gewoon. Ga ik daar 
Steven mee aan het werk zetten. 

00:11:35 
Pedro: Nou, ik denk dat er wel vanuit onze organisatie een aantal vraagstukken waren, 
terwijl we terme de steeds tegenaan liepen te hikken en een toekomstvisie met betrekking 
tot ontwikkeling van hoe benaderen wij nu eigenlijk onze debiteuren en onze 
opdrachtgevers. 

00:11:50 
Pedro: Hoe kunnen we dingen? Hoe kunnen ze dingen zelf doen? Ja, en ik denk dat het daar 
een beetje uit voortgekomen is en de samenwerking, maar dat dat destijds een partij is 
gezocht. Van wie kan ons dat dan ontwikkelen? Noemen dat de portalen hoe kunnen we die 
portalen dan laten ontwikkelen? 

00:12:07 
Pedro: En we wonen Bart maar. 

00:12:10 
Steven: Nee, ik ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik, ja, ik weet het alleen niet zeker, want ik 
ben er ook niet bij geweest. Volgens mij hadden wij ongeveer toen ik in dienst kwam bij DIJ 
liep de samenwerking wel een jaar of anderhalf. Ja, en ik zit er nu vier en een half jaar. Dus 
dat betekent, ja, dat dat op ongeveer zes jaar een samenwerking is. Maar ja, hoe dat, hoe 
dat ontstaan is, ja, geen idee. 

00:12:35 
Pedro: Nou, ik kan dat natuurlijk intern gewoon u hier tern ook navragen hé, dat is. 
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00:12:40 
Dirk: Waar ik een beetje naar op zoek ben. 

00:12:42 
Dirk: Vaak komen dit soort interacties voort uit het feit dat dat een een, de de ene 
organisatie, bijvoorbeeld in een groeispurt zit. 

00:12:50 
Dirk: Of een sprong wil maken die het niet zelfstandig kan maken of dingen ziet gebeuren 
waar ze maar met moeite bij aan kunnen haken. 

00:12:58 
Bart: Ja, wat wat misschien wel relevant is om te vertellen hier is de soort dingen die wij 
gemaakt hebben voor jullie, want overigens excuses voor mijn slechte video, kwaliteit En't is 
wel scherp, maar ik heb net mijn kantoor verbouwd, dus ik je zit tegen een silhouet aan te 
kijken en ik moet hier nog wat aan gaan doen, maar. 

00:13:14 
Dirk: Nou, bel me dadelijk even terug vertel ik je precies hoe je het moet doen. 

00:13:17 
Bart: Ja, men laptop aan de Andere kant zetten. 

00:13:20 
Dirk: Nee hoor, gewoon een lampje aan deze kant. 

00:13:23 
Bart: Nou, ik zit hier met knijpende ogen. Dat is hier helemaal wit en volle. Als ik d'r nog een 
lampje bij moet ga zetten, dan sorry maar dan: 

00:13:30 
Dirk: Ja, nee, dat begrijp ik.. 

00:13:32 
Bart: Dan krijg je er ook nog een zonnebril bij, hé, maar als ik wat dichter bij min laptop ga 
zitten, dan kan ik wel van zicht uitdrukt in de weer. 

00:13:40 
Bart: Het wel bijzonder oncomfortabel leunen, steeds maar goed, ik ik denk hoe dit 
begonnen is het of het soort probleem, denk ik, wat wat Inkassier had op dat moment is dat 
de standaardsoftware die gebruikt werd en die wordt branchebreed door de incasso 
branche gebruikt, volstaat niet helemaal in de vraag die zij bij ons hebben neergeleg: ja of 
eigenlijk die vol, die niet in de vraag die ze dat met hadden. En daarom is die vraag bij ons 
neergelegd. Wat wat wij goed kunnen, is dit soort dingen automatiseren dus en zonder het 
systeem dan bij naam te noemen of of af te branden, of zo. Maar op dat moment, zes jaar 
geleden, was er niet de mogelijkheid tot een goed klantportaal en met klant natuurlijk dan 
de klant van in kassier dus de de incassant en en en nee, dus de creditor creditor ja, ja, ja van 
die. 

00:14:31 
Dirk: Je snapt dat mijn vrouw mijn boekhouder is, hé nu! 
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00:14:35 
Bart: Nee, de nou, kijk in, in kassier is het incassobureau, voor gewoon eigenlijk 
gerechtsdeurwaarder natuurlijk als core business maar daar zijn een aantal crediteuren dus 
partijen die geld of schulden hebben uitstaan in de markt, bij mensen die niet betalen en dat 
zijn de debiteuren maar voor zowel die crediteuren die bijvoorbeeld energiemaatschappijen 
en verzekeraars en andere grote grote clubs was, nog niet echt een goed portaal waarin zij 
de status van al hun lopende dossiers goed konden inzien, ja, nou, dat is één ding om ga om 
te realiseren. Daarnaast werken al die partijen, zeker als ze wat groter zijn, met een vorm 
van data uitwisseling en waarbij die ja, die data uitwisseling, omdat het zulke grote partijen 
zijn, gaat dat zeg maar op hun manier, dus met een ZIP bestandje met dossiers of whatever. 
En wij moeten daar maar chocola van maken. Dus wat wij hebben in dat geval hebben 
gedaan, is kijken of we die data op een goede manier kunnen verwerken, analyseren, 
misschien wat verrijken en en inschieten naar die standaard software die Inkassier gebruikt. 

00:15:43 
Dirk: Bleven die data dan wel tot jullie komen via dat dergelijke ZIP bestandjes of was er 
meer een actieve verbinding? 

00:15:50 
Pedro: Ja soms bleef dat gewoon inderdaad via FTP bestand uitwisseling gebeuren, hoewel 
ik over die manier van bestand uitwisseling eigenlijk heel weinig naar buiten zou willen 
brengen, want dat raakt toch wel een beetje veiligheid. Dus schrijf daar vooral niks over op. 
Maar dan heb je een idee van hoe het gaat. Dus die bestand uitwisseling is wat rudimentair 
vergeleken met de moderne technologie van API's, hoewel daar ook wel klanten van 
Inkassier zijn die dat wel via een API kunnen doen, maar de truc is natuurlijk dat we al die 
data hebben moeten samenbrengen en op een eenduidige manier naar die standaard 
software toe schieten. Ja, aan de andere kant ook weer uit die standaard software halen en 
tonen op de manier zoals de klant van Inkassier dat wil hebben. En de ene klant wil een 
groot overzicht van als z'n dossiers en boeit de rest eigenlijk niet. En de andere klant wil op 
dossierniveau heel gedetailleerd kunnen communiceren. En eigenlijk al die dingen. Daarin 
kunnen wij nou redelijk wat op op maatwerk niveau voor de verschillende, voor de 
verscheidenheid aan klanten van Inkassier leveren wat zij nodig hebben. 

00:16:49 
Dirk: Pedro, de standaardpakketten die jullie al gebruikten, zijn die gewoon die jullie hebben 
dan zo'n jaarlijkse update of een vaker een update, maar die zijn in hun manier van 
gebruiken op dezelfde manier gebleven. Daar heb je verder niets aan veranderd? 

00:17:08 
Pedro: Er is een vrij generiek wat ik al zei, wat door de meeste van onze branchegenoten 
worden gebruikt, is een vrij generiek pakket waar we natuurlijk wel wat maatwerk op 
loslaten, maar dan is echt specifiek inhoudelijk pakket en niet zozeer waar Bart het over 
heeft, over data uitwisseling of dat soort zaken en vraagstukken die opdrachtgevers bij ons 
neerleggen, ja, dus dat pakket gebruiken wij echt om om dossiers in vast te leggen en om bij 
te houden. Ja, maar d'r zijn d'r is nog zoveel meer inzicht daarin. Ja, dan kom je gauw op dit 
soort oplossingen uit. 
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00:17:39 
Dirk: Ja, precies precies, want ik heb begrepen dat er in ieder geval in in de in de moeder 
tekst iets van drie, ja cases casustieken besproken gaat worden. Informatieverzoeken, 
betalingsverzoeken en kwaliteit van data. Dat zijn er drie, een beetje de drie thema's die ik 
door heb gekregen, en dan dan dan met name gebaseerd op hé, die samenwerking tussen 
DIJ en Inkassier. Waar wilde Inkassier nou specifiek op doorontwikkelen? 

00:18:17 
Pedro: Nou, ik denk dat Inkassier onderscheid wilde maken in de markt. Hé, hé, want het het 
een portaal of of een voorziening voor een gewoon klant. Debiteur hoe je het ook wil 
noemen, is er natuurlijk al wel. Er zijn wel meerdere oplossingen. Alleen in 
gerechtsdeurwaardersland, incassoland wilde, ja, ze wilde Inkassier een beetje vooroplopen 
met dan. Hoe kunnen we onze klanten beter bedienen, onze opdrachtgevers beter bedienen 
in informatie die waarnaar ze op zoek zijn? Ja, ook ook de debiteur hé die die, ja, uiteindelijk 
de schuld wilt gaan betalen. Hoe kunnen we die op een zo vriendelijke mogelijke manier van 
dienst zijn? 

00:18:56 
Pedro: En daar wilden we ons in onderscheiden ten opzichte van de rest van de 
incassowereld. 

00:19:02 
Pedro: Niet om het beste jongetje van de klas te zijn, maar gewoon om te kijken van: ja, hoe 
kunnen wij onze opdrachtgevers/debiteuren het beste bedienen? 

00:19:13 
Dirk: Daar gaat natuurlijk ook een stukje marketing werking vanuit. He, doe als jij in de in de 
markt rondzingt of dat dat dat jullie het netter of beter of mooier of sneller doen dan dan de 
rest, heeft dat natuurlijk ook weer een aantrekkende kracht voor Inkassier. 

00:19:27 
Pedro: Absoluut, en op de website hebben wij natuurlijk hetzelfde gehad, men wilde daar 
ook gewoon dat een ja, hoe, hoe je dat ook he, hoe je ook bij onze website uitkomt dat kan 
op verschillende manieren zijn. Je bent echt, je hebt de schuld en je wil daar iets mee, of je 
hebt gewoon interesse ergens in 

00:19:43 
Pedro: Ja, dan kijk op onze website en die en die moet aardig wel duidelijk zijn, dan moet je 
ook van heel veel zaken al zelf kunnen regelen. Zelf zeg maar een een, een opdracht melden, 
opdracht geven, maar ook zeggen van ja, ik wil als, als debiteur wil ik ze mijn touwtjes in 
handen houden, ik wil zelf een betalingsregeling treffen. En dat soort zaken? Daar zijn we 
veel meer mee bezig om ons te onderscheiden in de markt. 

00:20:06 
Pedro: Ja, dat mensen toch op een ja verantwoorde manier geholpen kunnen worden. 

00:20:11 
Bart: Ik denk, die die die die drie punten die jij noemde, die komen Steven, die komen bij 
jou. 
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00:20:19 
Dirk: Ja, ja, ja, ik heb maar één Bron, dus... 

00:20:22 
Bart: Maar ja, jij, ja dat, want want volgens mij hebben wij toen wel we hebben die 
besproken wel als als een aantal specifieke cases die we hebben gedaan, die qua 
automatisering een redelijk succesvol waren. Maar ik denk dat het hele wat bredere verhaal 
is dat we eigenlijk altijd voor voor Inkassier om drie belangrijke gebieden focussen ja, 

00:20:43 
Bart: Eén is wat mij betreft het servicen van de klanten, van Inkassier dus de de crediteuren 
van groot tot klein, van van een grote verzekeraar tot hele watermaatschappijen tot aan 
sportscholen met met kleinere klantenkring maar focussen op de klanten van Inkassier ja, 
dus hen van zo'n goed mogelijke data voorzien, hen goed inzicht geven in wat er gebeurt en 
hun digitaal ontzorgen 

00:21:08 
Bart: Tweede is dat we die de debiteuren dus de mensen met schulden, dat we die op de 
beste manier kunnen servicen, dus een een gebruiksvriendelijk en toegankelijk betaal 
portaal vriendelijke herinneringen aan aan betalingmomenten die moeten plaatsvinden, 
maar ook inzicht in je dossier en inzicht hoe je schuld is opgebouwd tot het zelf, voorstellen 
van betaalregelingen en daarbij ook vertellen van als je dit doet, dan dan ben je zo en zo snel 
klaar met met het aflossen van je schuld en dergelijke, op een verantwoorde manier. He, dat 
beleid, hoe dat verantwoord gaat, dat dat beleid is tuurlijk van Inkassier maar wij geven daar 
digitaal handen moeten aan. 

00:21:48 
Bart: En als laatste, als derde belangrijke pijler denk ik: het ontzorgen en het makkelijker 
maken van het leven van de mensen die werken bij Inkassier dus dat daar niet meer mensen 
brieven zitten te sturen met handmatig in te vullen formulieren die weer terugkomen en 
overgetypt moeten worden en en zorgen dat zij makkelijk dossier acties kunnen doen die 
niet in hun standaard pakket zitten, of nou ja, in ieder geval bij hun werk wegmanagen daar 
voor te zorgen dat dat ze zoveel mogelijk bezig kunnen zijn met hun core business namelijk 
het incasseren van schulden en niet met het robot werk doen, als het ware zelf Excel zitten 
uitpluizen. 

00:22:29 
Dirk: Ja. Over robot werk gesproken. Doen jullie ook dingen met RPA? 

00:22:38 
Bart: In welke zin bedoel je dat? 

00:22:40 
Dirk: Nou, neem nou! 

00:22:41 
Bart: Ik neem aan dat je bedoelt robotic proces 

00:22:42 
Dirk: Automation ja, herhaalbare taken automatiseren wat wat bij een partij als een, als een 
Inkassier maar misschien ook bij andere klanten regelmatig voorkomt waardoor je een 
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stukje van, zeg maar, het administratieve proces wat steeds hetzelfde is door middel van 
specifieke regels automatiseert. 

00:23:03 
Dirk: Het lijkt me iets wat in jullie tuin zou kunnen passen. 

00:23:09 
Bart: Maar niet robotisch in de zin van met met iets mechanisch of zo 

00:23:13 
Dirk: Nee, nee, nee software robots 

00:23:17 
Bart: Ja, maar ja, nee, en qua software absoluut een een. Wat wat wat gebeurt eigenlijk? Is 
dat er partijen zijn die hun co, eigenlijk een complete debiteuren bestand, aan ons 
aanleveren ja, elke week, en dat wij daar chocola van moeten maken om te kijken wie wel 
betaald heeft en wie niet betaald heeft en voor wie het tijd is om een keer een incassobrief 
te gaan sturen, of nog erger, voor wie het tijd is om een keer een aanmaning of een 
dagvaarding te gaan opstellen. Dus dat soort, dat soort werk digitaliseren dat is heel erg wat 
we doen. Wat we ook doen, zijn dus partijen die bij ons via-via een API of via een bestand, 
wat ze ergens zelf neerzetten, zaken aanleveren die dan automatisch in het systeem van 
Inkassier komen waar een incassospecialist, daarmee aan de slag kan. Hm. Ja, dus dus dat ik 
denk dat soort robotische taken, maar ook als een een debiteur zegt: ik wil een 
betaalregeling hé in in een nou misschien een traditionele softwareomgeving zegt dan nou, 
da's goed zeg maar wat je kunt betalen en dan gaat er een berichtje naar iemand aan de 
beheerkant en nou, Pietje wil een betaalregeling van 50 euro per maand. En wat wij hebben 
gedaan is op basis van een set vooraf in te stellen regels die Inkassier ook per klant kan 
instellen betaalregelingen van die zo lang lopen met dit maandbedrag worden automatisch 
goedgekeurd, of je moet altijd een tegenvoorstel doen met een betaalregeling die aan deze 
en deze regelset voldoet dat soort dingen, ja, daar hebben we een met Inkassier samen lang 
over nagedacht en een uitvoering aan gegeven. Ja. 

00:24:53 
Dirk: Ja is leuk dat je een andere dwarsdoorsnede van de informatie geeft die ik, die ik van 
Steven heb gekregen, maar wel dezelfde doorsnede. Hij heeft een ander perspectief. 

00:25:05 
Dirk: Ik het leuk om te melden dat, ja in ieder geval de constatering dat die informatie links-
rechts gewoon overeenkomt waar waar ik nog nog wel wat vragen over heb, en dat gaat 
met name over de Inkassier kant en zeg maar die derde stroom die jij noemt, de Bart, hé, 
dat servicen van de medewerker en die het werk makkelijker maken, als je nou een cijfer zou 
moeten toekennen aan aan de manier waarop ja, zeg maar het werk verlicht, is Pedro, wat 
zou dat cijfer dan zijn? 

00:25:41 
Pedro: Van één tot tien bedoel je? 

00:25:43 
Dirk: Ja, of een percentage van? Nou ja, God, ze zijn 10 procent sneller gaan werken. Of je, ik 
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heb 5 procent gelukkige medewerkers en en ik hou je d'r niet aan vast, hé we de. Uiteindelijk 
komt dat in de tekst van significant minder significant, gemiddeld, leuk. 

00:25:56 
Pedro: Nou, ja, meer als significant dan wel zeker. Nee, het heeft het heeft zeker bijgedragen 
in één inzicht bij bij de eindgebruiker dus meer inzicht, maar voornamelijk het handmatige 
acties die uitgevoerd gaan worden, die zij nu ja zover wij kunnen he zover ook het ook in de 
macht ligt van de informatie die we nu hebben, omdat te automatiseren heeft dat 
bijgedragen dat mensen ook niet meer handmatig allerlei zaken hoeven te doen, maar de 
snelheid van werken ook toeneemt. 

00:26:27 
Pedro: Dus kijk, als je, ik denk dat er wel zeker voor, als we kijken naar dit onderdeel, hé, de 
portalen dan he, dan dan scheelt dat dat denk ik, wel 70 tot 80 procent, soms op sommige 
vlakken van de arbeid die verricht, dan moeten we een opzichte van vroeger. 

00:26:42 
Dirk: Ja, dat is heel veel. 

00:26:44 
Pedro: Ja, want omdat de informatie gewoon heel snel bereikbaar is, op dit moment heel 
snel kunnen men, kan men er iets mee doen wat men wil. Real-time informatie, hé, dat was 
aan het verleden ook natuurlijk niet zo. Dan moet je natuurlijk als bij elkaar zoeken en kijken 
wat daar uitkwam. 

00:26:59 
Pedro: En ze zeker, hebben we nog dingen te verbeteren, maar dat dat daar moet ik ook 
echt aangeven, dat DIJ daar echt meer dan, ja, ja, meer dan Normaal. Wat is Normaal, maar 
in meedenkt om dingen te automatiseren, dus we zijn ook echt wel aan het automatiseren 
maar wij geloven daar ook in. Ja, om die eindgebruiker ja, zoveel mogelijk ontlasten te 
ontzorgen. Wel met de kanttekening dat je af toe en een een, een ja, een vangnet moet 
hebben om te kijken van ik wil handmatig nog wat acties op controles doen. Ja, want zit er 
allemaal in, dus het is ja. 

00:27:29 
Pedro: Het scheelt voor een eindgebruiker heel veel op dit moment voor werkzaamheden. 

00:27:34 
Dirk: Derk, hoe doen jullie al die kennis op van zo'n klant als Inkassier want ja, je je vreet je 
wel op één of andere manier in in zo'n zo'n werkproces van ze. 

00:27:46 
Derk: Vooral proberen uit te vinden hoe ze precies werken. Ja, hoe ze nu werken, zeg maar 
al matig, en dan weet je ook beste hoe je 't kan automatiseren. Want vaak weet de klant zelf 
ook niet precies wat ze nodig hebben. 

00:28:02 
Dirk: Nee, dat is een veel gehoorde vraag he, ze hebben wel een wens, maar als je daar diep 
op gaat inzoomen blijkt het nog nog best wel lastig om die wens onder woorden te brengen. 

00:28:14 
Derk: Ja, 
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00:28:15 
Dirk: Hoe pakken jullie dat aan? Hoe ga, hoe kruip je nou onder de huid van zo'n klant? 

00:28:20 
Derk: Vooral vragen hoe ze het nu doen en wat ze precies willen bereiken. En dan doe je een 
paar voorstellen van op zo'n manier kan het ook en dan 

00:28:28 
Derk: En dat stukje daartussen toe kom je tot die voorstellen. Ik vraag nu een beetje door, 
want dit is iets wat het proces van DIJ heel erg raakt: de manier van werken. Kruipen jullie 
met mekaar in een hok, ga jullie brainstormen, smijten jullie dingen tegen de muur en ga je 
aan het klooien met stiften en komt daar, zeg maar een aantal oplossingsalternatieven uit 
of. 

00:28:49 
Derk: Soms gewoon meekijken. Met wat ze nu precies handmatig doen is gewoon Excel 
Bestandjes en kijken oké, wat wat pak je dan precies en wat en waar we? Waar gooi je dat 
dan weer naartoe zeg maar, en soms ook wel echt dingen uitschrijven van in een soort van 
diagram van hoe moet het gaan werken? 

00:29:08 
Derk: Welke aftakkingen zeg maar, welke opties zijn er allemaal? Ja in dit scenario, wat moet 
je dan doen in dit scenario wat moet je dan doen? 

00:29:14 
Dirk: En weet je dan als je zo'n aftakking maakte dat je dat op een bepaalde technische 
manier kunt oplossen? Of neem je ook wel eens een gok? 

00:29:22 
Derk: Vaak weet je dat wel hoe je dat kan oppakken en soms maakt het ook niet uit hoe je 
technisch oplost. Als maar duidelijk is wat er moet gebeuren, dan zie je later wel hoe je dat 
precies op een ja. 

00:29:32 
Dirk: En werken alle drie, want jullie hebben drie van dit soort teams, he die heel dicht met 
zo'n klant samenwerken. Werken alle drie de teams op een vergelijkbare manier. Of of stel 
nu dat je een ander team zou plakken inkassier dat ze dan andere, mogelijk andere 
oplossingen of mogelijk andere suggesties krijgen. Hoe? Hoe? In hoeverre zijn jullie 
uitwisselbaar? 

00:29:57 
Derk: Niet, denk ik, wij zijn wel het beste team dus. 

00:30:00 
Dirk: Natuurlijk, ja, daar praat ik ook mee, dat heb ik ook aan Steven gevraagd. Ik wil meteen 
het beste team aan tafel, ja. 

00:30:06 
Derk: Ja, ja, iedereen heeft een andere aanpak denk ik, hoe je de de wens van de klant 
probeert helder te krijgen. 

00:30:17 
Dirk: Ja, in mijn, in mijn beleving als buitenstaander he ik ik: ik mag je dan dadelijk een 
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verhaal over gaan schrijven of meerdere verhalen. D'r gebeurt iets magisch in in in de jullie, 
je gaat naar een klant, ik ben klassiek geschoold hé, ik ben tijdje ook eindverantwoordelijk 
geweest voor een aantal consultatiebureaus. Dus het adviesproces dat snap ik wel. 

00:30:38 
Dirk: Maar hier zit ook een creatieve ex, extreem creatieve kant aan, omdat je met het 
probleem wat wat er speelt bij, want bij een klant die dat in het meest bizarre geval erg 
slecht onder woorden kan brengen, met alle respect, Pedro, en jullie doen wat daar wat mee 
en en hoe dat dan gaat. Dat intrigeert mij en ik denk, als dat mij intrigeert als als als als 
schrijverik dan dan intrigeert dat ook de buitenstaander die daar iets meer over zou willen 
weten en al kan het natuurlijk de cliffhanger zijn in zo'n verhaal en telkens ook in een uiting 
van DIJ naar buiten toe. 

00:31:18 
Derk: Van ja dat gaan we lekker niet vertellen dat, dat is ons ding, hé, dat kun je op een 
bepaalde manier verwoorden, maar dat verlekkert wel en dat vraagt klanten om dieper, 
potentiële klanten, om dieper in te zoomen op Hoe doen die jongens dat? Hé, dus die blijven 
eigenlijk met de vraag zitten die ik nu stel. Ja, ja, op één of andere manier hebben jullie ook 
dan onderling in zo'n team een bepaalde chemie die dat met elkaar teweegbrengt of is dit 
allemaal einzelganger werk, dat je creatief specialisten hebben die dat op hun eigen houtje 
verzinnen of is? Ja, ik probeer daar een beetje een vinger achter te krijgen. 

00:31:59 
Derk: Nee, niet echt einzelganger te zeggen met het team ook. 

00:32:03 
Dirk: Ja. 

00:32:04 
Derk: En soms dat je dan dat een aantal wel een voorzet hebben gedaan, he, want dus niet 
altijd met het hele team bij ieder klantgesprek. 

00:32:12 
Derk: Soms, dan denk je wel een bepaalde richting uit, maar dan ga je wel daarna terug naar 
het team om dan in ieder geval duidelijk te maken van wat wat die klant wil bereiken? 
Omdat we dat zelf wel hebben doorgevraagd dus dat hebben we dan wel goed helder. En 
dan kan je nog de oplossingsrichtingen even bespreken. Dan denken andere teamleden ook 
weer een hele andere manieren om hetzelfde probleem op te lossen. Dus dat ja. 

00:32:34 
Dirk: En ik kan me ook voorstellen dat je ideeën niet per se opwekt ergens tussen negen en 
vijf, hé, dat dat dat vaak ook een spontaan proces. Creatief proces noemde ik al. 

00:32:45 
Dirk: Dus dat kan ook. Ja, tijdens een auto ritje voor de via onder een boom met een glas in, 
weet ik vaak wel rare tijden in bad, onder de douche. 

00:32:53 
Derk: Ja, of als je in bed ligt, dan denk ik van oh, ja dat ook. 

00:32:57 
Dirk: Precies oké, oké 
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00:32:59 
Dirk: En dan dan krijg je de taak van de PO, hé, want dat is me dan, Bart, denk ik, he. 

00:33:04 
Bart: Ja klopt. 

00:33:06 
Dirk: Om dan, daar zeg maar enige formaliteit, denk ik ook aan aan toe te kennen, want je 
moet iets gaan plannen, je moet verwachting afgeven, Bart, hoe gaat dat in z'n werk? 

00:33:17 
Bart: Kijk, enerzijds hoef ik natuurlijk niet zo heel veel te te plannen in de zin van dat 
traditionele projectmanagement projectleiding manier van werken en wij werken met een 
bepaalde vaste capaciteitsafspraak dus we zeggen gewoon per maand staat er tien, zoveel 
uur tot jouw beschikking of per week of per tijdseenheid en daarin organiseren we samen 
als sprints. En omdat we agile werken, zorgen we dat dat wat in de, dat dat dat ik helder 
heb, dat wat voor Inkassier meest belangrijk is om te doen, dat dat bovenaan staat en dat 
we dat dus als eerste oppakken, samen uitwerken. En als dat nou, dat, dat heeft kijk, niet elk 
idee wat wat nu leeft bij Inkassier kan morgen worden ontwikkeld, kunnen we morgen mee 
beginnen met programmeren. Zo zit er een stukje tussen in het ja, scherp krijgen van nou, 
wat wil je daar dan mee bereiken? Wat wat moet het? Want wat moet dat straks kunnen, 
wat gaat het opleveren? En door dat gesprek aan te gaan met elkaar en ook dan met direct 
met mensen van het team daarbij, verzin je samen goeie oplossingen en daar zit, denk ik een 
beetje de sleutel, dat ik dat niet alleen doe, maar dat daar dus ook mensen van teams bij 
zitten om samen na te denken over die oplossing. Want dan kom je tot veel betere ideeën 
dan dan dat dat we zeg maar dat ik tussen een ontwikkeld team en een klant in zit en ik als 
het ware maar gewoon ja, alles alles laat uitvoeren wat ik zelf verzin en dan aan die klant 
moet verkopen dat dat een goed idee was. 

00:34:50 
Derk: En zo gaat in veel bedrijven wel, hé, dan heb je zo'n vertroebelende factor, die dan 
weer heel veel context laten verdwijnen, zeg maar. 

00:35:01 
Dirk: De term transparantie schiet in mijn hoofd, dus transparantie over de manier van werk, 
transparantie over proces, hoe je tot bepaalde oplossingen komt, hoe je dat met mekaar 
doet, Pedro, hoe ervaar jij die transparantie? 

00:35:16 
Pedro: Ja, ik denk dat ik even even één ding terug. Ik denk dat ik denk het succes van 
samenwerking hier ook samenhangt dat het team nog steeds hetzelfde team is plus dat het 
team ook de materie snapt, de taal spreekt van de incasso wereld, want dat is natuurlijk een 
terminologie dat niet iedereen, maar zo snapt, of of één twee drie snapt. 

00:35:41 
Pedro: En als je dat natuurlijk begrijpt, dan kun je misschien ook makkelijker dingen, hé, 
technisch ja, technisch vertalen naar het team toe van jongens. Op deze manier kunnen we 
doen, want XYZ heeft en bij Inkassier doen ze zo. 

00:35:57 
Pedro: Dus de de materie snapt het team zeker van DIJ. Dus ze kunnen ook makkelijk 
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meepraten. Ik bedoel als ze hier zijn, dan praten ze ook makkelijk met de mensen van de 
vloer, zeg maar van de operatie mee. En ik denk dat dat de grootste pluspunt is. Wat daar 
ook bij meer zijn gaan doen, althans sinds ik hier ben, is ook mensen van de operatie, 
mensen van Inkassier ook meer bij het proces betrekken. Wat speelt er nu eigenlijk? Waar 
lopen jullie tegenaan? En die mensen ook bij, tijdens meetings die we hebben met DIJ, ook 
aan tafel te zetten? Van denk ook eens mee, het kan niet zo zijn dat één persoon het 
allemaal gaat bedenken, hé net rond ik het zal zijn en Bart aan de andere kant gaat zeggen 
van: ja, nee, we gaan het zo doen. Het is een wisselwerking het is een samenwerking en ik 
denk dat het dat het de rode draad is dat we elkaar snappen in de zin van dat we de materie 
snappen. 

00:36:46 
Pedro: En zo niet, gaan we die, gaan we die informatie halen, dan gaan we de juiste mensen 
aan tafel zetten en ik denk dat dat dat hun ook de kracht van DIJ is om niet te zeggen van ja, 
we snappen het en daarna iets te bouwen wat totaal de andere kant op is, maar dan zeggen 
van we snappen dat nog niet. Wie zijn de juiste personen om die vragen te stellen? En die 
zetten we aan tafel? En zo kom je tot een veel sneller tot een oplossing. 

00:37:06 
Dirk: Ben je wel eens negatief verrast? 

00:37:10 
Pedro: Negatief verrast? 

00:37:14 
Pedro: Nee. 

00:37:15 
Pedro: Nee, we heel grappig. Wij sluiten elke zeg maar sessie als hier op kantoor zijn of bij 
zijn, hun kantoor van een einde van een oplevering van een sprint stelt Bart altijd de 
magische vraag geef we willen graag weten van een cijfer van één tot en met tien. 

00:37:30 
Pedro: En dan ben ik zeg ik, altijd een negen en dan mijn de directeur van DIJ Pim die zegt 
dan van nee ik geef gewoon tien. 

00:37:38 
Bart: Directeur van Inkassier he niet de directeur van DIJ. 

00:37:42 
Pedro: Zei ik dat? Nee van Inkassier sorry. 

00:37:46 
Pedro: Nou, ik weet ook niet wat die gedaan heeft. 

00:37:50 
Dirk: Steven heeft jullie na deze uitzending nog wat te vertellen? 

00:37:53 
Pedro: Ja, zij dus, maar dan zitten we elkaar aan te kijken en dan, ja, dan zijn we eigenlijk 
verbaasd hoe over sommige dingen, hoe eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat 
dingen gewoon goed gaan? En dan zitten we elkaar daaraan te kijken. Ja, we we, we zijn 
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eigenlijk blij verrast en dan zeggen we blij, verrast, maar eigenlijk moet er vanuit kunnen 
gaan dat dingen gaan zoals ze gaan en dat het gewoon goed gaat. 

00:38:13 
Pedro: Maar ik ben eigenlijk nooit negatief op op en dat je tijd dat je zit niet zo lang, maar 
niet negatief, verrast zeker niet alleen positief. 

00:38:22 
Dirk: Ja, cool, Ja, Bart, hoe jullie, hoe doen jullie nou die kennis op van hé, die materie, 
kennis, want daar wordt die worden jullie wel om geroemd. Kan me niet voorstellen dat 
mensen bij Inkassier binnenkomen en die kennis al hebben. 

00:38:41 
Bart: Mensen bij Inkassier of bij DIJ? 

00:38:43 
Derk: Ja, sorry ik verspreek me ook weleens. 

00:38:46 
Bart: Nou, kijk de nee, dat je als je hier bij DIJ binnenkomt dan heb je die kennis niet en ik 
had het ook niet, hoor toen ik hier binnenkwam. 

00:38:56 
Dirk: Heb jij daaraan gedaan om die kennis op te bouwen. 

00:39:01 
Steven: Nou, waar we wel, denk ik, ja, ik ik moet zeggen dat ik ik zal wordt vaak over mij 
gezegd dat ik vrij snel leer en dingen tot me neem en informatie opneem maar dat dat geldt 
misschien, dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar we we, we hebben ons proces daar 
ook wel redelijk goed op ingericht kijk, ik kwam als product owner in een iets andere rol 
binnen dan dan als er een nieuwe developer in ons team aansluit. Maar maar wij wel, nou, 
denk ik, ook gepast met je trots op zijn. Dus als je, als je als developer bij ons komt werken, 
dan zeggen we niet je hier heb je vijf tickets en laten aan het einde van de week nog eens 
even bellen om te kijken of je d'r misschien drie of vier van afgemaakt hebt. Maar waar ga je 
wel echt goed begeleiden? En dan gaan we kijken naar, hoe kunnen we je wel op weg 
helpen in zo'n project om te zorgen dat je en iets van de materie leert? Waar? Dus, waar 
gaat dit project over? Wat zijn nou de doelen van die klant? En dat je iets leert over en hoe 
hebben we dan die dat project technisch opgezet? En dat dat dat leren van hoe die klant 
werkt? Wij zorgen er dus ook voor dat als er nieuwe mensen beginnen, dat die ook direct 
aansluiten bij meetings met een klant. Nou is er de afgelopen paar maanden nog en niet 
iemand in ons team nieuw begonnen. Maar als er nieuwe mensen beginnen, ja, dan sluiten 
ze meteen aan bij nou ja, refinements, sprintplanning en reviews die we samen met Pedro in 
dit geval en naast Pedro zitten, zijn zijn teamleden uit verschillende afdelingen ook altijd aan 
tafel. Dan zetten die mensen bij ons ook meteen aan tafel, dus zo leren ze vrij snel wat er 
speelt. En nou is dit een hele complexe materie, hoor. Dus dat heb je echt niet, niet binnen 
één of twee maanden door, maar we proberen wel die compartimentjes een beetje, zeg 
maar, te isoleren en ervoor te zorgen dat ze, ja, dat wil je wel allemaal op een goeie manier 
die projecten in begeleiden, zodat als Derk er een keer niet is of als ik een keer niet ben, dat 
Pedro gewoon naar ons kan bellen en en iemand uit het team aan de telefoon krijgt die ook 
donders goed weet waar het over gaat. 
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00:41:00 
Dirk: Want leggen jullie dan onderling ook dingen vast? 

00:41:05 
Bart: Nou, we ten eerste, alles wat we doen schrijven natuurlijk uit in tickets, in, in in ons 
ticketingsysteem in Jira dus dat dat ligt sowieso voor een de vast. Dat staat in de in de in de 
code liggen van ja. 

00:41:24 
Bart: Nee en en ik denk wel dat we van van best wel veel dingen, ja, zeker, als het wat 
complexer wordt dan dan werken we dat netjes in flow charts uit en dan staat dat in in 
Confluence vastgelegd en allerlei charting en visualisatie tools daarvan ook wel hoor. Ja, 
sorry ik dacht even dat je met die ar een soort piraten gap je maakt het niet snapte ik 
probeerde d'r gewoon oncomfortabel overheen te lullen maar ik heb neem aan dat de is er 
geen piraten referentie, ofwel.. 

00:41:59 
Dirk: Nou is mijn persoonlijke ervaring met een slecht ingericht Jira bij één van mijn 
opdrachtgevers. 

00:42:04 
Bart: Ja, ja, maar wij wachten even. Niemand van ons zei dat Jira slecht was ingericht, hé? 

00:42:10 
Dirk: Ik, ik heb echt een slechte ervaring met een slecht ingericht Jira bij een andere klant? 
Ja. 

00:42:16 
Bart: Ja, nee, dat dat loopt bij ons loopt, dat denk ik wel goed, 

00:42:20 
Derk: Ja, wij kunnen dat wel inrichten 

00:42:23 
Bart: Ja, plus er is best wel wat terug te vinden. Ik weet effe niet of dit het. 

00:42:28 
Dirk: Ja, ik kijk een stukje kennismanagement dus in bij de bij bij bedrijven, als DIJ maar zeker 
ook aan in in in samenspel met Inkassier als klant, is natuurlijk wel heel erg belangrijk, hé dat 
dat, dat je dus wel een soort van zeker als je meer agile werkt ja, op één of andere manier de 
vastlegging wel kunt doen. Dat dat wat in het verleden met met zeg maar waterval of andere 
projectmanagement methoden wat wat meer aan de orde was? Dan lag het vaak al in de 
voorfase en hier ontstaat veel in het creatieve proces. 

00:43:05 
Derk: Er worden wat zij sla zijpaden ingeslagen ja, en dat dat vraagt af en toe nog wel eens. 
Ja, volgens mij blijft dan nog wel eens, in ieder geval in de ervaring die ik heb met andere 
opdrachtgevers de vastlegging nog wel eens houdt dan nog wel eens te wensen over, en 
zeker ook omdat je volgens mij allemaal de groei, een beetje de groei ambitie hebt en af en 
toe ook platte wisselingen van van collega's dus dat je op één of andere manier toch wel in 
staat moet zijn om dat, om om snel iemand aan de ga, aan de draai te krijgen, vroeg ik, 
vroeg ik me af. 
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00:43:39 
Bart: Ja, maar daarom he, ja, daarom werkt het dus best wel goed dat we in dat iedereen in 
ons team best wel goed weten hoe alles in elkaar zit. Want als er dus eentje onder een tram 
valt, ja of of een andere baan vindt of zo wat niet heel snel laten we hebben. Ja, we hebben 
weinig verloop in onze, in ons team. Er dus die die tram factor, die komt er toch weer in. 
Nee, maar daar gaan niet snel, niet veel mensen weg bij bij ons team. Dus dat is wel. Ik denk 
dat dat wel goed zit. 

00:44:13 
Dirk: Nice. Ik. Ik zag in de stukken die ik van van Steven had gekregen iets over die, zeg maar 
de de de dossieropbouw voor Inkassier dossier, opbouw, om daar later eventueel iets mee 
te kunnen doen in de in de wat meer rechts, rechts, formele zin. En dan kom je over mij 
inziens ook op een stuk kennisgebied als als de wijze waarop dat moet. De incasso bedrijf is 
volgens mij aan bepaalde wet en regelgeving gehouden. Hé, sterker nog, volgens mij, als u 
de informatie op jullie website klopt, Pedro, dan sta, zijn jullie ook op bepaalde gebieden 
gecertificeerd zeker. De, de ISO's de ISAE Type II. 

00:45:07 
Dirk: Hoe zit dat? 

00:45:08 
Dirk: Hoe houdt DIJ rekening, want jullie leggen de businessrules vaak uit op basis waarvan 
DIJ programmatuur maakt, om het even plat te zeggen, die dat dan uitvoert. 

00:45:23 
Dirk: Hoe? Hoe zit dat in in in in in het kader met certificeringen? 

00:45:33 
Dirk: Dit is misschien een iets te rommelige open vraag 

00:45:37 
Pedro: Ja, ik denk dat ik al van als ik goed begrepen heb, is het meer van. Nou, hoe hou je 
zeg maar vinger aan de pols. 

00:45:44 
Pedro: Als er wat aan de kant van wet, regel en wetgeving, certificering, wat daar zou wat 
zou veranderen, hoe hoe kun je dat dan vertalen? Misschien moet je het heel snel kunnen 
vertalen naar je programmatuur hé, op een andere manier van werken. 

00:45:58 
Dirk: Ook ja. 

00:46:00 
Pedro: Ja, een aanpassing. 

00:46:02 
Dirk: En ook in het kader van die ISAE zijn jullie daardoor gecertificeerd naar andere partijen 
toe om bepaalde dingen te mogen en te kunnen doen. 

00:46:09 
Dirk: DIJ heeft daar ook een rol in. 
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00:46:14 
Pedro: Ja, nou ISAE hebben we nog niet. Laten dat even vooropstellen. De ISAE voornemens 
om dat verder te doen. 

00:46:20 
Dirk: Staat wel op jullie website. 

00:46:22 
Pedro: Ja, weet ik maar de, we hebben d'r wel de ISO certificeringen hebben wij natuurlijk 
wel in de de 27001 huh informatie, beveiligingen 9001 en een stukje NEN 7510 voor de zorg. 

00:46:38 
Pedro: Wij proberen natuurlijk wel. Kijk! 

00:46:42 
Pedro: Op het moment dat onze processen significant gaan veranderen door regel en 
wetgeving, moeten wij intern sowieso al aan de bel trekken en onze processen en en de 
manier van werken moet en we aanpassen. 

00:46:54 
Pedro: En daar wordt ook naar gekeken van heeft dat ook invloed op zaken zoals u, die die 
door DIJ worden ontwikkeld? Dan zullen wij daar van tevoren op inspelen en dan zullen we 
aangeven van jongens: let op de, de wet en regelgeving was tot zover dat je op deze manier 
moesten we iets doen. En vanaf X tijd moeten we dan het op een andere manier gaan doen. 

00:47:14 
Steven: Dus daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden want het heeft dat is meer een 
proces wat aan onze kant natuurlijk goed in orde moet zijn. Hé, onze kwaliteitsmanager 
moeten ook zorg zorg over hebben. Die moet ook zorgen dat dat, als er weer ja wijzigingen 
zijn, dat die natuurlijk doorgevoerd gaan worden en dat dat vertaald gaat worden. En dat 
zou dan weer naar voren moeten komen in m'n mijn wekelijkse over overleg met Bart van 
jongen, let op, er zijn misschien wel dingen in de wet en regel even die die invloed hebben 
op hun manier, zo zij nu dingen uitwisselen of tentoonstellen enzovoort enzovoort, ja, ja, 
dus, maar dat ligt vooral aan onze kant. 

00:47:51 
Dirk: Ja, de verantwoordelijkheid altijd. 

00:47:54 
Pedro: Kun je niet zeggen van nou ja, jullie moesten dat ook weten, Julie werd tot ook wel. 

00:47:57 
Dirk: Nee, nee, nee, ik denk dat. 

00:47:59 
Dirk: Ik denk dat ook contractueel DIJ dat zodanig heeft afgesproken dat dat continu in jullie 
tuin blijft liggen, en terecht overigens maar oké, da's mijn mening. 

00:48:10 
Pedro: Nee, maar ik vind wel dat dat dat dat dat kun je niet zo later als een proces niet zal 
lopen of er vallen gaten in de beveiliging of en noem maar op, en wat dat direct inzien 
geweest op de manier hoe we werken. Ja, dan kunnen we niet vingers gaan wijzen naar DIJ 
nee. 
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00:48:27 
Dirk: Ik heb nog eigenlijk nog een een, een, een, een, ja, een laatste nieuwe vraag die ik heb 
opgeschreven wordt ook wel eens natuurlijk als software ontwikkelaar om het zo maar even 
de de dedicated development team maak je dingen, maar die moet je ook dingen testen, dat 
het functioneert zoals bedacht is. Hoe gaan jullie daarmee om, Bart en Derk als het gaat 
over, hebben jullie nou bijvoorbeeld eigen testsets of maak je gebruik van een real life 
extract van data van Inkassier hoe zit dat in z'n werk? Hoe gaat het in z'n werk? 

00:49:08 
Derk: We schrijven geautomatiseerde tests als we functionaliteit ontwikkelen. Dus daarmee 
simuleren we data en dan kijk je wat de output is, of dat dus voldoet met de gewenste wat 
we intikken. 

00:49:23 
Bart: Krijgen jullie in de in in de ontwikkel cq testfase we dus vlak voor oplevering en live 
Data te zien. Of doe je het echt met de test, de testdata die jullie zelf genereren? 

00:49:35 
Derk: Voor ontwikkelen genereren we zelf test data daarvoor ja en daarna leg ik het ook op 
acceptatie op, zeg maar een bij sprint review en dan kan de klant dat zelf ook testen of het 
naar wens is. 

00:49:47 
Dirk: Dus jullie zien zelf geen live data. 

00:49:52 
Derk: Ja, we kunnen het wel zien. 

00:49:54 
Dirk: Op zoek ben, is de het, ja het zo een beetje het klant ontkoppelpunt volgens mij 
ontkom je met namelijk als goede ontwikkelaar die die die frutselt met slimme 
technologieën in het in het bedrijfsproces van de klant en verbetering van het bedrijf van de 
proces van de klant. Ontkom je d'r soms niet aan dat je inzage krijgt in het daadwerkelijk in 
het bedrijfsproces van die klant, maar ook in de gegevens die daarin omgaan en ik zoek een 
beetje naar de niet per se de integriteitsvraag maar wel zeg maar zijn daar dingen over 
afgesproken wat kan ik een andere klant, potentiële klant, vertellen over hoe jullie daarmee 
omgaan? 

00:50:34 
Bart: Nou, wij, ik denk hoe wij daarmee omgaan is dat we bij want Inkassier is iso-
gecertificeerd en heeft allerlei andere certificeringen specifiek op hun branche gericht. Nou, 
we hebben die ook op onze branch gericht. Ja, wij, en daarnaast voldoen we gewoon netjes 
aan de AVG dus dat alle partijen waar we samen mee werken, hebben we verwerkings 
overeenkomsten en zorgen we dat we eigenlijk alle data die ons ter beschikking wordt 
gesteld op een professionele en nette manier mee omgaan, en daar allerlei procedures en 
protocollen voor die helemaal voldoen aan de wet. En omwille van de boeiendheid van dit 
interview zal ik je daar niet mee vermoeien maar nee, maar de die bij ons. We zorgen wel 
dat iedereen die hier werkt zich daarvan bewust iedereen. Nou ja, we hebben beleid in 
effect, wat ervoor zorgt dat iedereen zich d'r ook wel aan moet houden. Ja, dingen zoals vier 
ogenbeleid als het gaat om bepaalde gegevens, zo bepaalde toegang, gebruik van password 
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managers en dergelijke, dat dat zit. Ja, ja, we werken niet met wachtwoorden van andere 
teams trouwens. 

00:51:39 
Derk: Dus die toegang gegevens tot de service Inkassier bijvoorbeeld, die zijn ook 
afgeschermd voor andere teams. Ja, dus die hebben d'r niks. 

00:51:49 
Dirk: Goed dat je mooi afmaakt Derk want dat is één van de pluspunten dus voor dit soort ja 
om om dit soort klanten te kunnen bedienen dat jullie met een een een redelijk compact 
team, wat ook nog relatief stabiel is, dermate afspraken hebben dat ook de andere 
onderdelen van DIJ daar eigenlijk helemaal niet bijkomen. 

00:52:10 
Bart: Ja en list, poes, beleid, he, ja, ja! 

00:52:14 
Dirk: En dat is dat is een pre. Wat wat jullie eigenlijk nog mijns inziens zeker naar buiten toe 
nog veel te weinig uitmelken. Dat mag dat mag echt wel wat prominenter naar voren. Is dat 
een reden ook Pedro dat dat jullie met DIJ of zou dat een reden hebben kunnen zijn dat jullie 
juist met met DIJ aan de gang zijn geaan? 

00:52:38 
Pedro: Dan maak ik om rond, helemaal naar het begin. Hoe bij jullie zijn jullie bij DIJ 
gekomen? 

00:52:43 
Pedro: Ja, precies nou ja, goed, nogmaals, ik heb natuurlijk niet dat beginfase meegemaakt, 
maar als ik, als ik, als ik nu zou moeten kiezen voor aantal partijen zeg maar en ja op basis 
van een aantal criteria die we dan stellen, dan zal dit een hele belangrijke zijn. Ja, ja, een 
dedicated team en weten ook allemaal dat men team wel eens denkt van nee, bij de buur is 
het gras toch wel groene. Ik ga daar naartoe of ik ik ga. Ik heb een andere uitdaging, maar 
voornamelijk is voor ons wel heel belangrijk dat we dan een vast team hebben die weet 
waar ze verstaan, die die materie kennen en die ook dit soort dingen, zaken goed ingeregeld 
hebben en dat je ook weet van nou ja, goed, als zij ons op teamwerk is dat ook het team. Is 
het niet wat anders van van DIJ aan ons te werken zonder dat wij het weten. Dat zijn, dat zijn 
hele belangrijke dingen, ja, absoluut. 

00:53:26 
Dirk: Kun jij een inschatting doen, Pedro, waar jullie zouden staan zonder DIJ? 

00:53:35 
Pedro: Da's een lastige. Nou, dat vind ik, dat vind ik lastig, want dan was er misschien een 
andere partij geweest die misschien ook wel niet zo goed als DIJ, maar die misschien ook wel 
wat kunnen doen. 

00:53:53 
Pedro: Nee, nee, maar met mijn ervaringen zoals ik nu, met DIJ heb de snelheid, de accuratie 
accuratie van de zaken die ze opleveren, nakomen wat we afgesproken hebben, ja, dat zie ik 
niet, heel veel, hoor, ja, dat wil ik niet kwaadspreken over allerlei andere bedrijven, 
helemaal niet ik. Ik kom ook weg uit de, uit de de wereld van it en software. Ik heb het 
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anders gezien. Laat ik het zo zeggen: ik was, ik was met mijn komst en hoe hun hun manier 
van werken ben ik blij verrast. 

00:54:26 
Dirk: Heren, ik heb mijn wezenlijke vragen beantwoord gekregen dan wel overbodig 
verklaard als ik gedurende het gesprek ik het antwoord al hoorde. 

00:54:38 
Bart: Fijn! 

00:54:41 
Dirk: Ik ben ik ben. Waar ik blij mee ben, is dat we niet per ongeluk zijn verzand in technische 
dingen. Niet dat dat niet interessant charmant is, maar doet dat raakt net even wat minder 
mijn mijn werk, om het zomaar te zeggen. Ik denk dat er gaandeweg dit gesprek bij mij 
steeds meer het gevoel is gekomen van oh. Dat is wel een mooie toko die op een vrij unieke 
manier, zeer transparant en met al hé in, in echt in de samenwerking cq co-creatie modus 
oppakt. 

00:55:16 
Dirk: En dat mij zelfs de vraag in het hoofd schiet goh waarom zijn jullie niet bekender als DIJ 
zijnde, dus dan gaan we wat aan doen. 

00:55:28 
Bart: Klinkt goed 

00:55:28 
Bart: Ja, ik, ik vind het vond het een een interessante gesprek. Ik weet niet of ik dingen of als 
jullie verwachtingen hadden van het gesprek die ik niet heb waargemaakt dan hoor ik ze in 
de laatste paar minuten nog even graag heb ik dingen gemist. Zou je had je dingen kwijt 
willen zijn in dit gesprek die die niet ter sprake zijn gekomen. Laat ik daarmee afsluiten als 
laatste vraag. 

00:55:59 
Derk: Ik heb nog iets om aan te vullen. Ja, da's ook vooral voor nieuwe collega's zeg maar 
interessant dus dat je dus ook met gewoon als developer ook met de klant zit. 

00:56:08 
Derk: Dus dat je 

00:56:08 
Dirk: Niet in perfect isolation ergens achter een bureautje zeven hoog achter 

00:56:14 
Derk: Nee dat je met de sprint oplevering en dat is echt met de klant ook er bij dus je kan 
gelijk zien hoe die reageert, ja en ook vragen stellen, dan hé, als je dan de volgende dingen 
weer bespreekt. 

00:56:24 
Dirk: Nou ja, dat betekent dus dus ook voor zo'n nieuwe collega, zo'n potentiële nieuwe 
collega, dat die ook wel redelijk alert in dat leven moet staan. Hé, dat d'r zijn, ik ken 
verschillende soorten programmeurs en d'r zijn d'r inderdaad, die een ticket pakken, 
oplossen en de volgende ticket, en dat een splendid isolation dagenlang jarenlang kunnen 
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volhouden, maar je va, je vraagt je dus ook eigenlijk gewoon die interactie van die van die 
toekomstige collega. 

00:56:53 
Dirk: Hij moet meedoen. 

00:56:57 
Derk: Het kan ook een nadeel zijn dat je dan minder, dat je dat soort mensen minder vindt? 
Maar jij hebben ook niks aan dan dus dat 

00:57:05 
Dirk: Derk wou jij nog wat of waar jij, Bart, wou jij nog wat zeggen? 

00:57:08 
Bart: Nou, laat ik, laat ik dan afsluiten met een vraag aan Pedro voor alle van alle dingen die 
je hebt gezien, die we de afgelopen maanden, dat we nu samen, maar ook van wat er staat, 
van van alles wat er staat, waarvan denk jij het meeste van wow dit is wel echt vet. Wat, zeg 
maar de de top één daarvan? 

00:57:30 
Pedro: Nou, laat ik, laat ik beginnen met even daarvoor nog ja, jullie betrokkenheid net wat 
ik net al zei-die, vind ik echt top. Ik bedoel, ik heb maar weinig en dat ik loop nog een tijdje 
mee. Ik ken maar weinig, software bedrijven die zo betrokken zijn. 

00:57:44 
Pedro: En ook allemaal zo betrokken zijn. Ik bedoel, ik kan. Ik kan iemand uit de team bellen 
en die weet ook precies waar het over gaat. 

00:57:49 
Pedro: Da's ook de kracht, denk ik, en niet gelijk verwijzen van nou, jij moet Bart of Derk 
maar even vragen, want die weten het precies. 

00:57:57 
Pedro: Over jullie support hé, jullie supportafdeling ja, daar hoef ik maar iets in te schieten 
en het is opgelost. Ja, het mooi, het mooiste, en dat is niet één, precies één ding, maar het 
mooiste wat we nu hebben is de ontwikkeling van de portalen die we hebben, dus ook het 
ontzorgen van onze opdrachtgevers ik denk dat dat heel, heel gaaf is. Ik denk dat er maar 
weinig opdrachtgevers of anderen zijn die op dat geven zo ontzorgen als jullie op dit 
moment doen voor ons. 

00:58:21 
Pedro: En de flexibiliteit die in in de in de software zit op dit moment, hé, jullie, jullie denken 
ook na. Ik bedoel, je bouwt iets, maar dat is dat, dat kan ook weer een een, een stukje code 
zijn die we heel makkelijk iets voor iets anders kunnen gaan gebruiken en voila er staat weer 
een oplossing. Dus ik de de de beschikbaarheid transparantie. Nou, dat soort zaken vind ik 
wel echt een pluspunt vanuit jullie. 

00:58:45 
Derk: Leuk om te horen ook 

00:58:52 
Pedro: Maar ik zou het niet zeggen als niet zo was, he, dat ken je maar ook wel voor. Dus. 
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00:58:57 
Pedro: Nee. Dat is echt, nee echt. Echt goed. 

00:59:00 
Pedro: Ik bedoel, ik ben wel even met met Dirk, die trekken bij, maar wel tussen zeggen van: 
waarom zijn jullie dan niet zo bekend als? Nou ja, noem al die grote jongens maar op. Ik heb 
en ik zou niet, maar ik, ik ken heel veel grote jongens, maar daar word ik niet altijd blij van. 
Laat ik het wel zo zeggen: ik ben, ik ben ik, ik, je verzandt daar weer in één of andere, de 
bureaucratisch gedoe. 

00:59:19 
Pedro: Maar ik ben wel wel mee eens. Waarom zijn jullie nog niet zo belangrijk? Want ik heb 
met alle respect, ik woon ook in Apeldoorn, maar ik heb nog nooit van jullie gehoord en en 
nu ik weet hoe jullie werken, denk ik van ja. Als iemand mij vraagt, weten jullie nog een 
goeie software partij? Nou, dan weet ik al wat ik ga zeggen. 

00:59:36 
Bart: Nou, nee, sorry maak je verhaal af. 

00:59:39 
Pedro: Nee, maar dat is het gewoon. Dan zal ik zeggen van ja, ik he, maar we proberen met 
deze partij, want mensen zijn altijd geneigd om een hele grote, be bedrijven te denken. Nou, 
ik, ik heb ook voor grotere gewerkt. Ik daar wordt niet echt blij van. Hoor. 

00:59:51 
Bart: Nee, maar dat dat ik, ik ben dat he met je eens en ik ik denk dus inderdaad dat het 
voordeel van een groot bedrijf of heel veel voordelen die ziet is dat groot bed, grotere 
bedrijven hebben misschien meer capaciteit voor voor ontwikkelingen, educatie en zo. Maar 
ja, wij, wij doen dat eigenlijk ook wel en bij een groter bedrijf heb je zomaar kans dat men 
dat dat iemand die hoofd is van een afdeling of iets eigenlijk zegt van ja, nu, nu werken deze 
drie teams even aan. Ja, AkzoNobel is gister die we, die willen een nieuwe verfmengmachine 
hebben en die moet echt geprogrammeerd ja, ik nou, ja, dat dat is leuk, maar dat dat hier 
werk je dus de hele tijd met de vijf, zes, zeven, developers tegelijk, samen met een klein 
stukje externe expertise, uit andere teams, soms nog eromheen, en die blijven ook bij jou als 
en dat dat. Dat dat heeft gewoon heel veel voordelen en dat verklaart denk ik, meteen 
waarom dat niet zo bekend is. Daar leg je wel één van de grote schaalbaarheid problemen 
bloot die wij hebben. De als als je maar genoeg geld uitgeeft aan recruitment kun je, kun je 
morgen 20 nieuwe, die developers aannemen, want er ze, ze zijn er al die van baan willen 
wisselen en voor genoeg geld voor iedereen, dat wel. Maar daar dat dat werkt niet wa, want 
die kan ik niet meteen. 

01:01:09 
Pedro: De enige manier waarop wij een nieuwe developer goed kunnen onboarden dat is 
ook wat ik net uitleg is dat we hem of haar meenemen in ons team en in jouw processen, en 
dat kan niet met 20 man tegelijk. 

01:01:19 
Pedro: Nee, nee, maar ik bedoel ook niet de de dat jullie net zo groot moeten worden als de 
bekendheid daar vooral op ligt. Bekendheid moet vooral liggen op van waar, waar springen 
jullie d'r op uit? 
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01:01:29 
Pedro: Omdat jullie nou 5000 man-man personeel die in dienst hebben, dan haken ook al 
heel veel mensen af. Maar jullie zijn misschien, hé oneerbiedig gezegd, de kleinere 
softwareontwikkelaar van op de hoek. Ik noem maar heel kort door de bocht, maar het kan 
voor sommigen wel die die paar dingetjes jullie waar jullie bij jullie d'ruit springt net net de 
trigger zijn. Hee, dat is gaaf. Daar wil ik voor werken en je hoeft echt geen Google te zijn of 
noem ze maar op, maar het kan wel een een, een onderdeel zijn van jullie werk. Dat mensen 
denken wel die kleine teams, en wel specia specialisatie in die team. 

01:01:57 
Pedro: Dat vind ik gaaf en deze week zit ik op dat, volgende week zit ik in dat team, dat, zo 
kijk ik er naar. 

01:02:08 
Dirk: Pedro, ik heb nog één vraagje als afsluiter aan jou naar aanleiding voor jou laatste zin. 
Die ontzorg zin die jij uitsprak. 

01:02:18 
Pedro: Ja. 

01:02:21 
Dirk: Wel, het gevoel dat je continu als opdrachtgever in control bent en blijft? 

01:02:28 
Pedro: Zeker. Absoluut, ik ik kijk. Ik gebruik ontzorgen heel veel, ook niet niet niet alleen bij 
bij, maar meer van onze toeleveranciers meer dan onze partners. Ja, omdat ik ontzorgen wel 
heel belangrijk vind, maar ik vind ontzorgen wel gevaarlijk worden. Van hier heb je het en en 
succes ermee. 

01:02:44 
Pedro: Ik wil wel graag ook weten van wat dat gebeurt, nu eigenlijk allemaal, en ik vind ook 
dat het ook de taak is van de partner van zeg van, oké, dat wil je nu allemaal wel, je mag ook 
kritisch zijn en maar goeie feedback geven en ik denk dat hun dat ook nu goed doen. Dus ik, 
ik ben in, komt zo, want ik weet ook van, ik wil in control blijven als als opdrachtgever, maar 
aan de andere kant wil ik ook zoiets hebben, want oké, nu heb ik het aan jullie gegeven, 
jullie weet wat over gaat en daar hoef ik me de eerste tijd geen zorgen om te maken. En dat 
bedoel ik een beetje met ontzorgen. 

01:03:10 
Dirk: Oké. 

01:03:12 
Dirk: Pedro, Derk, Bart, dank jullie wel. Voor jullie tijd, voor jullie openheid en mij mij te 
helpen het beeld net even wat completer te krijgen dan ik het een uur geleden had, mij wat 
inzichten te geven en wat dwarsdoorsnedes te geven die echt wel wat mooie verhaallijnen 
zouden kunnen opleveren. Nou ja, wat ik aan het begin al zei, ik ga dit verwerken in de 
zogenaamde moedertekst, de moederkoek. 

01:03:40 
Dirk: En dat ga ik naar Steven sturen. Als daar aanleiding toe is inhoudelijke verduidelijking 
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dan komt ie daarvoor bij je terug en hij zal in ieder geval cross checken ik heb ze nog niet 
kunnen bespeuren op op vertrouwelijke dingen. 

01:03:54 
Derk: Maar hoe dan ook, crosscheck nooit, nooit verkeerd. En daarmee wou ik dit gesprek 
graag beëindigen. 

 


