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Samen met zijn broer Frank is Stefan directeur-eigenaar 
van Horesca Smulders. Dit familiebedrijf is in 50 jaar enorm 
gegroeid en omschrij�  zichzelf als ‘groothandel voor horeca, 
werk en sport’. Ze leveren food en non-food; van droge kruide-
nierswaren tot diepvries en zeker ook vers. Ook Féju is klant. 
Onlangs hee�  Horesca Smulders geïnvesteerd in een nieuwe 
webshop: “Een goede webshop is onmisbaar in onze branche. 
Anders mis je te veel orders.”

WEBSHOP GEEFT OMZETBOOST
Sinds januari 2017 is de nieuwe webshop in de lucht. “Daar 
ging anderhalf jaar voorbereiding aan vooraf. Ons hele assor-
timent staat er nu op: zo’n 18.000 foto’s. Daarna hebben we 
het systeem uitvoerig getest. Een flinke investering in tijd en 
geld. Maar we zien nu al dat de omzet van onze internetklan-
ten hard stijgt. Dat zal te maken hebben met de afbeeldingen 
én met de aankoopsuggesties die het zoeksysteem zelf gee� : 
zo kopen klanten meer.”

“Féju zorgt ervoor dat Smulders in de lucht blij� ”, aldus Albert 
Jakobsen, directeur van Féju. “Mocht de verbinding eruit vlie-
gen, dan komen wij meteen in actie en lossen we het probleem 
zo snel mogelijk op, in samenwerking met de provider. Daar-
naast zijn ook een goede beveiliging en firewall zeer belangrijk 
voor Horesca Smulders.” Stefan: “Als de dreiging hoog is, dan 
waarschuwt Féju. We krijgen regelmatig mails over malware en 
ransomware bedreigingen. Dat vind ik echt top.”

MALWARE INFECTIE
“Een tijdje geleden ging het mis doordat een verkeerde 
bijlage werd geopend. Alles liep in de soep. Meteen werd 
er een hotline gestart met Féju: zij hebben dan genoeg 
mankracht beschikbaar om dit heel snel aan te pakken en 
op te lossen. Daar draait het om! Het moet supersnel, want 
elk kwartier is al te lang. Dat Féju 24/7 zo snel kan helpen,
 is voor ons enorm belangrijk.”
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DAT FÉJU 24/7 ZO SNEL KAN HELPEN, 
IS VOOR ONS ENORM BELANGRIJK

Féju Automatisering & Telecommuni-

catie hee�  haar contract met Athlon 

Lease verlengd met vijf jaar. Onlangs 

mochten tien Féju medewerkers hun 

gloednieuwe auto ophalen bij Arend 

Auto in Oisterwijk. Dat werd natuurlijk 

een mooi feestje!

“Wij maken niet dagelijks mee dat we 
tien nieuwe voertuigen mogen presen-
teren”, lacht Patrick van den Boogaard, 
verkoopadviseur bij Arend Auto. “Féju 
hee�  inmiddels 21 auto’s van ons rond-
rijden en is een echte Arend-ambassa-
deur aan het worden!” 

WAAROM AREND AUTO?
“Dat hebben ze dan ook verdiend”, 
reageert Albert Jakobsen. “De auto’s 
én de service zijn heel betrouwbaar. 
Toen één van onze auto’s total loss werd 
gereden, stond al de volgende dag een 
vervangende auto klaar. Bovendien 
zit Arend dichtbij: mijn medewerkers 
hoeven niet ver te rijden voor een 
reparatie. En ze kunnen in de garage 
doorwerken of krijgen een vervangende 
auto mee. Dat scheelt veel kostbare 
werktijd.”

Arend Auto is dealer van Renault, 
Nissan en Dacia en hee�  veertien vesti-
gingen in Nederland. De garage in de 
Sprendlingenstraat hoorde voorheen 
bij Van den Boom (bekend uit de 
Tilburgse Goirkestraat), maar werd in 
2009 overgenomen door Arend Auto. 
Patrick: “Maar voor onze klanten is de 
garage vertrouwd gebleven, er is weinig 
veranderd.” 

“Mijn medewerkers moeten fijn kunnen 
rijden, dat vind ik belangrijk”, legt Albert 
uit. “Ze zijn tevreden over de service en 
hebben een goede klik met de mensen 
van Arend. Ze worden bijvoorbeeld 
verwelkomd door receptioniste Anja: 
die kennen ze goed want dat is de 
vrouw van Twan!”

WAAROM ATHLON LEASE?
Ook over de samenwerking met Athlon 
is Albert erg positief: “Mariska is al zes 
jaar ons vaste aanspreekpunt bij Athlon. 

Zij kent onze historie en begrijpt wat 
we willen. Ze snapt dat  onze mobiliteit 
gegarandeerd moet zijn en dat het veel 
geld kost als een medewerker een uur 
niet kan werken door panne. Ik word 
regelmatig benaderd door concurren-
ten, maar ik houd alles bij één lease-
maatschappij: Athlon.”

Roger Sliepenbeek, Accountmanager bij 
Athlon, doet daar graag zijn best voor: 
“Sommige van de Féju-auto’s waren nog 
niet einde contract. We hebben geregeld 
dat ze toch allemaal vervangen konden 
worden. Zo hee�  iedere medewerker 
dezelfde auto in dezelfde uitvoering 
gekregen en ontstaat er geen discussie 
onderling. Wij begrijpen dat dit belang-
rijk is en zijn dan graag flexibel.”

Graag proosten wij met u op een succesvolle tweede hel�  van 
het zakelijke jaar. Traditioneel doen we dit tijdens de BOB borrel 
Back to Business in de voortuin van Auberge du Bonheur in Tilburg. 
Féju is trotse partner van dit event, waar jaarlijks honderden 
ondernemers op af komen. We hopen u daar te ontmoeten op 
maandag 28 augustus. Meer informatie over dit event leest u op 
www.regio-business.nl.  

BACK TO BUSINESS

“Om zes uur in de ochtend beginnen wij al met het laden van onze vrachtwagens en het werk gaat door tot acht uur ’s 

avonds. Veertien uur per dag moet ook onze automatisering vlekkeloos werken.” Stefan Smulders vertelt waarom hij Féju 

zo nodig hee� : “Als er iets uitvalt, dan hebben wij een mega probleem, dat kost bakken met geld per uur.” 

SAMENWERKING ATHLON VERLENGD

“De auto’s én de service 

zijn heel betrouwbaar.”

Graag proosten wij met u op een succesvolle tweede hel�  van 
het zakelijke jaar. Traditioneel doen we dit tijdens de BOB borrel 
Back to Business in de voortuin van Auberge du Bonheur in Tilburg. 
Féju is trotse partner van dit event, waar jaarlijks honderden 
ondernemers op af komen. We hopen u daar te ontmoeten op 
maandag 28 augustus. Meer informatie over dit event leest u op 
www.regio-business.nl
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Koken en proeven stonden centraal tijdens het recente personeelsuitje van alle collega’s 

van Féju Automatisering en Telecommunicatie. We waren te gast bij Kookpunt in Oisterwijk 

voor een kookworkshop en wijnproeverij.

Tijdens de wijnproeverij kregen we uitleg over het maken van wijn en de diversiteit van wijnen. 
Ook mochten we blind testen of we het verschil konden ruiken en proeven tussen rode wijn, 
rosé en witte wijn. Dit leverde stiekem toch een aantal verrassingen op, ondanks dat we wat 
collega’s hebben die wel een wijntje lusten!

Een team van koks onder leiding van Jurgen van der Steen hielp ons met het bereiden van 
een aantal schitterende gerechtjes. Dankzij de goede en leuke uitleg (en soms een klein beetje 
hulp) van de koks waanden we ons even een échte chef-kok! De gerechten waren heerlijk en 
het bleef nog lang gezellig...

Wij kunnen u voortaan dus ook helpen met uw culinaire vraagstukken.          
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“Voor ons is dit wekelijkse kost. Het is eigenlijk niet te voorko-
men. Behalve door heel alert te zijn. Je haalt de malware toch 
zelf binnen door een bijlage te openen of op een link te klikken”, 
vertelt Albert. “Natuurlijk kan een securitylevel wel omhoog. 
Maar veel mkb-bedrijven willen daar geen geld aan uitgeven. 
Dat geven ze liever uit aan dingen die zichtbaar zijn, zoals een 
mooie audio-installatie in de boardroom. Ook het bijhouden van 
updates is echt heel belangrijk voor je beveiliging!” “Daarom is 
Roel hier elke twee weken”, vult Stefan aan. “Roel is onze vaste 
contactpersoon bij Féju. Dat is heel fijn, want hij kent alle ins en 
outs. En hij weet waar hij ko� ie kan pakken!” 

ADVIES IS MAATWERK
Stefan en Albert werken al ruim 20 jaar samen. Ze hebben een 
goede band en spreken elkaar vaak. Albert: “We geven elkaar regel-
matig tips en spelen leads aan elkaar door. Het gaat om sámen 
zaken doen. Als het Stefan goed gaat, gaat het mij ook goed.”

Stefan is al 11 jaar klant en Féju voorziet hem op het gebied van 
automatisering, telefonie, hardware en so� ware, internetverbin-
dingen en wifi. Dat gaat van een oplossing voor scannen in het 
magazijn tot een remote systeem. “Vooral het advies van Féju 
vind ik heel belangrijk”, zo legt Stefan uit. “Automatisering gaat 
zo snel. Als we een nieuwe server nodig hebben bijvoorbeeld, 

hebben we daar een goed 
advies bij nodig. Moet dat dan 
bijvoorbeeld in de cloud?” 
Albert: “Het is onze rol om 
maatwerk te adviseren. Een 
oplossing die past bij wat het 
bedrijf nodig hee� . En natuur-
lijk bij wat ze willen uitgeven.” 

HET BELANG VAN 
PERSOONLIJK CONTACT
“Inmiddels komt 80% van 
onze orders binnen via de 
webshop. Maar veel klanten 
bellen ook nog vaak even. 
Ze willen toch persoonlijk 
contact. In de horeca is dat 
super belangrijk. Het gaat om elkaar kennen. Daarom zit ik ook 
bij Albert.” Albert knikt: “Dan proef je de emotie. Dan kun je signa-
len oppikken. Natuurlijk gaat klantcontact ook bij ons steeds 
vaker via WhatsApp en social media, maar dan zie je niet of een 
klant écht tevreden is. Ik wil Stefan regelmatig spreken, dus dan 
stap ik even in de auto om een kop ko� ie met hem te drinken.”

Albert is benieuwd hoe dat met de volgende generatie zal gaan: 
“Mijn dochters bellen hun vrienden nooit, alles gaat via chat. Zou 
de volgende generatie nog wel face tot face zaken doen?” Stefan 
reageert meteen: “Dat mag ik toch hopen! Persoonlijk contact 
blij�  belangrijk. Desnoods spreek je even af op een terras, in de 
horeca. Dan zijn we er allemaal goed mee!”  

KLANT:     Horesca Smulders
WIE:     Stefan Smulders
WAT:     Groothandel voor horeca, 
    werk en sport
WAAR:     Tilburg
DIENSTEN: Automatisering, telefonie, 
   hardware en so� ware, 
    internetverbindingen en wifi.

KPN STOPT MET ISDN
KPN kondigde in april aan te stoppen met 

ISDN. Wat betekent dit voor uw telefonie? 

Wanneer moet u overstappen? Wat zijn 

de alternatieven? De antwoorden op deze 

vragen leest u in dit artikel.

In september 2019 stoppen eerst ISDN 1 
(enkelvoudige ISDN) en 2 (meervoudige 
ISDN). De grotere ISDN-diensten (15-30) 
worden in ieder geval tot en met begin 
2021 ondersteund. Vóór die datum dienen 
eindgebruikers naar andere diensten te zijn 
overgestapt, zo meldt KPN.

WACHT NIET TE LANG
Féju Telecommunicatie adviseert om niet 
zo lang te wachten met de overstap. De 
meerderheid van de mkb-bedrijven, zeker 
de kleinere, gebruikt ISDN. Dat zijn zo’n 
200.000 ISDN 1/2 gebruikers; als zij alle-
maal op het laatste moment overstappen, 
ontstaan er problemen. Met als gevolg dat 
uw bedrijf niet bereikbaar is en dat kan 
natuurlijk niet de bedoeling zijn!

Nu is de tijd om de verschillende moge-
lijkheden naast elkaar te leggen en een 
weloverwogen keuze te maken. Niet 

overhaast en op het laatste moment. 
Natuurlijk biedt Féju u graag een advies 
op maat.

DE ALTERNATIEVEN
Wij adviseren om binnenkort over te 
stappen naar een toekomstvaste oplos-
sing; bellen via internet. In september 
2016 organiseerden wij al een ‘Infosessie 
VoIP & Hosted Telefonie’ om u te vertel-
len over de nieuwste ontwikkelingen in 
telecommunicatie. We hebben toen alle 
voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieven naast elkaar gelegd. 

Inmiddels gebruikt 10-15 procent van 
de bedrijven Voice-over-IP. VoIP is een 
betrouwbare oplossing en er zijn veel 
koppelingen mogelijk met andere 
IP-diensten. 
De voordelen van VoIP:
- kostenbesparingen
- meer flexibiliteit, 

bijvoorbeeld in opschalen
- integratie met andere IP-oplossingen.

Eventueel kunt u SIP trunks inzetten als 
overbruggende oplossing. Maar ook een 
hybride / IP-centrale on premise of een 
hosted / Cloud telefoniedienst kan een 

goede optie zijn. Féju biedt vier typen 
cloud telefonie: KPN één, Telfort zakelijk, 
Tele2 en MyConnect. 

Een algemeen advies over de juiste keuze 
is lastig te geven. Wij geven u graag een 
advies op maat over de best passende 
oplossing voor úw organisatie. 
Technisch én passend binnen uw budget. 

Wilt u meer weten? 
Bel dan met onze telecom-expert 
Pieter van Opbergen: 013 - 511 50 88.

“Veel mkb-bedrijven geven te weinig uit 

aan beveiliging, dat kan enorme 

problemen opleveren.”

Kijkje in de keuken
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