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Storingservice.nl is een specialist in de 
wereld van service en onderhoud, met de 
focus op storingen en calamiteiten. Het 
bedrijf doet dit landelijk, voor de zakelijke 
markt. Storingsservice.nl biedt klanten de 
mogelijkheid om storingen en calamiteiten 
uit te besteden, zodat zij zich bezig kunnen 
houden met hun kerntaken. Storingservice.
nl is een online platform voor storingen en 
calamiteiten draait om de kernwoorden: 
slim, schaalbaar en wendbaar. Dat uit 
zich in een innovatief verdienmodel. 
Deze storingsspecialist gelooft niet in 
‘uurtje-factuurtje’, maar in vaste tarieven, 
maximale transparantie en snelle service. 
Het doel: waarde toevoegen voor de klant. 
‘Mensen betalen hier niet voor uren, 
maar voor oplossingen’, zegt Stanley van 
Ouwerkerk. ‘Wij bieden de zekerheid van 
een vast tarief. Bij de ene melding kost 
dat geld, bij de ander verdienen we erop. 
Het gaat erom dat de kosten en baten per 
periode in balans zijn en we een gezond 
model hebben.’

Vakmensen ‘Wij bouwen aan een 
gezond bedrijf met zelfsturende teams. 
Dat betekent dat we ook investeren in 
de mensen die met ons samenwerken, 
onze regiopartners. Mensen staan hier 
op nummer 1. Ze krijgen alle vrijheid 
om hun eigen werk in te delen. Dat leidt 
tot een betere balans tussen werk en 
privé. Daarnaast helpen we onze mensen 
zich verder te ontwikkelen. Zo werken 
we aan een opleidingsprogramma en 
een nieuw onboarding proces. Onze 
vakmensen zijn ons visitekaartje, dus 
we besteden niet alleen aandacht aan 
technische vaardigheden, maar ook 
aan communicatieve eigenschappen, 
klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. 

Stanley van 
Ouwerkerk

Zakelijke 
vOOruitblik 
wat zijn jouw plannen 
voor 2022? 
Meldkamer Dordrecht, 
dit moet een versie 5.0 
worden bestaande uit 
telefonie, beeldbellen 
en onlinehulp, kennis 
en expertise op afstand 
voor onze vakmensen
Grootste uitdaging? 
Onze uitdaging op lange 
termijn is het aantrekken 
van gepassioneerde 
vakmensen
wat staat in elk geval op 
de planning? 
vCa-certificering in 
combinatie met onze 
regiopartners, landelijke 
campagne personeel 
en diverse technische 

trainingen
wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Één keer per week tijd 
vrijmaken om met mij 
compagnons te gaan 
golfen.

PerSOOnlijke 
vOOruitblik 2022
wat ga je anders doen 
dan in 2021? 
Met mijn vrouw wat meer 
quality time inplannen
wat staat absoluut in je 
agenda?
vakantie en diverse 
mooie mountainbike 
tochten
Goed voornemen?
Zakelijk mijzelf misbaar 
maken, waardoor er 
meer tijd voor leuke 
dingen ontstaat
wat was voor jou de 
grootste les uit 2021?
afgelopen jaar heb ik 
mijzelf steeds meer 
gerealiseerd, dat ik meer 
in het nu wil zijn, zodat ik 
meer van het leven kan 
genieten. Met het model 
Storingservice.nl is het 
mogelijk om met een 
helicopterview naar mijn 
bedrijf en de processen 
te kijken, waardoor er 
ruimte ontstaat voor 
creativiteit, wat een hele 
mooie aanvulling is op 
het zakelijke en privé. 
Door onze scherpe focus 
en de heldere keuzes 
die wij maken, is onze 
wereld niet zo jachtig, 
zoals ik voorheen 
gewend was in de 
projectenmarkt. 

We vinden het belangrijk dat alle partners 
prettig met elkaar omgaan en dat de 
energie in het bedrijf goed is. Dat is goed 
voor de organisatie en de klanten.’

DashboarD ‘Wij geloven in transparantie 
en inzicht. Daarom investeren we in het 
creëren van een dashboard waarop alle 
informatie zichtbaar is. Het dashboard 
geeft niet alleen de historie van meldingen, 
maar maakt ook patronen zichtbaar en 
biedt zo inzicht in de toekomst. Dat is 
bijzonder waardevol, want dankzij die data 
kunnen we anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen en onze bedrijfsvoering 
optimaliseren. We gaan die informatie ook 
beschikbaar stellen voor onze klanten, 
zodat zij kunnen zien welk onderhoud op 
welk moment uitgevoerd moet worden aan 
welk deel van hun bezit. Zo kun je sturen 
op kwaliteit.’

big hairy auDacious goal   
‘Storingservice blijft zich ontwikkelen. 
Onze BEHAG (Big Hairy Audacious Goal) 
is dat wij in 2030 1.000 meldingen per dag 
willen verwerken. Dat kan alleen als je een 
sterke focus hebt en de discipline om te 
doen wat nodig is om het doel te behalen. 
Kleine stapjes werken daarbij beter dan 
een grote. Daarom hebben teruggerekend 
wat we per jaar moeten doen om het 
einddoel te halen. Met subdoelen maak 
je je ambitie concreet en hou je het 
behapbaar. Voor dit jaar en volgend jaar 
richten we ons op de voorkant van het 
proces: het goed uitfilteren van meldingen 
door de meldkamer om te voorkomen dat 
de monteur voor niks uit moet rukken. 
Daarom zetten we beeldbellen in. Hierbij 
kijken ervaren vakmensen mee om de 
melding beter te kunnen beoordelen. Een 
van die mannen is een ware encyclopedie 
voor CV-ketels en weet bij elk type ketel 
precies wat er moet gebeuren. Door 
meldingen aan de voorkant goed te 
beoordelen en de ‘makkelijke’ zaken 

eruit te filteren, blijft er meer tijd over om 
mensen te helpen die echt een serieuze 
klacht hebben. Al die maatregelen dragen 
bij aan het uiteindelijke doel.’

Vliegwieleffect ‘Een mooie ‘bijvangst’ 
van onze focus op waarde toevoegen voor 
de klant is dat het leidt tot lange termijn 
relaties. Het feit dat onze vakmensen 
goed werk leveren en prettig zijn in de 
omgang, levert tevreden klanten op en 
een tevreden klant is een ambassadeur 
voor Storingsservice.nl. Dat creëert een 
vliegwieleffect. We willen onze groei graag 
op een organische manier realiseren, dus 
we zijn erg blij om te zien dat het vliegwiel 
inmiddels flink aan het draaien is. Dat is 
het beste bewijs dat we op de juiste weg 
zitten en mensen onze insteek waarderen. 
Door al die ambassadeurs hebben we geen 
sales afdeling nodig en kunnen we voluit 
investeren in de dingen die nodig zijn om 
ons doel in 2030 te realiseren.’ 

De wereld verandert in hoog tempo. Dat stelt hoge 
eisen aan mensen en organisaties en vraagt om 
nieuwe businessmodellen. Dat was in 2016 reden 
voor de oprichting van storingservice.nl. sindsdien 
werkt oprichter stanley van ouwerkerk, samen met 
zijn compagnons michel brouwer en sander muijen, 
gestaag aan zijn big hairy audacious goal: 1.000 
meldingen per dag in 2030.
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