
In gesprek

George Banken (Detron) 
over belangrijke zaken

‘Ik heb niets met geld’

In de rubriek ‘In gesprek’ praten we met 
mensen uit de Telecom Top 100 over be-
langrijke zaken. Deze keer George Banken. 
De Brabantse topondernemer heeft grote 
successen op zijn naam staan. Maar als 
dingen iets anders waren gelopen had hij 
nog gewoon bij een elektronicawinkel in 
Veghel gewerkt
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In gesprek

Tekst:	Johan	van	Leeuwen

George Banken (Detron) 
over belangrijke zaken

‘Ik heb niets met geld’
Zie je jezelf als een telecom- of IT-man, of ben je een 
ondernemer	die	toevallig	daar	is	uitgekomen?
Banken: “Ik heb geen bal verstand van telecom en IT.”

Maar	heb	je	wel	iets	met	het	wereldje?
“Dat wel. Het is ook niet zo dat ik in elke branche actief 
kan of wil zijn. Je zult mijn geen soepfabriek zien over-
nemen. Eén van mijn tegeltjeswijsheden is: ‘Als je doet 

wat je leuk vindt hoef je nooit een dag te werken.’ Deze 
branche vind ik echt leuk.”

Mis	je	die	technische	ICT-kennis	soms?
“Bij bedrijven heb je natuurlijk absoluut technische men-
sen nodig. Maar er moet een balans zijn. Techneuten zijn 
vaak sociaal minder handig. Een vaste discussie in de 
ICT is die over de vraag of je een skilled helpdesk moet 
hebben. Dus dat mensen die bellen gelijk een deskundige 
aan de lijn krijgen. Ik heb eens geprobeerd hoe het werkt 
als je ervaren dames uit de hospitaly-branche de telefoon 
op laat nemen. Dat ging geweldig. Klanten die bellen heb-
ben vaak een frustratie. Als ze dan een persoon aan de 
lijn krijgen met de sociale vaardigheden en de rust om die 
frustratie weg te nemen, dan ben je als bedrijf al een heel 
stuk verder. Daarna kun je altijd nog doorschakelen naar 
een technisch iemand.”
 
Wanneer	wist	je	dat	je	ondernemer	wilde	worden?
“Dat is toevallig zo gelopen. Ik werkte bij een elektro-
technisch bedrijf in Veghel in een commerciële functie. 
Dat werd op een gegeven moment overgenomen door 
een Frans bedrijf. Ik kreeg de mogelijkheid om een aantal 
man van dat bedrijf mee te nemen en een eigen bedrijf te 
beginnen. Daaruit is toen Detron ontstaan. Maar als die 
Fransen er niet waren geweest, had ik misschien vandaag 
nog steeds in Veghel gewerkt. Ik had het er prima naar 
mijn zin. Ondernemer worden is voor mij nooit een doel 
op zich geweest.”

Het	Detron	dat	je	in	1991	opzette	was	een	echte	net-
werkspecialist.	Waarom	koos	je	voor	zo’n	soort	bedrijf?
“Eigenlijk wilde ik een technisch detacheringsbureau 
starten. Omdat dat me leuk leek. Maar daar is het nooit 
echt van gekomen, detachering was maar een heel klein 
onderdeel van wat we deden. We begonnen al vrij snel 
met het bouwen van GSM-netwerken en merkten dat 
daar veel vraag naar was en dat er nog weinig partijen 
mee bezig waren. Al heel snel hadden we als klein be-
drijfje klanten als Nokia, Motorola en Ericsson. Maar ook, 
bijvoorbeeld, CNN. We waren wereldwijd actief. Van de 
VS tot China.”

Jullie	hadden	een	absurd	snelle	groeicurve.
“We begonnen in 1991 dus met tien man. In 1998 werk-
ten we met 3000 man en gingen we naar de beurs. Ik 
denk dat je dat wel een snelle groei kunt noemen, ja.”

Als	je	nu	terug	kijkt,	hoe	verklaar	je	dat	succes?
“Voor een groot deel: puur toeval. Zoals ik al zei: ik had 
eerst een heel ander plan. Je moet alleen goed blijven 
kijken naar wat er op je pad komt. Dit kwam op ons pad.”

Je	verkocht	Detron	in	2000	aan	ICT-fonds	Landis.	Je	
ging	investeren	in	kleine	bedrijven.	Je	zei	destijds	in	een	
interview:	‘Dit	spel	bevalt	me	maar	matig’.
“Dat klopt. Ik stond vooral langs de zijlijn. Ik miste het 
contact met klanten. Dat vind ik veel te interessant.”

Toch	is	het	investeren	in	bedrijven	iets	wat	je	nog	steeds	
doet.
“Wat ik wel heel leuk vind is de discussie aangaan met die 
bedrijven. Laatst nog, met een softwarebedrijf voor IP-ca-
mera’s. Twee jongens van 23 en 25. Dan loop je keihard 
te stoeien over strategie, bijvoorbeeld. Vind ik prachtig. 
Jonge mensen zijn sowieso boeiend. Ik ben nu net vijftig 
geworden. Je ziet echt een heel andere generatie opko-
men. Wij wilden zo snel als het kon aan het werk. Liefst 
zestig uur per week, zodat we meteen een eigen autootje 
konden kopen. Dat is nu anders. Jongeren van nu vinden 
geld minder belangrijk, hechten meer waarde aan minder 
materiële dingen. Dat kun je dan een slechte zaak vinden, 
of er denigrerend over doen. Maar dat vind ik onzin. Het 
is juist erg interessant.”

Hoe	zit	dat	nu	met	jou?	Zit	jouw	agenda	tjokvol	met	
werkafspraken?
“Dat valt best mee. Vaak heb ik binnen twee of drie da-
gen tijd voor iemand die een afspraak wil maken. Ik erger 
me aan mensen waarbij dat niet zo is. Laatst probeerde ik 
een afspraak te maken met een manager van een groot 
telecombedrijf. Over zes weken had hij een plekje in zijn 
agenda.”

Nog	tijd	voor	hobby’s?
“Die heb ik maar weinig. Ik speel geen golf, ofzo. Mijn 
werk vind ik zo leuk dat ik dat ook niet nodig heb. Dat 
geldt voor mij, en ik probeer ervoor te zorgen dat dat ook 
voor mijn medewerkers geldt.”

Dat	klinkt	allemaal	heel	vriendelijk.	Het	zal	gaat	er	vast	
niet	altijd	zo	aan	toe.
“Ik bedoel ook zeker niet dat het allemaal vrijheid blijheid 
moet zijn. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben een 
verkoper, Bram, die het retegoed doet bij Detron. Een 
tijdje terug kwam hij naar me toe. ‘George, ik zit er al een 
jaar mee dat ik eigenlijk wel iets anders zou willen doen, 
hier.’ Ik vroeg hem meteen waarom hij dat niet eerder had 
aangegeven. We hebben overlegd, en nu heeft hij een 
commerciële functie in onze ICT-tak en voelt hij zich als 
een vis in het water. Natuurlijk, zoiets is niet altijd mogelijk. 
Maar ik zie veel liever blije mensen, dan mensen die ze 
zich naar hun werk moeten slepen.”

 ‘Als die 
Fransen er 
niet waren 
geweest, had 
ik misschien 
vandaag nog 
steeds in 
Veghel gewerkt’
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Dan	zal	het	nemen	van	maatregelen	zoals	ontslag	je	moei-
lijk	vallen.	Of	went	dat?
“Nee, dat went nooit. Sterker nog, ik vind het steeds 
moeilijker worden. Ik besef me heel goed dat er altijd 
families achter zitten. Als er sprake is van non-performan-
ce is het soms iets makkelijker, maar je moet er, ook dan, 
nooit lichtzinnig over doen. Je moet het ondernemerschap 
daarom ook niet romantiseren. Je hebt altijd een verant-
woordelijkheid. Ook wanneer je een bedrijf verkoopt. Es-
prit Telecom is aan Ziggo verkocht omdat Ziggo een heel 
leuk fris en snelgroeiend bedrijf is. Ik had de verwachting 
dat Esprit en haar medewerkers daar prima tot hun recht 
zouden komen. En dat blijkt, zo hoor ik van alle kanten, 
ook zo te zijn.”
Toen je Detron voor de eerste keer verkocht aan Landis 
was	het	een	ander	verhaal.
“Klopt. Daar heb ik ook veel van geleerd. Ik was 37 jaar. 
Onze financieel directeur was 34. We hadden de jongste 
directie van alle beursgenoteerde bedrijven. Het was de 
tijd van World Online. Opportunisme vierde hoogtij. De 
verkoop aan Landis was voor de aandeelhouders een 
succes. Maar voor de medewerkers niet. Ik heb te weinig 
naar de cultuur van Landis gekeken.”

Geldt	over	het	algemeen	dat	je	veel	dingen	nu	heel	
anders	zou	doen	dan	tien	of	twintig	jaar	geleden?
“Ik heb nergens spijt van, maar er zijn inderdaad genoeg 
zaken die ik nu anders aan zou pakken.”

Een	van	de	dingen	die	jou	als	ondernemer	kenmerkt	is	
dat	je	niet	bang	bent	om	bedrijven	te	verkopen	die	kort	

daarvoor	groots	zijn	aankocht.	Het	eerder	genoemde
Esprit Telecom bijvoorbeeld, dat toch niet helemaal binnen 
Detron	paste.	Heeft	dat	ook	met	het	toegeven	
van	fouten	te	maken?
“Esprit is niet echt het juiste voorbeeld. Dat heeft het bij 
Detron ook heel goed gedaan en was een succesnummer 
toen we het verkochten. Betere voorbeelden zijn Issue en 
MSA. Hardwarebedrijven die niet bij Detron pasten. Het 
hele traject van aanbestedingen, waar negatieve marges 
worden geschreven om een opdracht binnen te halen 
en het daarna de kunst is allerlei extra’s mee te gaan 
verkopen, paste niet bij ons. Dan moet je voor de groep 
durven staan en zeggen: ‘Het is fout gegaan. En dat is 
voor honderd procent mijn schuld.’ Daar heb ik helemaal 
geen moeite mee.”

Gebeurt	dat	te	weinig?
“Ja, veel ondernemers hebben er moeite mee. Maar ook 
daarbuiten zie je het. Heeft met een gebrek aan leider-
schap te maken. Voetbal is een mooi voorbeeld. Veel 
grote clubs hebben moeite met hun harde kern. Volgens 
mij komt dat omdat er geen bestuurders zijn met het lef 
en het overwicht om voor zo’n groep te gaan staan en ze 
aan te spreken. Het is echt niet zo moeilijk. Zoek de groot-
ste raddraaier eruit en geef hem de verantwoordelijkheid 
om alles onder controle te houden. Ik heb het in het leger 
gezien. Daar was een eenheid die kernwapens moes-
ten bewaken. Daarvoor werden niet de slimste jongens 
uitgekozen, omdat je mensen nodig had die kritiekloos 
opdrachten uitvoerden. De lastigste persoon in de groep 
werd verantwoordelijk gesteld. Dat werkte perfect.”

 ‘Dan moet 
je voor de 

groep durven 
staan en zeg-

gen: ‘Het is 
fout gegaan. 

En dat is 
voor honderd 
procent mijn 

schuld’
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Naam:
George Banken
Bekend als: 
onder andere de op-
richter van Detron
Leeftijd: 
50
Thuissituatie: 
Getrouwd, kinderen 
(drie dochters en 
een zoon) van 17, 
15, 14 en 13
Geboorteplaats: 
Beneden-Leeuwen
Woonplaats: 
Brasschaat (België)

Kun	je	dat	laatste	vertalen	naar	grote	bedrijven.	Dat	je	
veel	mensen	nodig	hebt	die	niet	te	veel	meedenken	en	
gewoon	hun	taak	uitvoeren.
“Vroeger wel. Toen had je vaak gewoon handjes nodig. Ik 
zie dat wel veranderen. Het verschilt erg per bedrijf. Ik vind 
het persoonlijk erg fijn als mensen meedenken. Medewer-
kers mogen heel kritisch zijn richting hun werkgever. Je 
moest eens weten wat ik soms allemaal naar mijn hoofd 
krijg geslingerd. Geen enkel probleem. De oplossingen 
van problemen liggen voor driekwart van de tijd op de 
werkvloer.”

Hoe	moeilijk	is	het	om	bij	een	groot	bedrijf	betrokkenheid	
te	creëren?
“Dat gaat best. We werken met het een heel goede en 
heldere unit-structuur. Wat daarnaast heel belangrijk is, is 
dat je als directeur regelmatig een stip op de horizon zet. 
Hier staan we, en hier gaan we naar toe met zijn allen.”

Je	zit	in	de	Raad	van	Toezicht	van	TV-zender	Powned.	
Een	zender	die	graag	heilige	huisjes	omver	trapt.	Waar-
om?
“Ik doe graag een aantal wat meer maatschappelijke din-
gen naast mijn werk. Hier werd ik voor gevraagd, en het 
trok me wel. Maar het had ook best een andere omroep 
kunnen zijn. Ik moet wel zeggen dat het tegendraadse van 
Powned me erg aanspreekt. Ik vind dat dat bij Nederland 
hoort. Niet alles wat ze doen is even geslaagd, maar ze 
hebben toch interessante dingen boven water gekregen.”

Zegt	het	iets	over	je	persoonlijkheid?
“Zoals ik al zei: dat tegendraadse trekt me wel. Als bedrijf 
zijn we ook een beetje een ‘enfant terrible’. Ik hou van 
agressieve sales. Bij sommige bedrijven worden con-
currenten ‘collega’s’ genoemd. Daar ben ik niet van. De 
markt is een speelveld, en daarop voer je een strijd uit. Je 
moet elkaar niet te lief vinden. In 2008 begon de crisis. 
Dan kun je niet allemaal groeien. We zijn blijven groeien, 
omdat we echt voor de klant hebben gevochten.”

Is	het	moeilijk	alle	verkopers	zo	ver	te	krijgen?
“Dat gaat prima. Maar wat ik wel zie veranderen is dat 
de jongere generatie minder goed is in het werken aan 
een relatie. Vroeger ging ik vaak ‘s avonds een biertje 
drinken met een klant. Leerde hem op een informele 
manier kennen. De waarde van dat soort contacten wordt 
tegenwoordig vaak onderschat. Ik heb er een heel groot 
netwerk aan over gehouden.” 

Je	bent	een	vaste	klant	in	de	Quote	500.	Geeft	dat	een	
gevoel	van	trots.
“Nee! Het boeit me niets. Ik heb niets met geld. Trots 
terugkijken op mijn loopbaan doe ik sowieso niet. Ik voel 
me veel vaker een sukkel, omdat ik de ontwikkelingen in 
de branche niet allemaal bij kan houden, dan iemand die 
succesvol is. Je hoeft ook echt geen briljant figuur te zijn 
om het goed te doen als ondernemer.”
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