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NIEUWSFLITS
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Vrijdag 30 november a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: VIDEOBUTLER
Locatie: Café De Goede Stek
Dorpsstraat 24, Landsmeer

Remko Brilman: 
       ‘Er staat druk op ons om het nog 
   beter te doen dan we al deden’

Servet ontgroeid, nu het tafellaken

Van niets iets maken. Daarmee heeft de Landsmeer-
se ondernemer Remko Brilman zich in zijn werkzame 
leven al herhaalde malen onderscheiden. Zo ook met 
zijn bedrijf Imotions waar hij zo’n elf jaar geleden 
mee van start ging. Inmiddels is de naamgeving 
veranderd in Videobutler. En het succes is zo groot, 
dat het stadium van ‘iets’ al lang is doorlopen.

Geen blauwdruk
“Er staat druk op ons om het beter te doen dan 
we al deden. De organisatie en dienstverlening 

moeten nog beter, nog professioneler, nog nauwge-
zetter. Een nieuwe fase die ik zelf nog nooit heb 
meegemaakt. Een zoektocht waar geen blauwdruk 
voor bestaat en waarbij je je soms afvraagt of het 
gezien de complexiteit en omvang nog wel bij je 
past. Maar de uitdaging ligt er en ik ben ervan 
overtuigd dat mijn team van enthousiaste en zeer 
gemotiveerde medewerkers er samen met mij 
alles aan zal doen om dit succes waar te maken.”

Steeds meer grote klanten
Het bedrijf van Remko Brilman is gespecialiseerd in 
het leveren van hoogwaardige video conferencing 
apparatuur, maar onderscheidt zich vooral van zijn 
concurrenten door een persoonlijke en uitgekiende 

dienstverlening. Deze dienstverlening houdt in dat 
gebruikers zelf niet meer aan de knoppen hoeven te 
zitten. De Videobutlers zorgen er namelijk voor dat bij 
aanvang van de vergadering alles klaar staat. Precies 
op tijd. Zijn team bestaat voor een belangrijk deel 
uit fysiek gehandicapten die technisch begaafd en 
uitmuntend in communiceren zijn. Vanuit hun eigen 
woning (verspreid over het hele land) regelen deze 
Videobutlers videoconferences van a tot z over de 
hele wereld voor inmiddels tientallen ondernemingen. 
Daaronder hele grote zoals Canon, Gazprom, UWV, 
Strukton en Ahold Delhaize. Maar ook ziekenhuizen 
maken al gebruik van de Videobutler voor videocon-
sults tussen arts en patiënt.



Opmaak: Nile Graficare, Amsterdam

“We moeten nu  
al bezig zijn met 
ontwikkelingen  
die zich mogelijk  
gaan voordoen in  

de toekomst.”

Dienstverlening bijna onmisbaar
Remko: “Wat daar allemaal bij komt kijken is gigan-
tisch. Zorgen dat alles altijd precies op tijd begint en 
zich geen technische storingen voordoen, daar staat 
of valt alles mee. Kennelijk slagen wij daar goed in, 
maar inmiddels zijn we zover dat onze klanten zo 
gewend zijn aan onze dienstverlening, dat ze niet 
meer zonder kunnen. Eén minuut te laat starten en 
de beer is los in deze tijd waarin propvolle agenda’s 
naadloos op elkaar aansluiten en elke minuut telt. 
Dat vergt nogal wat…”

Ahold Delhaize en de V.S.
De grootste Videobutlerklant is Ahold Delhaize. Dit 
bedrijf alleen al is op dit moment goed voor zo’n 900 
videoconferences per maand. Remko: “Wij hebben 
al geruime tijd een intensieve samenwerking met dit 
bedrijf dat, begrijpelijk, hoge eisen stelt. Die samen-
werking heeft ertoe geleid dat wij nu in de Verenigde 
Staten bezig zijn met het opzetten van een tweede 
Videobutler divisie die vooral bedoeld is om Ahold 
Delhaize daar te ondersteunen. Deze multinational is 
heel groot in Amerika met veel locaties en kantoren. 
Tweederde van hun omzet komt daar vandaan.”

Tweede datacenter
“Ik zit regelmatig in de VS. Wij gaan daar ook een 
tweede datacenter bouwen die tevens als back up 
voor de onze hier op het Amsterdamse Science 
Park kan dienen. Op die manier kunnen eventuele 
storingen zo snel mogelijk worden ondervangen. 
We zijn daar ook op zoek naar Videobutlers die 
binnen de tijdzone van de VS kunnen werken om 
avond- en nachtdiensten hier in Nederland zoveel 
mogelijk te beperken.”

Voorbereiden op verdere groei
Is dit groter groeien eigenlijk nog wel te 
behappen voor iemand die tot nu toe gewend 
was zijn bedrijf zelf helemaal aan te sturen? 
Remko: “Dat is dus precies de uitdaging die zich nu 

heeft aangediend. Drie jaar geleden kon ik mij niet 
voorstellen dat het deze kant op zou gaan. De trend is 
anders dan toen. Onze markt is continu in beweging, 
ons bedrijf is inmiddels twee keer zo groot gewor-
den. We zijn het servet ontgroeid en prepareren ons 
nu voor het tafellaken. We zitten in een transitie om 
die verdere groei op te kunnen pakken. Daar hebben 
wij vorig jaar al toe besloten. We zijn bezig met het 
opzetten van zelfsturende teams. Dat is niet zomaar 
gedaan, maar die methodiek spreekt mij zeer aan; 
de verantwoordelijkheid leggen bij de mensen die 
dagelijks met onze klanten te maken hebben.” 

Stappen durven zetten
“Dat betekent heldere afspraken maken over wat je 
als organisatie van je teams verwacht. Een ingrijpend 
proces en het is enorm wennen, zeker ook voor mij 
om me niet langer meer met elk detail te bemoeien. 
In je hoofd ben je met van alles bezig, dingen losla-
ten, volledig vertrouwen hebben in het functioneren 
van je medewerkers, stappen durven zetten die je 
niet gewend was te doen. Maar voor de continuïteit 
van het bedrijf en mijn medewerkers is dit goed, ook 
als ik onverhoopt een keer weg mocht vallen.” 

Onbegrensde mogelijkheden
Er is volgens Remko nog een hele weg te gaan. En een 
doorkijk naar de toekomst, voor zover dat mogelijk 
is, geeft een beeld van onbegrensde mogelijkheden.  
“Elke dag is er wel weer iets nieuws binnen de IT-sector 

waar je rekening mee moet houden. En het gaat razend-
snel. We moeten nu al bezig zijn met ontwikkelingen 
die zich mogelijk gaan voordoen in de toekomst.” 

Experiment met beeldherkenning
Hij licht een puntje van de sluier op: “ Het gaat steeds 
meer om data, data en nog eens data en kunstmati-
ge intelligentie. Wij verzamelen natuurlijk al heel veel 
data en videostreams die via onze servers binnen-
komen en die we kunnen analyseren. In samen-
werking met de Universiteit van Amsterdam zijn wij 
nu aan het experimenteren met beeldherkenning. 
Daarbij worden 160 punten in het gezicht gemeten. 
Met behulp van software kunnen daaraan tal van 
gegevens worden ontleend. Bijvoorbeeld of iemand 
boos, happy, verveeld of niet bij de les is. Maar 
bijvoorbeeld ook of het een man of vrouw betreft. 
Zelfs de etniciteit of leeftijd kan worden gemeten.”

Welbevinden medewerkers klanten
“Natuurlijk zijn veel data niet interessant en is priva-
cybescherming heel belangrijk. Maar er kunnen 
bijvoorbeeld wel conclusies worden getrokken over 
bijvoorbeeld de stemming of aandacht binnen de 
vergadering en nog veel meer zaken waar de klant, 
het bedrijf, iets mee kan om de efficiency, samenwer-
king, werkomstandigheden en ook welbevinden van 
zijn medewerkers te verbeteren. Iets waar een bedrijf 
als Ahold Delhaize, maar ook andere grote bedrijven 
tegenwoordig veel aandacht aan besteden.”

Uitbreiding dienstverlening 
in toekomst
Remko tenslotte: “Ik kon tien jaar geleden niet 
bedenken hoe ver we vandaag al zijn. Maar nu durf 
ik niet uit te sluiten dat we hier in de toekomst ook 
data-analisten hebben werken en consultants die 
aan de hand van al die data bedrijven helpen hun 
‘medewerkerstevredenheid’ te verbeteren…” 


