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bierens incasso Advocaten.

VCMb meets VVCM bij  
bierens incasso Advocaten

In een zonovergoten Veghel vond op 6 juni jl. het event 

‘VCMB meets VVCM’ plaats. Na een warm welkom door 

Mannes Westhuis in de kantoortuin was het woord aan 

Sander Bierens. In zijn Sterrentheater gaf Sander een korte 

introductie van Bierens Incasso Advocaten. Hij legde uit 

dat een sterk gevoel voor rechtvaardigheid hem van kinds 

af aan al heeft geboeid en dat dit zijn passie voor incas-

sozaken mede gevormd heeft. Striphelden als Batman en 

Superman waren en zijn nog steeds zijn inspiratie.

Feike Cats nam het woord van Sander Bierens over 

met zijn presentatie ‘De (interne) enthousiaste Klant als 

Ambassadeur’. Feike’s boodschap was duidelijk: ‘We geven 

klagende klanten veel te veel aandacht, terwijl de enthou-

siaste klant vaak vergeten wordt. We moeten als bedrijf 

dan ook streven naar het ontvangen van complimenten 

in plaats van de aandacht vestigen op procedures om 

klachten te voorkomen. Een enthousiaste klant geeft zijn 

ervaring door aan anderen, zij zijn uw ambassadeurs en 

zij zorgen weer voor nieuwe klanten. Formele procedures 

dienen zoveel mogelijk ontweken te worden, we moeten 

denken als de klant.’ Met een aantal leuke voorbeelden op 

video gaf Feike aan dat de theorie en praktijk enorm van 

elkaar verschillen.

Na deze energieke presentatie werd de groep getrakteerd 

op een muzikaal intermezzo. Het waren The Jukebox Boys 

die het Sterrentheater van Bierens vulden met een vocale 

mix van moderne hits in de stijl van de jaren vijftig. Bie-

rens stimuleert jong creatief talent graag. Deze jongens 

vormen een groep van vier fantastische stemmen. Een 

bariton, een bass en een first en second tenor. Van Elvis 

Presley tot Rene Froger en van Brabantse meezingers tot 

een gevoelig Fries nummer, The Jukebox Boys verrasten 

het publiek met hun veelzijdigheid.

Na de twee optredens was het tijd om de innerlijke mens 

te verwennen met een heerlijke barbecue. De zon had de 

prachtige kantoortuin van Bierens nog steeds niet verla-

ten en mede daardoor was het dubbel nagenieten van een 

leerzame en vooral ook leuke dag. 
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