
Kevin en Dennis Roks, broers, runnen 
samen Solar Crew, het bedrijf dat sinds 
april van dit jaar gevestigd is in Eersel 
maar Hoogeloonse roots hee� . 

Vertel iets over de bedrijfsnaam
Kevin: “Ik begon als ZZP’er in de installatie 
van zonne-energie en was met een paar 
anderen een ‘crew’. Toen het bedrijf 
groeide, is de naam gebleven. Het is een 
mooie groep, een echte crew gebleven.”

Vertel iets over het bedrijf
Kevin begon 10 jaar geleden, Dennis 
kwam er ruim zes jaar geleden bij. Kevin 
weet alles van installatietechniek, Dennis 
veel van bedrijfsprocessen en commercie. 
De combinatie van die twee is goud 
gebleken voor het bedrijf, dat vooroploopt 
in ontwikkeling en technologie. Klanten 
kunnen terecht voor de laatste nieuwe 
vormen van zonnepanelen, worden 
geïnformeerd over subsidies en 
mogelijkheden. Daarnaast is Solar Crew 
een gezellig, Kempisch bedrijf waar de 
medewerkers elkaar echt kennen.

Waarom ben je ondernemer geworden? 
Dennis: “Kevin had me al twee keer eerder 
gevraagd maar ik had een leuke baan. 
Toen hij het derde keer vroeg, zei hij erbij 
dat het de laatste keer was. Hij wilde graag 
met mij verder maar als ik weigerde, ging 
hij iemand anders vragen. Ik heb de kans 
gepakt en daar geen moment spijt van 
gehad. Het werk is afwisselend; naast de 
dagelijkse dingen op kantoor of bij de 
projecten, zitten we ook aan tafel met 
wethouders en bezoeken we leveranciers 
om de laatste technische ontwikkelingen 
te bekijken.”

Hoe typeer je jezelf als ondernemer?
Dennis: “Perfectionistisch en 
vooruitstrevend, wij allebei.”

Tip voor startende ondernemer?
Wat je doet, moet je goed doen, dan
komt de groei vanzelf. Hou daarnaast
de marktontwikkeling in de gaten.

Beste tip die je zelf ooit gekregen hebt?
Stuur het bedrijf op cijfers en feiten en niet 
op je onderbuikgevoel. 

Hoe vind je balans tussen privé en werk?
Kevin: “Moeilijk, aangezien ik samen 
met mijn broer in het bedrijf zit, mijn 
moeder aan de receptie zit, mijn vriendin 
en onze pa parttime bij ons werken. 
Op familiefeestjes wil het nog wel eens 
over zaken gaan. Maar soms nemen we 
bewust afstand en zeggen we: ‘Nu even 
afschakelen’.”

Wat is je grootste uitdaging
als ondernemer?
Dennis: “Op dit moment om aan 
geschikt personeel te komen. Ervaren 
en vakbekwame installateurs zijn dun 
gezaaid en moeilijk te krijgen. Daarom 
richten we ons nu vooral op de jeugd die 
we na de basisopleiding zelf opleiden in 
de zonne-energie en alle kneepjes van het 
vak leren.”

Wat vind je van OBGB?
“Daar hebben we nog niet echt een beeld 
van. We werden net voor de corona lid en 
sindsdien zijn er geen bedrijfsbezoeken en 
netwerkbijeenkomsten geweest. We zijn 
lid geworden om te kunnen sparren met 
collega-ondernemers en te netwerken. 
We hebben er vertrouwen in dat dat weer 
terugkomt en dan gaan we daar zeker in 
investeren.”

www.obgb.nl
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