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Van zolderkamer tot
Wereldspeler

Niets doet meer denken aan de zolderkamer in Landsmeer waar alles ooit begon. Het bedrijf IMOTIONS van Remko Brilman – in
2012 door de BVL nog uitgeroepen tot ondernemer van het jaar op het gebied van ‘Duurzaam Ondernemen’- is gevestigd op
het prestigieuze Science Park in de Watergraafsmeer. In een futuristisch ogende kantoorruimte is Remko in gesprek met twee
van zijn ‘Videobutlers’ waarvan de een zich in Maastricht bevindt en de ander in Joure. Zij verschijnen levensgroot op de uiterst
moderne beeldschermen die de wanden van het kantoor vullen. De daarop bevestigde camera’s leiden een eigen leven en
zoeken automatisch naar de sprekers in de ruimte. Beeld en geluid zijn zo spatzuiver dat het net is alsof iedereen aan een en
dezelfde tafel zit.
Succesformule
IMOTIONS, specialist in het leveren van hoogwaardige video conferencing apparatuur, hanteert een
succesformule waarmee het bedrijf zich duidelijk
onderscheidt van de concurrenten: een persoonlijke
en uitgekiende dienstverlening. Heeft Remko op dit
moment 20 mensen in dienst, hij verwacht zijn bedrijf
de komende jaren aanmerkelijk te kunnen laten
groeien omdat er op zijn gebied in de maatschappij
tal van ontwikkelingen gaande zijn waar hij met de
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door hem gehanteerde formule naadloos op in denkt
te kunnen spelen.
Mondialisering
Op dit moment bedient IMOTIONS zo’n zestig grote
klanten. Meest Nederlandse bedrijven met vestigingen over de hele wereld. Een daarvan is bijvoorbeeld
Ahold. Remko:”Video conferencing neemt wereldwijd een steeds grotere loop. De mondialisering vergt
snelle en directe communicatiemogelijkheden over de
hele wereld. Reizen neemt relatief veel tijd in beslag

en vormt ook een aanslag op het milieu door de
CO2-uitstoot, iets wat met de huidige klimaatdiscussie steeds zwaarder gaat wegen. Video conferencing
levert daar bij uitstek een oplossing voor, maar alleen
als het technisch en organisatorisch allemaal goed
geregeld wordt en juist daar komen wij in beeld.”
Menselijke factor
“Vakgenoten staan nog wel eens raar te kijken als
ik beweer dat, ondanks de snel voortschrijdende
automatisering, de menselijke factor altijd een grote

Kern van bedrijf
“Zij vormen de kern van mijn bedrijf. Het zijn stuk
voor stuk zeer gemotiveerde werknemers, slim (een
van hen behoorde bijvoorbeeld tot de top 5 van
Nederlandse hackers), technisch begaafd en uitmuntend in het communiceren. Zij staan in principe 24 uur
per etmaal beschikbaar en worden echt als butlers
ervaren door onze klanten die juist dit menselijke
aspect naast al het technologische als een verademing ervaren. Zij verzorgen alles tot aan het moment
dat een conferentie wordt afgesloten, kunnen in
de tussentijd alles op afstand bedienen, eventuele
storingen direct verhelpen en staan zelf ook via een
beeldverbinding direct klaar voor eventuele vragen.
Ook onderling staan zij met elkaar via een beeldverbinding in contact. Niet alleen om elkaar bij te staan
bij vragen, maar ook – zoals ik het dan noem – als
een ‘hangplek’ waarmee zij het eventueel resterende
stukje isolement wat zij met hun handicap ervaren,
kunnen doorbreken.”

rol zal blijven spelen. Mensen praten altijd liever met
mensen en dat bedoelen wij juist met die persoonlijke
en uitgekiende dienstverlening. Mijn klanten lopen
daar helemaal mee weg. Eigenlijk ook heel logisch.”
Gecompliceerd
Remko legt uit: “Je kunt de meest moderne, dure
apparatuur aanschaffen, maar als je niet weet hoe
je ermee om moet gaan, wordt die apparatuur
onvoldoende benut of raakt al snel buiten gebruik
omdat het voor de gebruiker allemaal toch nog te
gecompliceerd is. Zie het mobieltje met zijn ontelbare functies waarvan er doorgaans maar een paar
worden gebruikt, of afstandsbedieningen die door de
kamer vliegen omdat men er niet uitkomt, net op het
moment dat de voetbalwedstrijd begint.
Te-veel-gedoe
Met video conferencing is het eigenlijk net zo. Je
hebt dan wel die mooie schermen op je bedrijf staan,
maar op het moment dat je aan de conferentie wilt
beginnen, blijkt niemand precies te weten aan welke
knoppen er gedraaid moet worden, is vergeten daar
op tijd de benodigde vergaderruimtes voor te reserveren, treedt er een storing op door verkeerd gebruik,
is een van de partijen elders in de wereld een half uur
te laat, zijn de inbelnummers even niet paraat en kan
ook een aansluitende, andere vergadering niet op tijd
beginnen, en ga zo maar door. Terwijl video conferencing in deze tijd juist zoveel efficiency, gemak, tijd- en
milieuwinst kan brengen, zijn het dit soort aspecten,
als ze maar vaak genoeg optreden, waardoor dit
dure medium uiteindelijk ongebruikt in de hoek blijft
staan. Het wordt geassocieerd met te-veel-gedoe.”

‘Extraatje’
Daar waar zijn concurrenten, na plaatsing van de
apparatuur bij bedrijven uit het zicht verdwijnen,
voegt IMOTIONS er juist een ‘extraatje’ aan toe
waarmee het succes van het bedrijf kan worden
verklaard: de Videobutler.
In 2008 kwam Remko op het idee om het video conference proces andersom te benaderen: in plaats van
dat alle deelnemers aan de video conference elkaar
moeten bellen, belt de Videobutler “de hele vergadering bij elkaar”. Zo kan de vergadering altijd op tijd
beginnen zonder storingen. Hij verzon een systeem
wat hij vergelijkt met de wijze waarop dat tegenwoordig met een vliegticket gaat: “Je boekt op je
computer een bepaalde vliegbestemming, krijgt direct
een bevestigingsmail en alles is verder geregeld. Zo
doen wij dat in feite ook: onze klanten boeken bij ons
video conferenties en wij regelen letterlijk alles wat
daarbij komt kijken opdat alles precies verloopt zoals
de klant wenst.”

Toekomst met menselijke maat
En hoe zit het met de toekomst van het bedrijf?
Remko: ”Een voorbeeld: ik heb net een gesprek
gehad met twee ziekenhuizen die overwegen van
mijn diensten gebruik te gaan maken. Dat kan heel
ver gaan. Denk aan een specialist die met onze
apparatuur en met behulp van onze Videobutlers
een elektronische wachtkamer kunnen inrichten
voor patiënten die niet per se in het ziekenhuis zelf
beoordeeld hoeven te worden, maar vanuit huis,
dus zonder de moeizame en tijdrovende gang naar
het ziekenhuis en zonder lange wachttijden in de
fysieke wachtkamer, behandeld kunnen worden. Ook
daarin kunnen mijn Videobutlers de menselijke maat
optimaal gaan inbrengen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om dit te bereiken dacht Remko thuiswerkers in dienst
te nemen, maar geheel in overeenstemming met zijn
visie op ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
kwam direct het idee op om te zoeken naar fysiek
gehandicapten: “Mensen die tegen wil en dank aan
huis gebonden zijn en daardoor moeilijk een plek
binnen het arbeidsproces kunnen vinden.” Het bleek
een gouden greep. Op dit moment heeft Remko tien
fysiek gehandicapten om zich heen verzameld die,
verspreid over het hele land, vanuit hun huis werkelijk
alles regelen om video conferenties optimaal te laten
verlopen.
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