
H
et is december 2013. Eenmede-
werker vanhet bedrijf vanMarijn
Poelmansteekt zijnhoofdomde
deur. ‘Marijn, er is iemand voor je,
uhm ... vandeBelastingdienst.’
Direct daarna stapt eenkalende

vijftiger zijn kamerbinnen. ‘Die ken ik,’ schiet
het doorPoelmanheen, ‘dat is diemanbijwie ik
thuis zijnnetwerkhebgerepareerd.’

‘Wat kan ik voorudoen?’ vraagt hij terwijl ze
handen schudden. ‘Meneer Poelman, ik kwam
eens informerenwat ermetuwbedrijf aande
hand is.Want ikhebhier eenoverzicht vanuw
openstaande schuldenbij deBelastingdienst en
diebedragennu zo’n €40.000.’

Andersdande reputatie vanzijndienstdoet
vermoeden,blijktdebelastingdeurwaarder een
heel geschikte vent. Zekennenelkaaruithun
dorpenPoelman isnog jong,piepjongvoor een
ondernemer.Deman toontbegrip. Ze spreken
afdat ze ‘contacthouden’ engaanhartelijkuit
elkaar.

Het is juli 2014. Voorhemzit eennieuwebe-
lastingdeurwaarder, eenmandiehet rayon van
Poelmansdorpsgenootheeft overgenomen.Hij
isminder vriendelijk. ‘MijnheerPoelman,we
zijnnubijna eenhalfjaar verder en ik zie dat u
niets vanuwschuldheeft afbetaald. Integen-
deel, die is nuopgelopen tot bovende€100.000.
Dit kan zoniet langer.’

Achteraf redenerend isdeellendebegonnen
metdeovernamevaneen faillietepc-winkel in
debuurt, vertelt deGroningseondernemer. ‘De
curatorbeldeopofhetnietwat voormijwas.Dat
wasdeduursteLOI-cursusooit.Wezatenmetons
bedrijf indebusiness-to-businessmarkt, endit
wasdeconsumentenmarkt.Wijwarengewend
inurenomzet tedenken. In zo’nwinkel sta je een
uurmet eenklant tepratenover een routerof een
switchendanheb je, alshij er eindelijk eenuit-
zoekt, €3 verdiend.Eenheel andere tak vansport.’
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‘Er is hier
iemand voor
je, uhm ...
van de
Belastingen
Het geld komt met bakken tegelijk
binnen, toch dreigt faillissement.
Als piepjonge ICT-ondernemer leert
Marijn Poelman dat optimisme niet
helpt om de rekeningen te betalen.
‘Mooi weer spelen is geen oplossing.’

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.
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Marijn Poelmanwas
14 toen hij als onder-
nemer begon: ‘Mijn
compagnon zegt dat
ik een kopie ben van
hem. Hij was voor zijn
30stemiljonair, en
heeft toen alles weer
verloren. Nu heeft hij
zijn bedrijf succesvol
verkocht.’ FOTO:’S
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Poelmandacht destijds: alleswatmet IT te
makenheeft, doe ikwel even. Enals ikhet niet
kan, dan leer ikhet.Dat optimismehadhem
ook ver gebracht. Als fanatiek gamerwashij op
zijn 14debegonnenmethet verhuren vangame-
servers.Nou, dankonhij ookwelwebsites bou-
wen. Zogroeide zijnbedrijf gestaagdoor.

ANDERHALVE TON SCHULD
Tienmanpersoneel,meerderebv’s, eenbe-
drijfspandeneenwinkel, Poelman voelde zich
dekoning te rijk. ‘Heel veel rennenenweinig
overzicht.We stuurdenopdebankrekening, zo
van: zaterdagkomt erwelweerwat binnen, dan
kunnenwedat betalen.Wehaddenookgeen
fulltimeadministrator indienst. Somskwamen
er rekeningen tevoorschijndiewe vergeten
waren.’

En toenkwamhetmomentdat het zo écht
niet langer kon.Metde andere onbetaalde re-
keningendie er lagen,wasdeuitstaande schuld
anderhalve ton. Endankun je als 22-jarige
ondernemerwel eenpaar tonper jaar omzetten,
dat geldhadMarijnPoelmanniet, zakelijkniet,
maar ookniet privé.

‘Ik bennaar eenklant gestapt, een ervaren
ondernemeruit Almeremetwie ik eengoede
bandhad’, vertelt Poelman. ‘Ikheballes bij hem
op tafel gelegd engezegd: ikweetnietmeerwat
ikmoetdoen.Hij antwoorddedathij potentie
inmij zag als ondernemer endat ik goud in
handenhadmetmijndiensten.Maardat het
mij ontbrak aan focus.’

De ironiewil dat het bedrijf vanPoelman voor
die klant softwarehadgebouwdwaarmeehij al
zijnbedrijfsprocessenkondoormeten. ‘Hijwist
alle belangrijke indicatoren: omzet, klanten,
levertijd,marges, permedewerker, per dag, per
uur.Opelkmoment vandedagkonhij de ther-
mometer van zijnbedrijf aflezen. Endiehadden
wij voorhemgebouwd.’

HetwasPoelmans grootste klant, het Almeer-
se bedrijfwas goed voordehelft van zijn omzet.
Maar omgekeerdwashet bedrijf ook vande
continuïteit vanPoelmans software afhanke-
lijk.Deondernemer inAlmerebesloot Poelman
tehelpenopnieuw tebeginnen.Maardanwel
onder de voorwaardedat Poelmanzich voortaan
zou richtenopéénding: het bouwen vanmaat-
werksoftware voor bedrijven.

PoelmankonmetdeBelastingdienst ende
andere schuldeisers eendeal sluiten enwendde
een faillissement af.Hij liquideerde vervolgens
het oudeQlic, omeennieuwQlic te kunnen
oprichten.DeAlmeerse ondernemernameen
minderheidsaandeel inhetnieuwebedrijf en
werdPoelmans compagnon.

INKOPPERTJE
De lesdiePoelmanheeft geleerd is dat je één
ding goedmoetdoen. ‘Alle randzaken leidenal-
leenmaar af.Wie is je klant?Díémoet je bedie-
nen.’De tweede les is dat je altijd aandeknop-
penmoetblijvendraaien, hoe goedde zaken
ookgaan. ‘Mijn compagnon—dieondernemer
uit Almere—zegt altijd:meten isweten, gissen
ismissen. Ikweetnu tot ophet uurnauwkeurig
welkemedewerkers declarabel zijn enwat ze
doen.’ Endan is er noghet ‘persoonlijke inkop-
pertje’, zoals Poelmanhetnoemt, endathet
geen zinheeft je kop inhet zand te steken. ‘Mooi
weer spelendraagt niet bij aandeoplossing van
jeprobleem.’

Hij is veelboekengaan lezenophet terrein
vanmanagement enhij leidtQlicnuvolgens
demethode scalingup vandeAmerikaanVerne
Harnish.Eenonderdeel vandezemethode ishet
formulerenvaneenambitie endaarmethethele
teamaanwerken.Qlicmoetover vijf jaar zeven-
tigmedewerkers tellen,deomzetmoet€6mln
tot €7mlnbedragen.Poelman is al aardigop
weg.Qlicwon inoktoberdeFDGazelleAwardals
eenvandesnelste groeiers vanNederland.

Poelman: ‘Mijn compagnonzegt dat ik een
kopieben vanhem.Hijwas voor zijn 30stemil-
jonair, enheeft toenallesweer verloren.Nu
heeft hij zijnbedrijf succesvol verkocht.Hij is
degenediemij een spiegel kan voorhouden.
Wehebbendezelfdehumor endezelfdedenk-
wijze.Opditmoment zit hij indeVS,maar ik
spreekhembijnadagelijks. Sowiesoprobeer ik
tweedagenperweek aanmijnontwikkeling te
werken. Vroegerwerkte ik inmijnbedrijf, nu
werk ik aanmijnbedrijf.’
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“
‘Veel rennenenweinig
overzicht.We stuurden
opdebankrekening, zo
van: zaterdagkomt er
wat binnen, dankunnen
wedat betalen’

CV

. 1992 Geboren op
8 januari in Groningen. 2006 Schrijft zich op
14-jarige leeftijd in bij
KvK als ondernemer. 2009-2014 Diver-
se studies op het ge-
bied van bedrijfskunde
en economie, niet afge-
maakt. januari 2013 Richt
Qlic op. voorjaar 2013 Neemt
failliete pc-winkel over. december 2014 Richt
zijn bedrijf Qlic opnieuw
op, met nieuwe aandeel-
houder
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