
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Dit jaar gaat de Communicatiecommissie starten met interviews met leden van de PRO: 
Waarom? Het kan leerzaam en inspirerend zijn:  

leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse  ondernemers. Je kunt je verhaal doen 
als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het bevordert de lokale betrokkenheid en je 
kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: Spot 
Branche: ICT 
Contactpersoon: Marco Rietdijk  
Aantal medewerkers: 27 (inclusief het filiaal in Ochten)  
Email: info@spotonline.nl 
Website: www.spotonline.nl 

 

De laatste keer voor de zomervakantie interview ik Marco Rietdijk van Spot.  
Zij zijn gehuisvest in de Baanstee op de eerste verdieping in het pand waar ook All Office Kuipers is gehuisvest. 
Ik word gastvrij ontvangen met een cappuccino en wij zitten in het midden van het pand in een glazen 
spreekruimte. 
Kan een aantal medewerkers zien werken en als het lunchtijd is gaan zij even een potje darten, goede 
ontspanning tussen het computerwerk door is nodig, zo zegt Marco. Leuk om te zien. 

 

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

De naam zegt het al: Spot ICT Oplossingen! Het functioneel en technisch up-to-date houden van het 
totaalpakket aan ICT-activiteiten binnen iedere denkbare organisatie is de core business van Spot. En als daar 
problemen zijn deze oplossen, binnen het afgesproken budget. Wij helpen bedrijven op het gebied van ICT 
zodat zij in de kopgroep mee kunnen gaan. Daarin schuilt onze missie, visie en strategie.    
 

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Onze doelgroep is: bedrijven tussen 10 en 200 geautomatiseerde werkplekken. De branche maakt niet uit. De 
omgeving ook niet maar onze meeste klanten zitten in Waterland en de Randstad, vertelt Marco. 
In Ochten hebben wij nog een vestiging. Spot heeft klanten door het hele land. Wij hebben op dit moment 
ruim 300 klanten.   

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u  
              bij dit bedrijf gaan werken? En hoe is dat gekomen?  
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Spot is in 2007 begonnen op deze locatie. Dit jaar heeft Spot haar 10 jarig jubileum gevierd. Bart Kuipers is de 
visionair achter het ontstaan van Spot. Samen met Gerard Smith, de commerciële man bij Spot. In 2011 sloot 
Marco zich aan en hij houdt zich vooral bezig met de algemene zaken en organisatie in de breedste zin van het 
woord. Bart en Marco hadden vroeger al zo’n vijf jaar samengewerkt. 8 Jaar later kruisten onze wegen elkaar 
weer en raakten wij opnieuw in gesprek. Daaruit is een fijne samenwerking ontstaan. 
 

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is  
              het meest leuke of uitdagende in deze onderneming?  

Het meest leuke en uitdagende aan deze onderneming is het bouwen aan de onderneming waardoor deze kan 
groeien in alle opzichten. De ICT kennis is aanwezig en Marco vult dat aan met zijn bedrijfskundige kennis en  
ervaring.   
 

5.  Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren,  
 gemeente)? Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

Nee, dat is niet van toepassing. Maar als er een conflict is dan zie ik dat als een uitdaging om het op te lossen, 
aldus Marco.  

6.  Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Als voordeel van het hebben van eigen onderneming, ziet Marco het zelf aan het roer kunnen staan. Een 
nadeel kan zijn dat je verantwoordelijk bent voor de hele bedrijfsvoering. Dat kan druk geven maar Marco 
presteert het beste onder druk en dat houdt hem scherp. Dus voor hem eigenlijk geen nadelen! 

7.  Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken 
wanneer deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als 
ondernemer? 

Belangrijke eigenschappen vindt Marco: doortastend en besluitvaardig zijn. Het kunnen faciliteren van een 
goed werkklimaat voor alle medewerkers. Ken je mensen en weet wat er speelt, dat kan ook over de privé 
situatie gaan. Prioriteit is dat het thuis goed gaat, zegt Marco. Daarnaast is hij bezig met een HRM handboek. 
Omdat het bedrijf groter wordt, dienen bepaalde zaken helder vastgelegd te worden. Denk hierbij o.a. aan het 
maken functiebeschrijvingen met de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

8.  Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in  
 t.o.v. andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

Met ons goed opgeleide professionals weten wij ons te onderscheiden met goed advies, realisatie en beheer. 
Zonder te verzanden in technisch jargon.  
Een aantal uitspraken van klanten:  
“in de cloud en met de voeten op de grond”, “een luisterend oor, een bedrijf uit 1 stuk”, “oprechte adviezen 
vanuit kennis die up-to-date is”, “goede service”, “praktijkgericht”, “korte lijnen en heldere afspraken”.  

9.  Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 
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Als eerste noemt Marco: Johan Cruijf. Deze bekende Nederlander zal voor veel mensen een inspiratiebron zijn. 
En uit zijn eigen omgeving noemt hij zijn vorige baas uit de logistieke transportbranche. Daar heeft Marco o.a. 
van geleerd hoe je ervoor kunt zorgen dat je mensen goed kunnen blijven functioneren. En dat zij dat ook nog 
eens met veel plezier kunnen doen. Marco voelt zich betrokken en ook voor een persoonlijk gesprek wordt tijd 
gemaakt. De onderlinge band is goed, bij het jubileumuitje vorige maand, was ook iedereen aanwezig.  

10.  Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

Marco kijkt altijd 3 jaar vooruit en hij verwacht er dan nog een vestiging bij te hebben en dat Spot 2 x zo groot 
is (vwb omzet). Spot 3.0: efficiency en productiviteit door slimme ICT oplossingen waarmee tijd en geld 
worden bespaard.  

11.  Wat is de belangrijkste ondernemers les  die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

De belangrijkste ondernemersles is voor Marco: het belangrijkste kapitaal in je bedrijf zijn de mensen waar je 
het allemaal samen mee doet. Een goede zorg voor je mensen, geeft je bedrijf bestaansrecht en zorgt voor 
groei in alle opzichten.  

12.  Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Marco vond het een leuk en gezellig interview. Dat vond ik ook.  
Dankjewel Marco voor je tijd en je gastvrijheid. 

13.  Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Marco beveelt zijn buurman Marco Jonk aan (Adrie Jonk/Honda) voor het volgende interview.    

Ik wens iedereen een mooie zomervakantie en kijk ernaar uit om in september weer verder te gaan met de 
estafette-interviews ;-} 
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