
BT Groep: ‘Samen’ leidt tot verrassende resultaten 

Samenwerking over de grenzen van organisaties heen begint bij bevlogen individuen die, 

met oprechte interesse in elkaar, in staat zijn met hun visie de ander te enthousiasmeren. 
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Wie snel wil zijn, loopt alleen. Wie verder wil komen, loopt samen. Met die 

gedachte bezochten ze een bijeenkomst van Bedrijven Contact Oisterwijk. Daar ontmoetten 

Bas Augustijn (40) van BT Groep en Dennis Koster (34) van Speedliner Logistics elkaar jaren 

geleden. Er was direct een klik tussen de gedreven personen, die beiden met 

hun levenspartner aan het roer staan van een Oisterwijkse onderneming. ‘Speedliner 

is begonnen als een koeriersbedrijf en intussen uitgegroeid tot een organisatie die 

uitstekend kan inspelen op de wensen van klanten met betrekking tot alle logistieke 

vraagstukken’, vertelt Dennis. Bas: ‘Ons doel bij BT is bedrijven effi ciënt en prettig te laten 

werken door producten, diensten en oplossingen te adviseren, te leveren en te 

implementeren voor de volledige kantooromgeving. Onze overeenkomst is dat we beiden 

klanten willen ontzorgen. We vinden elkaar ook in de manier van ondernemen. We voelen 

elkaar haarfijn aan en weten waar we de ander nodig hebben om te kunnen excelleren.’ 

Sparringpartner 
De verhouding klant versus opdrachtgever is inmiddels uitgegroeid tot een 

samenwerkingsverband waarin ze niet alleen gebruik maken van elkaars diensten, maar ook 

van elkaars kennis. Volgens Bas schuilt een groot deel van het ondernemerssucces in het 

durven delen van ondernemerschap. Samen verder denken, ideeën uitwisselen, vastgelopen 
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denkprocessen lostrekken en daarbij kritisch zijn naar elkaar. Hun band speelde ook een 

prominente rol bij de uitbreiding van Speedliner. Dennis had zijn ideeën nog niet volledig 

uitgewerkt op papier om zijn dienstenpakket te vergroten met betrekking tot warehousing, 

toen Bas al akkoord gaf hiervan gebruik te gaan maken. Bas: ‘Wij waren druk met de 

verbouwing van ons bedrijf en vroegen ons af wat te doen met de opslag. Integreren in ons 

nieuwe pand of een andere oplossing zoeken? In gesprek met Dennis kwam het antwoord - zij 

het nog als conceptplan - en daarmee de bevestiging dat hij dit proces moest doorzetten.’ 

Dennis: ‘Het in goede banen leiden van de documentenstroom van alle orders in ons 

warehouse, kwam uiteraard in veilige handen van BT Groep. Samen bruisen we van de 

energie en zitten we vol nieuwe plannen.’ Bas voegt toe: ‘Door onze expertise te combineren, 

tillen we alles inhoudelijk en kwalitatief naar een nog hoger plan. Een aanpak waar wij 

en onze relaties de vruchten van plukken.’ 

 


