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De familiegeschiedenis herhaalt zich. Als kleine jongen leert Wiljan Bazelmans
het vak van zijn vader, voordat hij het stokje met zijn vrouw Mirjam
overneemt en als ondernemer zijn eigen weg inslaat. Stap voor stap bouwen
zij Bazelmans AV uit tot een (inter)nationale leverancier van state-of-the-art
oplossingen voor licht, beeld en geluid. Nu is het de beurt aan dochter Kristy
(27) en zoon Stan (25) om te proeven aan het ondernemerschap en de kiem te
leggen voor de toekomst.
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ind jaren vijftig is een zwart-wit televisie
met zes voorkeurszenders dé blikvanger
in de dorpswinkel in bruin- en witgoed.
Zeventig jaar later is het Veldhovense
bedrijf gehuisvest in een supermodern bedrijfspand.
„Hier ligt de focus op de verhuur en verkoop van
audiovisuele apparatuur”, steek Kristy van wal. „En
sinds vorig jaar beschikken we over professioneel
ingerichte studio’s om live-opnames te streamen.”
In deze inspirerende werkomgeving voelt de derde
generatie Bazelmans zich thuis. „We zijn opgegroeid
met de leuke anekdotes die Wiljan aan de keukentafel
over het bedrijf vertelde. Nu maak ik er zelf deel van
uit. Dat voelt heel goed.”
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‘ONZE OUDERS HEBBEN
ONS ALTIJD GESTIMULEERD
OM ZELF KEUZES TE MAKEN’

Andere blik
Werken voor het familiebedrijf is voor Kristy en haar
broer Stan geen uitgemaakte zaak. De studierichtingen
van beide telgen wijzen op een andere richting.
„Tijdens mijn studies bedrijfskunde heb ik in Singapore
en Zweden gewoond”, verklaart Stan. „Daarna heb ik
bewust voor andere bedrijven én een rondreis door
Zuidoost-Azië en Australië gekozen. Deze kennis en
ervaring helpen me om door een andere bril naar
Bazelmans AV te kijken.”
Dubbelrol
Kristy woont en werkt na haar studie
Vrijetijdsmanagement twee jaar op Curaçao. De
evenementenbranche heeft haar voorkeur. Toch kan
ze bij terugkomst in Nederland haar nieuwsgierigheid
niet bedwingen. „Ik wilde weten hoe het voelt om bij
het familiebedrijf te werken”, legt ze uit. „Ik heb Wiljan
verteld dat ik er klaar voor was. Als HR-medewerkster en
officemanager vertolk ik een soort dubbelrol. In beide
functies krijg ik volop de ruimte om ervaring op te doen.
Zo leer ik zowel klanten als medewerkers goed kennen.”

Interesse in bedrijfsvoering
Stan start als medewerker buitendienst bij Bazelmans
AV, voordat hij gevraagd werd voor de planning.
Momenteel verdiept hij zich in de commerciële
activiteiten van het bedrijf. „Vanuit diverse functies heb
ik het bedrijf van binnenuit goed leren doorgronden”,
legt hij uit. „Door mijn studie Bedrijfskunde ben ik ook
geïnteresseerd in de bedrijfsvoering. Mijn vader doet
veel op gevoel en ervaring. Ik zorg vanuit mijn studie
voor de theoretische onderbouwing.”

‘WERKEN IN
DE ONZEKERE
CORONATIJD IS VOOR
KRISTY ÉN STAN
EEN BELANGRIJKE
LEERSCHOOL’.
Leerschool
Werken in de onzekere coronatijd is voor Kristy én
Stan een belangrijke leerschool. Stan is bezig met
opdrachten voor de studio’s. „In een jaar tijd hebben
we de lat behoorlijk hoog gelegd”, licht hij toe. „De
webinars en opnames geven een extra dimensie aan
het bedrijf.” Dat is prettig, want alle evenementen
zijn tot nader order uitgesteld. „Ik geniet ervan om
Wiljan werk uit handen te nemen, zodat hij zich kan
concentreren op zijn hoofdtaken”, stelt Kristy tot slot
vast. „Verder is het leuk om samen te werken met
Stan. Hij richt zich op klanten, ik ben meer intern
bezig. Het voelt dus meer als broer en zus dan als
collega’s.”
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