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‘Ik ben niet 
bang om “nee” 
te zeggen’

O
p zijn zeventiende werd Julius 

Kousbroek, oprichter en direc-

teur van payrollbedrijf WePay-

People, na een dienstverband 

van drie weken ontslagen bij 

de McDonald’s. ‘Ik vond dat het systeem 

van hamburgers bakken efficiënter kon. Dat 

werd me niet in dank afgenomen.’ Typisch 

Kousbroek. ‘Ik weet het vaak allemaal be-

ter.’ De ondernemer, opgegroeid in Den Hel-

der, heeft daarna nooit meer voor een baas 

gewerkt. Kan hij niet en wil hij 

niet. De studie rechten in Amster-

dam maakte Kousbroek niet af. 

‘De studie was voor mij vooral 

een ticket uit Den Helder. Ik had 

andere dingen aan mijn hoofd 

dan studeren.’ Wat was dat dan? 

‘Ondernemen.’

Op zijn 22ste kocht Kousbroek een bedrijf 

dat privéchauffeurs verhuurde. ‘In die peri-

ode heb ik geleerd problemen op te lossen. 

Ik had met veeleisende klanten te maken, 

dure auto’s en studenten die niet altijd kwa-

men opdagen.’ Een lastige combinatie. Na 

tien jaar had de ondernemer er opeens ge-

noeg van. ‘Ik werd om half 12 ’s nachts ge-

beld door een van mijn chauffeurs. Hij had 

verkeerd getankt. Ik moest naar Zeeland rij-

den om de boel te fixen. Klant over de zeik, 

chauffeur in tranen. Toen dacht ik: wegwe-

zen hier.’ Kousbroek verkocht het bedrijf 

voor een ‘leuke’ prijs. 

Intussen had de ondernemer met voor-

malig compagnon Gertjan van Dam WePay-

People opgericht. Dat bedrijf heeft nu een 

omzet van bijna 100 miljoen euro. De omzet 

van het Amsterdamse payrollbedrijf groeit 

jaarlijks met zo’n 30 procent. WePayPeople 

telt 50 medewerkers en heeft 6.000 uitzend-

krachten onder zijn hoede. ‘Ik heb 

nooit echt slechte tijden meege-

maakt als ondernemer.’

Bij payrollen besteden werkge-

vers de zorg voor hun personeel 

uit aan een onderneming als We-

PayPeople. Werknemers zijn op 

papier in dienst van het payroll-

bedrijf. Dat wikkelt de financiële en admi-

nistratieve zaken, en het contractbeheer af. 

Niet echt een ‘sexy business’ nee. ‘Maar ik 

vind het belangrijk om toegevoegde waarde 

te hebben voor klanten. Wat die toege-

voegde waarde dan precies is, kan me niet 

schelen. Ik ben een dienstbaar persoon en 

stel een ander graag tevreden.’

De payrollsector ligt geregeld onder 

vuur. Critici menen dat payrollbedrijven de 

cao omzeilen en werknemers niet goed be-

schermen. ‘Het is jammer dat wat wij doen, 

zo’n slechte naam heeft. Je kunt het nooit 

goed doen. Wij zorgen er juist voor dat men-

sen onder goede arbeidsvoorwaarden snel-

ler aan het werk kunnen. Daarnaast ontzor-

gen we werkgevers. Dat is vooral voor mid-

delgrote en kleine bedrijven prettig. De 
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Zo nu en dan vraagt Kousbroek zichzelf 

af hoe het komt dat zijn bedrijf ‘gaat als de 

brandweer’. ‘Ik ben niet bang om “nee” te 

zeggen. Als een klant ontevreden is en wij 

niet weten wat we anders of beter kunnen 

doen, moet je concluderen dat we niet bij el-

kaar passen. Je kunt dan maar beter af-

scheid nemen van elkaar en je aandacht be-

steden aan vruchtbare samenwerkingen. 

Als je dat doet als ondernemer, dan groei je.’

O
nlangs kocht hij zijn compagnon uit. 

Die wilde stoppen. ‘De prik was uit 

de cola.’ Kousbroek is nu de enige 

aandeelhouder. ‘Dat valt me zwaarder dan 

ik dacht. Ik heb meer grip op de zaak, dat is 

prettig, maar ik moet uitkijken dat ik me 

niet overal mee bemoei. Dat gaat met vallen 

en opstaan. Ik probeer mijn rol als aandeel-

houder en directeur te scheiden, en vraag 

mezelf continu af: ‘Ik ben een kostenpost 

voor de hut, maar wat lever ik precies op?’ 

Prioriteit heeft nu het samenstellen van 

een raad van commissarissen. ‘Het is goed 

om iemand te hebben voor de “checks and 

balances” voor het geval ik aan tunnelvisie 

ga lijden of onder een tram kom. Dit is weer 

een nieuwe fase in mijn ondernemerschap. 

Daar heb ik echt zin in.’

Waar Kousbroek eveneens veel plezier in 

heeft, is het voorzitterschap van Jong 

 Management, de vereniging van jonge werk-

gevers die is gelieerd aan VNO-NCW. ‘Ik 

vind het geinig dat het me wordt gegund om 

voorzitter te zijn van duizend ondernemers. 

Wie weet waar dat nog toe leidt.’

Vier jaar geleden verhuisde Kousbroek 

met zijn vrouw en twee kinderen van Am-

sterdam naar Heemstede. ‘Als ik het hele cir-

cus thuis wil meemaken, moet ik om zes uur 

thuis zijn. Saskia wil op tijd met de kinderen 

eten en ze rond half acht in bed leggen. Dat 

haal ik vaak niet. Juist aan het eind van de 

dag komen mensen nog even een praatje 

maken en hoor ik wat er speelt. Dat zijn 

waardevolle momenten.’ De ondernemer 

vertelt zijn kinderen graag over zijn bedrijf. 

‘Maar ik neem ze nooit mee naar kantoor. 

Zul je zien dat ze tegen een collega zeggen: 

“Jij werkt voor papa, dus hij kan je ook ont-

slaan, toch?”’

Kousbroek mag niet klagen. ‘Ik heb zo’n 

veertig vakantiedagen per jaar. Sinds kort 

zijn Saskia en ik van de afdeling ver weg. We 

zijn al in Zuid-Afrika geweest, in mei gaan 

we naar Mauritius. Het is fijn dat er nu, na 

jaren ondernemen, ook poen komt binnen-

stromen.’ Wat heet. Vorig jaar stond Kous-

broek met een geschat vermogen van 7 mil-

joen euro in de Quote 500 Junior, een lijst 

van de 100 rijkste ondernemers onder de 40. 

‘Dat lijkt te kloppen.’
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Julius Kousbroek (40), eigenaar van payroll-
bedrijf WePayPeople, ziet zichzelf graag als 
autoriteit in de sector. ‘Wij kunnen de flexibi-
lisering van arbeid in goede banen leiden.’
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