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Waar de Belastingdienst sinds jaar en dag naar buiten treedt met de slogan ‘Leuker kunnen we  
het niet maken, wél makkelijker’ zou GISB Audiovisueel uit Best die kreet juist kunnen omdraaien.  
Roel van Gisbergen en zijn team maken er hun werk van om techniek in vergader- en presentatie-
ruimten zo simpel mogelijk te maken. “Met één druk op de knop presenteren? Dat kan!”

Roel van Gisbergen omschrijft zichzelf als ‘Een techneut met 
creatieve inslag’. Hij werkte 10 jaar als freelancer in de techniek. 
Van sportschool tot congreszaal tot operatiekamer: overal 
installeerde hij beeld- en geluidsapparatuur. Dat vond hij 
uiteindelijk tóch niet uitdagend genoeg. “Ik wilde mijn eigen 
ideeën in gaan vullen, écht gaan ondernemen”, kijkt hij terug  
op de start van GISB Audiovisueel, inmiddels drie jaar geleden. 

Groei
Hij begon in het Videolab op Strijp S maar groeide daar al snel 
uit zijn jasje. Een ruimere jas werd gevonden in Best, waar GISB 
de toekomstige groei-ambities verder gestalte kan gaan geven.  
GISB richt zich puur op het verkopen en installeren van techni-
sche oplossingen voor  vergader- en presentatieruimtes. “Onze 
klanten willen gemakkelijk en betrouwbaar kunnen presenteren, 

vergaderen en videobellen”, legt Roel uit. 
“Wij zorgen dat dat er superstrak uitziet 
én dat het met één druk op de knop 
werkt! Bij GISB geen losse afstands-
bedieningen maar een handig 
bedienings paneel met maar vier  
knoppen: aan/uit en harder/zachter.” 

Functionaliteit
GISB Audiovisueel telt inmiddels drie 
medewerkers maar wil de komende jaren 
doorgroeien naar een man of tien. Roel 
ziet daarvoor mogelijkheden. “We werken 
voor grote klanten als de TU Eindhoven, 
Simac, SIDN en grote hotels. Dat doen  
we vanuit functionaliteit. Wij kijken met  
de ogen van de eindgebruiker naar 
technische oplossingen. Daar ligt onze 
belangrijkste kracht. Wij durven ánders te 

denken én geven eerlijk advies. Zo heb  
je bijvoorbeeld niet altijd en overal een 
smart touchscreen nodig. Dat wordt in 
veel gevallen nauwelijks gebruikt. Wij 
bieden in plaats daarvan een whiteboard-
wand met een display erin.” Dat past vaak 
veel beter bij de wensen van de klant. 
 
Kwaliteit
“Wij willen dat onze klanten nú tevreden 
zijn, maar over 5 jaar ook nog”, stelt Roel. 
Die filosofie heeft GISB  inmiddels al 
klanten uit heel Nederland opgeleverd. 
Die hebben zonder uitzondering baat bij 
maatwerk. GISB Audiovisueel wil graag 
een lange relatie met die klanten  
opbouwen. Daarin slagen Roel en zijn 
collega’s door gewoon met beide benen 
op de grond te blijven. “Wat de klant 

vraagt is niet altijd wat de klant wil”, weet 
Van Gisbergen. “Door voor ons te kiezen 
behoort aanklooien voortaan tot het 
verleden. Wij brengen kennis en ervaring 
aan tafel en durven ook écht de garantie 
te geven dat het werkt. Het zou dan ook 
dom zijn om niét met ons te gaan 
praten.” 

GISB Audiovisueel
Industrieweg 156a
5683 CG Best
(040) 304 60 06
info@gisb.nl
www.gisb.nl

 MAKKELIJKER 
kunnen ze het  
niet maken

GISB AUDIOVISUEEL


