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De wereld verandert snel. Toen we de MT1000 afrondden, leefde 
Nederland nog in relatieve vrijheid. Nu gaat de drukpers draaien en 

moeten we ons coronaharnas weer aan. Wordt ‘op afstand’ de norm of 
een seizoensfenomeen? Wat de afgelopen anderhalf jaar wel hebben 
geleerd: veel dienstverleners weten zich goed aan te passen aan de 

anderhalvemetersamenleving. Zeker wie investeerde in de technologie 
die zakendoen op fysieke afstand versoepelt, kon relatief goed door-

draaien. Fantastisch dat de digitale transformatie ons zo weerbaar 
maakt. Dienstverleners kunnen blijven samenwerken met hun klanten, 

weten hun potentiële partners nog steeds te bereiken. Maar dat  
is slechts de infrastructuur, de verbindingen en software  
die klant en dienstverlener samenbrengen. Pas daarna,  

op de inhoud, maakt een dienstverlener het verschil. 
En zonder al te zweverig te willen doen: het moet klikken. Er moet  
een zekere mate van liefde voor de klant spreken uit de interactie. 

Daarop mag corona nooit vat krijgen. Empathie, echte betrokkenheid 
bij het reilen en zeilen en de doelstellingen aan de andere kant van de 

lijn. Eenzelfde betrokkenheid moet je ook hebben voor je mensen.  
Want ook al is dat misschien een cliché: die máken een bedrijf.  

Behandel hen met liefde, en ze geven die liefde door. Om de circle of love 
rond te maken, zou elke organisatie ook de samenleving en,  

vooruit dan maar, de wereld moeten omarmen. Is dat niet in essentie 
waar alle voornemens rond purpose en duurzaamheid om draaien? 

Liefde voor de klant, liefde voor je mensen en liefde voor  
de wereld. Klinkt soft, maar voor ons gevoel ligt liefde aan  

de basis van keiharde resultaten.

Donovan van Heuven
Hoofdredacteur MT/Sprout

Liefde is alles

beeld: Rem
y G

ieling



www.leaseplan.com/nl-nl/elektrische-bedrijfswagens/

Maak je bedrijf duurzaam en klaar voor 
de toekomst. Ontdek de voordelen van 
elektrische bedrijfswagens voor jouw 
organisatie en krijg advies op maat van 
een van onze specialisten. Weten hoe?
Scan de QR-code of kijk op:

We adviseren je bij het
maken van de juiste keuze!

Elektrische bedrijfswagens leasen

Een elektrische
bedrijfswagen?
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MT1000 en corona 
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08 Henk Volberda 
Mr. MT1000 geeft een toelichting op de 
lijst van 2021 en laat zijn licht schijnen 
over dienstverlening in tijden van corona

14 Corona en dienstverleners 
Zorg voor je mensen, je klanten  
en de wereld

23 MT1000 
De beste dienstverleners van  
Nederland op een rij

30 Dutch heroes 
De beste Nederlandse bedrijven  
binnen elk vakgebied

26 Topscores 
De resultaten per branche:

34 Advies en Consultancy 
45 Digitale dienstverlening 
61 Financiële dienstverlening 
76 HR dienstverlening 
88 Mobiliteits- en facilitaire 
      dienstverlening 

98 Succesverhalen 
Maak nader kennis met de  
beste bedrijven, hun strategie  
en de mensen erachter
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www.leaseplan.com/nl-nl/elektrische-bedrijfswagens/

Maak je bedrijf duurzaam en klaar voor 
de toekomst. Ontdek de voordelen van 
elektrische bedrijfswagens voor jouw 
organisatie en krijg advies op maat van 
een van onze specialisten. Weten hoe?
Scan de QR-code of kijk op:

We adviseren je bij het
maken van de juiste keuze!

Elektrische bedrijfswagens leasen

Een elektrische
bedrijfswagen?
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‘Never 
waste  
a good

Tekst Philip Bueters
Fotografie Sander Nagel

De beste dienstverleners uit  
de MT1000 weten de hearts 
and minds van hun klanten  

ook te veroveren op afstand. 
Voorwaarde is wel dat de 

ondernemingen op tijd 
investeerden in digitale 

innovatie en hun eigen mensen. 
‘Digitaal volwassen bedrijven 

zijn het beste door de 
coronaperiode heen gekomen.’  
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Het jaar 2021 is aan zijn laatste maand begonnen, en was 
misschien nog wel turbulenter dan 2020. Eerst die donkere 
winter, dan een voorjaar vol hooggespannen verwachtin-
gen en een redelijk ontspannen zomer. Maar nu gaat de 
wereld weer met de rem erop richting oud en nieuw.
Zakelijk gezien was de turbulentie zo mogelijk nog groter. 
Na de voor veel ondernemers onaangename rust kwam die 
ongekende opleving van de vraag. In no time zorgde die 
zelfs voor tekorten. Aan grondstoffen, gas, werknemers, 
containers: aan alles eigenlijk. Het gaat weer goed. Zou je 
ook denken met het oog op de groeiverwachtingen van  
veel ondernemers. 
Toegegeven: de ups en downs van de coronajaren zijn zeer 
ongelijk verdeeld over de verschillende sectoren. Bij de 
zakelijk dienstverleners in deze MT1000-gids gaan de 
gedachten vooral uit naar bijvoorbeeld cateraars, event-
managers en tot op zekere hoogte de schoonmakers en 
andere facilitaire dienstverleners die het meest last hadden 
van de lockdowns. Zij veerden halverwege dit jaar flink op, 
maar onvoldoende om een dramatisch 2020 goed te maken. 
En wat te denken van mobiliteitsaanbieders als NS en KLM? 
Die zijn nog ver verwijderd van de ‘normale’ niveaus  
van 2019.
Maar wat is normaal nog? Leven we inmiddels in een 
‘nieuw’ normaal, of is het ‘oude’ normaal weer grotendeels 
terug? Het antwoord ligt waarschijnlijk in het midden. Er is 
nog geen sprake van dat we corona definitief achter ons 
laten, en zelfs als die tijd aanbreekt, zal de wereld veranderd 
zijn. Zij het zonder radicale veranderingen in de manier 
waarop we leven, werken en samenwerken.
Belangrijker nog voor deze MT1000-gids is dat de beste 
 zakelijk dienstverleners al hebben bewezen dat zij zich 
uitstekend hebben weten aan te passen aan de wereld 
onder corona. Dat concludeert althans Henk Volberda, 
hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
‘Als je het de ondernemers uit de zakelijke dienstverlening 
vraagt, hebben ze in 2020 een aardige omzetgroei door-
gemaakt en gaan ze ook voor dit jaar uit van gemiddeld  
10 procent groei. Natuurlijk zijn er flinke verschillen  
binnen de branches, maar waar digitalisering het werken 
op afstand en de levering van diensten mogelijk maakt,  
zijn aanbieders heel goed door de crisis gekomen.’ 
‘De bedrijven die actief zijn in de ICT zijn juist dankzij 
corona helemaal booming. Wie als ondernemer in 2020  

IN HET KORT

 De MT1000 is het 
grootste onderzoek 
naar de kwaliteit 
van zakelijke 
dienstverleners  
in Nederland.

 UvA-hoogleraar 
Henk Volberda  
leidt het onderzoek 
vanuit het 
Amsterdam Centre 
for Business 
Innovation.

 Whyz Executive 
Search voert dit  
jaar de lijst aan.

met de klant 
is belangrijker 
dan ooit,   
ook los van 
corona’
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nog niet bezig was met digitale transformatie, zal heel snel 
die inhaalslag hebben moeten maken, wat de vraag naar 
ICT enorm heeft doen toenemen. En dan heb ik het niet 
alleen over de software en hardware, maar er komt ook 
veel advies op strategisch niveau bij kijken, over andere 
vormen van organisatie ook, als bedrijven nieuwe busi-
nessmodellen moeten vormgeven.’
Volberda en zijn team van het Amsterdam Centre for 
Business Innovation zijn ook dit jaar weer verantwoordelijk 
voor de MT1000, het jaarlijkse onderzoek naar de meest 
gewaardeerde dienstverleners van Nederland. Het onder-
zoek beperkt zich niet tot dienstverleners binnen één 
enkele branche, maar bevraagt duizenden zakelijke 
beslissers over alle dienstverleners waarmee ze zakendoen, >

van de strategisch adviseurs tot de leasemaatschappij  
en van de cateraar tot de telecomprovider. 
De belangrijkste takken van dienstverlening zijn daarbij 
gegroepeerd in vijf hoofdcategorieën: advies en consul-
tancy, digital dienstverlening, financiële dienstverlening, 
HR-dienstverlening en mobiliteits- en facilitaire dienst-
verlening. Daarbinnen figureren 59 specifiekere vakgebie-
den. Voor elk van deze categorieën zijn de grootste en 
bekendste leveranciers opgenomen.
Strategie- en innovatie-expert Volberda richt zich bij zijn 
onderzoek op de vraag welke partijen het beter doen dan 
hun rechtstreekse concurrenten. Om hierachter te komen 
heeft een flink panel van zakelijke beslissers hun ervarin-
gen gedeeld over de bedrijven waarmee zij in de afgelopen 
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drie jaar zaken deden. Hun oordeel vormt de basis  
voor de MT1000.
Volberda en projectleider Niels van der Weerdt van het 
Amsterdam Centre for Business Innovation vroegen de 
zakelijke beslissers naar de bekende Net Promotor Score: hoe 
waarderen ze hun leveranciers op een schaal van 0 tot 10 met 
de bekende NPS-vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u deze 
dienstverlener zou aanbevelen aan een vriend of collega?’ 
Vervolgens vroeg het dienstverlenersonderzoek naar de 
kwaliteit van de dienstverleners en de geboden diensten. 
Daarbij volgt het het model met waardestrategieën van 
Michael Treacy en Fred Wiersema. De twee auteurs van 
Customer intimacy and other value disciplines hameren erop 
dat elk bedrijf moet streven naar een nummer 1-positie in 
zijn markt als het gaat om productleiderschap, klantge-
richtheid en kwaliteit van uitvoering. 
De MT1000 biedt de meeste houvast als je per categorie 
bekijkt welke dienstverleners beter scoren dan hun peers. 
De bedrijven die in de overall ranking het beste scoren, 
zeker in de top 10, vormen net als eerdere jaren een bonte 
verzameling. Met ditmaal als winnaar Whyz Executive 
Search, specialist in de bemiddeling van ‘next en new 
generation leaders’. Het is een nieuwkomer in de lijst,  
en niet eens de grootste speler uit de HR-dienstverlening, 
maar het wist verhoudingsgewijs de meeste fans te maken 
van zijn klanten en relaties.  
‘Verder valt op dat de hoofdcategorie advies- en consul-
tancy weer hofleverancier is van de top 10’, zegt Volberda. 
Vijf bedrijven wisten zich te handhaven in de top 10, 
waarbij HR-dienstverlener The Executive Network 
(nummer 9) en sales-adviseur en trainingsbureau  
Sales Improvement Group (nummer 3) zelfs voor het  
derde achtereenvolgende jaar in de top 10 staan. 
Dankzij het verbeterde algoritme achter de MT1000 
maakten advocatenkantoor Van Benthem & Keulen (de 
nummer 8) en nummer 10 Steens & Partners Freelance 
Finance Professionals een reuzensprong. En denk niet  
dat ‘small is beautiful’ het motto is in de hoogste regionen 
van de MT1000: AFAS, toch geen kleine speler, maakt  
met zijn HR-software voldoende klanten gelukkig om  
op nummer 7 te belanden.
Ook vermeldenswaard zijn de grotere bedrijven die op meer 
fronten als beste werden aangewezen door hun klanten. 
ING Groep staat in totaal in 5 categorieën, waaronder 
Financiering, Equipment Lease en Risk Management, 

bovenaan. Microsoft ook 5 maal, als aanbieder van onder 
meer IT Storage, CRM-software en in IT-opleidingen en 
-training. De Rabobank scoorde in 3 specialismen als beste.  
Dergelijke scores zijn relatief, maar bovenstaande partijen 
hebben toch bewezen dat ze ook onder de bijzondere 
corona-omstandigheden hun klanten goed hebben weten te 
bedienen. Ondanks de fysieke afstand die ze een groot deel 
van de tijd in acht moesten nemen. Maar die afstand blijkt te 
overbruggen, en dat blijkt ook uit andere recente onderzoe-
ken: bijpraten met relaties kan best via een scherm, en de 
tijd dat dienstverleners voor elke klus het hele land door 
reden om hun gezicht te laten zien, behoort misschien tot 
dat oude normaal dat niet snel zal terugkeren. 
Volberda: ‘Het engagement met de klant is belangrijker dan 
ooit, ook los gezien van corona. Vergeet niet dat de digitali-
sering ook in de dienstverlening de keuze voor de klant 
eindeloos heeft gemaakt - dat is echt niet alleen in de retail 
het geval. Hoe creëer je dan nog preferentie op het moment 
dat de klant de keuze maakt voor een bepaalde aanbieder?’
‘Ik denk dat de aanbieders in deze MT1000 bewijzen dat ze 
klanten aan zich weten te binden, al gaan ze daarvoor niet 
meer in hun beste pak met gepoetste schoenen de boer op. 
Juist dankzij die afstand en het contact via schermen kan 
de band hier en daar sterker geworden zijn. Je kijkt zelfs af 
en toe letterlijk bij elkaar binnen, dat maakt het contact 
persoonlijker en prettiger. En ook efficiënter: dankzij 
digitale communicatie zijn de lijnen kort, en zie je elkaar 
misschien zelfs vaker dan voorheen. Minder diepgaand 
wellicht, maar wel frequenter.’
Digitale communicatie en distributie van de diensten 
leiden er bij de beste dienstverleners blijkbaar toe dat ze 
nog steeds hun klanten in het hart weten te raken. Daar-
voor is digitale volwassenheid, zoals Volberda dat noemt, 
wel een voorwaarde: op tijd inspringen op nieuwe techno-
logische mogelijkheden, zorgen dat je werknemers ermee 
overweg kunnen en nadenken over de nieuwe businessmo-
dellen die uit innovatie voortkomen. 
‘Ik denk dat digitaal volwassen dienstverleners in deze lijst 
het beste scoren. De partijen die op tijd hebben geïnvesteerd 
in digitale transformatie en hun mensen zijn het best de 
coronaperiode doorgekomen.’ 
Want ook dat onderzoekt innovatie-expert Volberda 
jaarlijks: welke bedrijven lopen voorop met vernieuwing, 
en waar bevinden zich de achterblijvers? In de in oktober 
verschenen Innovatie Monitor van de Amsterdam Business 
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School werd duidelijk dat zakelijk dienstverleners in 2020 
en 2021 met respectievelijk 5 en 10 procent omzetgroei 
rekenden, en de ICT zelfs met 8 en 15 procent: geen sprake 
dus van een coronadip. 
Uit dit onderzoek blijkt die rechtstreekse samenhang 
tussen digitale volwassenheid en omzetgroei. ‘Het is heel 
fijn om te merken hoe bedrijven bijna in een jubelstem-
ming kijken naar de toekomst. Maar het is nog veel fijner 
dat ze het innovatietempo ook hebben opgeschroefd.  
Je ziet dat de aandacht en tijd die gaan naar innovatie 
tijdens corona juist zijn toegenomen. Ik spreek veel 
bedrijven die de relatief rustige periode hebben gebruikt 
om te werken aan nieuwe producten en nieuwe business-
modellen. Om hun bestaande klanten te bedienen, maar 
ook om nieuwe klanten en nieuwe markten te veroveren. 
En er is nog nooit zo nadrukkelijk nagedacht over de  
vraag: wie wordt de Uber of de Airbnb van mijn sector? 
Never waste a good crisis, is het bekende adagium.’ 
Want oud of nieuw normaal: de wereld staat niet stil, en 
dienstverleners moeten verder vooruit kijken dan booster 
shots of QR-beleid. ‘Partijen kunnen zich nu nog veilig 
wanen omdat ze met hoogwaardige kennis werken, maar 
de toekomst kan wel eens heel anders zijn. Al zal een robot 
nooit een goed opgeleide accountant kunnen vervangen,  
in de accountancy zijn al aanbieders die jaarverslagen 
automatiseren. Het echt complexe werk zal voor de experts 
van vlees en bloed zijn, maar men zal in meer moeten 
investeren dan de doorsnee online tools: big data, kunst-
matige intelligentie en straks ook VR, de virtual reality die 
kan zorgen dat het klantcontact op afstand ‘echter’ wordt. 
Dan kom je dus echt bij je klant op de koffie, kun je hem  
een schouderklopje geven.’
Want automatisering, robotisering, ziet Volberda als een 
trend die ook niet aan hoogwaardige dienstverlening 
voorbijgaat. ‘Als ik door mijn oogharen naar de MT1000 
kijk, weet ik nog niet zo net of bijvoorbeeld executive 
searchbureaus over 10 jaar nog zo hoog zullen scoren.  
Op het gebied van HR analytics en assessmentsoftware  
is steeds meer mogelijk om te zorgen dat er een ideale 
match ontstaat. Hoe lang kun je nog op tegen de technolo-
gie en het geweld van de enorme databases waarmee 
nieuwe concurrenten werken? Dat lukt alleen als je jezelf 
opnieuw blijft uitvinden als dienstverlener. Door corona  
is het tempo waarin disruptie plaatsvindt alleen maar 
hoger geworden.’ ■

volwassen 
dienstverleners 
scoren het best 
in deze lijst’



14

M
T1

0
0

0
 2

0
21

#back on track

#sector 

#overeind

#herstel

#verdeelde impact

Zakelijke dienstverleners lijken zich 
in 2021 flink te herstellen van de 
coronadip. De grootste uitdaging 
nu: de krapte op de arbeidsmarkt, 
die zijn tol begint te eisen.

Het herstel is niet in alle sectoren even sterk  
Omzetontwikkeling 2e kwaraal 2021

Volume in de zakelijke dienstverlening, jaar op jaar, 
index 2019 = 100

579.560
29%
Bedrijven actief in zakelijke en financiële dienstverlening

Van het totale aantal bedrijven in Nederland

Bron: CBS
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Omzet zakelijke dienstverlening herstelt krachtig

Bron: CBSBron: CBS, ramingen ING Economisch Bureau

Bron: CBS

t.o.v. 1 jaar eerder          t.o.v. 2 jaar eerder

IT-dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

waaronder

Juridische dienstverlening

Accountancy en administratie

Managementadviesbureaus

Architectenbureaus

Ingenieursbureaus
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Markt- en opinieonderzoek
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Reisbemiddeling en -organisatie

Beveiliging

Schoonmaakbedrijven
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#back on track

€750.000.000.000

#vaccinaties
Tijd is geld

#afkoeling #NL vs EU
Groei in % bbp De economische terugval in Nederland 

was kleiner dan elders in de eurozone:

Omvang van het Europees Herstelfonds NextGenerationEU genoemd 
- wil de Europese Unie de economische klap van de uitbraak

Bron: CBS
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3,9  3,5

-6,6

4,9    4,3

Bron: EC

Bron: OECD Bron: CPB

Nederland 
(basisraming)
Eurozone

#krappe arbeidsmarkt

#inflatie

Aandeel werklozen in beroepsbevolking (15-75 jaar), seizoensgecorrigeerd

verandering bbp in % per jaar

Consumentenprijzenindex (CPI). % verandering t.o.v. een jaar eerder

Bron: CBS

Bron: CBS
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Traag vaccineren tegen 
corona kan de 
wereld economie de komende 
jaren bijna 2.000 miljard euro  
aan verloren productie kosten. 
Dat blijkt uit een studie van 
The Economist Intelligence 
Unit. De grootste schade is 
voor armere landen, waar de 
vaccinatie veel langzamer 
verloopt dan in rijkere landen.

#vertrouwen
Records

Het producentenvertrouwen 
lag in oktober 2021 op een 
recordniveau. Ook de Nevi 
Inkoopmanagersindex voor 
de Nederlandse industrie 
steeg door, naar 62,5, een  
van de hoogste niveaus  
ter wereld.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd): 603.000
Openstaande vacatures (seizoensgecorrigeerd): 96.300
Spanning: 16 vacatures per 100 werklozen
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#faillissementen

2018 2019 2020 2021

Uitgesproken faillissementen op recordlaagte, ondanks corona
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#veranderd

#omnichannel
#sales op afstand

#e-commerce krijgt vleugels
Jaarlijkse groei van e-commerce als aandeel van de totale 
detailhandelsomzet, in procentpunten

....en dat wordt steeds effectiever volgens marketeers

Sales verlopen vaker digitaal...

31%

45%

24%
verwacht dat 
het in 2021 
weer normaal 
zal worden

ziet ergens in  
2022 een terugkeer 
naar normaal

van de  
CEO's vindt 
hun bedrijf 
voorgoed 
veranderd

Het nieuwe
normaal

Bron: KPMG CEO Outlook
Bron: McKinsey

Bron: McKinseyBron: McKinsey

20

Pre-corona Feb 2021

2015-2019, gem. 2020

Persoonlijk

Face to face/
telefonisch/ 

per fax 

Digitale 
interactie 

met verkoper

Digitale 
self-

service

Telefoon

Fax

Video call

Online chat

Vergelijkbaar of 
effectiever dan 

voor corona:

Bestaande klanten

apr
'20

aug
'20

aug
'20

feb
'21

feb
'21

Nieuwe klanten

Veel minder

Minder

Gelijk

Meer

Veel meer

E-mail

E-commerce

28%

13%

2%

11%

7% 6%
4%

54% 75% 83% 76% 83%

39%

20%
16%

27%

29%

25%

18%

31%

34%

9% 15%
24%

11%

13%

20%

21%

13%

3%

15%

11%

14%

21%

5% 3%

20%
13%

28%

23%

33%

36%

15% 
24%

#hart voor elkaar
Corona heeft de fysieke afstand tot 
klanten en medewerkers vergroot. 
Toch investeren de beste bedrijven 
extra in een duurzame relatie - ook 
die met de planeet.  

VK China VS Spanje Duitsland India Frankrijk Japan



19

M
T10

0
0

 20
21

#hart voor klanten

Univé breidt zijn 
schadeverzekeringen 
uit met standaard 
Cyberhulp.

Medewerkers van Wicro 
Plastics in Kessel gaan de 
Kesselse horeca steunen 
door al wandelend geld  
in te zamelen.

De Zes Pijlers van Klantbeleving volgens KPMG 

#wat klanten willen

Bron: KPMG

Univé

Wicro

#wat werknemers willen 
Zo bind je de beste mensen aan je organisatie

NN trekt het geboorte
verlof voor alle soorten 
partners gelijk.

Bij AFAS komt eke vrijdag  
een masseur langs.

Deloitte geeft zijn medewerkers  
een oppas van de zaak.Bron: IBM

#extra's

Integriteit
Zakelijke integriteit die 
voor vertrouwen zorgt. 

Verwachtingen
Een vlekkeloze ervaring 
die perfect aansluit op 
de behoeften. 

Oplossingen
Problemen zo oplossen, 
dat het een bron van 
vernieuwing wordt.

Empathie
Bewijs dat de leverancier 
werkelijk om hen geeft.

Personalisering
Een persoonlijke en meer 
'menselijke' ervaring.  

Tijd en inspanningen
Een zo makkelijk mogelijke 
ervaring, die zo min 
mogelijk inspanning kost.

51%

36%

41%

34%

43%
Work-life
balance 

Carrière- 
mogelijkheden

Beloning en 
secundare 

arbeidsvoorwaarden

Ontwikkelings- 
mogelijkheden

Stabiele 
organisatie
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#wat jaagt klanten weg
Aanleiding om de relatie met een leverancier te verbreken

Gebruikt geen beroemdheden

Geen wereldbedrijf

Niet geautomatiseerd

Kent me niet

Traag met adoptie technologie

Technologie geeft geen ricting bij aankoop

Wisselvallige winkelervaring

Product niet altijd beschikbaar

Inefficiënt

Werknemers missen kennis

Onbetrouwbaar bedrijf

Onvriendelijke bediening

Slecht gedrag werknemers

0% 20% 40% 60% 80%

Bron: PwC
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Alle uitslagen van 2021

 Infographics top 10    De complete lijst    
 Dutch Heroes    Resultaten per vakgebied
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Zo kwam het onderzoek voor de 
MT1000 editie 2021 tot stand
Het onderzoek naar de meest gewaardeerde dienstverleners van Nederland 
wordt uitgevoerd door Amsterdam Centre for Business Innovation*. Voor het 
onderzoek zijn 59 verschillende vakgebieden gedefinieerd (onderverdeeld in  
5 hoofdcategorieën). Voor elk van deze categorieën zijn door de redactie van 
MT/Sprout groslijsten gemaakt. Deze lijsten bevatten de grootste en bekend-
ste leveranciers in hun vakgebied.
Een panel van zakelijke beslissers werd uitgenodigd om hun ervaringen te 
delen. In totaal beoordeelden 4.095 respondenten 2.117 verschillende bedrij-
ven op basis van hun ervaringen met die bedrijven in de afgelopen drie jaar. 
Respondenten werd gevraagd om hun leveranciers te waarderen op een 
NPS-schaal van 0 tot 10, en op drie inhoudelijke aspecten: klantgerichtheid, 
productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering. Hierbij konden respon-
denten tot 5 sterren geven. 
Om tot de MT1000-ranglijsten voor de verschillende vakgebieden te komen, 
werd eerst een selectie gemaakt op basis van het aantal respondenten dat 
contact heeft gehad met een specifieke dienstverlener.** Vervolgens werd per 
vakgebied een rangschikking gemaakt op basis van de Net Promotor Score, de 
waardering op de drie dimensies en het aantal respondenten dat contact had 
met een leverancier. De bedrijven die de ranglijsten aanvoeren, worden dus 
niet alleen erg goed gewaardeerd door hun klanten, het zijn ook relatief véél 
klanten die voor deze bedrijven kiezen.

* Amsterdam Centre for Business Innovation is een kennis-
en valorisatiecentrum van de Amsterdam Business School, 
Universiteit van Amsterdam. Het centrum wordt geleid door 
academic director prof.dr. Henk Volberda. Het onderzoek 
voor de MT1000 is uitgevoerd door dr. Niels van der Weerdt. 

** De ondergrens voor 
opname in de MT1000 
bedraagt 4 beoordelingen 
door afzonderlijke 
respondenten. 

Duizenden beslissers hebben deze 
10 dienstverleners als allerbeste 
beoordeeld. Hoe scoorden zij op 
de verschillende onderdelen? 

4.095

2.117

59

Beslissers

Bedrijven

Markten

Categorieën in de MT1000
AC Accountancy | AD Arbodiensten | AM Asset management - zakelijk vermogensbeheer |  
AN Advocatuur en notariaat | BI Business intelligence en data | BO IT Beheer en Onderhoud |  
BV Beveiliging | CA Communicatieadvies | CD Cloudcomputing en -opslag | CF Corporate finance | 
CI Credit management, factoring en incasso | CL Zakelijke Mobiliteit ( leasemaatschappijen) |  
CM Cashmanagement - betalingsverkeer | CR CRM-software | CT Catering | DA Datacenters |  
DC Data compliance  | DG Digital consulting | DM Digital marketing en e-commerce |  
DO ICT Detachering en outsourcing | DR Drukkerijen en drukwerkservices | EL Equipment lease |  
EM Eventmarketing | EN Energie | ES Executive search | FA Fiscaal advies | FI Financiering |  
FS Financiële software | FU Fulfilment | GV Goederenvervoer | HA HR-advies | HK Hardware en 
kantoortechnologie | HO Hosting | HR HR-assessment | HS HR-software | HV Advies en beheer 
bedrijfshuisvesting | IB Internetbureaus | IM Interim-management | KI Kantoorinrichting |  
MA Marketingadvies | MD Media-advies | MO Aanbieders van mobiele data en telefonie |  
NE Aanbieders van ICT-netwerken | OA Organisatieadvies | OT IT-opleidingen en -training |  
PB Private banking - wealth management | PE Private equity  | PS Pensioenen | RM Risk 
management | SA Salesadvies en -training | SE IT Security | SG Strategieadvies | SL Supply chain 
en logistiek | SM Schoonmaak | ST IT Storage | TO Trainingen en opleidingen | UD Uitzendbureaus 
en detacheerders | VE Verzekeringen | WS Werving en selectie | ZM Zakelijke Mobiliteit (excl. carlease)
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Top 10

NPS

01  Whyz Executive Search 4,8 4,9 4,8

02 Strato 4,4 5,0 5,0

03  Sales Improvement Group 4,7 4,6 4,8

04 Mobilee management & advies 4,8 4,8 4,6

05 effectgroep* 4,6 4,8 4,8

06 RedFoxBlue 4,8 4,9 4,9

07 AFAS 4,4 4,6 4,6

08  Van Benthem & Keulen 4,4 4,5 4,6

09 The Executive Network 4,4 4,5 4,4

10  Steens & Partners 4,7 4,4 4,5

Whyz Executive Search  ES

Strato  HO

Sales Improvement Group  SA

Mobilee management & advies  OA

effectgroep*  EM

RedFoxBlue  SA

AFAS  HS

Van Benthem & Keulen  AN

The Executive Network  ES

Steens & Partners  IM

De Net Promotor Score is gebaseerd op een simpele, maar o zo belangrijke vraag:  
Hoe waarschijnlijk is het dat u deze dienstverlener aanbeveelt aan een vriend of collega?

Klant-
gerichtheid

Excellente  
uitvoering

Product- 
leiderschap

100
97

95
90
89

73
76
78
80

74
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01 Whyz Executive search ES
02 Strato HO
03 Sales Improvement Group SA
04  Mobilee management  

& advies OA
05 effectgroep* EM
06 RedFoxBlue SA
07 AFAS HS
08 Van Benthem & Keulen AN
09 The Executive Network ES
10  Steens & Partners Freelance 

Finance Professionals IM
11 effectgroep* CA
12 TransIP (team.blue) HO
13 Rabobank Private Banking PB
14 Louder. brand activation EM
15 De Issuemakers CA
16 Apple HK
17 ING Private Banking PB
18 Cisco DG
19 Microsoft CD
20 TVM VE
21 AFAS FS
22 iDEAL (Currence) CM
23 Exact FS
24 ING Lease EL
25 Samsung HK
26 Microsoft OT
27 KPN MO
28 Microsoft BI
29 ING Groep CI
30 Visser & Visser FA
31 Fabrique IB
32 ING Groep FI
33 AFAS BI
34 ABN AMRO EL
35 Enrise IB
36 ING Groep CM
37 Rabobank EL
38 Visser & Visser AC
39 Klaverblad Verzekeringen VE
40  DRV Accountants &  

Adviseurs FA
41 Turner Strategie-Executie SG
42 IBM HS
43 Team ITG DM
44 Microsoft ST
45 House of Performance OA
46 LEWIS CA
47 Rabobank AM
48 Rabobank FI
49 Microsoft Dynamics 365 CR
50 ING Groep RM
51 SAP HS
52 Samsung MO
53 Randstad UD
54 ADP HS
55 Bridgewell ES
56 STROOM MD
57  mth accountants  

& adviseurs AC
58 AFAS CR
59 Knab Zakelijk CM
60 ABN AMRO RM
61 Van de Groep & Olsthoorn ES
62 Deloitte SA

63 Schouten & Nelissen TO
64 ING Groep PS
65 Microsoft HK
66 Brainnet WS
67 Rabobank CM
68 Schouten & Nelissen HR
69 T-Mobile MO
70 Alphabet CL
71  mth accountants  

& adviseurs FA
72 Randstad Interim IM
73 Financial Assets ES
74 Microsoft MO
75 ARAG VE
76 ABN AMRO MeesPierson PB
77 HROffice HS
78 Randstad WS
79 Capgemini DC
80  DRV Accountants &  

Adviseurs AC
81 ABN AMRO FI
82 TwynstraGudde SG
83  Volkswagen Pon  

Financial Services CL
84 IBM BO
85 ArboNed AD
86 HP Inc. HK
87 SalesXeed SA
88 Axioma MA
89 AA Lease CL
90 Google ST
91 IBM BI
92 Exact OT
93 Adyen CM
94 Leeuwendaal HA
95 KPN NE
96 NS ZM
97 Buckaroo DM
98 D&B Eventmarketing EM
99 Triodos Bank FI
100 Google CD
101 Actus Notarissen AN
102 GITP HR
103 Adobe CR
104 De Baak TO
105 Dropbox ST
106 Capital A PE
107  CIB Centraal  

Invorderings Bureau CI
108 Rabobank CF
109 ASUS HK
110 Dynamis HV
111 IBM DG
112 ING Ventures PE
113 SNS Bank CF
114 Accenture SA
115 Cisco NE
116  Nyenrode Business 

Universiteit TO
117 Accenture BI
118 Klarna CM
119 ABN AMRO PS
120 LeasePlan Nederland CL
121 Sioo TO
122 Adbeco FA
123 SAP FS

124 Athlon CL
125  Boertien Vergouwen  

Overduin TO
126 KPMG SA
127 KPMG Meijburg&Co FA
128 Accenture SE
129 ABAB FA
130 ADP HA
131 KPMG DG
132 Interpolis (Rabobank) VE
133 IBM CD
134 HRD Groep HR
135  Mercedes-Benz Financial 

Services Nederland CL
136 AVG SE
137 Loyens & Loeff AN
138 NTI Zakelijk TO
139 Lenovo HK
140 ABN AMRO CF
141 Konica Minolta HK
142 Dell Technologies HK
143 Indeed WS
144 Deloitte FA
145 Credit Europe Bank FI
146 MediaCom MD
147 Hudson HA
148 Eurofiber NE
149 Yacht IM
150 XS4ALL NE
151 SkillsTown TO
152 Dutchlease CL
153 T-Mobile NE
154  Omnicom Media  

Group (OMG) MD
155 Univé VE
156 AFAS CD
157 GITP HA
158 Deloitte AC
159 HP Inc. BO
160 Brother HK
161 Abovo Media MD
162 KPMG BI
163 Salesforce CR
164 SAP CR
165 EY DC
166 Juniper Networks NE
167 Kaspersky SE
168 Voys NE
169 ALD Automotive CL
170 Vattenfall EN
171 AutoLeaseCenter CL
172 Tempo-Team UD
173 ING VE
174  Trip Advocaten &  

Notarissen AN
175 LinkedIn WS
176 YoungCapital UD
177 MeMo2 MD
178  Verhoef & Co Marketing-  

en communicatiebureau CA
179 ABN AMRO MeesPierson AM
180 Deloitte HA
181 Visma Raet HA
182 TwynstraGudde IM
183 ABN AMRO VE
184 Advance Communications CA

185 ABN AMRO CM
186 KPMG AC
187 PayPal CM
188 Zanders CF
189 VMware BO
190 American Express (Amex) CM
191 Willis Towers Watson HA
192 KPN DG
193 BNP Paribas EL
194 KPMG RM
195 a.s.r. VE
196 Van Mossel CL
197 Capgemini IM
198 KPMG SG
199 Capgemini SA
200 Davinci FS
201 ABAB AC
202 Sogeti DO
203 Centraal Beheer VE
204 Avans TO
205 KPMG OA
206 Schoevers TO
207 SnelStart FS
208 Carclass ZM
209 Unit4 FS
210 Berenschot HR
211 NewHR HR
212 ING Groep AM
213 Scheidegger TO
214 Baker Tilly AC
215 KPMG SL
216 Lean Consultancy Group OA
217 Uber ZM
218 NCOI Opleidingen TO
219 Centralpoint BO
220 Visma Raet HS
221 Sterksen ES
222 ArboUnie AD
223 Capgemini SL
224 TwynstraGudde OA
225 VodafoneZiggo MO
226 Cisco SE
227 Mercuri Urval HA
228 Zilveren Kruis VE
229 ICM TO
230 Koninklijke Ahrend KI
231 Triodos Bank PB
232 PwC DG
233 Securitas BV
234 Capgemini BI
235 Apple (iCloud) ST
236 Rijnconsult IM
237 Yacht HA
238 ING Groep CF
239 Van Luyken CA
240 TwynstraGudde SL
241 Prodware FS
242 Development Factory HR
243 BeljonWesterterp ES
244 PNO Consultants OA
245 Randstad HR Solutions HA
246 Buckaroo CM
247 Michael Page HR
248  J.P. van Beek  

projectinriching KI
249 Capgemini BO

Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat.

MT1000 2021
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250 Global Knowledge OT
251 ArboNed HA
252 &samhoud HA
253 VodafoneZiggo NE
254 Unique UD
255 HLB Van Daal AC
256 Zwitserleven PS
257 Loyalis PS
258  De Brauw Blackstone 

Westbroek AN
259 PGGM PS
260 Berenschot HA
261 EIFFEL OA
262 Perca Search ES
263 Deloitte SG
264 BNP Paribas HV
265 Mastercard CM
266 PwC HA
267 Bierman Advocaten AN
268 Great Place To Work HA
269 PwC SA
270 RSM AC
271 Capgemini HA
272 LOI TO
273 KPN Security SE
274 Nationale-Nederlanden VE
275  Ans de Wijn 

Bedrijfshuisvesting HV
276 Bol Adviseurs AC
277 DFM CL
278 The Executive Network IM
279 Cogent Communications DA
280 Deloitte SL
281 DELTA EN
282  Finsens Investment 

Consultancy PB
283 Human Company HR
284 Deloitte OA
285 BT Global Services NE
286 Interpolis (Rabobank) PS
287 Heidrick & Struggles ES
288 Unique HA
289  AOG School of  

Management TO
290 BDO FA
291 Total Car Lease CL
292 AMP Amsterdam MA
293 AKD Benelux Lawyers AN
294 Leeuwendaal HR
295 SNS Bank FI
296 Dell Technologies NE
297 T-Systems CD
298 VMware ST
299 Exact CR
300 Flynth AC
301  The Communication  

Company CA
302 Huawei NE
303 de Jong & Laan FA
304 PwC AC
305 Xerox Financial Services EL
306 Human Company HA
307 Nationale-Nederlanden PS
308 Allen & Overy AN
309 Berenschot OA
310 Essent EN

311 Accenture CD
312 De Commerciële Revolutie SA
313 Brandwebbing DM
314 OrangeValley DM
315 People Inc. HS
316 Stibbe AN
317 COG Makelaars HV
318 HPB (Het PR Bureau) CA
319 Recruitee HS
320 De Arbodienst AD
321 Acer HK
322 Ogilvy Social.Lab CA
323  Deutsche Bank Wealth 

Management PB
324 EY SA
325 Tele2 MO
326  Alfa Accountants &  

Adviseurs AC
327 Atos NE
328 G4S BV
329 Schipper Accountants AC
330 Open Universiteit TO
331 OHRA PS
332 Hostnet HO
333  Quaestus Executive 

Leadership ES
334 NLG Arbo AD
335 Aon CF
336 Accenture SG
337 USG Professionals HA
338 Budget Energie EN
339 Amazon Web Services CD
340 Manpower WS
341 One.com HO
342 Axians BI
343 Credit Suisse CF
344 3Stone Real Estate HV
345 Stanley Security BV
346 SAS CR
347  Rotterdam School of 

Management TO
348 Herfst & Partners HR
349 WVDB AC
350 BAPAS HR
351 Pivoton Software HS
352 Aegon VE
353 Atos BO
354  SG Equipment Finance 

Benelux EL
355 IBM SL
356 Aegon PS
357 NautaDutilh AN
358 Twinfield FS
359 Basis Bedrijfshuisvesting HV
360  Taleninstituut Regina  

Coeli TO
361 TestGroup HR
362 Byte HO
363 Knab Crowdfunding FI
364 Van Lanschot PB
365 Baker Tilly CF
366 Van Lier Catering CT
367  Dietz Strategie & 

Communicatie MA
368 TSM Business School TO
369 EY SG

370 IBM SE
371 Capgemini OT
372 KPN HK
373 Sales aan Z SA
374 CAK HA
375 Huawei MO
376  Alfa Accountants  

& Adviseurs FA
377 GITP TO
378 CZ Groep VE
379 Scania Finance Nederland EL
380 Hill + Knowlton Strategies CA
381 Avaya NE
382 Youwe DM
383 Van Harte & Lingsma TO
384  Berenschot Interim 

Management IM
385 The Valley MA
386 Deutsche Bank CM
387 ZIGT MD
388 Arriva ZM
389  Lexence advocaten &  

notarissen AN
390  Europeesche  

Verzekeringen VE
391 Markus Verbeek Praehep TO
392 Banning Advocaten AN
393 Fujitsu HK
394 Peopleware BO
395 Brand New Day PS
396 Argeweb HO
397 Zwitserleven VE
398 Antagonist HO
399 KPN Datacenters DA
400 Nationale Vacaturebank WS
401 Minox FS
402 Zenith MD
403 KPN CD
404 Citrix CD
405 ARAG CI
406 Centric CD
407 Aon HA
408 Spencer Stuart ES
409 Lagerweij HR
410 Sogeti BO
411 Nokia NE
412 Hago (Vebego) SM
413 NL Real Estate HV
414 Brockmeyer MA
415 Oracle HS
416 BDO AC
417 LOI OT
418 Simon-Kucher & Partners SA
419 Baker McKenzie FA
420 Cushman & Wakefield HV
421 Accenture OA
422 Deloitte DC
423 MAN Financial Services EL
424 Maison van den Boer CT
425 EY OA
426 BNP Paribas FI
427 TNO SL
428 DHL FU
429 Siemens DG
430 Driessen HA
431 ABN AMRO CI

432 PwC SL
433 Atos SL
434 Bentacera AC
435 Capgemini DO
436 Gracious MA
437  International Card  

Services (ICS) CM
438 PwC Advisory OA
439 APG PS
440 Crédit Agricole FI
441 NIBC Holding FI
442 Domeinwinkel HO
443 Anderson MacGyver BI
444 IBM Global Financing EL
445 Solid Professionals ES
446 Rabobank RM
447 Loyens & Loeff FA
448 PSA Finance CL
449 Ordina CD
450 Amrop ES
451 Manpower UD
452 DPA IM
453 Oracle CD
454 McKinsey & Company SG
455 Wunderman Amsterdam CA
456 Alcredis Finance CL
457 TCA ZM
458 Thalys ZM
459 Efficy CRM CR
460 Adecco WS
461 Advance Events EM
462 ASN CM
463 Yourhosting HO
464 M&I Partners OA
465 Visa CM
466 Adbeco AC
467 Oracle DG
468 KroeseWevers FA
469 Cegeka DO
470 Berenschot SG
471 Succes Schoonmaak SM
472  Zadelhoff (vh Beheer 

Brouwershoff) HV
473 Mijndomein HO
474 Exact HS
475 Schipholtaxi ZM
476 Countus AC
477 EY HA
478 KPN BO
479 Veenman DR
480 Ordina DM
481 DirectLease CL
482 WVO bedrijfshuisvesting HV
483 Cisco HK
484 Schouten & Nelissen OT
485 ProAct BO
486 ORGA advies HR
487 Hutten Catering CT
488 eelloo HR
489 Qwint Energie EN
490 Voordegroei FI
491  GUC Agency  

(Becoming iO) MA
492 BlackRock (Netherlands) AM
493 de Jong & Laan AC
494 Tempo-Team WS

Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat.
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495 NetApp ST
496 Topicus FS
497 Vizeum MD
498  Van Oers Accountancy  

& Advies FA
499 Adecco UD
500 IBM ST
501 Harvey Nash UD
502 MUFG Bank FI
503 Visma FS
504 AVOP HR
505 Omnicom PR Group NL CA
506 Boyden ES ES
507 Friesland Lease CL
508 Trigion BV
509 Aon RM
510 Centric FS
511 Novisource IM
512 INTR (vh Bosgoed) KI
513 UPD HA
514 Maastricht University TO
515 AT&T NE
516 LTP HR
517 Edelman CA
518 Ascom NE
519 Energiedirect.nl EN
520 Gigaset Communications MO
521 Profi-Sec Beveiliging BV
522 Nysingh AN
523 Michael Page WS
524 Baker McKenzie AN
525 ISS Facility Services CT
526 NEVI TO
527 Tele2 NE
528 Deutsche Bank RM
529 Brunel HA
530 EY VODW IM
531 Atos OA
532 Accon avm AC
533 Axians CD
534 Mercer HA
535 IQ Events EM
536 Boer & Croon IM
537 Intergarde BV
538 Orange Business Services NE
539 Houthoff FA
540 Crowe Foederer FA
541 USG professionals WS
542 Jan © AC
543 Start People UD
544 Dept DM
545 Quintop HA
546 HFMTalentindex HR
547 SAP OT
548 Deutsche Bank CI
549 Simon-Kucher & Partners SG
550 Total Project Service (TPS) KI
551 Agency CA
552 Engie EN
553 IBM HK
554 Crowe Foederer AC
555 IBM NE
556  Happy Horizon Groep  

(o.a. Happy Idiots, Happy 
Cactus; Happy Leads) DM

557 Xebia DG

558 Unit4 HS
559 EY AC
560 CGI BO
561 Intelligence Group HA
562 Albron CT
563 Bird & Bird AN
564 GLS FU
565 Ordina BO
566 Atos CD
567 Versio HO
568 Avéro Achmea PS
569 Terberg Leasing CL
570 Allianz Nederland Groep PS
571 YoungCapital WS
572  BSN (Business School 

Nederland) TO
573 Robert Walters HA
574 ilionx DG
575 MediWerk AD
576 Aegon AM
577 EY FA
578 HK Autolease CL
579 Activa Lease CL
580 VBC Notarissen AN
581  HumanCapitalCare  

Company AD
582  Persist Global Wealth 

Management PB
583 Data Facilities DA
584 Monsterboard HS
585 ABP PS
586 GZ OfficeXperience KI
587 Simon Loos GV
588 Creatio CR
589 NLE EN
590 Jaarbeurs CT
591 OHV Vermogensbeheer AM
592 Great Place To Work OA
593 The Brown Paper Company OA
594 BMC IM
595 Dijk & Van Emmerik HR
596 Quint OA
597 KVK BI
598 Simac NE
599 Kneppelhout & Korthals AN
600 KPMG CF
601 Mindshare MD
602 OGD ict-diensten DG
603 Capgemini DG
604 Centric OT
605 Hovek Projectinrichting KI
606 DataCT HO
607 DB Reklame Services MD
608 Visschedijk (Atalian) SM
609 Timing UD
610 Zorg van de Zaak AD
611 SanDisk ST
612 Van Doorne FA
613 Capgemini OA
614 Accenture DO
615 Bright & Company HA
616 Intrum Nederland CI
617 Tableau BI
618 KPN Internedservices HO
619 SAS BI
620 Citrix HK

621 Brunel UD
622 Gispen KI
623 EIFFEL HA
624 Systemec DA
625 BT Global Services MO
626 De Amersfoortse PS
627 Dentons AN
628 Mixture Marketing CA
629 Arval CL
630 Eneco EN
631 CWT Meetings & Events EM
632 Canon HK
633 Initiative Media MD
634 Partners at Work ES
635 Fox-IT SE
636 Credit Europe Bank CM
637 Palo Alto Networks SE
638 M2Media MD
639 BearingPoint OA
640 Alex van Groningen TO
641 Unit4 Multivers CR
642 Fujitsu NE
643 Flynth FA
644 Cubiks HR
645 Ordina DG
646 Starcom MD
647 Dirkzwager legal & tax AN
648 Kingcanary EM
649 MVGM Bedrijfsmakelaars HV
650 SD Worx HS
651 PwC FA
652 BMC Advies OA
653 a.s.r. AM
654  J. Walter  Thompson 

Amsterdam CA
655  Van Oers Accountancy  

& Advies AC
656 UWV AD
657 DilemmaAssessments HR
658 NVD Beveiligingen BV
659 Unique WS
660 NCOI Opleidingen OT
661 Axians DG
662 CrossMarks MA
663 Accenture BO
664 IMK Opleidingen TO
665 Philips HK
666 PwC Advisory SG
667 Basis Activatiemarketing MA
668 Ictivity MO
669 GITP Interim Management IM
670 KPN ST
671 Fortinet SE
672 Dell Technologies ST
673 Nmbrs HS
674 Deloitte CF
675 Boom Communicatie CA
676 CROP AC
677 OGD ict-diensten BO
678 Episerver IB
679 Allianz Nederland Groep VE
680 Avanade DG
681 Kennedy Van der Laan AN
682 Handelsbanken FI
683 SAP BI
684 AT Kearney SG

685  Multicopy The  
Communication Company DR

686 WVDB FA
687 Bureau Zuidema TO
688 MAIN Energie EN
689 Easyhosting HO
690 YER HA
691 Grant Thornton AC
692 Olympia UD
693 MB Schoonmaak SM
694 Ecorys SG
695 MKB Lease CL
696 ilionx BI
697 Van Doorne AN
698 Proof Reputation MA
699 Werk.nl WS
700 La Place Catering CT
701 Atradius CI
702 Inside Solutions KI
703 Ordina OA
704 Valys ZM
705 Beijk Catering CT
706 Unigarant VE
707 Axians NE
708 Houthoff AN
709 Simac ICT BO
710 PwC CF
711 EY VODW MA
712 BDO SG
713 Huawei HK
714 Monsterboard WS
715 Ordina IB
716 Aon VE
717 Cegeka DG
718 LTP HA
719 Amazon Web Services ST
720 Korn Ferry OA
721 Blinklane Consulting OA
722 OHRA VE
723 ISBW TO
724 Accenture DG
725 Conscia NE
726 Brederode Consultants ES
727 Greenberry MA
728 Multilease CL
729 Hiemstra & De Vries OA
730 Mainfreight GV
731 Hahebo KI
732 Brunel WS
733 Talentsoft HS
734 Maximizer CR
735 Vos Logistics GV
736 Sogeti CD
737 EY CF
738 CPM Benelux MA
739 Blauw Gras MA
740 BINK EM
741  Allianz Nederland Asset 

Management AM
742 Mazars AC
743 Chubb Fire & Security BV
744 Egon Zehnder ES
745 BDO CF
746 HECTAS Facility Services SM
747 TOPdesk HS
748 Ascom BV

Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat.
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749 Centric BO
750 Atos SE
751 RAI Catering CT
752 Van Lanschot AM
753 King Software FS
754 EIFFEL IM
755 YER WS
756 Office Centre DR
757 Vistaprint DR
758 Coface CI
759 KroeseWevers AC
760 Detron DG
761 Tilburg University OT
762 Goodhabitz TO
763 CAK AD
764 DLA Piper AN
765 SAB Catering CT
766 Koenen en Co AC
767 Deloitte DG
768 Grant Thornton FA
769 DPD FU
770  AB Groep (w.o. AB Oost,  

AB Vakwerk, AB Werkt) UD
771 Leaseweb HO
772 Bisnez Management IM
773 Robeco PS
774 RoutIT NE
775 iXL hosting HO
776 Inofec KI
777 Drukwerkdeal DR
778 Trend Micro SE
779 Micro Focus SE
780 ISM eCompany DM
781 MetrixLab DM
782 Koenen en Co FA
783 Sodexo Nederland CT
784  Randstad Bewaking  

en Beveiliging BV
785 Asito SM
786 Bos&Bos Catering CT
787 SecurIT SE
788 Jan de Rijk GV
789 Page Executive ES
790 PwC BI
791 a.s.r. PS
792 Event Department EM
793 Robert Half WS
794  Dietz Strategie & 

Communicatie CA
795 McAfee SE
796 G&S Project KI
797 Baker Tilly FA
798 Paazl FU
799 DPA Professionals UD
800 Korn Ferry HA
801 DLL EL
802 Gartner HR
803 Korn Ferry ES
804 CROP FA
805 BearingPoint SA
806 UM MD
807 In Person UD
808 Atos SG
809 BDO OA
810 BMC Software DG
811 Top of Minds ES

812 Novon Schoonmaak SM
813 HSBC CM
814 De Nieuwe Zaak IB
815 RTL Nederland EM
816  The Colour Kitchen CT
817 USG Professionals UD
818 Raúl&Rigel CA
819 EMG CA
820 Intermediair.nl WS
821 Centric DG
822 Flanderijn CI
823 Quince IB
824 &samhoud SG
825 Oracle BI
826 D&B The Facility Group BV
827 Wavemaker MD
828 Econocom EL
829 Mercuri Urval ES
830 Yacht ES
831 Vineyard Company CT
832 Boer & Croon ES
833 UWV HA
834 LG HK
835 ISS Facility Services SM
836 Koopman GV
837 N&N Partners KI
838 Adwise IB
839 Nokia MO
840 Reaal VE
841 Hosted.nl HO
842 Proact CD
843 Simac ICT SE
844 VGZ VE
845 Stibbe FA
846 Boston Consulting Group SG
847 Amdocs CR
848 Schuberg Philis CD
849 Bos Incasso CI
850 NetSuite CR
851 Atos DC
852 Oracle BO
853 PostNL FU
854 Atos DG
855 Capgemini SG
856 DSV GV
857 Triple P NE
858 Horizon Training en advies TO
859 Appèl CT
860 Xerox HK
861 SOCIAL.INC MA
862 Olympia WS
863 Parcel International FU
864 BLMC IM
865 ConQuaestor IM
866 KLM ZM
867 IBO Business School TO
868 Wortell BO
869 ONVZ VE
870 Rijnconsult OA
871 De Klop Facility Groep SM
872 CGI DG
873 Maandag UD
874 Detron SE
875 De Vroedt & Thierry ES
876 Cannock Chase Public CI
877 Accel PE

878 Mercuri Urval WS
879 Graydon CI
880 Ten Dam Projecten KI
881 Lintberg ES
882 abcfinance EL
883 CM.com DM
884 Facilicom Group CT
885 Active Health Group AD
886  Dolmans Schoonmaak 

Diensten SM
887 Dell Technologies BO
888 Fontaine Projectinrichting KI
889 B&C Projects KI
890 Regiopoortwachters.nl AD
891 DAS VE
892 Citrix SE
893 Avensus BO
894 K+V Interimmanagement WS
895 InShared VE
896 PKF Wallast AC
897 Ebbinge ES
898 Comenius TO
899 Projectservice Zuidwest KI
900 Kadaster BI
901 Greenchoice EN
902 Lazard CF
903  Aaaaha! The Actor  

Factory EM
904  NHEC (Noordhollandse 

Energie Coöperatie) EN
905 We are you (Becoming iO) DM
906 Verizon NE
907 4Sure PR&Events EM
908 Achmea VE
909 MissPublicity CA
910 Menzis VE
911 GITP ES
912 XPO Logistics GV
913 CGI OA
914 Mirato Interieurprojecten KI
915 PerfectView CR
916  Roland Berger Strategy 

Consultants SG
917 Fujitsu DG
918 Rotra GV
919 Organisatieburo EM
920 Sierseman Interieur KI
921 Graydon DC
922 MultiTankcard ZM
923 Luba UD
924 Oxxio EN
925 Vermaat Groep CT
926 Stoffels Bleijenberg SM
927 TKP Investments AM
928 Holtrop HR
929 Futurebrand MA
930 De Projectinrichter KI
931 Cirfood CT
932 Euroforum TO
933 ICS Groep SM
934 Brand New Journey MA
935 PwC DC
936 Atimo HS
937 CSU SM
938 DAS CI
939 Infosys DG

940 Atos BI
941 Deutsche Bank CF
942 Master Totaalinrichting KI
943 Artefact DM
944 Boerhof Projectinrichters KI
945 Huawei SE
946 Publicis Amsterdam MA
947 Citrix BI
948 VITAM CT
949 Atos DO
950 Prodomo KI
951 PwC RM
952 Loyalis VE
953 CEVA Logistics GV
954 dentsuACHTUNG! MA
955 Plaggemars Incasso CI
956 Conclusion DG
957 Driessen UD
958 Gartner DG
959 Qlik BI
960 Bakker Logistiek GV
961 JE Consultancy WS
962 Robert Walters ES
963 Avanade BO
964  Allianz Direct  

(vh AllSecur) VE
965 JPR Advocaten AN
966 Visser Projecten KI
967 YEARTH Academy TO
968 NPM Capital PE
969 Pay for People UD
970 Kuehne + Nagel GV
971 NTI OT
972 Gom (Facilicom Group) SM
973 Axians BO
974 Toshiba HK
975 MKB Brandstof ZM
976  Müller Fresh Foods  

Logistics GV
977 DB Schenker GV
978 K+V Management Search ES
979 Macaw DG
980  Verdonck, Klooster  

& Associates OA
981 Yuki FS
982 Unica ICT Solutions BO
983 Van Leeuwen Catering CT
984 Mazars FA
985 Shell ZM
986 Effektief Groep SM
987 AT Osborne OA
988 DFM FI
989 Capgemini SE
990 Payroll Select UD
991 OTTO Work Force UD
992  Eurest Services  

(Compass Group) CT
993 Randstad DO
994 Euler Hermes CI
995 Leeuwendaal WS
996 KplusV OA
997 Accenture SL
998 Actief werkt! UD
999 Accon avm FA
1000 Albelli DR

Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat. Rank Bedrijf cat.
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De dienstverleners uit de MT1000  
zijn actief in zeer uiteenlopende 
vakgebieden. MT zet een oranje  
bril op: wie worden in elk van die  
59 categorieën aangemerkt als beste 
Nederlandse aanbieders door de 
bedrijven met wie ze zakendoen?

De beste 
Nederlandse 
dienstverleners 
per categorie

Dutch
heroes
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KPN 

KPN 

Visser & Visser
Dynamis 

Van Benthem & Keulen
ArboNed
Rabobank 

Trigion
AFAS 

iDEAL (Currence) 

Van Lier Catering
Microsoft 

effectgroep*
Rabobank
ING Groep 

AFAS
KPN Datacenters
Capgemini
KPMG
Team ITG 

Veenman 

Vattenfall
ING Lease
effectgroep*
Whyz Executive Search
AFAS
ING Groep
Visser & Visser
DHL
Simon Loos

KPN 

Strato
AFAS
Leeuwendaal
Schouten & Nelissen
Sogeti 

Steens & Partners Freelance 
Finance Professionals
Fabrique
Centralpoint
KPN Security
KPN
Exact 

Koninklijke Ahrend
Axioma
STROOM
Mobilee management  
& advies
ING Groep
Rabobank Private Banking 

Capital A (vh ABN AMRO 
Participaties)
ING Groep
Sales Improvement Group 

Hago (Vebego)
Turner Strategie-Executie
KPMG
Schouten & Nelissen
Randstad 

TVM
Brainnet
NS
Alphabet 

Aanbieders van 
ICT-netwerken
Aanbieders van mobiele 
data en telefonie
Accountancy
Advies en beheer 
bedrijfshuisvesting
Advocatuur en Notariaat
Arbodiensten
Asset management - 
zakelijk vermogensbeheer
Beveiliging
Business intelligence  
en Data
Cash Management 
Betalingsverkeer
Catering
Cloudcomputing en 
-opslag
Communicatieadvies
Corporate finance
Credit management, 
factoring en incasso
CRM-software
Datacenters
Data Compliance
Digital consulting
Digital marketing en 
E-commerce
Drukkerijen en 
drukwerkservices
Energie
Equipment lease
Eventmarketing
Executive search
Financiële software
Financiering
Fiscaal advies
Fulfilment
Goederenvervoer

Hardware en 
Kantoortechnologie
Hosting
HR software
HR-advies
HR-assessment
ICT Detachering en 
Outsourcing
Interim management 

Internetbureaus
IT Beheer en Onderhoud
IT Security
IT Storage
IT-opleidingen en  
-training
Kantoorinrichting
Marketingadvies
Media-advies
Organisatieadvies 

Pensioenen
Private banking 
- wealthmanagement
Private equity 

Risk management
Salesadvies en  
-training
Schoonmaak
Strategieadvies
Supply chain en logistiek
Trainingen en Opleidingen
Uitzendbureaus en 
Detacheerders
Verzekeringen
Werving en selectie
Zakelijke mobiliteit
Zakelijke mobiliteit (o.a. 
leasemaatschappijen)

Categorie (cat.) Service Champion Categorie (cat.) Service Champion



Jouw  
merk
onder de  
aandacht
van startups, scaleups  
en grownups
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Alle categorieën

 Advies en Consultancy    Digitale dienstverlening    Financiële dienstverlening    
 HR dienstverlening    Mobiliteits- en facilitaire dienstverlening
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Top 10  
01 Van Benthem & Keulen

02 Actus Notarissen

03 Loyens & Loeff

04 Trip Advocaten & Notarissen

05 De Brauw Blackstone Westbroek

06 Bierman Advocaten

07 AKD Benelux Lawyers

08 Allen & Overy

09 Stibbe

10 NautaDutilh 

Runner-up

01 Lexence advocaten & notarissen
02 Banning Advocaten
03 Nysingh
04 Baker McKenzie
05 Bird & Bird
06 VBC Notarissen
07 Kneppelhout & Korthals
08 Dentons
09 Dirkzwager legal & tax
10 Kennedy Van der Laan
11 Van Doorne
12 Houthoff
13 DLA Piper
14 JPR Advocaten

NPS

01 Van Benthem & Keulen
02 Loyens & Loeff
03 Allen & Overy
04 Trip Advocaten & Notarissen
05 AKD Benelux Lawyers
06 NautaDutilh
07 Actus Notarissen
08 Nysingh
09 De Brauw Blackstone Westbroek
10 Bierman Advocaten
11 Banning Advocaten

Advocatuur en  
notariaat AN

Het gaat relatief goed met de 
advocatuur en het notariaat. De 
juristen hebben de impact van 
corona gevoeld, maar wat omzet 
betreft bleef die beperkt. 

Advocaten kregen het afgelopen jaar niet 
zozeer te maken met een afname aan 
opdrachten, maar hoofdzakelijk met een 
verschuiving. Zo viel de fusie- en 
overnamepraktijk nagenoeg stil doordat 
grote overnames uitgesteld werden. 
Deze markt trok echter snel weer aan. 
Vanaf 2020 was er bovendien veel vraag 
naar crisisgerelateerd advieswerk. 
Kantoren die zich richten op arbeidsrecht 
en faillissementsrecht profiteerden. De 
kleinere, meer gespecialiseerde kantoren 
zijn daarentegen kwetsbaar, melden de 
analisten van ABN Amro. 

Corona en digitalisering
Intussen gaf corona digitalisering een 
verdere push, en die zet hun 
verdienmodel op de langere termijn wel 
degelijk onder druk. Klanten vragen om 
meer transparantie en alternatieve 
prijsafspraken, zoals fixed prices of 
abonnementen. Er zijn kantoren die 
hierop inspelen met modelcontracten, 
gratis helpdesks, prijszekerheid vooraf 
en permanente nascholing. Daarnaast 
gaat het aanbod van juridische 
dienstverlening veranderen onder 
invloed van technologische 
ontwikkelingen: de legal tech die 
processen automatiseert.  

 

Zie ook  
Business Stories 

pagina 98
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Kneppelhout & Korthals	 ★★★★

Allen & Overy	 ★★★★

AKD Benelux Lawyers	 ★★★★

VBC Notarissen	 ★★★

Houthoff	 ★★★

DLA Piper	 ★★★

Dirkzwager legal & tax	 ★★★

Bird & Bird	 ★★★

Kennedy Van der Laan	 ★★★

Dentons	 ★★★

Van Doorne	 ★★★

JPR Advocaten	 ★★★

Excellente uitvoering

Van Benthem & Keulen	 ★★★★★

Actus Notarissen	 ★★★★

Trip Advocaten & Notarissen	 ★★★★

Loyens & Loeff	 ★★★★

AKD Benelux Lawyers	 ★★★★

NautaDutilh	 ★★★★

Allen & Overy	 ★★★★

Banning Advocaten	 ★★★★

Lexence advocaten & notarissen	 ★★★★

Kneppelhout & Korthals	 ★★★★

Dentons	 ★★★★

Nysingh	 ★★★★

Stibbe	 ★★★★

Baker McKenzie	 ★★★★

Bird & Bird	 ★★★★

Kennedy Van der Laan	 ★★★

Dirkzwager legal & tax	 ★★★

Bierman Advocaten	 ★★★

VBC Notarissen	 ★★★

Houthoff	 ★★★

DLA Piper	 ★★★

De Brauw Blackstone Westbroek	 ★★★

Van Doorne	 ★★★

JPR Advocaten	 ★★★

12 Bird & Bird
13 Van Doorne
14 Baker McKenzie
15 Kennedy Van der Laan
16 Lexence advocaten & notarissen
17 Stibbe
18 VBC Notarissen
19 Kneppelhout & Korthals
20 Houthoff
21 Dentons
22 Dirkzwager legal & tax
23 JPR Advocaten
24 DLA Piper

Klantgerichtheid

Stibbe ★★★★★

Lexence advocaten & notarissen	 ★★★★

De Brauw Blackstone Westbroek	 ★★★★

Bierman Advocaten	 ★★★★

Actus Notarissen	 ★★★★

Van Benthem & Keulen	 ★★★★

VBC Notarissen	 ★★★★

Trip Advocaten & Notarissen	 ★★★★

DLA Piper	 ★★★★

Banning Advocaten	 ★★★★

Dentons	 ★★★★

Loyens & Loeff	 ★★★★

Allen & Overy	 ★★★★

AKD Benelux Lawyers	 ★★★★

Dirkzwager legal & tax	 ★★★★

Bird & Bird	 ★★★★

Baker McKenzie	 ★★★★

Kneppelhout & Korthals	 ★★★★

Van Doorne	 ★★★★

NautaDutilh	 ★★★★

Houthoff	 ★★★

Nysingh	 ★★★

Kennedy Van der Laan	 ★★★

JPR Advocaten	 ★★★

Productleiderschap

Van Benthem & Keulen	 ★★★★★

Actus Notarissen	 ★★★★

Bierman Advocaten	 ★★★★

Loyens & Loeff	 ★★★★

De Brauw Blackstone Westbroek	 ★★★★

Stibbe	 ★★★★

NautaDutilh	 ★★★★

Banning Advocaten	 ★★★★

Trip Advocaten & Notarissen	 ★★★★

Baker McKenzie	 ★★★★

Nysingh	 ★★★★

Lexence advocaten & notarissen	 ★★★★

RESULTATEN

advocaten stonden 
ingeschreven aan  

de Nederlandse balie  
op 1 januari 2021 

17.964
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Top 10  
01  effectgroep*

02 De Issuemakers

03 LEWIS

04  Verhoef & Co Marketing- en 

communicatiebureau

05 Advance Communications

06 Van Luyken

07 The Communication Company

08 HPB (Het PR Bureau)

09 Ogilvy Social.Lab

10 Hill + Knowlton Strategies  

Runner-up

01  Wunderman Amsterdam
02 Omnicom PR Group NL
03 Edelman
04 Agency
05 Mixture Marketing
06 J. Walter Thompson Amsterdam
07 Boom Communicatie
08 Dietz Strategie & Communicatie
09 Raúl&Rigel
10 EMG
11 MissPublicity 

NPS

01 effectgroep*
02 De Issuemakers
03 LEWIS
04 Advance Communications
05  Verhoef & Co Marketing- en 

communicatiebureau
06 The Communication Company
07 Agency
08 Ogilvy Social.Lab
09 Hill + Knowlton Strategies
10 HPB (Het PR Bureau)
11 Edelman

Communicatie-
advies CA

De kracht van goede 
communicatie heeft zich tijdens 
corona goed bewezen. Juist in 
deze tijd was er een enorme 
behoefte aan informatie en 
connectie, nog vóór commerciële 
op sales gerichte uitingen. 

Digitalisering en online media zijn nu 
meer dan ooit de grote thema’s voor 
communicatiebureaus, die ook na een 
relatief druk jaar nog steeds opereren in 
een sterk concurrerende markt. Nieuwe 
kansen voor communicatiebureaus  
liggen onder meer bij communicatie over 
circulaire economie. Daar zullen ze hun 
werknemers dus goed in moeten 
bijspijkeren. Daarnaast is datagedreven 
pr en marketing behoorlijk populair 
geworden. Dat was het al langer, maar de 
nieuwste tools en inzichten maken 
steeds meer mogelijk, waardoor de 
boodschap steeds beter kan worden 
toegesneden en gericht op de 
individuele ontvanger. Wat de inhoud 
betreft, zijn authentieke verhalen en 
boodschappen omtrent purpose 
belangrijker dan ooit. .
 

 communicatie-
professionals  

telt Nederland

110.000
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Boom Communicatie ★★★

Mixture Marketing ★★★

EMG  ★★★

Dietz Strategie & Communicatie ★★★

Raúl&Rigel ★★★

Excellente uitvoering

effectgroep*	 ★★★★

De Issuemakers	 ★★★★

LEWIS	 ★★★★

Omnicom PR Group NL	 ★★★★

 Verhoef & Co Marketing- en  
communicatiebureau	 ★★★★

Van Luyken	 ★★★★

Advance Communications	 ★★★★

Hill + Knowlton Strategies	 ★★★★

HPB (Het PR Bureau)	 ★★★★

Mixture Marketing	 ★★★★

Edelman	 ★★★★

Wunderman Amsterdam	 ★★★★

Agency	 ★★★★

The Communication Company	 ★★★

Ogilvy Social.Lab	 ★★★

Boom Communicatie	 ★★★

EMG	 	 ★★★

Dietz Strategie & Communicatie	 ★★★

Raúl&Rigel	 ★★★

J. Walter Thompson Amsterdam	 ★★★

MissPublicity	 ★★★

12 Wunderman Amsterdam
13 Van Luyken
14 Mixture Marketing
15 Raúl&Rigel
16 Boom Communicatie
17 J. Walter Thompson Amsterdam
18 MissPublicity
19 Dietz Strategie & Communicatie
20 Omnicom PR Group NL
21 EMG

Klantgerichtheid

Van Luyken	 ★★★★

De Issuemakers	 ★★★★

effectgroep*	 ★★★★

LEWIS	 ★★★★

J. Walter Thompson Amsterdam	 ★★★★

Advance Communications	 ★★★★

Wunderman Amsterdam	 ★★★★

The Communication Company	 ★★★★

Verhoef & Co Marketing- en  
communicatiebureau	 ★★★★

Ogilvy Social.Lab	 ★★★★

Omnicom PR Group NL	 ★★★★

HPB (Het PR Bureau)	 ★★★★

Boom Communicatie	 ★★★★

Mixture Marketing	 ★★★★

EMG	 	 ★★★★

Hill + Knowlton Strategies	 ★★★★

Dietz Strategie & Communicatie	 ★★★★

Edelman	 ★★★★

Raúl&Rigel	 ★★★★

Agency	 ★★★

MissPublicity	 ★★★

Productleiderschap

effectgroep* ★★★★★

De Issuemakers  ★★★★

LEWIS ★★★★

HPB (Het PR Bureau) ★★★★

Van Luyken ★★★★

 Verhoef & Co Marketing- en  
communicatiebureau ★★★★

The Communication Company ★★★★

Ogilvy Social.Lab ★★★★

Advance Communications ★★★★

Omnicom PR Group NL ★★★★

Edelman ★★★★

Hill + Knowlton Strategies ★★★★

Wunderman Amsterdam ★★★

J. Walter Thompson Amsterdam ★★★

Agency ★★★

MissPublicity ★★★

daalden de totale 
mediabestedingen in 
2020, tot € 4,4 miljard

6,3%

RESULTATEN
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Top 10  
01 STROOM

02 MediaCom

03 Omnicom Media Group (OMG)

04 Abovo Media

05 MeMo2

06 ZIGT

07 Zenith

08 Vizeum

09 Mindshare

10 DB Reklame Services

Runner-up

01 Initiative Media
02 M2Media
03 Starcom
04 UM
05 Wavemaker 

NPS

01 Abovo Media
02 STROOM
03 MeMo2
04 MediaCom
05 Omnicom Media Group (OMG)
06 Vizeum
07 ZIGT
08 Starcom
09 DB Reklame Services
10 Initiative Media
11 Mindshare
12 Zenith
13 M2Media
14 UM
15 Wavemaker

Media-advies 
MD

 
Media-adviesbureaus waren van 
oudsher gespecialiseerd in de 
inkoop van mediaruimte en het 
adviseren over het juiste medium 
voor de juiste doelgroep.

Dat vak is door de digitalisering enorm 
van karakter veranderd. De media-
bureaus hebben 2020 redelijk goed 
overleefd door hard in te grijpen in hun 
eigen organisaties, maar zijn ook gehol-
pen door een reclamemarkt die in het 
laatste kwartaal van 2020 weer flink aan-
trok. De bestedingen veerden in 2021 
deels weer op. Dat geldt met name voor 
tv-reclame: daar lag de omzet in de eer-
ste 6 maanden van 2021 zelfs 32 procent 
hoger dan die in dezelfde periode van 
2020. Ook radio maakte een sprong 
terug naar het oude normaal. De fusie 
van RTL en Talpa zorgde voor veel 
opschudding. Het opstellen van een 
mediaplan is in het huidige medialand-
schap al geen sinecure, de concurrentie 
van John de Mols media-imperium maakt 
dat niet makkelijker. De Mol beschikt 
over diverse media waardoor hij adver-
teerders cross-mediaal advertentie-
ruimte kan verkopen. 

52%
van het geld  

ging naar online 
mediumtypen
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Organisatieadvies 
OA

Organisatieadviesbureaus 
opereren in een sterk cyclische 
markt, maar werden desondanks 
niet hard geraakt door de 
coronacrisis. 

De omzet van de branche groeide in 
2020 nog met 0,8 procent, terwijl de 
economie met 3,8 procent kromp, stellen 
de analisten van ABN Amro vast. Anders 
dan tijdens de kredietcrisis blijft de 
vraag vanuit de overheid vooralsnog 
sterk. Een ander verschil is dat deze crisis 
vooralsnog sterk sectorspecifiek van 
aard is. Horecagerelateerde organisaties 
zoals Heineken houden weliswaar de 
hand meer op de knip, maar bij veel 
andere organisaties is er juist een 
toenemende vraag. 
De groei van de afgelopen jaren van 
hoogconjunctuur is er wel duidelijk uit, 
wat de tarieven onder druk heeft gezet. 
Nadat de tarieven drie jaar op rij met 
gemiddeld 1,2 procent zijn gestegen, zijn 
deze in de eerste drie kwartalen van 
2020 gedaald met 1,2 procent. Voor heel 
2021 is het vooruitzicht nog niet helder: 
enerzijds profiteert de branche van de 
aantrekkende economie en toenemende 
bedrijfsinvesteringen. Anderzijds is dit 
het moment waarop de steunmaat-
regelen worden afgebouwd, 
belastingschuld afbetaald dient te 
worden en ondernemingen alsnog in 
zwaar weer kunnen komen. Dit zet een 
rem op adviesdiensten.

Klantgerichtheid

Omnicom Media Group (OMG)	 ★★★★★

STROOM	 ★★★★★

ZIGT	 	 ★★★★

Zenith	 ★★★★

Initiative Media	 ★★★★

M2Media	 ★★★★

Wavemaker	 ★★★★

MediaCom	 ★★★★

Vizeum	 ★★★★

DB Reklame Services	 ★★★★

Starcom	 ★★★★

MeMo2	 ★★★★

Abovo Media	 ★★★★

Mindshare	 ★★★

UM	 	 ★★★

Productleiderschap

STROOM	 ★★★★

Wavemaker	 ★★★★

MediaCom	 ★★★★

Abovo Media	 ★★★★

MeMo2	 ★★★★

Omnicom Media Group (OMG)	 ★★★★

Mindshare	 ★★★★

ZIGT 	 ★★★★

Zenith	 ★★★★

Vizeum	 ★★★

DB Reklame Services	 ★★★

UM	 	 ★★★

Starcom	 ★★★

Initiative Media	 ★★★

M2Media	 ★★★

Excellente uitvoering

MeMo2	 ★★★★

Abovo Media	 ★★★★

STROOM	 ★★★★

Wavemaker	 ★★★★

MediaCom	 ★★★★

Omnicom Media Group (OMG)	 ★★★★

Zenith	 ★★★★

Mindshare	 ★★★★

Starcom	 ★★★★

M2Media	 ★★★

ZIGT	 	 ★★★

Vizeum	 ★★★

UM	 	 ★★★

DB Reklame Services	 ★★★

Initiative Media	 ★★★
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06 TwynstraGudde
07 Deloitte
08 EIFFEL
09 Lean Consultancy Group
10 Quint
11 PwC Advisory
12 EY
13 Accenture
14 M&I Partners
15 Capgemini
16 Atos
17 Ordina
18 BMC Advies
19 Korn Ferry
20 Blinklane Consulting
21 Hiemstra & De Vries
22 BDO
23 Great Place To Work
24 BearingPoint
25 CGI
26 Rijnconsult
27 The Brown Paper Company
28 KplusV
29 Verdonck, Klooster & Associates
30 AT Osborne

Klantgerichtheid

Mobilee management & advies	 ★★★★★

PNO Consultants	 ★★★★★

House of Performance	 ★★★★

EIFFEL	 ★★★★

Lean Consultancy Group	 ★★★★

TwynstraGudde	 ★★★★

Hiemstra & De Vries	 ★★★★

Great Place To Work	 ★★★★

BearingPoint	 ★★★★

M&I Partners	 ★★★★

The Brown Paper Company	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

Korn Ferry	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

Blinklane Consulting	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

PwC Advisory	 ★★★★

BMC Advies	 ★★★★

Rijnconsult	 ★★★★

Ordina	 ★★★

BDO	 	 ★★★

AT Osborne	 ★★★

Capgemini	 ★★★

Top 10  
01 Mobilee management & advies

02 House of Performance

03 KPMG

04 Lean Consultancy Group

05 TwynstraGudde

06 PNO Consultants

07 EIFFEL

08 Deloitte

09 Berenschot

10 Accenture 

Runner-up

01 EY
02 PwC Advisory
03 M&I Partners
04 Atos
05 Great Place To Work
06 The Brown Paper Company
07 Quint
08 Capgemini
09 BearingPoint
10 BMC Advies
11 Ordina
12 Korn Ferry
13 Blinklane Consulting
14 Hiemstra & De Vries
15 BDO
16 Rijnconsult
17 CGI
18 Verdonck, Klooster & Associates
19 AT Osborne
20 KplusV 

NPS

01 Mobilee management & advies
02 House of Performance
03 KPMG
04 Berenschot
05 PNO Consultants
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Quint		 ★★★

Verdonck, Klooster & Associates	 ★★★

CGI	 	 ★★★

KplusV	 ★★★

Productleiderschap

Mobilee management & advies	 ★★★★★

House of Performance	 ★★★★

TwynstraGudde	 ★★★★

Lean Consultancy Group	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

The Brown Paper Company	 ★★★★

Great Place To Work	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

EIFFEL	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

PwC Advisory	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

Quint		 ★★★

PNO Consultants	 ★★★

M&I Partners	 ★★★

BMC Advies	 ★★★

BearingPoint	 ★★★

BDO	 	 ★★★

Ordina	 ★★★

Rijnconsult	 ★★★

CGI	 	 ★★★

Korn Ferry	 ★★★

Blinklane Consulting	 ★★★

KplusV	 ★★★

Hiemstra & De Vries	 ★★★

Verdonck, Klooster & Associates	 ★★★

AT Osborne	 ★★★

Excellente uitvoering

Mobilee management & advies	 ★★★★★

House of Performance	 ★★★★

Lean Consultancy Group	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

The Brown Paper Company	 ★★★★

TwynstraGudde	 ★★★★

BearingPoint	 ★★★★

EIFFEL	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

M&I Partners	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

PwC Advisory	 ★★★★

Ordina	 ★★★

Capgemini	 ★★★

PNO Consultants	 ★★★

Great Place To Work	 ★★★

EY	 	 ★★★

BMC Advies	 ★★★

Korn Ferry	 ★★★

Blinklane Consulting	 ★★★

Quint		 ★★★

Hiemstra & De Vries	 ★★★

BDO	 	 ★★★

Rijnconsult	 ★★★

Verdonck, Klooster & Associates	 ★★★

CGI	 	 ★★★

AT Osborne	 ★★★

KplusV	 ★★★

Salesadvies en 
-training  SA

Salesadvies en -training lijkt aan 
belang te winnen, zeker nu dankzij 
corona online sales en marketing 
een hoge vlucht hebben 
genomen.

Terwijl klanten steeds meer via self ser-
vice digitaal inkopen en reguliere inkopen 
zelfs worden geautomatiseerd, blijft er 
een rol voor menselijke interactie bij bij-
voorbeeld tactische en strategische sales. 
Daarbij gaat het om complexe producten 
en diensten. Daarvan blijft de inkoop nog 
ingewikkeld, en dan is een betrouwbare 
en goed geschoolde salesprofessional 
onmisbaar. Zij pakken een regisseursrol 
op, leveren unieke kennis en voegen in 
alle stappen van het inkoopproces waarde 
toe. De markt voor salesadvies en -training 
wijzigt merkbaar door de digitale shift. 
Sommige bureaus gingen vorig jaar al over 
op het verbeteren van hun salestrainingen 
met behulp van blended learning. Niet 
langer eendaagse klassikale standaard-
programma’s, maar juist persoonlijke 
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assessments, e-learning, online intervisie 
en gamification. Dankzij de versoepelin-
gen konden live en incompanytrainingen 
gelukkig weer worden hervat.

Top 10  
01 Sales Improvement Group

02 RedFoxBlue

03 Deloitte

04 SalesXeed

05 Accenture

06 KPMG

07 Capgemini

08 PwC

09 De Commerciële Revolutie

10 EY

Runner-up

01 Sales aan Z
02 Simon-Kucher & Partners
03 BearingPoint

NPS

01 Sales Improvement Group
02 RedFoxBlue
03 De Commerciële Revolutie
04 Deloitte
05 SalesXeed
06 KPMG
07 Accenture
08 PwC
09 Capgemini
10 EY
11 Simon-Kucher & Partners
12 Sales aan Z
13 BearingPoint

Klantgerichtheid

RedFoxBlue	 ★★★★★

Sales Improvement Group	 ★★★★★

Sales aan Z	 ★★★★

SalesXeed	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

Simon-Kucher & Partners	 ★★★★

BearingPoint	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

De Commerciële Revolutie	 ★★★

Productleiderschap

RedFoxBlue	 ★★★★★

Sales Improvement Group	 ★★★★★

Deloitte	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

SalesXeed	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

De Commerciële Revolutie	 ★★★★

Simon-Kucher & Partners	 ★★★

Sales aan Z	 ★★★

BearingPoint	 ★★★

Excellente uitvoering

RedFoxBlue	 ★★★★★

Sales Improvement Group	 ★★★★★

Deloitte	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

SalesXeed	 ★★★★

91.560
organisatieadviesbureaus  

zijn er volgens het CBS  
in Nederland (2020)



E T E N D R I N K E N H O S P I T A L I T Y

Specialist in eten, drinken en 
hospitality binnen bedrijfs-
restaurants en onderwijs.

0592 462 435 
info@liervan.nl  
vanliercatering.nl  

CATERING GELUK

Met passie voor ons vak, kwaliteit, partnership en betrouwbaarheid zorgen wij 
binnen bedrijven en scholen voor cateringgeluk! Wilt u dit geluk ook ervaren, 
dan gaan wij graag met u in gesprek. 

Beste cateraar
van Nederland
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07 BLMC
08 ConQuaestor

Marketingadvies MA

01 Axioma
02 AMP Amsterdam
03 Dietz Strategie & Communicatie
04 The Valley
05 Brockmeyer
06 Gracious
07 GUC Agency (Becoming iO)
08 CrossMarks
09 Basis Activatiemarketing
10 Proof Reputation

Runner-up

01 EY VODW
02 Greenberry
03 CPM Benelux
04 Blauw Gras
05 SOCIAL.INC
06 Futurebrand
07 Brand New Journey
08 Publicis Amsterdam
09 dentsuACHTUNG!

Strategieadvies SG

01 Turner Strategie-Executie
02 TwynstraGudde
03 KPMG
04 Deloitte
05 Accenture
06 EY
07 McKinsey & Company
08 Berenschot
09 Simon-Kucher & Partners
10 PwC Advisory

Runner-up

01 AT Kearney
02 Ecorys
03 BDO
04 Atos
05 &samhoud
06 Boston Consulting Group
07 Capgemini
08 Roland Berger Strategy Consultants

EY	 	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Simon-Kucher & Partners	 ★★★★

Sales aan Z	 ★★★

De Commerciële Revolutie	 ★★★

BearingPoint	 ★★★

OVERIGE

Eventmarketing EM

01 effectgroep*
02 Louder. brand activation
03 D&B Eventmarketing
04 Advance Events
05 IQ Events
06 CWT Meetings & Events
07 Kingcanary
08 BINK
09 Event Department
10 RTL Nederland

Runner-up

01 Aaaaha! The Actor Factory
02 4Sure PR&Events
03 Organisatieburo

Interim management IM

01  Steens & Partners Freelance Finance 
Professionals

02 Randstad Interim
03 Yacht
04 TwynstraGudde
05 Capgemini
06 Rijnconsult
07 The Executive Network
08 Berenschot Interim Management
09 DPA
10 Novisource

Runner-up

01 EY VODW
02 Boer & Croon
03 BMC
04 GITP Interim Management
05 EIFFEL
06 Bisnez ManagementAd
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Top 10  
01 KPN

02 Cisco

03 Eurofiber

04 XS4ALL

05 T-Mobile

06 Juniper Networks

07 Voys

08 VodafoneZiggo

09 BT Global Services

10 Dell Technologies

Runner-up

01 Huawei
02 Atos
03 Avaya
04 Nokia
05 AT&T
06 Ascom
07 Tele2
08 Orange Business Services
09 IBM
10 Simac
11 Fujitsu
12 Axians
13 Conscia
14 RoutIT
15 Triple P
16 Verizon

NPS

01 KPN
02 Cisco
03 XS4ALL
04 T-Mobile
05 Voys
06 BT Global Services
07 VodafoneZiggo
08 Eurofiber
09 Juniper Networks

Supply chain en logistiek SL

01 KPMG
02 Capgemini
03 TwynstraGudde
04 Deloitte
05 IBM
06 TNO
07 PwC
08 Atos
09 Accenture

Aanbieders van 
ICT-netwerken NE

De komende jaren staan wat  
ICT-netwerken betreft in het teken 
van de complete verglazing van 
Nederland. 

Corona heeft onmiskenbaar laten zien 
dat snelle breedbandnetwerken van het 
grootste belang zijn. En daarmee is de 
aanleg van glasvezelverbindingen een 
randvoorwaarde voor de verdere digitale 
transitie van Nederland. Nu al hebben 
ruim 4,1 miljoen bedrijven en 
huishoudens een snelle 
glasvezelverbinding, voor 2030 moet het 
hele land erover beschikken. 
Wat helpt, is de joint-venture die KPN 
sloot met pensioenbelegger APG: hun 
gezamenlijke bedrijf Glaspoort ontsluit 
de komende jaren nog eens bijna 1 
miljoen adressen. Dat de marktleider 
haast maakt, is verklaarbaar: kleinere 
glasvezelaanbieders weten een flink deel 
van de (klein)zakelijke markt naar zich toe 
te trekken - voor zover ze niet ten prooi 
vallen aan de consolidatiegolf onder 
netwerkaanbieders. D
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Voys	 	 ★★★★

Juniper Networks	 ★★★★

XS4ALL	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

VodafoneZiggo	 ★★★★

AT&T		 ★★★★

Huawei	 ★★★★

Fujitsu	 ★★★★

Avaya	 ★★★★

Ascom	 ★★★★

Tele2		 ★★★

Axians	 ★★★

Nokia	 ★★★

IBM	 	 ★★★

Simac	 ★★★

Orange Business Services	 ★★★

Conscia	 ★★★

BT Global Services	 ★★★

Verizon	 ★★★

Triple P	 ★★★

RoutIT	 ★★★

Excellente uitvoering

Cisco		 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Eurofiber	 ★★★★

Juniper Networks	 ★★★★

T-Mobile	 ★★★★

Nokia	 ★★★★

Orange Business Services	 ★★★★

XS4ALL	 ★★★★

Avaya	 ★★★★

Ascom	 ★★★★

VodafoneZiggo	 ★★★★

Huawei	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

AT&T		 ★★★★

BT Global Services	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

Voys	 	 ★★★

Fujitsu	 ★★★

10 Huawei
11 Dell Technologies
12 Atos
13 Simac
14 Nokia
15 Tele2
16 Avaya
17 RoutIT
18 Orange Business Services
19 IBM
20 Fujitsu
21 Axians
22 AT&T
23 Ascom
24 Conscia
25 Triple P
26 Verizon

Klantgerichtheid

Voys	 	 ★★★★

Conscia	 ★★★★

BT Global Services	 ★★★★

Ascom	 ★★★★

Juniper Networks	 ★★★★

Eurofiber	 ★★★★

XS4ALL	 ★★★★

T-Mobile	 ★★★★

Dell Technologies	 ★★★★

Avaya	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

AT&T		 ★★★★

Huawei	 ★★★★

Nokia	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Tele2		 ★★★★

VodafoneZiggo	 ★★★★

Simac	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

Cisco		 ★★★★

Orange Business Services	 ★★★★

Axians	 ★★★★

Fujitsu	 ★★★★

Triple P	 ★★★

RoutIT	 ★★★

Verizon	 ★★★

Productleiderschap

KPN	 	 ★★★★

Cisco 	 ★★★★

Dell Technologies	 ★★★★

T-Mobile	 ★★★★

Eurofiber	 ★★★★

Zie ook  
Business Stories 

pagina 98

53%
was het percentage   

van de bedrijven dat betaalde 
cloud-diensten gebruikt

Bron: CBS
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Top 10  
01 Microsoft

02 Google

03 IBM

04 AFAS

05 T-Systems

06 Accenture

07 Amazon Web Services

08 KPN

09 Citrix

10 Centric

Runner-up

01 Ordina
02 Oracle
03 Axians
04 Atos
05 Sogeti
06 Proact
07 Schuberg Philis

NPS

01 Microsoft
02 Google
03 IBM
04 AFAS
05 Accenture
06 KPN
07 Centric
08 T-Systems
09 Amazon Web Services
10 Citrix
11 Oracle
12 Axians
13 Ordina
14 Atos
15 Proact
16 Sogeti
17 Schuberg Philis

Dell Technologies	 ★★★

Verizon	 ★★★

Tele2		 ★★★

Triple P	 ★★★

Axians	 ★★★

Simac	 ★★★

Conscia	 ★★★

RoutIT	 ★★★

Cloudcomputing en 
-opslag CD

De afgelopen periode groeide de 
hele ICT-sector gezond. Corona 
maakte helder dat de cloud geen 
hype meer is, maar de standaard. 

De rol van cloud serviceproviders veran-
dert daardoor. De inzet van clouddien-
sten heeft zich door corona nog sneller 
verplaatst van incidenteel gebruik naar 
de belangrijkste bedrijfsapplicaties. In de 
beginjaren gingen de early adopters met 
een technische achtergrond en interesse 
aan de slag met de cloud. Tegenwoordig 
snapt iedereen waar Software as a Service 
voor staat en gaat de conversatie veel 
vaker over het functionele en de toepas-
baarheid van cloudoplossingen. Ook de 
verantwoordelijkheden verschuiven 
daarbij van enkel IT naar meer de busi-
nesskant bij bedrijven. Opmerkelijk is de 
opmars die de grote Amerikaanse cloud 
providers maken: Amazon, Microsoft en 
Google blijven marktaandeel winnen en 
zijn inmiddels dominant, met steeds min-
der ruimte voor Europese concurrenten.

RESULTATEN
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Sogeti	 ★★★

Schuberg Philis	 ★★★

Proact	 ★★★

Digital consulting DG

De investeringen in IT-projecten 
trekken verder aan, ook om de 
toegenomen cyberdreigingen het 
hoofd te kunnen bieden. 

IT-adviseurs hebben daarbij nog altijd 
druk met de vorig jaar ingezette digitale 
versnelling. E-commerce, online diensten 
en werken en leren op afstand zorgen 
voor een aanhoudende vraag naar 
IT-diensten en -adviezen, terwijl door 
coronasteun nog weinig klanten zijn weg-
gevallen. Voor de meest strategisch ope-
rerende digital consultingbedrijven zal 
alles blijven draaien om transformatie: een 
betere ervaring voor klanten en werkne-
mers, meer halen uit data: ook als de 
omslag naar online is gemaakt, biedt inno-
vatieve technologie nog volop mogelijk-
heden. Daar horen nieuwe acroniemen bij 
als RPA (Robotic Process Automation), dat 
softwarerobots administratieve taken laat 
verrichten, en IoB (Internet of Behaviour), 
vol waardevolle klantinzichten.

Klantgerichtheid

Ordina	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

AFAS		 ★★★★

T-Systems	 ★★★★

Oracle	 ★★★★

Axians	 ★★★★

Centric	 ★★★★

Microsoft	 ★★★★

Sogeti	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

Citrix		 ★★★★

Google	 ★★★★

Amazon Web Services	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Schuberg Philis	 ★★★★

Proact	 ★★★★

Productleiderschap

Microsoft	 ★★★★

Google	 ★★★★

AFAS		 ★★★★

Amazon Web Services	 ★★★★

T-Systems	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

Citrix		 ★★★★

Centric	 ★★★★

Ordina	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

Axians	 ★★★

Sogeti	 ★★★

Schuberg Philis	 ★★★

Oracle	 ★★★

Proact	 ★★★

Excellente uitvoering

Microsoft	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

Google	 ★★★★

Amazon Web Services	 ★★★★

AFAS		 ★★★★

Oracle	 ★★★★

Citrix		 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Centric	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

T-Systems	 ★★★★

Axians	 ★★★

Ordina	 ★★★D
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12,8%
was de omzet van 

IT-dienstverleners in Q2 
van 2021 hoger dan  

een jaar eerder
bron: CBS
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09 Gartner
10 Capgemini
11 Deloitte
12 Ordina
13 BMC Software
14 Axians
15 ilionx
16 Accenture
17 Cegeka
18 Detron
19 Avanade
20 Atos
21 Xebia
22 Centric
23 Fujitsu
24 Conclusion
25 CGI
26 Infosys
27 Macaw

Klantgerichtheid

Xebia		 ★★★★★

IBM	 	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

ilionx		 ★★★★

Top 10  
01 Cisco

02 IBM

03 KPMG

04 KPN

05 PwC

06 Siemens

07 Oracle

08 Xebia

09 ilionx

10 OGD ict-diensten 

Runner-up

01 Capgemini
02 Ordina
03 Axians
04 Avanade
05 Cegeka
06 Accenture
07 Detron
08 Deloitte
09 BMC Software
10 Centric
11 Atos
12 CGI
13 Fujitsu
14 Infosys
15 Conclusion
16 Gartner
17 Macaw

NPS

01 Cisco
02 KPMG
03 KPN
04 IBM
05 PwC
06 Siemens
07 Oracle
08 OGD ict-diensten D
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van alle bedrijven 
gebruikte in  
2020 robots

In de industrie  
was dit

6%

25%
bron CBS
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Excellente uitvoering

Cisco 	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Oracle	 ★★★★

Siemens	 ★★★★

ilionx 	 ★★★

Xebia		 ★★★

Ordina	 ★★★

Avanade	 ★★★

Accenture	 ★★★

Capgemini	 ★★★

Axians	 ★★★

CGI	 	 ★★★

Centric	 ★★★

Cegeka	 ★★★

Detron	 ★★★

Atos	 	 ★★★

Deloitte	 ★★★

OGD ict-diensten	 ★★★

Infosys	 ★★★

Macaw	 ★★★

Conclusion	 ★★★

BMC Software	 ★★★

Fujitsu	 ★★★

Gartner	 ★★

Cisco		 ★★★★

Cegeka	 ★★★★

Axians	 ★★★★

CGI	 	 ★★★★

OGD ict-diensten	 ★★★★

Avanade	 ★★★★

Detron	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

BMC Software	 ★★★★

Oracle	 ★★★★

Ordina	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

Siemens	 ★★★★

Fujitsu	 ★★★★

Atos	 	 ★★★★

Accenture	 ★★★★

Centric	 ★★★

Deloitte	 ★★★

Infosys	 ★★★

Macaw	 ★★★

Conclusion	 ★★★

Gartner	 ★★★

Productleiderschap

Cisco		 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Siemens	 ★★★★

Capgemini	 ★★★

Centric	 ★★★

Xebia		 ★★★

PwC	 	 ★★★

Ordina	 ★★★

OGD ict-diensten	 ★★★

Oracle	 ★★★

Avanade	 ★★★

Accenture	 ★★★

ilionx 	 ★★★

Deloitte	 ★★★

Detron	 ★★★

Axians	 ★★★

Cegeka	 ★★★

Atos	 	 ★★★

Infosys	 ★★★

BMC Software	 ★★★

Fujitsu	 ★★★

Macaw	 ★★★

Conclusion	 ★★★

Gartner	 ★★★

CGI	 	 ★★★D
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extra is wereldwijd  
uitgegeven aan technologie 

om veilig thuiswerken  
voor werknemers  

mogelijk te maken
Bron: CIO Survey KPMG en Harvey Nash

$ 15 mld
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Top 10  
01 Team ITG

02 Buckaroo

03 Brandwebbing

04 OrangeValley

05 Youwe

06 Ordina

07 Dept

08  Happy Horizon Groep (o.a. Happy 
Idiots, Happy Cactus; Happy Leads)

09 ISM eCompany

10 MetrixLab

Runner-up

01 CM.com
02 We are you (Becoming iO)
03 Artefact

NPS

01 Team ITG
02 Buckaroo
03 Brandwebbing
04 OrangeValley
05 Youwe
06 Dept
07 Ordina
08  Happy Horizon Groep (o.a. Happy Idiots, 

Happy Cactus; Happy Leads)
09 MetrixLab
10 ISM eCompany
11 Artefact
12 We are you (Becoming iO)
13 CM.com

Klantgerichtheid

Brandwebbing	 ★★★★★

Happy Horizon Groep (o.a. Happy  
Idiots, Happy Cactus; Happy Leads)	 ★★★★★

Ordina	 ★★★★

OrangeValley	 ★★★★

Digital marketing  
& E-commerce DM

Bij alles wat te koop is, van auto’s 
tot boodschappen, gaat de 
verschuiving van offline naar online 
harder dan ooit.

Dat verklaart de stevige groei van online 
marketing en e-commerce-specialisten. 
Zij zullen continu moeten inspelen op 
nieuwe mogelijkheden: blockchain, 
kunstmatige intelligentie, de motor ach-
ter de stemherkenning die maakt dat we 
kunnen zoeken en bestellen via voice 
commerce, en natuurlijk search en social 
media (social commerce). Bij alles wat de 
online marketeers en e-commerce-
experts doen, staan data centraal. Het 
hoogst haalbare doel: de juiste consu-
ment zo persoonlijk mogelijk aan te spre-
ken en uiteindelijk een zo rijk mogelijke 
koopervaring te bieden. Deels gedreven 
door coronabeperkingen stegen de totale 
online consumentenbestedingen in het 
eerste half jaar van 2021 in totaal met  
19 procent naar 14,8 miljard euro. 

van de online kopers 
heeft ten minste  

één aankoop via de 
smartphone gedaan

bron: CBS

58%
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Hardware en 
Kantoortechnologie 
HK

In computers en randapparatuur 
werd stevig geïnvesteerd om de 
digitale inhaalslag te maken 
richting hybride werken.

Die opwaartse trend lijkt voorlopig aan te 
houden, nu deels thuiswerken de norm 
blijft en daarvoor extra hardware wordt 
ingezet. Naast software is inmiddels ook 
hardware as a service (Haas) in opkomst: 
het model waarbij de klant alle apparatuur 
least, inclusief alle onderhoud en diensten 
eromheen.  
Een andere trend - of is het nog een verge-
zicht? - is groene IT: als we het klimaat wil-
len ontzien, zal ook hardware zijn bijdrage 
moeten leveren. 

Top 10  
01 Apple

02 Samsung

03 Microsoft

04 HP Inc.

05 ASUS

06 Lenovo

07 Konica Minolta

08 Dell Technologies

09 Brother

10 Acer

Buckaroo	 ★★★★

Team ITG	 ★★★★

Youwe	 ★★★★

Dept		 ★★★★

MetrixLab	 ★★★★

ISM eCompany	 ★★★★

We are you (Becoming iO)	 ★★★

CM.com	 ★★★

Artefact	 ★★★

Productleiderschap

Team ITG	 ★★★★

Buckaroo	 ★★★★

OrangeValley	 ★★★★

Youwe	 ★★★★

Dept		 ★★★

Ordina	 ★★★

Happy Horizon Groep (o.a. Happy  
Idiots, Happy Cactus; Happy Leads)	 ★★★

ISM eCompany	 ★★★

Brandwebbing	 ★★★

We are you (Becoming iO)	 ★★★

MetrixLab	 ★★★

CM.com	 ★★★

Artefact	 ★★★

Excellente uitvoering

Team ITG	 ★★★★

Buckaroo	 ★★★★

Youwe	 ★★★★

OrangeValley	 ★★★★

MetrixLab	 ★★★

Dept		 ★★★

Ordina	 ★★★

Happy Horizon Groep (o.a. Happy  
Idiots, Happy Cactus; Happy Leads)	 ★★★

ISM eCompany	 ★★★

CM.com	 ★★★

Brandwebbing	 ★★★

Artefact	 ★★★

We are you (Becoming iO)	 ★★★

webwinkels  
telt Nederland

Bron: CBS

67.125
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LG	 	 ★★★

Huawei	 ★★★

Canon	 ★★★

Xerox	 ★★★

Toshiba	 ★★★

Productleiderschap

Apple	 ★★★★★

Samsung	 ★★★★

Microsoft	 ★★★★

Konica Minolta	 ★★★★

HP Inc.	 ★★★★

Dell Technologies	 ★★★★

ASUS		 ★★★★

Lenovo	 ★★★★

Acer	 	 ★★★★

Brother	 ★★★★

Canon	 ★★★★

Fujitsu	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Cisco		 ★★★

Citrix		 ★★★

IBM	 	 ★★★

Huawei	 ★★★

Xerox	 ★★★

LG	 	 ★★★

Philips	 ★★★

Toshiba	 ★★★

Excellente uitvoering

Apple	 ★★★★★

Lenovo	 ★★★★

HP Inc.	 ★★★★

Samsung	 ★★★★

Microsoft	 ★★★★

Dell Technologies	 ★★★★

Konica Minolta	 ★★★★

ASUS		 ★★★★

Brother	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

Cisco		 ★★★

Acer	 	 ★★★

Huawei	 ★★★

Fujitsu	 ★★★

IBM	 	 ★★★

Canon	 ★★★

Citrix		 ★★★

Xerox	 ★★★

LG	 	 ★★★

Philips	 ★★★

Toshiba	 ★★★

Runner-up

01 KPN
02 Fujitsu
03 Cisco
04 IBM
05 Citrix
06 Canon
07 Philips
08 Huawei
09 LG
10 Xerox
11 Toshiba

NPS

01 Apple
02 Samsung
03 Microsoft
04 HP Inc.
05 Lenovo
06 ASUS
07 Dell Technologies
08 Brother
09 Acer
10 Cisco
11 Philips
12 KPN
13 Fujitsu
14 Citrix
15 Konica Minolta
16 IBM
17 Canon
18 LG
19 Huawei
20 Xerox
21 Toshiba

Klantgerichtheid

Konica Minolta	 ★★★★

Samsung	 ★★★★

ASUS		 ★★★★

Brother	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

Fujitsu	 ★★★★

Microsoft	 ★★★★

KPN	 	 ★★★★

HP Inc.	 ★★★★

Apple	 ★★★★

Philips	 ★★★★

Dell Technologies	 ★★★★

Citrix		 ★★★★

Lenovo	 ★★★★

Acer	 	 ★★★★

Cisco		 ★★★★ D
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‘There are no 
traffic jams...

...along the 
extra mile’
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HR software HS

Nieuwkomers wisten de afgelopen 
jaren duidelijk marktaandeel te 
veroveren op traditionele 
salarisverwerkers die de cloud een 
tijdlang links lieten liggen.

Vanaf het eerste contact met het bedrijf, 
via de sollicitatie tot het afscheid wordt 
de hele employee journey inmiddels 
begeleid door software die de 
HR-afdeling versterkt en de werkzaamhe-
den efficiënter maakt. Daarbij wordt 
ingezet op HR analytics met behulp van 
AI, de kunstmatige intelligentie die onder 
meer cv’s doorvlooit en het voorspellen 
van het personeelsverloop mogelijk 
maakt, en zorgt dat de gebruiker voorop 
blijft lopen in de war for talent.  

Top 10  
01 AFAS

02 IBM

03 SAP

04 ADP

05 HROffice

06 Visma Raet

07 People Inc.

08 Recruitee

09 Pivoton Software

10 Oracle

Runner-up

01 Exact
02 Unit4
03 Monsterboard
04 SD Worx
05 Nmbrs
06 Talentsoft
07 TOPdesk
08 Atimo

NPS

01 AFAS
02 SAP
03 IBM
04 ADP
05 HROffice
06 Visma Raet
07 Recruitee
08 Oracle
09 People Inc.
10 Unit4
11 Pivoton Software
12 SD Worx
13 Exact
14 Talentsoft
15 Nmbrs
16 Monsterboard
17 TOPdesk
18 Atimo

is de omvang van de 
HR-softwaremarkt eind 

2025, na een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 5%

bron: Capgemini

$ 25  
miljard
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SD Worx	 ★★★

Pivoton Software	 ★★★

Nmbrs	 ★★★

TOPdesk	 ★★★

Talentsoft	 ★★★

Atimo	 ★★★

Internetbureaus IB

De bureaus die websites, 
webshops en apps ontwikkelen, 
hebben het razend druk nu corona 
de digitalisering een push geeft.

Corona zelf was een bijzondere periode: 
digitale bureaus moesten aan de ene 
kant klanten ondersteunen die het goed 
hadden, maar bedrijven die het heel 
zwaar hadden evenzeer. Inmiddels is er 
weer ruimte om te investeren in online. 
 

Top 7  
01 Fabrique

02 Enrise

03 Episerver

04 Ordina

05 De Nieuwe Zaak

06 Quince

07 Adwise

NPS

01 Enrise
02 Fabrique
03 Episerver
04 Ordina
05 Quince

Klantgerichtheid

AFAS		 ★★★★

Pivoton Software	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

HROffice	 ★★★★

SAP	 	 ★★★★

TOPdesk	 ★★★★

ADP	 	 ★★★★

Recruitee	 ★★★★

People Inc.	 ★★★★

Visma Raet	 ★★★★

Talentsoft	 ★★★★

Monsterboard	 ★★★★

Atimo	 ★★★★

Oracle	 ★★★★

Nmbrs	 ★★★★

Exact		 ★★★★

Unit4		 ★★★★

SD Worx	 ★★★

Productleiderschap

AFAS		 ★★★★★

IBM	 	 ★★★★

ADP	 	 ★★★★

SAP	 	 ★★★★

People Inc.	 ★★★★

HROffice	 ★★★★

Visma Raet	 ★★★★

Monsterboard	 ★★★★

Exact		 ★★★★

Pivoton Software	 ★★★★

Recruitee	 ★★★

Oracle	 ★★★

SD Worx	 ★★★

Unit4		 ★★★

Nmbrs	 ★★★

TOPdesk	 ★★★

Talentsoft	 ★★★

Atimo	 ★★★

Excellente uitvoering

AFAS		 ★★★★★

ADP	 	 ★★★★

HROffice	 ★★★★

IBM	 	 ★★★★

SAP	 	 ★★★★

Recruitee	 ★★★★

Exact		 ★★★★

Visma Raet	 ★★★★

Oracle	 ★★★★

People Inc.	 ★★★★

Monsterboard	 ★★★

Unit4		 ★★★D
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vol, ook tijdens en na corona. Het trainen 
van je eigen mensen wordt essentieel om 
je organisatie efficiënt te laten draaien 
en iedereen zo productief mogelijk te 
maken. De aanbieders van IT-opleidingen 
en - certificaten maken hun cursussen 
betaalbaar en steed meer flexibel door 
ze online aan te bieden (dat moest ook 
wel de afgelopen periode) en in de vorm 
van e-learning. Overigens zijn het niet 
alleen werkgevers die inzetten op e-lear-
ning: marktonderzoek leerde eerder dit 
jaar dat 6 procent van alle Nederlanders 
binnenkort een opleiding willen volgen, 
en 19 procent dacht daarbij aan de ICT 
als vakgebied.

Top 10  
01 Microsoft

02 Exact

03 Global Knowledge

04 Capgemini

05 LOI

06 Schouten & Nelissen

07 SAP

08 Centric

09 NCOI Opleidingen

10 Tilburg University

Runner-up

01 NTI

06 De Nieuwe Zaak
07 Adwise

Klantgerichtheid

Fabrique	 ★★★★

Enrise	 ★★★★

De Nieuwe Zaak	 ★★★★

Adwise	 ★★★★

Ordina	 ★★★★

Episerver	 ★★★

Quince	 ★★★

Productleiderschap

Fabrique	 ★★★★

Enrise	 ★★★★

Episerver	 ★★★★

Ordina	 ★★★

De Nieuwe Zaak	 ★★★

Adwise	 ★★★

Quince	 ★★★

Excellente uitvoering

Enrise	 ★★★★

Fabrique	 ★★★★

Ordina	 ★★★

Adwise	 ★★★

Episerver	 ★★★

Quince	 ★★★

De Nieuwe Zaak	 ★★★

IT-opleidingen  
en -training OT

Als de krapte op de arbeidsmarkt 
ergens nijpend is, dan is het wel in 
de ICT-sector.

Het aantal vacatures blijft stijgen, terwijl 
het aanbod aan vers opgeleide 
BI-specialisten, developers en netwerk-
engineers lang niet toereikend is. Maar 
wie werkt in de ICT, raakt nooit uitgeleerd 
en daarom hebben de bureaus die werk-
nemers bijspijkeren in de snel verande-
rende technologie de handen meer dan D
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OVERIGE

Aanbieders van mobiele data  
en telefonie MO

01 KPN
02 Samsung
03 T-Mobile
04 Microsoft
05 VodafoneZiggo
06 Tele2
07 Huawei
08 Gigaset Communications
09 BT Global Services
10 Ictivity

Runner-up

01 Nokia

Business intelligence & Data BI

01 Microsoft
02 AFAS
03 IBM
04 Accenture
05 KPMG
06 Capgemini
07 Axians
08 Anderson MacGyver
09 KVK
10 Tableau

Runner-up

01 SAS
02 SAP
03 ilionx
04 PwC
05 Oracle
06 Kadaster
07 Atos
08 Citrix
09 Qlik

CRM-software CR

01 Microsoft Dynamics 365
02 AFAS
03 Adobe
04 Salesforce
05 SAP
06 Exact

NPS

01 Microsoft
02 Exact
03 Capgemini
04 LOI
05 Centric
06 SAP
07 Global Knowledge
08 Schouten & Nelissen
09 Tilburg University
10 NCOI Opleidingen
11 NTI

Klantgerichtheid

Global Knowledge	 ★★★★★

Exact		 ★★★★★

Schouten & Nelissen	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

SAP	 	 ★★★★

NCOI Opleidingen	 ★★★★

Microsoft	 ★★★★

Centric	 ★★★★

LOI	 	 ★★★★

Tilburg University	 ★★★

NTI	 	 ★★★

Productleiderschap

Microsoft	 ★★★★

Exact		 ★★★★

Global Knowledge	 ★★★★

LOI	 	 ★★★★

Schouten & Nelissen	 ★★★

NCOI Opleidingen	 ★★★

Centric	 ★★★

Capgemini	 ★★★

SAP	 	 ★★★

Tilburg University	 ★★★

NTI	 	 ★★★

Excellente uitvoering

Microsoft	 ★★★★

Exact		 ★★★★

Global Knowledge	 ★★★★

LOI	 	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

Schouten & Nelissen	 ★★★

SAP	 	 ★★★

Tilburg University	 ★★★

NCOI Opleidingen	 ★★★

Centric	 ★★★

NTI	 	 ★★★D
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Financiële software FS

01 AFAS
02 Exact
03 SAP
04 Davinci
05 SnelStart
06 Unit4
07 Prodware
08 Twinfield
09 Minox
10 Topicus

Runner-up

01 Visma
02 Centric
03 King Software
04 Yuki

Hosting HO

01 Strato
02 TransIP (team.blue)
03 Hostnet
04 One.com
05 Byte
06 Argeweb
07 Antagonist
08 Domeinwinkel
09 Yourhosting
10 Mijndomein

Runner-up

01 Versio
02 DataCT
03 KPN Internedservices
04 Easyhosting
05 Leaseweb
06 iXL hosting
07 Hosted.nl

ICT Detachering & Outsourcing DO

01 Sogeti
02 Capgemini
03 Cegeka
04 Accenture
05 Atos
06 Randstad

07 SAS
08 Efficy CRM
09 Creatio
10 Unit4 Multivers

Runner-up

01 Maximizer
02 Amdocs
03 NetSuite
04 PerfectView

Data compliance DC

01 Capgemini
02 EY
03 Deloitte
04 Atos
05 Graydon
06 PwC

Datacenters DA

01 Cogent Communications
02 KPN Datacenters
03 Data Facilities
04 Systemec

is de totale oppervlakte 
aan datacenters  

in Nederland
bron: Dutch Data Center Association

239  
hectare
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05 Simac ICT
06 Centric
07 Oracle
08 Wortell
09 Dell Technologies
10 Avensus
11 Avanade
12 Axians
13 Unica ICT Solutions

IT Security SE

01 Accenture
02 AVG
03 Kaspersky
04 Cisco
05 KPN Security
06 IBM
07 Fox-IT
08 Palo Alto Networks
09 Fortinet
10 Atos

Runner-up

01 Trend Micro
02 Micro Focus
03 SecurIT
04 McAfee
05 Simac ICT
06 Detron
07 Citrix
08 Huawei
09 Capgemini

IT Storage ST

01 Microsoft
02 Google
03 Dropbox
04 Apple (iCloud)
05 VMware
06 NetApp
07 IBM
08 SanDisk
09 KPN
10 Dell Technologies

Runner-up

01 Amazon Web Services 

IT Beheer & Onderhoud BO

01 IBM
02 HP Inc.
03 VMware
04 Centralpoint
05 Capgemini
06 Atos
07 Peopleware
08 Sogeti
09 KPN
10 ProAct

Runner-up

01 CGI
02 Ordina
03 Accenture
04 OGD ict-diensten

6 miljoen

600%

.nl domeinnamen  
zijn geregistreerd  

in Nederland
bron: SIDN

is het aantal mails van 
cybercriminelen gestegen 

gedurende Covid-19
Bron: VN
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Runner-up

01 Flynth
02 PwC
03 Alfa Accountants & Adviseurs
04 Schipper Accountants
05 WVDB
06 BDO
07 Bentacera
08 Adbeco
09 Countus
10 de Jong & Laan
11 Accon avm
12 Jan ©
13 Crowe Foederer
14 EY
15 Van Oers Accountancy & Advies
16 CROP
17 Grant Thornton
18 Mazars
19 KroeseWevers
20 Koenen en Co
21 PKF Wallast

NPS

01 mth accountants & adviseurs
02 Visser & Visser
03 KPMG
04 DRV Accountants & Adviseurs
05 Deloitte
06 Baker Tilly
07 PwC
08 Bol Adviseurs
09 Flynth
10 WVDB
11 HLB Van Daal
12 BDO
13 EY
14 ABAB
15 Schipper Accountants
16 de Jong & Laan
17 Adbeco
18 Mazars
19 Countus
20 Accon avm
21 Bentacera
22 RSM
23 Alfa Accountants & Adviseurs
24 Jan ©
25 Crowe Foederer
26 Van Oers Accountancy & Advies
27 CROP
28 KroeseWevers
29 Grant Thornton

Accountancy AC

Accountantskantoren hadden lang 
de handen vol aan het extra werk 
dat de coronacrisis oplevert. 

Nu dat achter de rug is, hebben ze per 
saldo relatief weinig last van corona.  De 
verwachte golf aan faillissementen is in 
2021 uitgebleven, het aantal samen te 
stellen en controleren jaarrekeningen 
blijft op niveau. De controlepraktijk 
kampt wel met een aantal uitdagingen. 
Zo heeft het aantal accountants dat con-
troles kan uitvoeren voor ‘organisaties 
van openbaar belang’ de kritieke onder-
grens van zes bereikt. De kosten van 
 dergelijke controles kunnen, mede door 
de strenge kwaliteitseisen van toezicht-
houder AFM, moeilijk opgebracht worden 
door kleinere spelers. 

Top 10  
01 Visser & Visser

02 mth accountants & adviseurs

03 DRV Accountants & Adviseurs

04 Deloitte

05 KPMG

06 ABAB

07 Baker Tilly

08 HLB Van Daal

09 RSM

10 Bol Adviseurs

Zie ook  
Business Stories 

pagina 98
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Accon avm	 ★★★★

Schipper Accountants	 ★★★★

Countus	 ★★★★

Jan ©	 ★★★

de Jong & Laan	 ★★★

EY	 	 ★★★

Bentacera	 ★★★

Crowe Foederer	 ★★★

Van Oers Accountancy & Advies	 ★★★

KroeseWevers	 ★★★

Grant Thornton	 ★★★

CROP 	 ★★★

Koenen en Co	 ★★★

Mazars	 ★★★

PKF Wallast	 ★★★

Excellente uitvoering

Visser & Visser	 ★★★★

ABAB 	 ★★★★

DRV Accountants & Adviseurs	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

mth accountants & adviseurs	 ★★★★

Bol Adviseurs	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

Baker Tilly	 ★★★★

Alfa Accountants & Adviseurs	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Schipper Accountants	 ★★★★

RSM	 	 ★★★★

BDO	 	 ★★★★

Flynth	 ★★★★

HLB Van Daal	 ★★★★

Bentacera	 ★★★★

Countus	 ★★★★

Accon avm	 ★★★★

de Jong & Laan	 ★★★★

Crowe Foederer	 ★★★

EY	 	 ★★★

WVDB	 ★★★

Jan ©	 ★★★

Adbeco	 ★★★

Koenen en Co	 ★★★

Van Oers Accountancy & Advies	 ★★★

Grant Thornton	 ★★★

CROP		 ★★★

KroeseWevers	 ★★★

Mazars	 ★★★

PKF Wallast	 ★★★

30 Koenen en Co
31 PKF Wallast

Klantgerichtheid

Visser & Visser	 ★★★★★

RSM	 	 ★★★★

mth accountants & adviseurs	 ★★★★

DRV Accountants & Adviseurs	 ★★★★

HLB Van Daal	 ★★★★

Alfa Accountants & Adviseurs	 ★★★★

Bentacera	 ★★★★

WVDB	 ★★★★

ABAB		 ★★★★

Schipper Accountants	 ★★★★

Flynth	 ★★★★

Baker Tilly	 ★★★★

Jan ©	 ★★★★

CROP 	 ★★★★

Bol Adviseurs	 ★★★★

Adbeco	 ★★★★

Crowe Foederer	 ★★★★

Countus	 ★★★★

Grant Thornton	 ★★★★

KPMG	 ★★★★

de Jong & Laan	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

Accon avm	 ★★★★

Koenen en Co	 ★★★★

Van Oers Accountancy & Advies	 ★★★★

BDO	 	 ★★★★

PKF Wallast	 ★★★

EY	 	 ★★★

KroeseWevers	 ★★★

Mazars	 ★★★

Productleiderschap

Visser & Visser	 ★★★★

mth accountants & adviseurs	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

DRV Accountants & Adviseurs	 ★★★★

ABAB		 ★★★★

KPMG	 ★★★★

Baker Tilly	 ★★★★

Alfa Accountants & Adviseurs	 ★★★★

RSM	 	 ★★★★

Flynth	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

HLB Van Daal	 ★★★★

Adbeco	 ★★★★

BDO	 	 ★★★★

WVDB	 ★★★★

Bol Adviseurs	 ★★★★Fi
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Top 10  
01 iDEAL (Currence)

02 ING Groep

03 Knab Zakelijk

04 Rabobank

05 Adyen

06 Klarna

07 ABN AMRO

08 PayPal

09 American Express (Amex)

10 Buckaroo 

Runner-up

01 Mastercard
02 Deutsche Bank
03 International Card Services (ICS)
04 ASN
05 Visa
06 Credit Europe Bank
07 HSBC

NPS 

01 Klarna
02 iDEAL (Currence)
03 ING Groep
04 Rabobank
05 Knab Zakelijk
06 Adyen
07 ABN AMRO
08 PayPal
09 American Express (Amex)
10 Deutsche Bank
11 Mastercard
12 Buckaroo
13 Visa
14 ASN
15 International Card Services (ICS)
16 HSBC
17 Credit Europe Bank

Cash management 
- betalingsverkeer 
CM

Als bedrijven ergens naar op zoek 
waren in de afgelopen barre tijden 
was het juist dat: cash. 

Ondernemingen willen hun kasstromen 
optimaliseren en zo liquide mogelijk 
blijven om de crisis het hoofd te kunnen 
bieden. Steeds meer fintechbedrijven 
richten zich intussen op de betaalmarkt 
met toepassingen voor frictieloze en 
realtime betalingen. Nieuwe 
technologieën als biometrie, blockchain en 
Instant Payments helpen hen daarbij. 
Traditionele spelers als banken en 
nieuwkomers als Adyen, Mollie en andere 
fintechs proberen optimaal tegemoet te 
komen aan de nieuwe klantbehoeften 
terwijl het transactievolume blijft stijgen. 
Inmiddels gebeurt ruim een kwart van alle 
online aankopen vanaf een mobiel 
apparaat. Voor alle aanbieders blijven 
twee aspecten cruciaal: cyberveiligheid en 
het vertrouwen van de klant behouden. 
Want de grootste angst van consumenten 
is dat hun computer of telefoon ongemerkt 
gehackt kan worden waardoor allerlei 
gegevens of sommen geld verdwijnen.

betaalmethoden  
online aankopen:    

iDeal 70%
Creditkaart 8%

Pin 4%
bron: Thuiswinkel Markt  

Monitor Hy1 2021 Fi
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ASN	 	 ★★★

HSBC		 ★★★

Buckaroo	 ★★★

Credit 
management, 
factoring en incasso

CI

Een voorspelbare omzet dankzij 
goed debiteurenbeheer: 
kunstmatige intelligentie maakt 
het creditmanagement steeds 
geavanceerder. 

Credit management is onder meer gericht 
op een gezond en voorspelbaar 
debiteurensaldo, effectieve inning en 
lage afschrijvingen op debiteuren. Nu 
was het aantal faillissementen de 
afgelopen tijd historisch laag, maar 
genoeg bedrijven zagen hun omzet 
volledig verdwijnen en werden min of 
meer kunstmatig in leven gehouden. 
Zodra de coronasteun wegvalt, heeft dat 
impact op alle verschillende takken van 
het creditmanagement. 
Digitalisering en verbeterde software zul-
len helpen om de financiële positie van 
klanten gezond te houden. Incassobureaus 
automatiseren steeds meer werkzaamhe-
den en kunnen met intelligente systemen 
voorspellen welke acties tot het beste 
resultaat zullen leiden. 
Of, omdat voorkomen nog beter is: 
inschatten welke debiteuren een hoger 
risico lopen. Een nieuwe generatie 
factoringbedrijven zet vergelijkbare 
software in om sneller, en tegen scherpere 
tarieven vorderingen over te nemen.

Klantgerichtheid

Buckaroo	 ★★★★★

Adyen	 ★★★★

Knab Zakelijk	 ★★★★

American Express (Amex)	 ★★★★

iDEAL (Currence)	 ★★★★

Mastercard	 ★★★★

PayPal	 ★★★★

ING Groep	 ★★★★

Klarna	 ★★★★

Rabobank	 ★★★★

Credit Europe Bank	 ★★★★

ASN	 	 ★★★★

International Card Services (ICS)	 ★★★★

HSBC 	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

Visa	 	 ★★★★

Deutsche Bank	 ★★★★

Productleiderschap

iDEAL (Currence)	 ★★★★

ING Groep	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

Knab Zakelijk	 ★★★★

Rabobank	 ★★★★

Adyen	 ★★★★

PayPal	 ★★★★

Credit Europe Bank	 ★★★★

Visa	 	 ★★★★

Buckaroo	 ★★★★

International Card Services (ICS)	 ★★★★

American Express (Amex)	 ★★★★

Mastercard	 ★★★★

Klarna	 ★★★★

Deutsche Bank	 ★★★★

ASN	 	 ★★★★

HSBC		 ★★★

 
Excellente uitvoering

ING Groep	 ★★★★

iDEAL (Currence)	 ★★★★

Rabobank	 ★★★★

Knab Zakelijk	 ★★★★

Adyen	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

American Express (Amex)	 ★★★★

PayPal	 ★★★★

Mastercard	 ★★★★

Klarna	 ★★★★

Deutsche Bank	 ★★★★

International Card Services (ICS)	 ★★★★

Credit Europe Bank	 ★★★★

Visa	 	 ★★★Fi
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Het talent zit al in uw mensen, 
u hoeft het alleen maar uit  
hen te bevrijden.

Vrij naar Michelangelo:
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Productleiderschap

Visser & Visser	 ★★★★

mth accountants & adviseurs	 ★★★★

DRV Accountants & Adviseurs	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

KPMG Meijburg&Co	 ★★★★

ABAB		 ★★★★

BDO	 	 ★★★★

Adbeco	 ★★★★

de Jong & Laan	 ★★★★

Baker Tilly	 ★★★★

Loyens & Loeff	 ★★★★

Van Oers Accountancy & Advies	 ★★★★

KroeseWevers	 ★★★★

Baker McKenzie	 ★★★★

Flynth	 ★★★

WVDB	 ★★★

Alfa Accountants & Adviseurs	 ★★★

Grant Thornton	 ★★★

PwC 	 ★★★

EY	 	 ★★★

Koenen en Co	 ★★★

Crowe Foederer	 ★★★

CROP		 ★★★

Van Doorne	 ★★★

Stibbe	 ★★★

Houthoff	 ★★★

Accon avm	 ★★★

Mazars	 ★★

Excellente uitvoering

Visser & Visser	 ★★★★

ABAB		 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

Adbeco	 ★★★★

KPMG Meijburg&Co	 ★★★★

mth accountants & adviseurs	 ★★★★

DRV Accountants & Adviseurs	 ★★★★

BDO 	 ★★★★

Alfa Accountants & Adviseurs	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

Houthoff	 ★★★★

Crowe Foederer	 ★★★★

Loyens & Loeff	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

Baker McKenzie	 ★★★

de Jong & Laan	 ★★★

Van Oers Accountancy & Advies	 ★★★

Van Doorne	 ★★★

Baker Tilly	 ★★★

KroeseWevers	 ★★★

WVDB	 ★★★

Koenen en Co	 ★★★

08 ABAB
09 de Jong & Laan
10 KroeseWevers
11 EY
12 Loyens & Loeff
13 Alfa Accountants & Adviseurs
14 Van Oers Accountancy & Advies
15 PwC
16 Houthoff
17 Flynth
18 Baker McKenzie
19 Crowe Foederer
20 Van Doorne
21 CROP
22 Koenen en Co
23 Grant Thornton
24 Mazars
25 Stibbe
26 WVDB
27 Baker Tilly
28 Accon avm

Klantgerichtheid

DRV Accountants & Adviseurs	 ★★★★★

Visser & Visser	 ★★★★★

mth accountants & adviseurs	 ★★★★

Baker McKenzie	 ★★★★

Van Doorne	 ★★★★

Alfa Accountants & Adviseurs	 ★★★★

Houthoff	 ★★★★

Crowe Foederer	 ★★★★

Adbeco	 ★★★★

ABAB 	 ★★★★

WVDB	 ★★★★

de Jong & Laan	 ★★★★

KPMG Meijburg&Co	 ★★★★

Van Oers Accountancy & Advies	 ★★★★

Stibbe	 ★★★★

CROP 	 ★★★★

Grant Thornton	 ★★★★

KroeseWevers	 ★★★★

Loyens & Loeff	 ★★★★

Flynth	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

Koenen en Co	 ★★★★

BDO	 	 ★★★★

Accon avm	 ★★★

PwC	 	 ★★★

EY	 	 ★★★

Baker Tilly	 ★★★

Mazars	 ★★★Fi
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Klantgerichtheid

ING Groep	 ★★★★

Deutsche Bank	 ★★★★

CIB Centraal Invorderings Bureau	 ★★★★

ARAG		 ★★★★

Bos Incasso	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

Coface	 ★★★★

Graydon	 ★★★

Intrum Nederland	 ★★★

Flanderijn	 ★★★

DAS	 	 ★★★

Cannock Chase Public	 ★★★

Plaggemars Incasso	 ★★★

Euler Hermes	 ★★★

Atradius	 ★★★

Productleiderschap

ING Groep	 ★★★★

CIB Centraal Invorderings Bureau	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★

Atradius	 ★★★

Intrum Nederland	 ★★★

Deutsche Bank	 ★★★

Coface	 ★★★

ARAG 	 ★★★

Flanderijn	 ★★★

Bos Incasso	 ★★★

Cannock Chase Public	 ★★★

Plaggemars Incasso	 ★★★

Graydon	 ★★★

DAS	 	 ★★★

Euler Hermes	 ★★

Excellente uitvoering

ING Groep	 ★★★★

CIB Centraal Invorderings Bureau	 ★★★★

Deutsche Bank	 ★★★

ABN AMRO	 ★★★

Flanderijn	 ★★★

Bos Incasso	 ★★★

Coface	 ★★★

Atradius	 ★★★

DAS	 	 ★★★

ARAG		 ★★★

Intrum Nederland	 ★★★

Plaggemars Incasso	 ★★★

Graydon	 ★★★

Cannock Chase Public	 ★★★

Euler Hermes	 ★★★
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Top 10  
01 ING Groep

02 CIB Centraal Invorderings Bureau

03 ARAG

04 ABN AMRO

05 Deutsche Bank

06 Intrum Nederland

07 Atradius

08 Coface

09 Flanderijn

10 Bos Incasso 

Runner-up

01 Cannock Chase Public
02 Graydon
03 DAS
04 Plaggemars Incasso
05 Euler Hermes

NPS

01 CIB Centraal Invorderings Bureau
02 ING Groep
03 ARAG
04 ABN AMRO
05 Intrum Nederland
06 Atradius
07 Deutsche Bank
08 Cannock Chase Public
09 Graydon
10 Coface
11 Flanderijn
12 Euler Hermes
13 DAS
14 Bos Incasso
15 Plaggemars Incasso
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Top 10  
01 Visser & Visser

02 DRV Accountants & Adviseurs

03 mth accountants & adviseurs

04 Adbeco

05 KPMG Meijburg&Co

06 ABAB

07 Deloitte

08 BDO

09 de Jong & Laan

10 Alfa Accountants & Adviseurs 

Runner-up

01 Baker McKenzie
02 Loyens & Loeff
03 KroeseWevers
04 Van Oers Accountancy & Advies
05 Houthoff
06 Crowe Foederer
07 EY
08 Van Doorne
09 Flynth
10 PwC
11 WVDB
12 Grant Thornton
13 Koenen en Co
14 Baker Tilly
15 CROP
16 Stibbe
17 Mazars
18 Accon avm

NPS

01 DRV Accountants & Adviseurs
02 Visser & Visser
03 Deloitte
04 Adbeco
05 mth accountants & adviseurs
06 KPMG Meijburg&Co
07 BDO

Fiscaal advies FA

Belastingadviseurs hebben  
een drukke tijd door de vele 
steunmaatregelen, waaronder 
belastinguitstel. 

Heel conjunctuurgevoelig zijn fiscalisten 
niet, en tijdens de coronacrisis bleven 
vooral in de bovenkant van de markt de 
minder complexe M&A-deals een tijdlang 
achterwege. Maar ook die dip ligt alweer 
achter ons. De onderliggende trends zijn 
intussen gebleven: digitalisering en 
automatisering van processen. De 
hoeveelheid gestandaardiseerd werk 
voor de belastingadviseurs neemt af en 
de nadruk komt op adviezen te liggen. 
Nieuwe technologieën maken het steeds 
gemakkelijker om grote hoeveelheden 
data te ontsluiten en te analyseren. Tax 
technology lijkt het sleutelwoord voor de 
komende jaren. Het Register 
Belastingadviseurs (RB) en zijn leden 
hebben inmiddels een voorstel voor 
meer wettelijke regulering gericht aan de 
staatssecretaris van Financiën, met als 
doel misstanden in de beroepsgroep te 
bestrijden. 

van de fiscalisten  
maakt zich vooral  

zorgen over het bijblijven 
op ICT-gebied

Bron: Werken in de  
Fiscaliteit 2018-2019

12% 
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Top 10  
01  TVM

02 Klaverblad Verzekeringen

03 ARAG

04 Interpolis (Rabobank)

05 Univé

06 ING

07 ABN AMRO

08 a.s.r.

09 Centraal Beheer

10 Zilveren Kruis 

 
Runner-up

01 Nationale-Nederlanden
02 Aegon
03 CZ Groep
04 Europeesche Verzekeringen
05 Zwitserleven
06 Allianz Nederland Groep
07 Unigarant
08 Aon
09 OHRA
10 Reaal
11 VGZ
12 ONVZ
13 DAS
14 InShared
15 Achmea
16 Menzis
17 Loyalis
18 Allianz Direct (vh AllSecur)

NPS

01 TVM
02 Klaverblad Verzekeringen
03 Interpolis (Rabobank)
04 ING
05 ARAG
06 Centraal Beheer
07 ABN AMRO

Grant Thornton	 ★★★

Flynth	 ★★★

Stibbe	 ★★★

Accon avm	 ★★★

Mazars	 ★★★

CROP		 ★★★

Verzekeringen VE

Nederlandse verzekeraars kunnen 
tegen een stootje, maar de 
coronaperiode zorgt tot nu toe 
voor een turbulente tijd. 

De kosten voor zorg lopen fors op,  
maar ook de uitkeringen voor verzuim 
en arbeidsongeschiktheid kennen  
een corona-effect. De gunstige 
aandelen markten bieden daaraan  
wat tegenwicht. De branche zou 
moeten doorpakken door in te zetten 
op technologie als data-analyse om 
fraude sneller op te sporen en een 
digitaal platform dat zowel op mobiele 
devices als 'vast' internet zelfservice  
en directe distributie ondersteunt. 
Contact op afstand is immers meer  
dan voorheen bijna de norm. 

41%
van de  6434  in 2020 
gestolen auto’s werd 

teruggevonden
bron: Landelijk Informatiecentrum 

Voertuigcriminaliteit 

Fi
na

nc
ië

le
 d

ie
ns

tv
er

le
ni

ng

RESULTATEN



70

M
T1

0
0

0
 2

0
21

Productleiderschap

Klaverblad Verzekeringen	 ★★★★

TVM	 	 ★★★★

ARAG		 ★★★★

a.s.r.	 	 ★★★★

Interpolis (Rabobank)	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

ING	 	 ★★★★

Univé	 ★★★★

Centraal Beheer	 ★★★★

Nationale-Nederlanden	 ★★★★

CZ Groep	 ★★★★

Europeesche Verzekeringen	 ★★★★

Zilveren Kruis	 ★★★★

Aegon	 ★★★★

Loyalis	 ★★★★

Zwitserleven	 ★★★

Allianz Nederland Groep	 ★★★

Aon	 	 ★★★

OHRA	 ★★★

VGZ	 	 ★★★

DAS	 	 ★★★

ONVZ	 ★★★

Unigarant	 ★★★

Menzis	 ★★★

InShared	 ★★★

Achmea	 ★★★

Reaal		 ★★★

Allianz Direct (vh AllSecur)	 ★★★

Excellente uitvoering

TVM	 	 ★★★★

Klaverblad Verzekeringen	 ★★★★

Interpolis (Rabobank)	 ★★★★

ING	 	 ★★★★

Univé	 ★★★★

a.s.r.	 	 ★★★★

Centraal Beheer	 ★★★★

ARAG		 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

Nationale-Nederlanden	 ★★★★

Zilveren Kruis	 ★★★★

Aegon	 ★★★★

CZ Groep	 ★★★★

Zwitserleven	 ★★★★

ONVZ	 ★★★

Europeesche Verzekeringen	 ★★★

Allianz Nederland Groep	 ★★★

OHRA	 ★★★

Aon	 	 ★★★

Unigarant	 ★★★

Menzis	 ★★★

Achmea	 ★★★

08 Nationale-Nederlanden
09 Univé
10 Zilveren Kruis
11 a.s.r.
12 Zwitserleven
13 Aegon
14 CZ Groep
15 Europeesche Verzekeringen
16 Unigarant
17 OHRA
18 Aon
19 Allianz Nederland Groep
20 Reaal
21 VGZ
22 DAS
23 Achmea
24 InShared
25 Menzis
26 ONVZ
27 Loyalis
28 Allianz Direct (vh AllSecur)

Klantgerichtheid

TVM	 	 ★★★★★

ARAG		 ★★★★

Klaverblad Verzekeringen	 ★★★★

Europeesche Verzekeringen	 ★★★★

Univé	 ★★★★

Zilveren Kruis	 ★★★★

a.s.r.	 	 ★★★★

ABN AMRO	 ★★★★

Centraal Beheer	 ★★★★

Interpolis (Rabobank)	 ★★★★

CZ Groep	 ★★★★

ING	 	 ★★★★

Aegon	 ★★★★

Zwitserleven	 ★★★★

Nationale-Nederlanden	 ★★★★

Unigarant	 ★★★★

Allianz Nederland Groep	 ★★★★

Aon	 	 ★★★★

InShared	 ★★★

Allianz Direct (vh AllSecur)	 ★★★

Reaal		 ★★★

ONVZ	 ★★★

OHRA	 ★★★

VGZ	 	 ★★★

DAS	 	 ★★★

Menzis	 ★★★

Achmea	 ★★★

Loyalis	 ★★★Fi
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voor alle gebruikers: de bijtelling voor 
EV’s gaat - ondanks de groene lobby van 
de sector - op 1 januari naar 16 procent. 
Intussen zijn grote leasebedrijven al lang 
niet meer alleen aanbieder van 
vierwielige mobiliteit. E-bikes, 
deelconcepten en samenwerking met 
aanbieders van andere vormen van 
vervoer: de meeste spelers zijn van alle 
markten thuis om de juiste mobiliteitsmix 
te kunnen bieden aan de werknemer die 
niet meer elke dag in de auto stapt. 
Veelbelovend lijkt wat dat betreft het 
fenomeen MaaS: Mobility as a Service, de 
apps waarmee gebruikers op elk moment 
kunnen kiezen voor het vervoer dat hen 
het beste past.    

Top 10  
01 Alphabet

02 Volkswagen Pon Financial Services

03 AA Lease

04 LeasePlan Nederland

05 Athlon

06  Mercedes-Benz Financial Services 

Nederland

07 Dutchlease

08 ALD Automotive

09 AutoLeaseCenter

10 Van Mossel 

VGZ	 	 ★★★

Reaal		 ★★★

DAS	 	 ★★★

InShared	 ★★★

Allianz Direct (vh AllSecur)	 ★★★

Loyalis	 ★★★

Zakelijke  
mobiliteit CL

De zakelijke leasemarkt is dé 
aanjager van groene mobiliteit. 
Jammer dat corona de rem zette 
op de groei van de branche. 

Die groei komt overigens vooral uit 
private lease, dat met dubbele cijfers 
blijft doorgroeien. Het zakelijke segment 
stond al langer onder druk, maar kromp 
in 2020 voor het eerst sinds tijden, met 
ruim 2 procent. 
Meer dan ooit staat de markt voor 
zakelijke mobiliteit in het teken van 
elektrisch aangedreven modellen. Bij 
personenwagens was dat al langer het 
geval, maar een steeds breder aanbod 
aan bestelwagens en lichte trucks brengt 
ook daar de vraag goed op gang. Helaas 
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CO2 uitstoot per jaar van 
nieuw ingezette leaseauto's

2016 2017 2018 2019 2020

101 95108
83109
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PSA Finance	 ★★★★

DFM	 	 ★★★★

Friesland Lease	 ★★★★

HK Autolease	 ★★★★

Activa Lease	 ★★★★

Multilease	 ★★★★

LeasePlan Nederland	 ★★★★

MKB Lease	 ★★★★

Terberg Leasing	 ★★★

Arval 	 ★★★

Productleiderschap

LeasePlan Nederland	 ★★★★

Athlon	 ★★★★

AA Lease	 ★★★★

Volkswagen Pon Financial Services	 ★★★★

Van Mossel	 ★★★★

Alphabet	 ★★★★

AutoLeaseCenter	 ★★★★

Dutchlease	 ★★★★

DFM	 	 ★★★★

ALD Automotive	 ★★★★

Mercedes-Benz Financial  
Services Nederland	 ★★★★

Total Car Lease	 ★★★★

PSA Finance	 ★★★★

HK Autolease	 ★★★★

Runner-up

01 DFM
02 Total Car Lease
03 PSA Finance
04 Alcredis Finance
05 DirectLease
06 Friesland Lease
07 Terberg Leasing
08 HK Autolease
09 Activa Lease
10 Arval
11 MKB Lease
12 Multilease

NPS

01  Alphabet
02  Mercedes-Benz Financial Services 

Nederland
03 ALD Automotive
04 AA Lease
05 Athlon
06 LeasePlan Nederland
07 Volkswagen Pon Financial Services
08 DFM
09 Dutchlease
10 AutoLeaseCenter
11 Van Mossel
12 Arval
13 Total Car Lease
14 Friesland Lease
15 DirectLease
16 PSA Finance
17 Terberg Leasing
18 HK Autolease
19 Alcredis Finance
20 MKB Lease
21 Activa Lease
22 Multilease

Klantgerichtheid

Mercedes-Benz Financial  
Services Nederland	 ★★★★

Volkswagen Pon Financial Services	 ★★★★

AA Lease	 ★★★★

Van Mossel	 ★★★★

AutoLeaseCenter	 ★★★★

Total Car Lease	 ★★★★

Dutchlease	 ★★★★

Alcredis Finance	 ★★★★

Athlon	 ★★★★

ALD Automotive	 ★★★★

DirectLease	 ★★★★

Alphabet	 ★★★★

€ 1.752 
miljard

is het totale 
pensioenvermogen  

van Nederland
bron: DNB
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Athlon	 ★★★★

ALD Automotive	 ★★★★

Mercedes-Benz Financial  
Services Nederland	 ★★★★

Alcredis Finance	 ★★★★

PSA Finance	 ★★★★

DFM	 	 ★★★★

DirectLease	 ★★★★

Friesland Lease	 ★★★★

Multilease	 ★★★

Arval		 ★★★

HK Autolease	 ★★★

MKB Lease	 ★★★

OVERIGE

Asset management - zakelijk 
vermogensbeheer AM

01 Rabobank
02 ABN AMRO MeesPierson
03 ING Groep
04 BlackRock (Netherlands)
05 Aegon
06 OHV Vermogensbeheer
07 a.s.r.
08 Allianz Nederland Asset Management
09 Van Lanschot
10 TKP Investments

Corporate finance CF

01 Rabobank
02 SNS Bank
03 ABN AMRO
04 Zanders
05 ING Groep
06 Aon
07 Credit Suisse
08 Baker Tilly
09 KPMG
10 Deloitte

Runner-up

11 PwC
12 EY
13 BDO
14 Lazard
15 Deutsche Bank

Friesland Lease	 ★★★★

DirectLease	 ★★★

Alcredis Finance	 ★★★

Terberg Leasing	 ★★★

MKB Lease	 ★★★

Activa Lease	 ★★★

Multilease	 ★★★

Arval	★★★

 
Excellente uitvoering

Dutchlease	 ★★★★

Alphabet	 ★★★★

Volkswagen Pon Financial Services	 ★★★★

LeasePlan Nederland	 ★★★★

AutoLeaseCenter	 ★★★★

Total Car Lease	 ★★★★

Terberg Leasing	 ★★★★

Activa Lease	 ★★★★

AA Lease	 ★★★★

Van Mossel	 ★★★★

Vloot
leasemaatschappijen  

naar omvang wagenpark

1 LeasePlan Nederland
2  Volkswagen Pon  

Fin. Services
3 Athlon Car Lease
4 Int. Car Lease Holding 
5 Alphabet
6 ALD Automotive
7  Mercedes-Benz  

Fin. Services
8 Renault Finance
9 Hiltermann Lease
10 Arval
Bron: Aumacon
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onder de  
aandacht
van startups, scaleups  
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Runner-up

01 APG
02 Avéro Achmea
03 Allianz Nederland Groep
04 ABP
05 De Amersfoortse
06 Robeco
07 a.s.r.

Private banking - 
wealthmanagement PB

01 Rabobank Private Banking
02 ING Private Banking
03 ABN AMRO MeesPierson
04 Triodos Bank
05 Finsens Investment Consultancy
06 Deutsche Bank Wealth Management
07 Van Lanschot
08 Persist Global Wealth Management

Private equity PE

01 Capital A
02 ING Ventures
03 Accel
04 NPM Capital

Risk management RM

01 ING Groep
02 ABN AMRO
03 KPMG
04 Rabobank
05 Aon
06 Deutsche Bank
07 PwC

Equipment lease EL

01 ING Lease
02 ABN AMRO
03 Rabobank
04 BNP Paribas
05 Xerox Financial Services
06 SG Equipment Finance Benelux
07 Scania Finance Nederland
08 MAN Financial Services
09 IBM Global Financing
10 DLL

Runner-up

01 Econocom
02 abcfinance

Financiering FI

01 ING Groep
02 Rabobank
03 ABN AMRO
04 Triodos Bank
05 Credit Europe Bank
06 SNS Bank
07 Knab Crowdfunding
08 BNP Paribas
09 Crédit Agricole
10 NIBC Holding

Runner-up

01 Voordegroei
02 MUFG Bank
03 Handelsbanken
04 DFM

Pensioenen PE

01 ING Groep
02 ABN AMRO
03 Zwitserleven
04 Loyalis
05 PGGM
06 Interpolis (Rabobank)
07 Nationale-Nederlanden
08 OHRA
09 Aegon
10 Brand New Day
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Executive search ES

Het vak van executive search  
is flink veranderd, nu de fysieke 
nabijheid van werknemers en 
jobkandidaten niet meer vanzelf 
spreekt. 

Onderin de markt stonden werving en 
selectie in een aantal branches in 2020 
op een laag pitje, maar het vinden van 
goede kandidaten is snel weer uitdagend 
geworden door de krappe arbeidsmarkt. 
De vraag naar de juiste executives op 
niveau (salaris vanaf ongeveer 125.000 
euro) is nauwelijks afgekoeld tijdens 
corona, een tijd die bij uitstek vroeg om 
het beste leiderschap. Terwijl 
digitalisering en de komst van online 
HR-platformen veel processen efficiënter 
maakt, blijft het in het internationale 
topsegment voor de headhunters toch 
intensief mensenwerk. Al dan niet 
geholpen door LinkedIn en andere tools. 
Eén van de voordelen van nieuwe 
technologie is het toepassen van 
psychometrics: het meten van de 
eigenschappen en vaardigheden van  
de ultieme kandidaten.
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Top 10  
01 Whyz Executive Search

02 The Executive Network

03 Bridgewell

04 Van de Groep & Olsthoorn

05 Financial Assets

06 Sterksen

07 BeljonWesterterp

08 Perca Search

09 Heidrick & Struggles

10 Quaestus Executive Leadership

 
Runner-up

01 Spencer Stuart
02 Solid Professionals
03 Amrop
04 Boyden Executive Search
05 Partners at Work
06 Brederode Consultants
07 Egon Zehnder
08 Page Executive
09 Korn Ferry
10 Top of Minds
11 Mercuri Urval
12 Yacht
13 Boer & Croon
14 De Vroedt & Thierry
15 Lintberg
16 Ebbinge
17 GITP
18 Robert Walters
19 K+V Management Search 

NPS

01 Whyz Executive Search
02 The Executive Network
03 Bridgewell
04 Van de Groep & Olsthoorn
05 Spencer Stuart
06 Sterksen

Zie ook  
Business Stories 

pagina 98

executives met 
boardroompotentieel 

komen elk jaar per sector 
‘op de markt’, aldus het 

boek Bestemming 
Boardroom

270
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Egon Zehnder	 ★★★

Productleiderschap

Whyz Executive Search	 ★★★★★

The Executive Network	 ★★★★

Van de Groep & Olsthoorn	 ★★★★

BeljonWesterterp	 ★★★★

Financial Assets	 ★★★★

Bridgewell	 ★★★★

Quaestus Executive Leadership	 ★★★★

Perca Search	 ★★★★

Boyden Executive Search	 ★★★★

Solid Professionals	 ★★★★

Heidrick & Struggles	 ★★★★

Amrop	 ★★★

Spencer Stuart	 ★★★

Sterksen	 ★★★

Brederode Consultants	 ★★★

Mercuri Urval	 ★★★

Page Executive	 ★★★

GITP 	 ★★★

Partners at Work	 ★★★

Top of Minds	 ★★★

Egon Zehnder	 ★★★

Korn Ferry	 ★★★

Ebbinge	 ★★★

Lintberg	 ★★★

Yacht		 ★★★

De Vroedt & Thierry	 ★★★

Boer & Croon	 ★★★

K+V Management Search	 ★★★

Robert Walters	 ★★★

07 Heidrick & Struggles
08 Financial Assets
09 Perca Search
10 Quaestus Executive Leadership
11 Amrop
12 Partners at Work
13 Solid Professionals
14 Boyden Executive Search
15 Egon Zehnder
16 BeljonWesterterp
17 Yacht
18 Brederode Consultants
19 Page Executive
20 Korn Ferry
21 Top of Minds
22 Mercuri Urval
23 Lintberg
24 De Vroedt & Thierry
25 Boer & Croon
26 GITP
27 Ebbinge
28 Robert Walters
29 K+V Management Search

Klantgerichtheid

Financial Assets	 ★★★★★

Whyz Executive Search	 ★★★★★

Bridgewell	 ★★★★

The Executive Network	 ★★★★

Sterksen	 ★★★★

BeljonWesterterp	 ★★★★

Van de Groep & Olsthoorn	 ★★★★

Heidrick & Struggles	 ★★★★

Perca Search	 ★★★★

Quaestus Executive Leadership	 ★★★★

Solid Professionals	 ★★★★

Amrop	 ★★★★

Boyden Executive Search	 ★★★★

Partners at Work	 ★★★★

Top of Minds	 ★★★★

Boer & Croon	 ★★★★

De Vroedt & Thierry	 ★★★★

Brederode Consultants	 ★★★★

Page Executive	 ★★★★

Yacht		 ★★★★

Lintberg	 ★★★

Korn Ferry	 ★★★

Spencer Stuart	 ★★★

K+V Management Search	 ★★★

Mercuri Urval	 ★★★

GITP	 	 ★★★

Ebbinge	 ★★★

Robert Walters	 ★★★

van de door Bullhorn 
bevraagde executive 

searchers zegt dat 
klanten niet vragen 

om shortlists met 
diverse kandidaten

33%

RESULTATEN
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HR-advies HA

De top 3 op de HR-agenda is 
vrijwel ongewijzigd gebleven: 
talentmanagement, werving & 
selectie en verzuim zijn de 
topprioriteiten.

Uit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van 
Berenschot onder HR-professionals blijkt 
dat corona geen grote verschuivingen 
heeft teweeggebracht voor hun vak. 
Scholing, ontwikkeling, inzetbaarheid en 
talentontwikkeling krijgen nog steeds de 
meeste aandacht. Wel is de krapte op de 
arbeidsmarkt weer goed voelbaar, vooral 
in de collectieve sector en 
kennisintensieve dienstverlening is het 
lastig om voldoende geschikt talent te 
vinden. Daarnaast hebben de 
HR-activiteiten van sommige organisaties 
de afgelopen periode het karakter van 
crisis management gekregen, waarbij niet-
essentiële projecten on hold werden 
gezet. 

Great resignation
Een bijzonder effect van deze 
coronatijden lijkt verder dat werknemers 
nadrukkelijker om zich heen kijken. Het 
thuiswerken zorgde blijkbaar voor 
reflectie op het eigen werk en in 
hoeverre dat aansluit bij de persoonlijke 
drijfveren. Een Great Resignation zoals in 
de VS plaatsvindt, blijft Nederland 
gelukkig bespaard. Maar het antwoord op 
dit fenomeen, net als op de krappe 
arbeidsmarkt, is toch weer die grote 
aandacht voor de ontwikkeling van het 
talent zelf, en een cultuur waarin mensen 
zichzelf kunnen ontwikkelen en het 
gevoel dat ze bijdragen aan iets moois. 
 

Excellente uitvoering

Whyz Executive Search	 ★★★★★

The Executive Network	 ★★★★

Van de Groep & Olsthoorn	 ★★★★

Financial Assets	 ★★★★

BeljonWesterterp	 ★★★★

Bridgewell	 ★★★★

Sterksen	 ★★★★

Perca Search	 ★★★★

Spencer Stuart	 ★★★★

Quaestus Executive Leadership	 ★★★★

Amrop	 ★★★

Solid Professionals	 ★★★

Heidrick & Struggles	 ★★★

Egon Zehnder	 ★★★

Boyden Executive Search	 ★★★

Ebbinge	 ★★★

Boer & Croon	 ★★★

Mercuri Urval	 ★★★

Partners at Work	 ★★★

Korn Ferry	 ★★★

Page Executive	 ★★★

Robert Walters	 ★★★

GITP	 	 ★★★

Brederode Consultants	 ★★★

Lintberg	 ★★★

De Vroedt & Thierry	 ★★★

Yacht 	 ★★★

Top of Minds	 ★★★

K+V Management Search	 ★★★
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vacatures  
staan open per  
100 werklozen

bron: CBS

126 
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NPS

01 ADP
02 Unique
03 Willis Towers Watson
04 Visma Raet
05 Leeuwendaal
06 ArboNed
07 Deloitte
08 &samhoud
09 Yacht
10 Aon
11 PwC
12 Randstad HR Solutions
13 Hudson
14 GITP
15 Great Place To Work
16 Mercuri Urval
17 USG Professionals
18 UPD
19 EIFFEL
20 Capgemini
21 Berenschot
22 Human Company
23 Brunel
24 Quintop
25 Driessen
26 CAK
27 EY
28 Mercer
29 YER
30 Korn Ferry
31 Intelligence Group
32 Robert Walters
33 LTP
34 UWV
35 Bright & Company

Top 10  

01 Leeuwendaal

02 ADP

03 Hudson

04 GITP

05 Deloitte

06 Visma Raet

07 Willis Towers Watson

08 Mercuri Urval

09 Yacht

10 Randstad HR Solutions 

Runner-up

01 ArboNed
02 &samhoud
03 Berenschot
04 PwC
05 Great Place To Work
06 Capgemini
07 Unique
08 Human Company
09 USG Professionals
10 CAK
11 Aon
12 Driessen
13 EY
14 UPD
15 Brunel
16 Mercer
17 Quintop
18 Intelligence Group
19 Robert Walters
20 Bright & Company
21 EIFFEL
22 YER
23 LTP
24 Korn Ferry
25 UWV
 

duurt het gemiddelde 
wervingsproces, 

tegenover 60 dagen 
vóór corona
Bron: Recruitment  
Kengetallen 2021

47 dagen
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Driessen	 ★★★★

Mercer	 ★★★★

Hudson	 ★★★★

Mercuri Urval	 ★★★★

Human Company	 ★★★★

Bright & Company	 ★★★★

Unique	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

USG Professionals	 ★★★★

UPD	 	 ★★★★

Intelligence Group	 ★★★

Klantgerichtheid

Hudson	 ★★★★

Leeuwendaal	 ★★★★

Willis Towers Watson	 ★★★★

Mercuri Urval	 ★★★★

Bright & Company	 ★★★★

Human Company	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

&samhoud	 ★★★★

Robert Walters	 ★★★★

ADP	 	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

ArboNed	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

CAK	 	 ★★★★

USG Professionals	 ★★★★

Great Place To Work	 ★★★★

Visma Raet	 ★★★★

Intelligence Group	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

Yacht		 ★★★★

Unique	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

Driessen	 ★★★★

EY	 	 ★★★★

Randstad HR Solutions	 ★★★★

Aon	 	 ★★★★

Mercer	 ★★★★

Quintop	 ★★★★

LTP	 	 ★★★★

YER	 	 ★★★★

UPD	 	 ★★★★

Brunel	 ★★★★

EIFFEL	 ★★★★

Korn Ferry	 ★★★

UWV		 ★★★

Productleiderschap

Leeuwendaal	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

Visma Raet	 ★★★★

ADP	 	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

Randstad HR Solutions	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

Willis Towers Watson	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

Great Place To Work	 ★★★★

ArboNed	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

CAK	 	 ★★★★

&samhoud	 ★★★★

Yacht		 ★★★★

recruitment-professionals 
telt Nederland

kost werving van een 
medewerker gemiddeld

Bron: Recruitment Kengetallen

14.900

 € 3.818
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is dit jaar de gemiddelde 
loonstijging voor 

werknemers in Nederland
Bron: Willis Towers Watson

2,4%
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HR-assessment HR

Na de coronaperiode is het weer 
alle hens aan dek voor de 
aanbieders van HR-assessments, 
en steeds vaker zijn die virtueel. 

Er is namelijk een stortvloed aan nieuwe 
technologieën, waaronder Artificial 
Intelligence (AI) en game based 
assessments, die nu volwassen worden 
en steeds verder doordringen in het 
recruitmentproces. AI wordt momenteel 
vooral gebruikt voor screening en 
assessments, onder meer door het 
analyseren van de gezichts(spier)
bewegingen tijdens videogesprekken. 
Dergelijke preselectietechnologie 
noodzaakt tot extra investeringen in IT, 
maar resulteert uiteindelijk in een 
efficiëntere organisatie en lagere kosten 
voor de HR-experts en hun klanten: een 
kandidaat zal steeds vaker (online) 
assessment hebben doorlopen, voordat 
het eerste contact met een mens van 
vlees en bloed plaatsvindt.

Goede fit 
Intussen blijven werkgevers ervan 
doordrongen dat een goede fit belangrijk 
is om kostbare miskleunen bij de selectie 
van nieuwe werknemers te voorkomen, 
en een goed assessment is daarvoor een 
voorwaarde. 
Met de nieuwste datagedreven 
oplossingen in combinatie met 
menselijke observaties kunnen de 
specialisten zich onderscheiden. Ook aan 
diversiteit en inclusiviteit kan de nieuwe 
technologie een bijdrage leveren - mits 
die wordt gecombineerd met tradionele 
assessments, om bias te voorkomen.

Brunel	 ★★★

Quintop	 ★★★

Aon	 	 ★★★

Robert Walters	 ★★★

Korn Ferry	 ★★★

LTP	 	 ★★★

EIFFEL	 ★★★

UWV		 ★★★

YER	 	 ★★★

Excellente uitvoering

Hudson	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

Capgemini	 ★★★★

Leeuwendaal	 ★★★★

ADP	 	 ★★★★

Yacht 	 ★★★★

Mercuri Urval	 ★★★★

Deloitte	 ★★★★

Randstad HR Solutions	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

Visma Raet	 ★★★★

Human Company	 ★★★★

PwC	 	 ★★★★

Great Place To Work	 ★★★★

USG Professionals	 ★★★★

CAK	 	 ★★★★

&samhoud	 ★★★★

ArboNed	 ★★★★

Unique	 ★★★★

Willis Towers Watson	 ★★★★

Brunel	 ★★★★

Robert Walters	 ★★★

EY	 	 ★★★

Driessen	 ★★★

Aon	 	 ★★★

Intelligence Group	 ★★★

UPD	 	 ★★★

Quintop	 ★★★

Mercer	 ★★★

Bright & Company	 ★★★

YER	 	 ★★★

EIFFEL	 ★★★

LTP	 	 ★★★

UWV		 ★★★

Korn Ferry	 ★★★
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13 Lagerweij
14 ORGA advies
15 Gartner
16 HFMTalentindex
17 eelloo
18 Dijk & Van Emmerik
19 TestGroup
20 AVOP
21 DilemmaAssessments
22 Cubiks
23 Holtrop

Klantgerichtheid

NewHR	 ★★★★★

TestGroup	 ★★★★

Dijk & Van Emmerik	 ★★★★

HRD Groep	 ★★★★

Development Factory	 ★★★★

ORGA advies	 ★★★★

Schouten & Nelissen	 ★★★★

Leeuwendaal	 ★★★★

DilemmaAssessments	 ★★★★

Human Company	 ★★★★

eelloo	 ★★★★

Michael Page	 ★★★★

Lagerweij	 ★★★★

Herfst & Partners	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

Cubiks	 ★★★★

AVOP		 ★★★★

BAPAS	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

Holtrop	 ★★★★

HFMTalentindex	 ★★★★

LTP	 	 ★★★★

Gartner	 ★★★
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bedrijfsopleidingen, 
cursussen en trainingen  

zijn er in Nederland 

91.000

Top 10  
01 Schouten & Nelissen

02 GITP

03 HRD Groep

04 Berenschot

05 NewHR

06 Development Factory

07 Michael Page

08 Human Company

09 Leeuwendaal

10 Herfst & Partners

Runner-up

01 BAPAS
02 TestGroup
03 Lagerweij
04 ORGA advies
05 eelloo
06 AVOP
07 LTP
08 HFMTalentindex
09 Dijk & Van Emmerik
10 Cubiks
11 DilemmaAssessments
12 Gartner
13 Holtrop 

NPS

01 GITP
02 Schouten & Nelissen
03 Berenschot
04 Michael Page
05 Development Factory
06 HRD Groep
07 Leeuwendaal
08 Human Company
09 Herfst & Partners
10 NewHR
11 LTP
12 BAPAS
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Trainingen & 
Opleidingen HR

Onderwijs op afstand is mede 
door corona in opkomst, ten  
koste van contactonderwijs. 

Dankzij de afstandsregels zagen vooral 
de aanbieders van gecombineerde 
(blended) opleidingsvormen nieuwe 
kansen. Vooral bedrijven met een 
kleinere bedrijfsomvang hebben 
intussen de sector verlaten, waardoor 
opleiders met een grotere omvang een 
relatief groter marktaandeel hebben, 
blijkt uit de Marktmonitor Private 
aanbieders van beroepsopleidingen. 
Het zijn met name korte opleidingen 
met een duur van maximaal vijf dagen 
en opleidingen die zich richten op een 
branche- of beroepscertificaat die 
marktaandeel winnen. Uit alles blijkt 
dat er efficiënt en effectief wordt 
opgeleid door private opleiders.  
De mengverhouding van de ‘blend’ 
verschuift daarbij blijvend meer naar 
online. De bureaus die hier rekening 
mee hielden, behaalden al 
kostenvoordelen en trokken meer 
klandizie door op maat gemaakte 
trainingen en door het creëren van 
online leer-communities. Een nieuwe 
trend is onbeperkt leren tegen een  
vast bedrag per maand. Steeds meer 
werkgevers sluiten dit af voor hun 
personeel, dat zo in principe een  
leven lang kan blijven leren.

Productleiderschap

HRD Groep	 ★★★★

AVOP		 ★★★★

Schouten & Nelissen	 ★★★★

BAPAS	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

TestGroup	 ★★★★

Lagerweij	 ★★★★

NewHR	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

Human Company	 ★★★★

Leeuwendaal	 ★★★★

Development Factory	 ★★★★

Michael Page	 ★★★★

LTP	 	 ★★★★

HFMTalentindex	 ★★★

eelloo	 ★★★

ORGA advies	 ★★★

Herfst & Partners	 ★★★

Cubiks	 ★★★

Gartner	 ★★★

DilemmaAssessments	 ★★★

Dijk & Van Emmerik	 ★★★

Holtrop	 ★★★

Excellente uitvoering

Schouten & Nelissen	 ★★★★

Herfst & Partners	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

NewHR	 ★★★★

HFMTalentindex	 ★★★★

TestGroup	 ★★★★

Human Company	 ★★★★

eelloo	 ★★★★

HRD Groep	 ★★★★

Cubiks	 ★★★★

Leeuwendaal	 ★★★★

BAPAS	 ★★★★

Berenschot	 ★★★★

Development Factory	 ★★★★

Michael Page	 ★★★★

LTP	 	 ★★★★

AVOP		 ★★★★

Lagerweij	 ★★★★

DilemmaAssessments	 ★★★

ORGA advies	 ★★★

Dijk & Van Emmerik	 ★★★

Holtrop	 ★★★

Gartner	 ★★★
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NPS

01 Schouten & Nelissen
02 Nyenrode Business Universiteit
03 De Baak
04 Avans
05 NCOI Opleidingen
06 SkillsTown
07 Boertien Vergouwen Overduin
08 Schoevers
09 NTI Zakelijk
10 Sioo
11 ICM
12 Scheidegger
13 LOI
14 Open Universiteit
15 Rotterdam School of Management
16 Taleninstituut Regina Coeli
17 NEVI
18 GITP
19 Van Harte & Lingsma
20 Maastricht University
21 AOG School of Management
22 TSM Business School
23 Markus Verbeek Praehep
24 ISBW
25 Alex van Groningen
26 BSN (Business School Nederland)
27 IMK Opleidingen
28 Bureau Zuidema
29 Horizon Training en advies
30 Goodhabitz
31 IBO Business School
32 Euroforum
33 Comenius
34 YEARTH Academy

Klantgerichtheid

AOG School of Management	 ★★★★

TSM Business School	 ★★★★

Sioo	 	 ★★★★

Schoevers	 ★★★★

SkillsTown	 ★★★★

Boertien Vergouwen Overduin	 ★★★★

NTI Zakelijk	 ★★★★

De Baak	 ★★★★

Nyenrode Business Universiteit	 ★★★★

Markus Verbeek Praehep	 ★★★★

ICM	 	 ★★★★

Schouten & Nelissen	 ★★★★

Van Harte & Lingsma	 ★★★★

Taleninstituut Regina Coeli	 ★★★★

Scheidegger	 ★★★★

IMK Opleidingen	 ★★★★

Top 10  
01 Schouten & Nelissen

02 De Baak

03 Nyenrode Business Universiteit

04 Sioo

05 Boertien Vergouwen Overduin

06 NTI Zakelijk

07 SkillsTown

08 Avans

09 Schoevers

10 Scheidegger

Runner-up

01 NCOI Opleidingen
02 ICM
03 LOI
04 AOG School of Management
05 Open Universiteit
06 Rotterdam School of Management
07 Taleninstituut Regina Coeli
08 TSM Business School
09 GITP
10 Van Harte & Lingsma
11 Markus Verbeek Praehep
12 Maastricht University
13 NEVI
14 BSN (Business School Nederland)
15 Alex van Groningen
16 IMK Opleidingen
17 Bureau Zuidema
18 ISBW
19 Goodhabitz
20 Horizon Training en advies
21 IBO Business School
22 Comenius
23 Euroforum
24 YEARTH AcademyH
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Markus Verbeek Praehep	 ★★★★

Schoevers	 ★★★★

Van Harte & Lingsma	 ★★★★

Maastricht University	 ★★★★

BSN (Business School Nederland)	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

Goodhabitz	 ★★★

NEVI	 	 ★★★

Comenius	 ★★★

ISBW		 ★★★

IMK Opleidingen	 ★★★

Alex van Groningen	 ★★★

Bureau Zuidema	 ★★★

IBO Business School	 ★★★

Horizon Training en advies	 ★★★

YEARTH Academy	 ★★★

Euroforum	 ★★★

Excellente uitvoering

Schouten & Nelissen	 ★★★★

De Baak	 ★★★★

Avans	 ★★★★

Sioo	 	 ★★★★

NTI Zakelijk	 ★★★★

Scheidegger	 ★★★★

Markus Verbeek Praehep	 ★★★★

Nyenrode Business Universiteit	 ★★★★

Boertien Vergouwen Overduin	 ★★★★

GITP	 	 ★★★★

NCOI Opleidingen	 ★★★★

LOI	 	 ★★★★

Van Harte & Lingsma	 ★★★★

AOG School of Management	 ★★★★

ICM	 	 ★★★★

Open Universiteit	 ★★★★

SkillsTown	 ★★★★

Rotterdam School of Management	 ★★★★

Schoevers	 ★★★★

Taleninstituut Regina Coeli	 ★★★★

Maastricht University	 ★★★★

BSN (Business School Nederland)	 ★★★

TSM Business School	 ★★★

Bureau Zuidema	 ★★★

NEVI	 	 ★★★

Alex van Groningen	 ★★★

ISBW 	 ★★★

IMK Opleidingen	 ★★★

IBO Business School	 ★★★

Goodhabitz	 ★★★

YEARTH Academy	 ★★★

Comenius	 ★★★

Euroforum	 ★★★

Horizon Training en advies	 ★★★

GITP 	 ★★★★

Alex van Groningen	 ★★★★

NEVI	 	 ★★★★

Bureau Zuidema	 ★★★★

Avans	 ★★★★

Rotterdam School of Management	 ★★★★

NCOI Opleidingen	 ★★★★

LOI	 	 ★★★★

Goodhabitz	 ★★★★

BSN (Business School Nederland)	 ★★★★

Open Universiteit	 ★★★★

Horizon Training en advies	 ★★★★

Maastricht University	 ★★★★

Euroforum	 ★★★★

Comenius	 ★★★

ISBW		 ★★★

YEARTH Academy	 ★★★

IBO Business School	 ★★★

Productleiderschap

Schouten & Nelissen	 ★★★★

Nyenrode Business Universiteit	 ★★★★

Boertien Vergouwen Overduin	 ★★★★

Sioo	 	 ★★★★

NTI Zakelijk	 ★★★★

De Baak	 ★★★★

NCOI Opleidingen	 ★★★★

LOI	 	 ★★★★

SkillsTown	 ★★★★

Scheidegger	 ★★★★

ICM	 	 ★★★★

TSM Business School	 ★★★★

Avans	 ★★★★

Open Universiteit	 ★★★★

Rotterdam School of Management	 ★★★★

Taleninstituut Regina Coeli	 ★★★★

AOG School of Management	 ★★★★

was de gemiddelde 
beoordeling van 

e-learning modules op 
Springest, tegenover 

8,55 vóór corona

9,27
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Runner-up

01 Olympia
02  AB Groep (w.o. AB Oost, AB Vakwerk,  

AB Werkt)
03 DPA Professionals
04 In Person
05 USG Professionals
06 Maandag
07 Luba
08 Driessen
09 Pay for People
10 Payroll Select
11 OTTO Work Force
12 Actief werkt!

Werving en selectie ES

01 Brainnet
02 Randstad
03 Indeed
04 LinkedIn
05 Manpower
06 Nationale Vacaturebank
07 Adecco
08 Tempo-Team
09 Michael Page
10 USG professionals

Runner-up

01 YoungCapital
02 Unique
03 Werk.nl
04 Monsterboard
05 Brunel
06 YER
07 Robert Half
08 Intermediair.nl
09 Olympia
10 Mercuri Urval
11 K+V Interimmanagement
12 JE Consultancy
13 Leeuwendaal

OVERIGE

Arbodiensten AD

01 ArboNed
02 ArboUnie
03 De Arbodienst
04 NLG Arbo
05 MediWerk
06 HumanCapitalCare Company
07 Zorg van de Zaak
08 UWV
09 CAK
10 Active Health Group

Runner-up

01 Regiopoortwachters.nl

Uitzendbureaus en Detacheerders 
HR

01 Randstad
02 Tempo-Team
03 YoungCapital
04 Unique
05 Manpower
06 Adecco
07 Harvey Nash
08 Start People
09 Timing
10 Brunel

uren aan uitzendwerk 
verwacht het UWV in  
2021, een stijging van  
4,9 procent.  In 2019  

ging het nog om  
1.014 miljoen uren

941 miljoen
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Bertrand Russell

‘The only thing 
that will redeem 
mankind...

 
 ...is 

cooperation’
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Catering CT

De lockdowns en het thuiswerken, 
dat een structureel karakter lijkt te 
krijgen, hebben grote gevolgen 
voor cateraars.   

Dat geldt ook voor de cateraars die 
buiten de kantoormuren actief zijn: 
minder mobiliteit betekent minder 
broodjes en kopjes koffie onderweg. 
Het herstel van de evenementen als 
bron van inkomsten lijkt vooralsnog 
broos, waardoor pas in 2022 herstel 
wordt verwacht voor de totale 
foodservice markt.

Top 10  
01 Van Lier Catering

02 Maison van den Boer

03 Hutten Catering

04 ISS Facility Services

05 Albron

06 Jaarbeurs

07 La Place Catering

08 Beijk Catering

09 RAI Catering

10 SAB Catering

Runner-up

01 Sodexo Nederland
02 Bos&Bos Catering
03 The Colour Kitchen
04 Vineyard Company

05 Appèl
06 Facilicom Group
07 Vermaat Groep
08 Cirfood
09 VITAM
10 Van Leeuwen Catering
11 Eurest Services (Compass Group)

NPS

01 Maison van den Boer
02 ISS Facility Services
03 Van Lier Catering
04 Jaarbeurs
05 Beijk Catering
06 Hutten Catering
07 Bos&Bos Catering
08 RAI Catering
09 Albron
10 Facilicom Group
11 La Place Catering
12 Appèl
13 Cirfood
14 Van Leeuwen Catering
15 SAB Catering
16 Sodexo Nederland
17 VITAM
18 The Colour Kitchen
19 Vermaat Groep
20 Vineyard Company
21 Eurest Services (Compass Group)

Klantgerichtheid

Vineyard Company	 ★★★★★

Van Lier Catering	 ★★★★★

The Colour Kitchen	 ★★★★

Maison van den Boer	 ★★★★

Zie ook  
Business Stories 

pagina 98

krimpt de totale 
foodservice markt in 

2021, verwacht 
Rabobank

27%
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Vineyard Company	 ★★★★

Bos&Bos Catering	 ★★★★

Vermaat Groep	 ★★★★

Appèl	 ★★★

Beijk Catering	 ★★★

VITAM	 ★★★

Eurest Services (Compass Group)	 ★★★

Cirfood	 ★★★

RAI Catering	 ★★★

Facilicom Group	 ★★★

Van Leeuwen Catering	 ★★★

	

Energie EN

De energiesector is vooral in de 
ban van de prijsexplosie die de 
wereldmarkt in zijn greep heeft. 

Te beperkte voorraden, een sterk 
opverende economie en de transitie naar 
duurzamere energie maakten dat de 
inkoopprijzen door het dak gingen. Voor 
de marges van energiebedrijven 
betekent dat weinig goeds, zeker als hun 
inkoopprijs hoger uitvalt dan de 
prijsafspraken in verkoopcontracten kan 
het zelfs misgaan met kleinere 
aanbieders.  Voor de verduurzaming 
biedt de huidige markt dan weer kansen. 
Groene stroom was al rendabel zonder 
subsidies, de klimaatdoelstellingen 
dwingen Nederland om de investeringen 
verder op te voeren. Voor zover de 
huidige infrastructuur en het gebrek aan 
personeel en materialen dat toelaten. 

RAI Catering	 ★★★★

Beijk Catering	 ★★★★

Hutten Catering	 ★★★★

Albron	 ★★★★

Facilicom Group	 ★★★★

ISS Facility Services	 ★★★★

SAB Catering	 ★★★★

Jaarbeurs	 ★★★★

Appèl	 ★★★★

La Place Catering	 ★★★★

Sodexo Nederland	 ★★★★

Eurest Services (Compass Group)	 ★★★★

VITAM	 ★★★★

Vermaat Groep	 ★★★★

Bos&Bos Catering	 ★★★★

Cirfood	 ★★★★

Van Leeuwen Catering	 ★★★

Productleiderschap

Albron	 ★★★★

Hutten Catering	 ★★★★

Sodexo Nederland	 ★★★★

Van Lier Catering	 ★★★★

Jaarbeurs	 ★★★★

La Place Catering	 ★★★★

Vineyard Company	 ★★★★

Maison van den Boer	 ★★★★

ISS Facility Services	 ★★★★

SAB Catering	 ★★★★

The Colour Kitchen	 ★★★★

RAI Catering	 ★★★★

Vermaat Groep	 ★★★★

Beijk Catering	 ★★★★

Eurest Services (Compass Group)	 ★★★

Facilicom Group	 ★★★

Bos&Bos Catering	 ★★★

Appèl	 ★★★

VITAM	 ★★★

Cirfood	 ★★★

Van Leeuwen Catering	 ★★★

Excellente uitvoering

Albron	 ★★★★

Hutten Catering	 ★★★★

Van Lier Catering	 ★★★★

ISS Facility Services	 ★★★★

La Place Catering	 ★★★★

Jaarbeurs	 ★★★★

SAB Catering	 ★★★★

Sodexo Nederland	 ★★★★

Maison van den Boer	 ★★★★

The Colour Kitchen	 ★★★★
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Energiedirect.nl	 ★★★★

Eneco	 ★★★★

DELTA	 ★★★★

Greenchoice	 ★★★★

Oxxio	 ★★★★

NHEC (Noordhollandse Energie  
Coöperatie)	 ★★★

Productleiderschap

Vattenfall	 ★★★★★

Essent	 ★★★★

Eneco	 ★★★★

Engie		 ★★★★

DELTA	 ★★★★

Budget Energie	 ★★★★

NLE 	 ★★★★

Qwint Energie	 ★★★★

Oxxio	 ★★★★

Greenchoice	 ★★★★

Energiedirect.nl	 ★★★★

MAIN Energie	 ★★★★

NHEC (Noordhollandse Energie  
Coöperatie)	 ★★★

Excellente uitvoering

Vattenfall	 ★★★★

Essent	 ★★★★

DELTA	 ★★★★

Eneco	 ★★★★

Budget Energie	 ★★★★

Qwint Energie	 ★★★★

Engie		 ★★★★

Energiedirect.nl	 ★★★★

NLE	 	 ★★★★

Top 10  
01  Vattenfall

02 DELTA

03 Essent

04 Budget Energie

05 Qwint Energie

06 Energiedirect.nl

07 Engie

08 NLE

09 Eneco

10 MAIN Energie

 
Runner-up

01 Greenchoice
02 NHEC (Noordhollandse Energie Coöperatie)
03 Oxxio 

NPS

01 DELTA
02 Energiedirect.nl
03 Budget Energie
04 Essent
05 Vattenfall
06 Qwint Energie
07 MAIN Energie
08 NLE
09 Engie
10 NHEC (Noordhollandse Energie Coöperatie)
11 Eneco
12 Oxxio
13 Greenchoice

Klantgerichtheid

Qwint Energie	 ★★★★

Vattenfall	 ★★★★

MAIN Energie	 ★★★★

Budget Energie	 ★★★★

NLE	 	 ★★★★

Essent	 ★★★★

Engie		 ★★★★M
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aan zonnepanelen 
installeert 

Nederland in 2021 
bron: SolarPower Europe

3,8 
gigawatt
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Top 10  
01 Simon Loos

02 Mainfreight

03 Vos Logistics

04 Jan de Rijk

05 Koopman

06 DSV

07 XPO Logistics

08 Rotra

09 CEVA Logistics

10 Bakker Logistiek

Runner-up

01 Kuehne + Nagel
02 Müller Fresh Foods Logistics
03 DB Schenker

NPS

01 Mainfreight
02 XPO Logistics
03 Vos Logistics
04 DSV
05 Simon Loos
06 Jan de Rijk
07 Rotra
08 Koopman
09 Bakker Logistiek
10 Müller Fresh Foods Logistics
11 Kuehne + Nagel
12 DB Schenker
13 CEVA Logistics

Klantgerichtheid

Simon Loos	 ★★★★★

Vos Logistics	 ★★★★

Koopman	 ★★★★

Jan de Rijk	 ★★★★

Müller Fresh Foods Logistics	 ★★★★

CEVA Logistics	 ★★★★

Mainfreight	 ★★★★

Greenchoice	 ★★★★

NHEC (Noordhollandse Energie  
Coöperatie)	 ★★★

Oxxio	 ★★★

MAIN Energie	 ★★★

Goederenvervoer GV

Transport en logistiek bewezen hun 
cruciale belang voor de 
continuïteit van Nederland tijdens 
de afgelopen periode..  

Ondanks de disruptie in internationale 
logistieke ketens groeide de sector 
zowel in 2020 als in 2021 als geheel, 
met vooral voor de logistiek rond 
e-commerce als motor. Dit levert voor 
pakketvervoerders, maar ook voor 
warehouseactiviteiten van logistieke 
bedrijven in e-fulfilment veel extra 
werk op. Het aantal binnenlands 
vervoerde pakketten steeg maar liefst 
30 procent tot ruim 525 miljoen. Terwijl 
brexit in 2022 in volle omvang zijn 
effect zal krijgen, zet het tekort aan 
vele materialen en de kostenstijgingen 
een rem op de vervoersvraag. M
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nemen de kosten voor 
het wegvervoer toe in 

2022 (exclusief 
brandstof)

bron: TLN

3,5% tot 
5,7%
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Schoonmaak SM

Ook met het min of meer vervallen 
van het thuiswerkadvies was de 
schoonmaakbranche in 2021 nog 
niet uit de zorgen.  

Minder kantoorgebruik kan leiden tot 
prijsdruk bij nieuwe contracten of 
heronderhandeling van bestaande 
afspraken. Desondanks voelt de schoon-
maak het gebrek aan goed personeel 
alweer: de werkloosheid daalde er in 
2021 rap, werkgevers zullen dus nog 
meer moeten investeren in eigen men-
sen om ze te binden. Ook in letterlijke 
zin, waarbij het de vraag is of de hogere 
lonen voldoende kunnen worden door-
berekend in de prijzen. naar verwachting 
zijn gestegen naar 42 procent: online 
wordt dé interface naar de klant. 

Top 10  
01 Hago (Vebego)

02 Succes Schoonmaak

03 Visschedijk (Atalian)

04 MB Schoonmaak

05 HECTAS Facility Services

06 Asito

07 Novon Schoonmaak

08 ISS Facility Services

09 De Klop Facility Groep

10 Dolmans Schoonmaak Diensten

DSV	 	 ★★★★

Rotra		 ★★★★

Bakker Logistiek	 ★★★★

DB Schenker	 ★★★★

Kuehne + Nagel	 ★★★★

XPO Logistics	 ★★★★

Productleiderschap

Simon Loos	 ★★★★

Koopman	 ★★★★

Jan de Rijk	 ★★★★

Vos Logistics	 ★★★★

CEVA Logistics	 ★★★★

Kuehne + Nagel	 ★★★★

Rotra		 ★★★★

Bakker Logistiek	 ★★★★

DB Schenker	 ★★★★

XPO Logistics	 ★★★★

DSV	 	 ★★★★

Mainfreight	 ★★★★

Müller Fresh Foods Logistics	 ★★★★

Excellente uitvoering

Simon Loos	 ★★★★

Koopman	 ★★★★

Jan de Rijk	 ★★★★

DSV	 	 ★★★★
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pakketten werden vorig 
jaar bezorgd door de 
grootste vervoerders,  
een stijging van 35%

Bron: ACM

525 miljoen
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Productleiderschap

Asito		 ★★★★

Hago (Vebego)	 ★★★★

ISS Facility Services	 ★★★★

CSU	 	 ★★★★

Stoffels Bleijenberg	 ★★★★

MB Schoonmaak	 ★★★★

Succes Schoonmaak	 ★★★★

Visschedijk (Atalian)	 ★★★★

Gom (Facilicom Group)	 ★★★★

Dolmans Schoonmaak Diensten	 ★★★★

De Klop Facility Groep	 ★★★

ICS Groep	 ★★★

HECTAS Facility Services	 ★★★

Novon Schoonmaak	 ★★★

Effektief Groep	 ★★★

Excellente uitvoering

Asito		 ★★★★

Stoffels Bleijenberg	 ★★★★

Succes Schoonmaak	 ★★★★

ISS Facility Services	 ★★★★

Hago (Vebego)	 ★★★★

Novon Schoonmaak	 ★★★★

CSU	 	 ★★★★

MB Schoonmaak	 ★★★★

Gom (Facilicom Group)	 ★★★★

ICS Groep	 ★★★★

De Klop Facility Groep	 ★★★★

Dolmans Schoonmaak Diensten	 ★★★★

Visschedijk (Atalian)	 ★★★

HECTAS Facility Services	 ★★★

Effektief Groep	 ★★★

OVERIGE

Advies en beheer 
bedrijfshuisvesting BV

01 Dynamis
02 BNP Paribas
03 Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting
04 COG Makelaars
05 3Stone Real Estate
06 Basis Bedrijfshuisvesting
07 NL Real Estate
08 Cushman & Wakefield
09 Zadelhoff (vh Beheer Brouwershoff)
10 WVO bedrijfshuisvesting

Runner-up

01 MVGM Bedrijfsmakelaars

Runner-up

01 Stoffels Bleijenberg
02 ICS Groep
03 CSU
04 Gom (Facilicom Group)
05 Effektief Groep

NPS

01 Hago (Vebego)
02 Succes Schoonmaak
03 Visschedijk (Atalian)
04 HECTAS Facility Services
05 MB Schoonmaak
06 Novon Schoonmaak
07 Effektief Groep
08 Dolmans Schoonmaak Diensten
09 De Klop Facility Groep
10 Asito
11 ISS Facility Services
12 ICS Groep
13 CSU
14 Gom (Facilicom Group)
15 Stoffels Bleijenberg

Klantgerichtheid

Stoffels Bleijenberg	 ★★★★★

Succes Schoonmaak	 ★★★★

Visschedijk (Atalian)	 ★★★★

Novon Schoonmaak	 ★★★★

Hago (Vebego)	 ★★★★

De Klop Facility Groep	 ★★★★

MB Schoonmaak	 ★★★★

ISS Facility Services	 ★★★★

HECTAS Facility Services	 ★★★★

Dolmans Schoonmaak Diensten	 ★★★★

Asito		 ★★★★

ICS Groep	 ★★★★

Gom (Facilicom Group)	 ★★★★

CSU	 	 ★★★★

Effektief Groep	 ★★★

schoonmaakbedrijven  
telt Nederland

bron: KVK

22.408
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Kantoorinrichting KI

01 Koninklijke Ahrend
02 J.P. van Beek projectinriching
03 INTR (vh Bosgoed)
04 Total Project Service (TPS)
05 GZ OfficeXperience
06 Hovek Projectinrichting
07 Gispen
08 Inside Solutions
09 Hahebo
10 Inofec 

Runner-up

01 G&S Project
02 N&N Partners
03 Ten Dam Projecten
04 Fontaine Projectinrichting
05 B&C Projects
06 Projectservice Zuidwest
07 Mirato Interieurprojecten
08 Sierseman Interieur
09 De Projectinrichter
10 Master Totaalinrichting
11 Boerhof Projectinrichters
12 Prodomo
13 Visser Projecten

Zakelijke mobiliteit ZM

01 NS
02 Carclass
03 Uber
04 Arriva
05 TCA
06 Thalys
07 Schipholtaxi
08 Valys
09 KLM
10 MultiTankcard

Runner-up

01 MKB Brandstof
02 Shell

Beveiliging CT

01 Securitas
02 G4S
03 Stanley Security
04 Trigion
05 Profi-Sec Beveiliging
06 Intergarde
07 NVD Beveiligingen
08 Chubb Fire & Security
09 Ascom
10 Randstad Bewaking en Beveiliging

Runner-up

01 D&B The Facility Group 

Drukkerijen en drukwerkservices DR

01 Veenman
02 Multicopy The Communication Company
03 Office Centre
04 Vistaprint
05 Drukwerkdeal
06 Albelli

Fulfilment FU

01 DHL
02 GLS
03 DPD
04 Paazl
05 PostNL
06 Parcel International

aan inkomsten loopt 
NS tot en met 2024  

mis door corona
Bron: NS

€ 4,7  
miljard



Eenvoudiger CO2 compenseren 
is ook beter voor je bedrijf
Met de CO2 Offset Service van Lenovo kan je de CO2 
uitstoot van je IT producten op het moment van aankoop 
eenvoudig en inzichtelijk compenseren

Consumenten belonen 
duurzame bedrijven

van de consumenten 
zegt dat het 
belangrijk is dat 
merken duurzaam 
en ecologisch 
verantwoord zijn (1.)

77%

1. ”Climate change and corporates: Past the tipping point with customers 
and stockmarkets.” Deutsche Bank Research, 2019

Een stapje hogerop met moderne Windows 10 Pro-apparaten.
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Als Michiel iets níet wil, dan is het op routine varen. 
En langzaam op de uitvoegstrook van zijn carrière 
terechtkomen. Op zijn vijftigste besloot hij daarom 
een andere afslag te nemen. En schreef zich in voor 
de master Managementwetenschappen aan de 
Open Universiteit. ‘Ik heb er mijn nieuwe baan aan 
te danken. Maar het mooiste van alles: ik maakte 
nieuwe vrienden.’

Lees het hele verhaal via ou.nl/michiel #DenkOpen

Ook opnieuw studeren? Vind welke bachelor, 
master of cursus bij jou past op ou.nl. Bij ons 
studeer je in je eigen tempo. Waar en wanneer 
je maar wilt. 

BLIJF
AMBITIEUS

Naam: Michiel Boer (52) 
Studie: Master Managementwetenschappen   
Werkt als: Rijksconsultant ministerie van Algemene Zaken  

Naam: Michiel Boer (52) 
Studie: Master Managementwetenschappen   

‘Ik besloot regie te pakken 
over de volgende twintig jaar 
van mijn carrière’  

Weten wat CIB voor 
uw organisatie kan 
betekenen?
Neem dan contact op met een 
van onze credit management 
specialisten. 

Tel:  010 - 41 45 444
Mail:  advies@cibincasso.nl
Web:  www.cibincasso.nl

Persoonlijk
Een luisterend oor en advies op maat.

Innovatief
Hoogwaardige en slimme software.

Transparant
24/7 inzicht en controle.

Kwaliteit
Excellente uitvoering.

Tegendraads
Verder gaan in creatieve oplossingen.

...wordt per maandag 10 januari 2022:

Uw partner in credit 
management.
B�  Centraal Invorderings Bureau (CIB) stellen 
w�  alles in het werk om uw klanten gemakkel� k 
en snel te laten betalen, met een sterke focus 
op een goede klantervaring. 

Advertentie_CIB_10-2021-MT1000.indd   1Advertentie_CIB_10-2021-MT1000.indd   1 10-11-2021   12:51:4410-11-2021   12:51:44



Als Michiel iets níet wil, dan is het op routine varen. 
En langzaam op de uitvoegstrook van zijn carrière 
terechtkomen. Op zijn vijftigste besloot hij daarom 
een andere afslag te nemen. En schreef zich in voor 
de master Managementwetenschappen aan de 
Open Universiteit. ‘Ik heb er mijn nieuwe baan aan 
te danken. Maar het mooiste van alles: ik maakte 
nieuwe vrienden.’

Lees het hele verhaal via ou.nl/michiel #DenkOpen

Ook opnieuw studeren? Vind welke bachelor, 
master of cursus bij jou past op ou.nl. Bij ons 
studeer je in je eigen tempo. Waar en wanneer 
je maar wilt. 

BLIJF
AMBITIEUS

Naam: Michiel Boer (52) 
Studie: Master Managementwetenschappen   
Werkt als: Rijksconsultant ministerie van Algemene Zaken  

Naam: Michiel Boer (52) 
Studie: Master Managementwetenschappen   

‘Ik besloot regie te pakken 
over de volgende twintig jaar 
van mijn carrière’  

Weten wat CIB voor 
uw organisatie kan 
betekenen?
Neem dan contact op met een 
van onze credit management 
specialisten. 

Tel:  010 - 41 45 444
Mail:  advies@cibincasso.nl
Web:  www.cibincasso.nl

Persoonlijk
Een luisterend oor en advies op maat.

Innovatief
Hoogwaardige en slimme software.

Transparant
24/7 inzicht en controle.

Kwaliteit
Excellente uitvoering.

Tegendraads
Verder gaan in creatieve oplossingen.

...wordt per maandag 10 januari 2022:

Uw partner in credit 
management.
B�  Centraal Invorderings Bureau (CIB) stellen 
w�  alles in het werk om uw klanten gemakkel� k 
en snel te laten betalen, met een sterke focus 
op een goede klantervaring. 

Advertentie_CIB_10-2021-MT1000.indd   1Advertentie_CIB_10-2021-MT1000.indd   1 10-11-2021   12:51:4410-11-2021   12:51:44



Business Stories
Index van de sectie advertorials, companytorials en thematorials

Abovo Maxlead   100

ARAG   103

Albron   104

Crossminds   107

Aon   108

Currence   111

Centraal Invorderings Bureau  

(CIB)   112

DELTA Energie   115

iO   116

effectgroep*   119

ISS Facility Services   120

GXO   123

Koninklijke KPN N.V.   124

Lenovo   127

LeasePlan   128

Maison van den Boer   131

MTH Accountants & Adviseurs en 

DRV Accountants & Adviseurs   132

Mobilee   135

NewHR   136

NetApp   139

Sales Improvement Group   140

Ordina   143

T-Systems   144

STROOM   147

Whyz Executive Search   148

TwynstraGudde   151

Visser & Visser   152

Willis Towers Watson   153

Boertien Vergouwen Overduin   154

Cegeka   154

Credit Europe Bank   155

De Klop Facility Group   155

Development Factory   156

Fabrique   156

Global Knowledge   157

Partners at Work   157

Pivoton Software B.V.   158

M
T10

0
0

 20
21

99

MT1000-2021.indd   99MT1000-2021.indd   99 18-11-21   11:3518-11-21   11:35

M
T1

0
0

0
 2

0
21

98

MT1000-2021.indd   98MT1000-2021.indd   98 18-11-21   11:4718-11-21   11:47



Business Stories
Index van de sectie advertorials, companytorials en thematorials

Abovo Maxlead   100

ARAG   103

Albron   104

Crossminds   107

Aon   108

Currence   111

Centraal Invorderings Bureau  

(CIB)   112

DELTA Energie   115

iO   116

effectgroep*   119

ISS Facility Services   120

GXO   123

Koninklijke KPN N.V.   124

Lenovo   127

LeasePlan   128

Maison van den Boer   131

MTH Accountants & Adviseurs en 

DRV Accountants & Adviseurs   132

Mobilee   135

NewHR   136

NetApp   139

Sales Improvement Group   140

Ordina   143

T-Systems   144

STROOM   147

Whyz Executive Search   148

TwynstraGudde   151

Visser & Visser   152

Willis Towers Watson   153

Boertien Vergouwen Overduin   154

Cegeka   154

Credit Europe Bank   155

De Klop Facility Group   155

Development Factory   156

Fabrique   156

Global Knowledge   157

Partners at Work   157

Pivoton Software B.V.   158

M
T10

0
0

 20
21

99

MT1000-2021.indd   99MT1000-2021.indd   99 18-11-21   11:3518-11-21   11:35



B

                                                                                                                              Ieder merk wil 

dat investeringen in marketing en media tot gewenste resultaten leiden. De juiste 

consument op het juiste moment aanspreken. Om dat te organiseren kan en 

moet een bedrijf veel zelf kunnen, maar de relatie met een bureau moet dat nog 

effectiever en efficiënter maken. 

B ij Nederlands grootste onafhankelijke marketing- 
en mediabureau Abovo Maxlead krijg je geen 
jaknikkers aan tafel. Willem-Albert Bol, CEO 

Abovo Maxlead, zag het in zijn carrière vaak gebeuren, 
zowel aan klant- als bureauzijde: adviseurs die bevestigen 
wat een klant zelf al heeft verzonnen. “Dat lijkt in eerste 
instantie prettig, maar dit levert uiteindelijk te weinig 
resultaat op. Onze klanten vragen helemaal niet om 
volgzaamheid, maar om een kritisch en kundig adviseur. 
Alleen zo bouw je samen daadkrachtig aan groei. We 
willen dat onze klanten winnen. Daarom zijn kernwaar-
den als ondernemend, lef, kritisch en lol verankerd in 
onze organisatie. Dat werkt voor onze collega’s en dat 
voelen onze klanten net zozeer.”
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ij Nederlands grootste onafhankelijke marketing- 

zowel aan klant- als bureauzijde: adviseurs die bevestigen 

volgzaamheid, maar om een kritisch en kundig adviseur. 

Concurreren
Abovo Maxlead is gevestigd in Hoorn en Oegstgeest en 
telt 230 medewerkers. Het is sinds de oprichting in 1999 
een eigenzinnig bureau gebleken. “Wij hebben alle fasen 
doorlopen”, aldus Willem-Albert, “en toch altijd een 
stijgende lijn kunnen laten zien.” Met de overname van 
marketing performance specialist agency Maxlead in 
2019 zette de organisatie een grote stap in haar ontwik-
keling. Het behoort nu echt tot de top van marketing- en 
mediabureaus, waarmee grotere en complexe klanten nog 
beter bediend kunnen worden. “De cultuur in onze beide 
organisaties is heel anders, maar wij blijken toch heel 
complementair. We delen namelijk beide dezelfde 
mentaliteit. En die wordt herkend door onze klanten. 

ABOVO MAXLEAD   Willem-Albert Bol
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We houden altijd focus op groei. We werken 
daarom het liefst voor de uitdagers in de 
markt in plaats van voor de vastgeroeste 
marktleiders.”

Eigenzinnig
De onafhankelijke status geeft Abovo Maxlead 
veel slagkracht. “De markt is zeer dynamisch, 
dus snel kunnen schakelen is essentieel. Grote 
internationale bureaugroepen lukt dat niet. 
Die urgentie vind je terug bij onze mensen, 
maar net zo goed bij onze klanten. Onze 
eigenzinnigheid heeft er altijd in gezeten. 
Net even iets anders doen dan de rest van de 
markt. Beetje stout zijn. Wij kiezen ervoor 
om een breed spectrum aan mediaspecialis-
men in huis te hebben. Wij geloven namelijk 
niet dat succes uit silo’s komt. En we kennen 
daarbij geen gedwongen winkelnering. Wil 
een klant een deel afnemen en een ander 
deel zelf doen of elders uitbesteden? Prima!”

Kruisbestuiving
Abovo Maxlead bedient een zeer breed 
palet aan klanten, van de Postcodeloterij tot 
Livera en van Marktplaats tot Corendon. 
Organisaties van alle formaten die ook zeer 
wisselende wensen hebben, variërend van 
mediacampagnes tot always-on perfor-
mancemarketing. “Die spreiding in klanten 
en werk is een bewuste keuze. Wij leren van 
al onze klanten en daarnaast is onderlinge 
kruisbestuiving relevant. Het is mooi om 
te zien dat sommige kleine klanten uit het 
verleden nu onze grote klanten zijn. Zo 

WILLEM -ALBERT BOL : 

‘Bedrijven willen 
winnen en zoeken 

daarbij een kritische 
en onafhankelijke 

adviseur’

begonnen wij voor Basic-Fit te werken toen 
ze een paar vestigingen hadden. Nu hebben 
ze duizend sportscholen in Europa en zijn ze 
nog steeds klant. Het is oprecht een genoegen 
om organisaties in al hun verschillende fasen 
te helpen.”

Beste spel
Data en technologie zijn anno nu het funda-
ment van alle marketing- en mediaplannen. 
Uit diverse bronnen, zoals de website van 
de klant, hun apps, hun socialmediakanalen 
en gedrag naar aanleiding van hun betaalde 
mediacampagnes, moeten de juiste conse-
quenties worden getrokken. Klanten bij wie 
Willem-Albert aanschuift zijn terecht kritisch 
in hun keuzes: “Wij gaan geen geld meer 
uitgeven gebaseerd op buikgevoel. Laten we 
eerst bewijslast opbouwen.”

Veel klanten hebben inmiddels zelf ook 
deskundigen op bijvoorbeeld SEO, SEA en 
online media in huis. Bij Abovo Maxlead 
juichen ze deze trend alleen maar toe. “Hoe 
meer kennis en kunde aan klantzijde, des 
te beter het eindresultaat. Want alleen zo 
kunnen wij samen het beste spel spelen om 
de schaarse aandacht van de consument te 
winnen.”

Combineren
Bij Abovo Maxlead geloven ze in het en-en-
principe. Wat al jaren goed werkt gecombi-
neerd met trends: “Ontwikkelingen worden 
vaak op korte termijn overschat en op lange 
termijn onderschat. Natuurlijk kijken wij naar 
wat er in digitaal allemaal opkomt, maar dit 
betekent niet dat de oude marketingwetten 
niet meer gelden. Dat geldt ook voor media. 
Veel oude vaste waarden doen hun werk 
nog steeds heel goed. Bijvoorbeeld tv heeft 
aantoonbaar impact, terwijl anno nu iedereen 
de smartphone bij de hand heeft.” 

De hele klantreis doet ertoe. “Zeker bij 
performancemarketing speelt digitaal een 
grote rol. Maar laten we beseffen dat een 
consument niet in één keer overtuigd is. Dat 
we dus vooral kijken naar een brede mix en 
daarin samen de beste keuzes maken.”  
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WILLEM -ALBERT BOL : 

‘Bedrijven willen 
winnen en zoeken 

daarbij een kritische 
en onafhankelijke 

adviseur’
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nog steeds heel goed. Bijvoorbeeld tv heeft 
aantoonbaar impact, terwijl anno nu iedereen 
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nze juristen zijn intrinsiek 
geïnteresseerd in het helpen 
van mensen”, zegt Carola 

Wijkamp-Hermsen, directeur Commercie, 
Marketing en Verzekeringen van ARAG. Het 
van oorsprong Duitse familiebedrijf maakt in 
Nederland sinds 1962 het recht toegankelijk, 
ook voor mensen met een kleine beurs. De 
klanttevredenheid is erg hoog. De hulp- 
bereidheid van de juristen, van degenen die 
de telefoon beantwoorden in het Service 
Center tot degenen die zaken inhoudelijk 
behandelen, is hierbij een belangrijke factor, 
denkt Wijkamp-Hermsen. 

150.000 telefoontjes
Directeur Rechtshulp Pijke Faas beaamt 
dat. “Onze juristen willen klanten optimaal 
helpen.” Zij doen dat zorgvuldig met goed 
inhoudelijk juridisch advies, afgestemd op 
de wensen van de klant. “We spreken door 
wat de verschillende opties zijn en hoe we 

contact houden. Dat is een belangrijke stap 
als iemand zich meldt, vaak met emoties.”

Iedereen met een juridische vraag kan het 
Service Center bellen. Wijkamp-Hermsen: 
“We helpen mensen altijd op weg met een 
eerste advies, ook als ze geen verzekering 
hebben of de juiste dekking missen.” Jaarlijks 
beantwoorden juristen van het Service Center 
zo’n 150.000 telefoontjes, waarbij kwaliteit 
belangrijker is dan gemiddelde gesprekstijd. 
Ook dat draagt bij aan klanttevredenheid. 
“Eerstelijns telefonisch juridisch advies scoort 

een 8,7. Zelfs bellers die we afwijzen geven 
bijna een acht. En we zijn continu bezig om de 
dienstverlening te verbeteren. Zowel digitaal 
als persoonlijk. Zo geven we invulling aan de 
wens van de klant.”

Juridische probleemoplossers
Als vragen tot een zaak leiden, begeleiden 
gespecialiseerde juristen of advocaten 
klanten van a tot z (klanttevredenheid: 8,4). 
De variëteit aan zaken is groot: van letsel 
en verkeersongelukken tot burenruzies en 
digitale aankopen. “Voor elk rechtsgebied 
hebben we experts”, zegt Faas. “We investeren 
heel veel in opleiding om kwaliteit en kennis 
van onze experts op hoog niveau te houden.” 

Naast inhoudelijk sterk is de dienstverlening 
met recht persoonlijk: zo krijgen klanten het 
06-nummer van de jurist of advocaat die hen 
begeleidt. “We noemen ons niet voor niets 
juridische probleemoplossers.”  

ARAG   Pijke Faas en Carola Wijkamp-Hermsen 

“O ‘ We helpen iedereen  
op weg, ook als ze 
geen verzekering 
hebben of de juiste 
dekking missen’

Toegankelijke én 
persoonlijke rechtshulpVolgend jaar is 

ARAG zestig jaar actief op de Nederlandse markt. Het uitgangspunt is exact hetzelfde als  

in het begin: recht toegankelijk maken en iedere klant zorgvuldig én persoonlijk helpen.  

De hoge klanttevredenheid onderstreept dat de verzekeraar hier uitstekend in slaagt.
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sterker uit de crisis                                                                                                                                         De nieuwe werkelijk- 

heid verlaagt de kantoorbezetting. Tegelijk wensen medewerkers een ruimer aanbod 

gezonde producten in het bedrijfsrestaurant. Daarom lanceerde foodservicebedrijf 

Albron innovatieve concepten waarbij mensen zelf afrekenen. “Afgestemd op het 

nieuwste eetgedrag. Via modulaire invullingen helpen we bedrijven met impact maken 

op gezondheid én duurzaamheid.”

A lbron, een van Nederlands grootste foodservice-
bedrijven met 3800 medewerkers, maakt als 
koploper in gezondheid en duurzaamheid zijn 

ambities waar. Algemeen directeur Jan Willem Hilbron: 
“Onze intrinsieke motivatie is groot om Nederland beter 
te laten eten. Zo faciliteren wij bedrijven om bij te dragen 
aan dit grote maatschappelijke doel. We laten hun werk-
nemers duurzamer en gezonder eten zonder keuzes op te 
leggen.” 
Op slimme wijze gidst Albron de bedrijvenmarkt naar 
lekkere, gezonde alternatieven. Hilbron: “Onze nieuwe 
concepten – modulair invulbaar per bedrijf – richten 
zich tevens op gemak voor nieuwe generaties, terwijl 
de cateringkosten voor bedrijven afnemen.” 

Onderscheidende fi losofi e
Bedrijfscatering zit in het hart van dit foodservice-
bedrijf, conceptdenken in de haarvaten van de manier van 
cateren. Binnen de ‘high traffic’-activiteiten richt Albron 

lbron, een van Nederlands grootste foodservice-

te laten eten. Zo faciliteren wij bedrijven om bij te dragen 

nemers duurzamer en gezonder eten zonder keuzes op te 

bedrijf, conceptdenken in de haarvaten van de manier van 

zich op mensen die onderweg zijn. “Behalve de exploitatie 
van Starbucks-vestigingen werken we met sterke merken 
als AH to go, Coffeecompany en Anne&Max. Daarbij 
geldt onze brede filosofie dat we voortdurend herkenbare 
kwaliteit bieden die gezond, duurzaam én betaalbaar is. 
De gasten weten overal precies wat ze kunnen verwachten, 
qua smaak en bestelproces”, vertelt Hilbron. “Friet niet in 
vet, maar in olie gebakken. Biologische aardappelen van 
dichtbij en mayonaise met weinig zout en vet”, zegt de 
directeur die heilig in merken gelooft. 

Jonge generaties, de toekomstige afnemers, eten en 
drinken de hele dag door. Dat is onderdeel van hun 
lifestyle. “Daarbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting met 
onze filosofie. Onze ambitie is om in 2025 250.000 gasten 
per dag (66% groei) gezonder te laten eten. Niet alleen 
onderweg, maar ook in ziekenhuizen, de commerciële 
horeca, tijdens evenementen, op Center Parcs-locaties 
én in de bedrijfscatering.”

ALBRON   Jan Willem Hilbron

MT1000-2021.indd   104MT1000-2021.indd   104 18-11-21   12:0218-11-21   12:02

105

M
T10

0
0

 20
21

MT1000-2021.indd   105MT1000-2021.indd   105 18-11-21   12:0218-11-21   12:02



     Met slimme
                     combinaties 
sterker uit de crisis

104

M
T1

0
0

0
 2

0
21

A

sterker uit de crisis                                                                                                                                         De nieuwe werkelijk- 

heid verlaagt de kantoorbezetting. Tegelijk wensen medewerkers een ruimer aanbod 

gezonde producten in het bedrijfsrestaurant. Daarom lanceerde foodservicebedrijf 

Albron innovatieve concepten waarbij mensen zelf afrekenen. “Afgestemd op het 

nieuwste eetgedrag. Via modulaire invullingen helpen we bedrijven met impact maken 

op gezondheid én duurzaamheid.”

A lbron, een van Nederlands grootste foodservice-
bedrijven met 3800 medewerkers, maakt als 
koploper in gezondheid en duurzaamheid zijn 

ambities waar. Algemeen directeur Jan Willem Hilbron: 
“Onze intrinsieke motivatie is groot om Nederland beter 
te laten eten. Zo faciliteren wij bedrijven om bij te dragen 
aan dit grote maatschappelijke doel. We laten hun werk-
nemers duurzamer en gezonder eten zonder keuzes op te 
leggen.” 
Op slimme wijze gidst Albron de bedrijvenmarkt naar 
lekkere, gezonde alternatieven. Hilbron: “Onze nieuwe 
concepten – modulair invulbaar per bedrijf – richten 
zich tevens op gemak voor nieuwe generaties, terwijl 
de cateringkosten voor bedrijven afnemen.” 

Onderscheidende fi losofi e
Bedrijfscatering zit in het hart van dit foodservice-
bedrijf, conceptdenken in de haarvaten van de manier van 
cateren. Binnen de ‘high traffic’-activiteiten richt Albron 

lbron, een van Nederlands grootste foodservice-

te laten eten. Zo faciliteren wij bedrijven om bij te dragen 

nemers duurzamer en gezonder eten zonder keuzes op te 

bedrijf, conceptdenken in de haarvaten van de manier van 

zich op mensen die onderweg zijn. “Behalve de exploitatie 
van Starbucks-vestigingen werken we met sterke merken 
als AH to go, Coffeecompany en Anne&Max. Daarbij 
geldt onze brede filosofie dat we voortdurend herkenbare 
kwaliteit bieden die gezond, duurzaam én betaalbaar is. 
De gasten weten overal precies wat ze kunnen verwachten, 
qua smaak en bestelproces”, vertelt Hilbron. “Friet niet in 
vet, maar in olie gebakken. Biologische aardappelen van 
dichtbij en mayonaise met weinig zout en vet”, zegt de 
directeur die heilig in merken gelooft. 

Jonge generaties, de toekomstige afnemers, eten en 
drinken de hele dag door. Dat is onderdeel van hun 
lifestyle. “Daarbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting met 
onze filosofie. Onze ambitie is om in 2025 250.000 gasten 
per dag (66% groei) gezonder te laten eten. Niet alleen 
onderweg, maar ook in ziekenhuizen, de commerciële 
horeca, tijdens evenementen, op Center Parcs-locaties 
én in de bedrijfscatering.”

ALBRON   Jan Willem Hilbron

MT1000-2021.indd   104MT1000-2021.indd   104 18-11-21   12:0218-11-21   12:02

105

M
T10

0
0

 20
21

MT1000-2021.indd   105MT1000-2021.indd   105 18-11-21   12:0218-11-21   12:02



Nieuwe cateringconcepten
Inspelen op lagere kantoorbezetting leidde 
tot nieuwe modulaire concepten. Zo 
introduceerde Albron een koelkast die
medewerkers met hun smartphone kunnen 
openen; producten rekenen ze automatisch 
af. Op bemande locaties biedt Albron tevens 
het succesvolle concept AH to go aan. Per 
stuk verpakte producten zijn direct te consu-
meren. Ook hier via snel automatisch betalen. 
“Daar komt geen kassa meer aan te pas. Op 
sommige dagen is bemanning onnodig duur. 
Dit is een goed alternatief met ruimere keuze 
in verse en gezonde producten. Daar komt 
bij dat verse producten nu desgewenst de hele 
dag beschikbaar zijn in plaats van alleen in 
de middagpauze”, motiveert Hilbron. Een 
variant is de Buurtboer. Een bedrijf ontvangt 
’s ochtends kraakverse lunchproducten uit 
de regio. Het accent ligt op gezellig samen 
gezond eten, waarbij werknemers meer 
zelf doen. 

Flexibele conceptinvulling
Albron gaat met de werkgever om tafel en laat 
hem kiezen in welke mate hij duurzaamheid 
en gezondheid belangrijk vindt. “Hij kan als 
het ware de knop harder en zachter zetten”, 
licht Hilbron toe. Bij ABN AMRO heeft 
Albron een volledig vegetarisch restaurant 
opgezet. Samen met Rijkswaterstaat is 
gewerkt aan een goede balans tussen gezonde 
en minder gezonde producten. “We moeten 
daar rekening houden met kantoormede-
werkers, maar ook met mensen die zwaar 

JAN WILLEM HILBRON: 

‘Nieuwe catering-
concepten helpen 

bedrijven impact te 
maken op gezondheid 

en duurzaamheid’

werk verrichten en dus meer energie nodig 
hebben. De verschillende locaties hebben qua 
doelgroep een andere invulling. Maar altijd 
zo gezond en betaalbaar mogelijk.”

Gezonde alternatieven
Het draait om minder zout, vet en suikers in 
de juiste balans. Albron ontwikkelt en test 
eerst in The Green House in Utrecht. Hilbron: 
“Het eetgedrag maken we tevens voor iedere 
werkgever inzichtelijk. Die ziet via ons ont-
wikkelde dashboard dat zijn totale populatie 
steeds gezonder eet.” Alle gezonde producten 
moeten vooral lekker zijn. Daarin schuilt 
volgens Hilbron het geheim. De vleeskroket 
gaat niet uit het aanbod, maar er wordt een 
aantrekkelijk alternatief op basis van oester-
zwammen gekozen. Zo gidst Albron bedrijven 
in de juiste richting. 

Duurzaamheidsconcept
Albron streeft flinke stappen in duurzaam-
heid na. Door schaalgrootte helpt het ook 
toeleveranciers met bijdragen aan duurzaam-
heid. “Zo committeren wij ons bijvoorbeeld 
aan Upfield met een langdurig contract voor 
betaalbare vleesvervangers. Zij kunnen dan 
investeren in nieuwe machines.” Albron 
brengt van al zijn producten de CO2-uitstoot 
in kaart, achterhaalt de herkomst en weet 
precies wat er aan zout, vet, etc. in zit. 

Zo duurzaam mogelijk inkopen luidt het doel. 
“Een hele klus voor onze inkopers, voor wie 
ik enorme waardering heb. Zij moeten niet 
alleen continu rekening houden met inkoop-
prijzen, smaak en consistente kwaliteit, maar 
ook winstgevendheid telt”, zegt Hilbron. Ook 
draagt Albron bij aan minder verspilling. Een 
camera boven de afvalbak van een bedrijfs-
restaurant registreert dagelijks exact wat en 
hoeveel er wordt weggegooid. “Deze innovatie 
leidt tot betere planningen en aanzienlijk 
minder voedselverspilling. Ook hiermee 
lopen we voorop”, besluit Hilbron trots.  
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et was een stormachtige tijd sinds de
fusie van DRV Performance Improvers
en DRV Corporate Finance tot 

Crossminds in januari 2020. De wens be-
stond al langer om deze dienstverlening als 
zelfstandige activiteit meer bekendheid te 
geven, maar toen alle remmen los konden, 
sloeg corona toe. Gek genoeg heeft dat de 
bedrijfsvoering amper beïnvloed, vertelt 
partner Michel van Dijk. “Onze business is 
voor een belangrijk deel gewoon doorgegaan. 
Wij helpen bedrijven om beter te presteren, in 
de breedste zin van het woord. Wij adviseren 
vooral bij strategievraagstukken en de aan- 
en verkoop van bedrijven. Onze eerste vraag 
is meestal: waar wil je heen met je bedrijf? 
Dan moet je sowieso voorbij corona kijken.”

Verandermanagement
Concurrentie die harder groeit, het bedrijfs-
resultaat dat blijft dalen, internationale 
expansie die niet wil lukken; Crossminds krijgt 

alle soorten hulpverzoeken binnen. Van Dijk: 
“Vaak zijn dit symptomen van een bedrijf dat 
niet goed functioneert. Wij zetten een stapje 
terug: wat is je doel? Dan gaan we samen 
bepalen wat de slimste route is. Is er een nieuw 
computersysteem nodig? Dan kijken we eerst 
welke impact dat heeft op de organisatie en de 
interne processen: de efficiënte bedrijfsvoering 
moet immers vooropstaan.”
Strategie en verandermanagement gaan hand 
in hand, aldus Van Dijk. “Aan welke knoppen 
moet je draaien om het bedrijf  mee te 
krijgen? Veel bedrijven kampen met dezelfde 
uitdagingen – die zijn bijna  universeel. We 

zijn in vrijwel alle branches actief, van de 
muziekindustrie tot bouwondernemingen 
en diervoederfabrieken. De stappen om
procesverbeteringen tot stand te brengen, 
zijn op veel plekken gelijk.”

Snel gegroeid
De corporate-financeadviseurs werken vanuit 
twaalf vestigingen in Zuidwest-Nederland, 
met als primaire uitvalsbasis het kantoor pal 
aan de A16, afslag Kralingen, maar de stra-
tegieadviseurs zijn bijna altijd bij de klanten. 
En hoewel die overal zitten, van Goes tot 
Groningen, is Crossminds graag actief in het 
eigen Rotterdam. Van Dijk: “Onze mentaliteit 
past bij die stad: open, eerlijk en direct. Wij 
draaien er niet omheen en dat wordt gewaar-
deerd: we zijn met het nieuwe merk snel 
gegroeid en schuiven al op naar het grotere 
klantsegment. Groei is overigens geen doel op 
zich. Het leukste kantoor van Rotterdam, dat 
willen we wel graag blijven.”  

CROSSMINDS   Michel van Dijk

‘ Je moet weten aan 
welke knoppen je moet 
draaien om het hele 
bedrijf mee te krijgen’

De kortste route naar 
beter presterenFinancieel adviseurs krijgen 

geregeld de vraag om mee te denken over strategie en andere managementkwesties. 

Bij DRV Accountants besloten ze daarom Crossminds op te richten, een adviesbureau in 

corporate finance en performance improvement. “Wij vragen als eerste: waar wil je heen?”
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‘Wij helpen klanten
beter te beslissen’

‘Wij helpen klanten
beter te beslissen’                                                                                                                                        De kantoren waren 

al ingericht op teamwork; nu volgt de verbouwing van de onderneming. “Aon verandert van 

een traditionele verzekeringsmakelaar in een adviesbedrijf dat in teams klanten helpt 

om risico’s te verkleinen. Niet altijd is dat met een verzekering”, zegt CEO Marc van Nuland. 

AA

om risico’s te verkleinen. Niet altijd is dat met een verzekering”, zegt CEO Marc van Nuland. 

on Nederland vaart een nieuwe koers. Van een 
traditionele verzekeringsmakelaar verandert 
de onderneming in rap tempo in een advies-

bedrijf voor risico, pensioen en gezondheid. “Voorheen 
inventariseerden wij risico’s voor klanten en kochten 
daarvoor dekking in bij verzekeringsmaatschappijen. 
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on Nederland vaart een nieuwe koers. Van een on Nederland vaart een nieuwe koers. Van een 
traditionele verzekeringsmakelaar verandert 
de onderneming in rap tempo in een advies-

bedrijf voor risico, pensioen en gezondheid. “Voorheen 
inventariseerden wij risico’s voor klanten en kochten 
daarvoor dekking in bij verzekeringsmaatschappijen. 

De wereld wordt echter complexer en daarmee ook de 
risico’s die bedrijven en particulieren lopen. Wij helpen 
klanten bij het identificeren en beheersbaar maken 
van risico’s. Ik ben trots op onze hoge score in het 
MT1000-onderzoek – klanten waarderen dat”, vertelt 
Aon-CEO Marc van Nuland.

AON   Marc van Nuland

MT1000-2021.indd   108MT1000-2021.indd   108 18-11-21   12:0518-11-21   12:05



A

108

M
T1

0
0

0
 2

0
21

‘Wij helpen klanten
beter te beslissen’

‘Wij helpen klanten
beter te beslissen’                                                                                                                                        De kantoren waren 

al ingericht op teamwork; nu volgt de verbouwing van de onderneming. “Aon verandert van 

een traditionele verzekeringsmakelaar in een adviesbedrijf dat in teams klanten helpt 

om risico’s te verkleinen. Niet altijd is dat met een verzekering”, zegt CEO Marc van Nuland. 
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on Nederland vaart een nieuwe koers. Van een 
traditionele verzekeringsmakelaar verandert 
de onderneming in rap tempo in een advies-

bedrijf voor risico, pensioen en gezondheid. “Voorheen 
inventariseerden wij risico’s voor klanten en kochten 
daarvoor dekking in bij verzekeringsmaatschappijen. 
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inventariseerden wij risico’s voor klanten en kochten 
daarvoor dekking in bij verzekeringsmaatschappijen. 

De wereld wordt echter complexer en daarmee ook de 
risico’s die bedrijven en particulieren lopen. Wij helpen 
klanten bij het identificeren en beheersbaar maken 
van risico’s. Ik ben trots op onze hoge score in het 
MT1000-onderzoek – klanten waarderen dat”, vertelt 
Aon-CEO Marc van Nuland.

AON   Marc van Nuland
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Nieuwe strategie 
Die nieuwe strategie positioneert Aon als onderneming 
die op basis van data klanten helpt bij het nemen van 
betere beslissingen. “Zo denken onze consultants met 
onze klanten mee over hun risicoprofiel. Ieder heeft zijn 
eigen expertise. Bijvoorbeeld de supply chain: een fabriek 

Die nieuwe strategie positioneert Aon als onderneming 

onze klanten mee over hun risicoprofiel. Ieder heeft zijn 
eigen expertise. Bijvoorbeeld de supply chain: een fabriek 

kan uitvallen of, zoals door corona, zijn er plots geen 
containers meer op de plek waar je ze nodig hebt. Of 
ESG-risico’s: is het wel duurzaam en hoe zijn de arbeids-
omstandigheden? Of reputatie: is het wel verstandig 
om zaken te doen met dit land of deze partij?”
Het bewustzijn bij klanten op het terrein van risico-
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management is de laatste tien jaar sterk ge- 
groeid, constateert Van Nuland. “Eerst kijken 
wij naar risicomanagement, alternatieven of 
back-upsystemen. De relatie met onze klanten 
is geïntensiveerd; het is meer een partnership. 
Wij volgen de dynamiek van de klant. Stapt 
die over op een nieuw productiesysteem, kiest 
hij een nieuwe exportbestemming of doet hij 
een grote overname, dan kijken wij wat dat 
betekent voor het risicoprofiel.” Dat doet Aon 
voor internationals, maar ook voor mkb-
bedrijven. “Die hebben onze expertise mogelijk 
nog harder nodig, omdat zij die niet zelf in 
huis hebben.”

Miljoen particuliere klanten
Naast klanten in het bedrijfsleven telt Aon 
inmiddels meer dan een miljoen particuliere 
klanten die een breed pakket aan verzeke-
ringen afnemen, van zorg tot schade en aan-
sprakelijkheid tot pensioen. “Meestal loopt 
dat via een werkgever of een vereniging, 
bijvoorbeeld de camperclub NKC.” Ook 
voor hen trekt Aon alles uit de kast. “Toen 
Marokko in maart 2020 vanwege corona de 
grenzen sloot, trokken daar 84 Nederlandse 
campers rond. Die hebben wij samen met 
de NKC uiteindelijk met kunst- en vliegwerk 
kunnen repatriëren.”
Waar bij het afdekken van risico’s tot nu toe 
vooral een beroep werd gedaan op het kapitaal 
van verzekeraars, zijn er tegenwoordig ook 
andere partijen die met geld kunnen bijsprin-
gen, waarbij Aon bemiddelt. “Bijvoorbeeld in 
de vorm van een obligatielening. Nieuw is het 

MARC VAN NUL AND: 

‘Nieuwe risico’s 
duiken vaak op bij 

nieuwe technologie; 
er is immers nog 

veel onbekend’

gebruik van het intellectuele eigendom als 
onderpand daarvoor. Octrooien, uitvindingen 
en innovaties kunnen dienen als onderpand 
voor leningen, waaruit een start-up zijn 
verdere groei kan financieren. Dat doen wij al 
in de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar in 
Nederland met z’n vele start-ups is dat zeker 
ook kansrijk.”

Intensieve samenwerking
De adviezen aan klanten worden voorbereid 
in zogeheten discovery-meetings, waarin 
experts op uiteenlopend terrein de risico’s 
van een onderneming of een industrietak 
bespreken. “Onlangs zat ik in zo’n meeting, 
waarbij we keken naar de gevolgen van de 
energietransitie voor een klant in de zware 
industrie. In zo’n team zitten tot wel twaalf 
mensen, die zich vooraf voorbereiden op het 
onderwerp. Eerst worden klant, sector en 
risico’s in beeld gebracht en daarna wordt er 
pas aan mogelijke oplossingen gewerkt. Een 
facilitator stuurt waar nodig bij om het beste 
resultaat te krijgen.”
Met de discovery-meetings worden in 
Nederland inmiddels door Aon zo’n vijf- tot 
zeshonderd klanten bediend. Het gaat daarbij 
naast individuele klanten ook om een aantal 
belangrijke sectoren. Daarbij wordt voor een 
complete bedrijfstak een risicoanalyse gemaakt 
die door accountmanagers met ondernemers 
wordt besproken. “Nieuwe risico’s duiken vaak 
op waar nieuwe technologie wordt ingezet; er 
is immers nog veel onbekend. Dan inventari-
seren wij de exposure. Als een bank vervolgens 
de financiering aandurft, wil een verzekeraar 
het wel dekken en kan zo’n sector weer door.”

Aon United
Voor de medewerkers is het een nieuwe 
manier van werken. “Zoals gebruikelijk waren 
onze kantoren opgedeeld in kamers, maar 
al voor de corona-uitbraak hebben we de 
vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Breda 
en Eindhoven omgebouwd naar flexplekken 
en teamruimten. Wij werken niet meer als 
eenlingen, maar met mensen van verschil-
lende disciplines samen om het beste advies 
te leveren aan de klant. Door het intensievere 
samenspel binnenshuis komt er meer 
van onze kennis terecht bij onze klanten. 
‘Aon United’, noemen we dat.”  

DEEL ONLINE
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n 2022 lanceert Currence het ver-
nieuwde iDEAL. Dankzij een nieuwe 
infrastructuur kunnen Currence 

en andere deelnemers makkelijker zelf value 
added services voor iDEAL ontwikkelen en 
aanbieden. Bovendien kunnen webwinkels 
en betaaldienstverleners via de iDEAL-hub 
met API’s makkelijker en sneller aan-
sluiten op iDEAL. Hiermee loopt iDEAL 
vooruit op de snelle veranderingen in smart 
commerce. iDEAL heeft met 1 miljard transac-
ties per jaar een marktaandeel van 70% onder 
Nederlandse kopers en is veruit de grootste 
‘online banking e-payments’-dienst (OBeP)
van Europa.

Currence 2.0
Currence is producteigenaar van iDEAL, iDIN 
(voor digitaal identificeren) en (digitaal) 
Incassomachtigen. “Wij staan al vijftien jaar 
aan de frontlinie van het digitale handels- 
en betalingsverkeer. Om aan te sluiten bij 

de nieuwe ontwikkelingen in e-payments 
vernieuwen we ook de Currence-organisatie, 
met project Currence 2.0”, vertelt CIO 
Eelco Laddé.

“Met de nieuwe infrastructuur en een 
vernieuwde organisatie kunnen we sneller 
en makkelijker zelfstandig innoveren. Alle 
iDEAL-betaalinstructies lopen binnenkort 
via de nieuwe iDEAL-hub waarop wij en onze 
partners flexibel kunnen doorontwikkelen, 
zonder dat aangesloten deelnemers hun 
eigen betaalsystemen moeten aanpassen. 
We kunnen zelfstandig innovatieve diensten 

ontwikkelen die ons aanbod uitbreiden en 
onze propositie aantrekkelijker maken. 
Onze bedrijfscultuur groeit daarin mee.”

Uitdaging
Currence is een slanke fintech-organisatie 
met korte communicatielijnen. “Om onze 
technologische en organisatorische ambities 
waar te maken, willen we het aantal mede-
werkers verdubbelen.” 

Eelco Laddé maakte begin 2021 zelf de over-
stap van ABN AMRO naar Currence: “Vanuit 
mijn jarenlange ervaring op het scheidings-
vlak van betalingsverkeer en innovatie was 
deze overstap een perfecte uitdaging. De 
integriteit en betrouwbaarheid van Currence 
en van iDEAL staan als een huis. Nu gaan 
we verder innoveren en uitbreiden, en is 
er ruimte voor toegewijde, inspirerende 
IT-professionals.”  

CURRENCE   Eelco Laddé 

I Currence werft 
creatieve, inspirerende 
IT-professionals voor 
het nieuwe iDEAL

Currence vernieuwt 
iDEAL en breidt uitiDEAL is de belangrijkste 

omnichannel betaalmethode van Europa. iDEAL krijgt een nieuwe IT-infrastructuur 

met API’s en daarvoor zoekt Currence innovatieve, ondernemende IT-professionals, 

zoals creatieve product developers, solution architects en UX-designers.

DEEL ONLINE

MT1000-2021.indd   111MT1000-2021.indd   111 18-11-21   12:0718-11-21   12:07



management is de laatste tien jaar sterk ge- 
groeid, constateert Van Nuland. “Eerst kijken 
wij naar risicomanagement, alternatieven of 
back-upsystemen. De relatie met onze klanten 
is geïntensiveerd; het is meer een partnership. 
Wij volgen de dynamiek van de klant. Stapt 
die over op een nieuw productiesysteem, kiest 
hij een nieuwe exportbestemming of doet hij 
een grote overname, dan kijken wij wat dat 
betekent voor het risicoprofiel.” Dat doet Aon 
voor internationals, maar ook voor mkb-
bedrijven. “Die hebben onze expertise mogelijk 
nog harder nodig, omdat zij die niet zelf in 
huis hebben.”

Miljoen particuliere klanten
Naast klanten in het bedrijfsleven telt Aon 
inmiddels meer dan een miljoen particuliere 
klanten die een breed pakket aan verzeke-
ringen afnemen, van zorg tot schade en aan-
sprakelijkheid tot pensioen. “Meestal loopt 
dat via een werkgever of een vereniging, 
bijvoorbeeld de camperclub NKC.” Ook 
voor hen trekt Aon alles uit de kast. “Toen 
Marokko in maart 2020 vanwege corona de 
grenzen sloot, trokken daar 84 Nederlandse 
campers rond. Die hebben wij samen met 
de NKC uiteindelijk met kunst- en vliegwerk 
kunnen repatriëren.”
Waar bij het afdekken van risico’s tot nu toe 
vooral een beroep werd gedaan op het kapitaal 
van verzekeraars, zijn er tegenwoordig ook 
andere partijen die met geld kunnen bijsprin-
gen, waarbij Aon bemiddelt. “Bijvoorbeeld in 
de vorm van een obligatielening. Nieuw is het 

MARC VAN NUL AND: 

‘Nieuwe risico’s 
duiken vaak op bij 

nieuwe technologie; 
er is immers nog 

veel onbekend’

gebruik van het intellectuele eigendom als 
onderpand daarvoor. Octrooien, uitvindingen 
en innovaties kunnen dienen als onderpand 
voor leningen, waaruit een start-up zijn 
verdere groei kan financieren. Dat doen wij al 
in de VS en het Verenigd Koninkrijk, maar in 
Nederland met z’n vele start-ups is dat zeker 
ook kansrijk.”

Intensieve samenwerking
De adviezen aan klanten worden voorbereid 
in zogeheten discovery-meetings, waarin 
experts op uiteenlopend terrein de risico’s 
van een onderneming of een industrietak 
bespreken. “Onlangs zat ik in zo’n meeting, 
waarbij we keken naar de gevolgen van de 
energietransitie voor een klant in de zware 
industrie. In zo’n team zitten tot wel twaalf 
mensen, die zich vooraf voorbereiden op het 
onderwerp. Eerst worden klant, sector en 
risico’s in beeld gebracht en daarna wordt er 
pas aan mogelijke oplossingen gewerkt. Een 
facilitator stuurt waar nodig bij om het beste 
resultaat te krijgen.”
Met de discovery-meetings worden in 
Nederland inmiddels door Aon zo’n vijf- tot 
zeshonderd klanten bediend. Het gaat daarbij 
naast individuele klanten ook om een aantal 
belangrijke sectoren. Daarbij wordt voor een 
complete bedrijfstak een risicoanalyse gemaakt 
die door accountmanagers met ondernemers 
wordt besproken. “Nieuwe risico’s duiken vaak 
op waar nieuwe technologie wordt ingezet; er 
is immers nog veel onbekend. Dan inventari-
seren wij de exposure. Als een bank vervolgens 
de financiering aandurft, wil een verzekeraar 
het wel dekken en kan zo’n sector weer door.”

Aon United
Voor de medewerkers is het een nieuwe 
manier van werken. “Zoals gebruikelijk waren 
onze kantoren opgedeeld in kamers, maar 
al voor de corona-uitbraak hebben we de 
vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Breda 
en Eindhoven omgebouwd naar flexplekken 
en teamruimten. Wij werken niet meer als 
eenlingen, maar met mensen van verschil-
lende disciplines samen om het beste advies 
te leveren aan de klant. Door het intensievere 
samenspel binnenshuis komt er meer 
van onze kennis terecht bij onze klanten. 
‘Aon United’, noemen we dat.”  

DEEL ONLINE

110

M
T1

0
0

0
 2

0
21

MT1000-2021.indd   110MT1000-2021.indd   110 18-11-21   12:0718-11-21   12:07

111

M
T10

0
0

 20
21

n 2022 lanceert Currence het ver-
nieuwde iDEAL. Dankzij een nieuwe 
infrastructuur kunnen Currence 

en andere deelnemers makkelijker zelf value 
added services voor iDEAL ontwikkelen en 
aanbieden. Bovendien kunnen webwinkels 
en betaaldienstverleners via de iDEAL-hub 
met API’s makkelijker en sneller aan-
sluiten op iDEAL. Hiermee loopt iDEAL 
vooruit op de snelle veranderingen in smart 
commerce. iDEAL heeft met 1 miljard transac-
ties per jaar een marktaandeel van 70% onder 
Nederlandse kopers en is veruit de grootste 
‘online banking e-payments’-dienst (OBeP)
van Europa.

Currence 2.0
Currence is producteigenaar van iDEAL, iDIN 
(voor digitaal identificeren) en (digitaal) 
Incassomachtigen. “Wij staan al vijftien jaar 
aan de frontlinie van het digitale handels- 
en betalingsverkeer. Om aan te sluiten bij 

de nieuwe ontwikkelingen in e-payments 
vernieuwen we ook de Currence-organisatie, 
met project Currence 2.0”, vertelt CIO 
Eelco Laddé.

“Met de nieuwe infrastructuur en een 
vernieuwde organisatie kunnen we sneller 
en makkelijker zelfstandig innoveren. Alle 
iDEAL-betaalinstructies lopen binnenkort 
via de nieuwe iDEAL-hub waarop wij en onze 
partners flexibel kunnen doorontwikkelen, 
zonder dat aangesloten deelnemers hun 
eigen betaalsystemen moeten aanpassen. 
We kunnen zelfstandig innovatieve diensten 

ontwikkelen die ons aanbod uitbreiden en 
onze propositie aantrekkelijker maken. 
Onze bedrijfscultuur groeit daarin mee.”

Uitdaging
Currence is een slanke fintech-organisatie 
met korte communicatielijnen. “Om onze 
technologische en organisatorische ambities 
waar te maken, willen we het aantal mede-
werkers verdubbelen.” 

Eelco Laddé maakte begin 2021 zelf de over-
stap van ABN AMRO naar Currence: “Vanuit 
mijn jarenlange ervaring op het scheidings-
vlak van betalingsverkeer en innovatie was 
deze overstap een perfecte uitdaging. De 
integriteit en betrouwbaarheid van Currence 
en van iDEAL staan als een huis. Nu gaan 
we verder innoveren en uitbreiden, en is 
er ruimte voor toegewijde, inspirerende 
IT-professionals.”  

CURRENCE   Eelco Laddé 

I Currence werft 
creatieve, inspirerende 
IT-professionals voor 
het nieuwe iDEAL

Currence vernieuwt 
iDEAL en breidt uitiDEAL is de belangrijkste 

omnichannel betaalmethode van Europa. iDEAL krijgt een nieuwe IT-infrastructuur 

met API’s en daarvoor zoekt Currence innovatieve, ondernemende IT-professionals, 

zoals creatieve product developers, solution architects en UX-designers.

DEEL ONLINE

MT1000-2021.indd   111MT1000-2021.indd   111 18-11-21   12:0718-11-21   12:07



        Empathisch 
               incasseren heeft
   de toekomst   de toekomst                                                                                                          Met empathisch incasseren wil

Centraal Invorderings Bureau (CIB) – in januari omgedoopt in coeo Incasso – het debiteuren-

risico minimaliseren en de klantrelatie optimaliseren. Een combinatie van de beste 

mensen en de meest innovatieve systemen is de sleutel tot dit succes. Managing Directors 

Niels de Peuter, CEO en Roman Berkhout, CCO lichten toe. 

e Peuter: “Sinds de oprichting van CIB in 2007 – 
destijds nog vanaf een studentenkamer – wilden 
wij de bestaande incassomarkt anders benade-

ren. Namelijk vanuit een marketingoogpunt en met een 
innovatieve blik. Door met de debiteur zoveel mogelijk 
als klant te communiceren, komt de focus meer op het 
servicen te liggen.” 

Volgens De Peuter met goede reden: “Door je te verplaatsen 
in de situatie van de niet-betalende klant, zo helder moge-
lijk te communiceren en passende betaalmethoden aan te 
bieden, realiseer je vaak een snellere betaling. Bovendien 

e Peuter: “Sinds de oprichting van CIB in 2007 – 
destijds nog vanaf een studentenkamer – wilden 

Volgens De Peuter met goede reden: “Door je te verplaatsen 
in de situatie van de niet-betalende klant, zo helder moge-

streven wij ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan 
de klantreis. Wij maken het incassoproces maatschappelijk 
verantwoord: persoonlijker en klantvriendelijker en we zet-
ten de klant op gelijke hoogte met ons. Zo faciliteren wij dat 
hij of zij 24/7 contact met ons kan leggen. Zonder drempels. 
Telefonisch, per mail, via de site of onze selfserviceportal. 
Deze aanpak van empathisch incasseren is echt een USP 
van ons; je komt het nog (te) weinig tegen in onze branche. 
Maar wij denken dat dit de standaard moet zijn. Mensen 
zijn hierdoor eerder bereid mee te denken om het probleem 
op te lossen en besparen klanten daarmee uiteindelijk een 
dure en ongewenste gang naar de rechter.”

CENTRAAL INVORDERINGS BUREAU (CIB)   Roman Berkhout en Niels de Peuter 

D

112

M
T1

0
0

0
 2

0
21

MT1000-2021.indd   112MT1000-2021.indd   112 18-11-21   12:0918-11-21   12:09



        Empathisch 
               incasseren heeft
   de toekomst   de toekomst                                                                                                          Met empathisch incasseren wil

Centraal Invorderings Bureau (CIB) – in januari omgedoopt in coeo Incasso – het debiteuren-

risico minimaliseren en de klantrelatie optimaliseren. Een combinatie van de beste 

mensen en de meest innovatieve systemen is de sleutel tot dit succes. Managing Directors 

Niels de Peuter, CEO en Roman Berkhout, CCO lichten toe. 

e Peuter: “Sinds de oprichting van CIB in 2007 – 
destijds nog vanaf een studentenkamer – wilden 
wij de bestaande incassomarkt anders benade-

ren. Namelijk vanuit een marketingoogpunt en met een 
innovatieve blik. Door met de debiteur zoveel mogelijk 
als klant te communiceren, komt de focus meer op het 
servicen te liggen.” 

Volgens De Peuter met goede reden: “Door je te verplaatsen 
in de situatie van de niet-betalende klant, zo helder moge-
lijk te communiceren en passende betaalmethoden aan te 
bieden, realiseer je vaak een snellere betaling. Bovendien 

e Peuter: “Sinds de oprichting van CIB in 2007 – 
destijds nog vanaf een studentenkamer – wilden 

Volgens De Peuter met goede reden: “Door je te verplaatsen 
in de situatie van de niet-betalende klant, zo helder moge-

streven wij ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan 
de klantreis. Wij maken het incassoproces maatschappelijk 
verantwoord: persoonlijker en klantvriendelijker en we zet-
ten de klant op gelijke hoogte met ons. Zo faciliteren wij dat 
hij of zij 24/7 contact met ons kan leggen. Zonder drempels. 
Telefonisch, per mail, via de site of onze selfserviceportal. 
Deze aanpak van empathisch incasseren is echt een USP 
van ons; je komt het nog (te) weinig tegen in onze branche. 
Maar wij denken dat dit de standaard moet zijn. Mensen 
zijn hierdoor eerder bereid mee te denken om het probleem 
op te lossen en besparen klanten daarmee uiteindelijk een 
dure en ongewenste gang naar de rechter.”

CENTRAAL INVORDERINGS BUREAU (CIB)   Roman Berkhout en Niels de Peuter 

D

112

M
T1

0
0

0
 2

0
21

MT1000-2021.indd   112MT1000-2021.indd   112 18-11-21   12:0918-11-21   12:09

        Empathisch 
               incasseren heeft
   de toekomst

CENTRAAL INVORDERINGS BUREAU (CIB)   Roman Berkhout en Niels de Peuter 

113

M
T10

0
0

 20
21

MT1000-2021.indd   113MT1000-2021.indd   113 18-11-21   12:0918-11-21   12:09



Synergetische factoren
De visie en concept van CIB zijn erg succes-
vol: de onderneming telt inmiddels meer 
dan honderd werknemers en groeit de laatste 
jaren met een factor drie tot vier. Het bedrijf 
geeft veel aandacht aan het aantrekken van 
de beste mensen en het blijvend verbeteren 
van haar eigen IT-systemen. Verder heeft 
het een sterke marktpositie in snelgroeiende 
‘new economy’-bedrijven, veelal online- en 
Europees georiënteerd. Berkhout: “Wij 
matchen goed met deze ondernemingen. 
Ze zijn innovatief, IT-georiënteerd (API’s), 
schaalbaar (subscription based) en hebben 
hun klant(ervaring) hoog op de agenda staan. 
Door samen te werken met bedrijven die 
soortgelijke DNA-eigenschappen hebben, 
streef je vaak dezelfde hoge ambities na.”

Een belangrijke reden van de groei is CIB’s 
zelfontwikkelde incassosoftware. Deze is bij-
zonder krachtig, maakt de organisatie flexibel 
en toekomstvast en bevat onder andere veel 
functionaliteiten voor de communicatie met 
opdrachtgevers en klanten. Dit systeem stelt 
CIB tevens in staat om maatwerk te leveren 
én opdrachtgevers in meerdere landen te 
ontzorgen.

Single point of contact 
Dat geheel van synergetische en innovatieve 
factoren zag ook investeerder Waterland 
Private Equity Investments; reden om via 
zijn Duitse dochter coeo Group, met ruim
zeshonderd werknemers, CIB in 2020 over te 

ROMAN BERKHOUT EN 
NIELS DE PEUTER : 

‘Wij maken het 
incassoproces 

maatschappelijk 
verantwoord’

nemen. In januari 2022 zal in het verlengde 
hiervan de handelsnaam CIB worden vervan-
gen door ‘coeo Incasso’.

De overname opent voor De Peuter en Berk-
hout nieuwe perspectieven. De Peuter: “Onze 
aanpak passen we nu ook internationaal toe. 
Binnen de coeo Group koppelen we alle syste-
men, zodat we grote internationale klanten op 
dezelfde manier kunnen bedienen als CIB in 
Nederland en België doet. In alle landen waar 
we actief zijn, stralen we dan dezelfde visie en 
werkwijze uit.”
Berkhout vult aan: “Voor grote internationale 
partijen wordt het via ons veel makkelijker 
overal dezelfde goede kwaliteit van incasso-
dienstverlening te borgen. Wij kunnen door 
die koppeling één centraal aanspreekpunt 
voor meerdere landen bieden. Voor ons 
‘single point of contact’-concept is veel 
belangstelling.”

Datagedreven
CIB heeft veel ervaring met het koppelen van 
systemen. De Peuter: “Via API’s kunnen wij 
realtime koppelen met de systemen van onze 
opdrachtgever. De data die wij gedurende het 
incassotraject vergaren kunnen we weer direct 
en op transparante wijze terugkoppelen. Deze 
informatie kan een opdrachtgever ook weer 
gebruiken voor toekomstige activiteiten, 
bijvoorbeeld in de communicatie of bij de 
afweging tot klantacceptatie of klantbehoud.” 

Berkhout vult aan: “Opdrachtgevers vragen 
steeds meer data en welke conclusies wij hier-
aan kunnen verbinden. Vroeger wilde men 
weten: is er betaald, ja of nee? Tegenwoordig 
niet alleen dat, maar ook wanneer en hoe er 
is betaald, hoe we in contact gekomen zijn 
en welke oplossing we hebben geboden om 
een betaling te verkrijgen. Het vervolg daarop 
zal zijn: hoe kunnen we in de toekomst die 
persoon eerder laten betalen, zonder dat deze 
opnieuw bij een incassobedrijf terechtkomt. 
Kortom, wij verbeteren continu het debiteu-
renproces van onze opdrachtgevers.”  
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Synergetische factoren
De visie en concept van CIB zijn erg succes-
vol: de onderneming telt inmiddels meer 
dan honderd werknemers en groeit de laatste 
jaren met een factor drie tot vier. Het bedrijf 
geeft veel aandacht aan het aantrekken van 
de beste mensen en het blijvend verbeteren 
van haar eigen IT-systemen. Verder heeft 
het een sterke marktpositie in snelgroeiende 
‘new economy’-bedrijven, veelal online- en 
Europees georiënteerd. Berkhout: “Wij 
matchen goed met deze ondernemingen. 
Ze zijn innovatief, IT-georiënteerd (API’s), 
schaalbaar (subscription based) en hebben 
hun klant(ervaring) hoog op de agenda staan. 
Door samen te werken met bedrijven die 
soortgelijke DNA-eigenschappen hebben, 
streef je vaak dezelfde hoge ambities na.”

Een belangrijke reden van de groei is CIB’s 
zelfontwikkelde incassosoftware. Deze is bij-
zonder krachtig, maakt de organisatie flexibel 
en toekomstvast en bevat onder andere veel 
functionaliteiten voor de communicatie met 
opdrachtgevers en klanten. Dit systeem stelt 
CIB tevens in staat om maatwerk te leveren 
én opdrachtgevers in meerdere landen te 
ontzorgen.

Single point of contact 
Dat geheel van synergetische en innovatieve 
factoren zag ook investeerder Waterland 
Private Equity Investments; reden om via 
zijn Duitse dochter coeo Group, met ruim
zeshonderd werknemers, CIB in 2020 over te 

ROMAN BERKHOUT EN 
NIELS DE PEUTER : 

‘Wij maken het 
incassoproces 

maatschappelijk 
verantwoord’
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n 2016 zette DELTA Energie al haar
klanten in één keer op groene stroom. 
Die klanten – huishoudens en bedrijven 

met kleinverbruikaansluiting – kunnen kiezen 
uit meerdere soorten groene stroom. “Op onze 
Zeeuwse groene stroom, opgewekt met wind, 
water en zon op zo’n 75 locaties in Zeeland, 
zijn we trots. Die stroom, in combinatie met 
ons groene gas, is gewild bij ondernemers”, 
zegt Roel Meijerink, CEO DELTA Energie.
De roots van DELTA Energie, onderdeel van 
Vattenfall, gaan honderd jaar terug naar het 
toenmalige Zeeuwse regionale elektriciteits-
bedrijf. De typisch Zeeuwse karaktereigen-
schappen zijn er nog. “Die spelen zeker een rol 
bij de hoge klanttevredenheid en NPS-scores, 
waardoor we topposities in twee ratings van 
de MT1000 2021 kregen.”

Versnellen
“De laatste twee jaar groeiden we van traditi-
onele energieleverancier naar energiepartner. 

Vanuit die nieuwe rol helpen we klanten bij 
het zetten van duurzame stappen.” Hiervoor, 
en omdat de overheid richting bedrijven sterk 
stuurt op energiebesparing en energielabel-
verplichting, werd de portfolio verbreed. “Wij 
bieden gecertificeerd energieadvies en ener-
gielabelservice en ontzorgen ondernemers 
rond de Informatieplicht Energiebesparing.”

Partnernetwerk
Met advies alleen verduurzaam je niet. Dus 
werkt DELTA Energie samen met gerenom-
meerde partners om de benodigde apparatuur 
te leveren: zonnepanelen, warmtepompen, 

zonneboilers, cv-ketels en laadpunten. Het 
partnernetwerk groeit continu: “Om onder-
nemers te helpen met subsidieregelingen 
voor duurzame energie werken we samen 
met een accountantsbureau. Via de Zeeuwse 
innovatiehub Dockwize staan we in contact 
met andere bedrijven waarmee we nieuwe 
proposities verkennen.” 

Kleinschalige stroomproductie
DELTA Energie is ook ambassadeur van klein-
schalige stroomproductie. “We zijn partner 
van tientallen energiecoöperaties waarin 
buurtbewoners samen stroom opwekken op 
een bedrijfsdak in hun buurt.” Daarnaast 
neemt de energieleverancier stroom af van de 
getijdencentrale in de Oosterscheldekering. 
“Die wekt stroom op uit de kracht van eb 
en vloed. Een prachtige ontwikkeling met 
enorme potentie.”  

DELTA ENERGIE   Roel Meijerink

I ‘ Wij helpen 
ondernemers met 
het zetten van 
duurzame stappen’

DELTA geeft 
positieve energie                            Wind, water en zon; 

dát is Zeeland. Met alles wat Zeeland zo mooi en aantrekkelijk maakt, wekken de Zeeuwen 

ook groene stroom op. Combineer dat met wat je als bedrijf nodig hebt om op energiegebied 

te verduurzamen en je hebt een prachtig portfolio dat heel Nederland aanspreekt.
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         Online consument 
steeds kritischer                                                                                                                                 iO helpt organisaties 

om een perfecte gebruikservaring te creëren voor de veeleisende online gebruiker en 

consument. Het agency onderscheidt zich door zijn brede expertise, van communicatie 

tot digitale transformatie en geïntegreerde partnerships die het met klanten aangaat.

“Onze campussen zijn creatieve broedplaatsen van kennis en talent.”

nze wereld digitaliseert steeds sneller, zeker 
sinds we na de uitbraak van COVID-19 massaal 
online zijn gaan werken én shoppen. Met als 

gevolg dat mensen kritischer over hun online ervaring 
zijn geworden, ziet CEO Pieter Janssens van iO. “Bij een 
online bestelling verwachten mensen meteen een beves-
tigingsmail en liefst nog dat het pakketje dezelfde avond 
wordt geleverd. Bij het indienen van een vraag of klacht 
aan het e-loket van een overheid willen burgers direct 
via het kanaal van hun keuze worden geholpen. En als 
consumenten op Google niet meteen de juiste informatie 
vinden, haken ze gelijk af. De online ervaring is echt 
leidend geworden in de beslissing die mensen nemen. 

Sterker nog, in plaats van de tarieven bepaalt de digitale 
interface steeds vaker of consumenten met een bank in 
zee gaan of niet.”

Toekomstbestendig
Willen bedrijven en overheden ook in de toekomst 
relevant zijn, dan moeten ze digitaal excelleren. iO helpt 
organisaties een perfecte gebruikservaring te creëren 
voor kritische digitale consumenten en eindgebruikers. 
Janssens: “We bouwen merken en verbeteren digitale 
ecosystemen als webplatformen, apps en e-commerce- 
omgevingen. Ook helpen we onze klanten om slim
te groeien en zich toekomstbestendig te maken. 

IO   Pieter Janssens
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Als deskundig en ervaren agency inspireren 
en begeleiden we de boardroom van onze 
klanten bij het uittekenen van een digitale 
langetermijnstrategie. Vervolgens helpen we 
de klant om de transformatie op alle niveaus 
te implementeren, zodat er ‘cross-silo’ wordt 
samengewerkt aan digitale initiatieven. Met 
als resultaat dat onze opdrachtgever groeit 
en toekomstbestendig wordt.”

Wendbaar
iO beschikt binnen de Benelux over ruim 
1500 experts op het gebied van strategie, 
creatie, content, marketing en techno-
logie. “Per opdrachtgever stellen we één 
team samen dat alle competenties bevat 
die nodig zijn om aan de behoefte van de 
eindgebruiker te voldoen”, zegt Janssens. 
“Een opdrachtgever hoeft dus niet langer 
meerdere agentschappen in te schakelen en 
te managen. Dit bespaart hem kosten, maar 
vooral tijd: die enige resource die we niet 
kunnen kopen, maar die wel grotendeels de 
concurrentiepositie van een bedrijf bepaalt. 
Dankzij onze aanpak wordt een klant wend-
baarder en brengt hij sneller een nieuw idee, 
platform of campagne naar de markt.”

Partnerships
Janssens benadrukt dat iO de ambitie heeft 
om langdurige partnerships met klanten 
aan te gaan. “We willen graag aan meerdere 
projecten werken – in nauwe samenwerking 
met de klant. Daarom stimuleren we dat ook 
een aantal werknemers van onze opdrachtge-

PIE TER JANSSENS: 

‘We helpen 
organisaties een 

perfecte klant- en 
gebruikservaring 

te creëren’

ver zich bij ons team aansluit. In zo’n hybride 
team ontstaat synergie en een krachtige vorm 
van cocreatie. En leren we een klant, diens 
business en branche tot in detail kennen. 
Dit is de beste manier om met innovatieve, 
verrassende en verrijkende oplossingen te 
komen. Zo worden we samen succesvol.”

Campus
iO beschikt over een campus in Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en 
Eindhoven. In België vind je iO in Antwerpen, 
Gent, Herentals en Brussel. “Bij iO heerst de 
creatieve en gemoedelijke sfeer die je ook op 
een campus vindt”, zegt Janssens. “Tevens 
staat het woord campus symbool voor onze 
openheid. Op iedere campus worden per jaar 
zo’n veertig gratis toegankelijke events 
georganiseerd, zoals seminars. De bezoekers 
zijn een mix van onze eigen medewerkers, 
maar ook van studenten en mensen van 
andere agencies en van bestaande en 
potentiële klanten. De events zijn bedoeld om 
hen te inspireren en om meer digitale kennis 
op te doen. Het is onze ambitie om de events 
binnen afzienbare tijd aan te vullen met een 
open platform. We willen immers niet alleen 
onze klanten, maar ook onze maatschappij 
digitaal slimmer maken.”

Quality time
iO is continu actief met het werven en ontwik-
kelen van talent. “Onze campussen zijn ideale 
broedplaatsen om naar een hoger niveau te 
groeien, zowel professioneel als op menselijk 
vlak”, zegt Janssens. “Bij iO tref je andere 
leergierige talenten, zodat je elkaar inspireert 
en van elkaar leert. Niet onbelangrijk: je werkt 
hier aan coole, uitdagende projecten in een 
relaxte en mensgerichte omgeving. Iedere 
campus beschikt over faciliteiten als een 
(afhaal)restaurant en strijkservice. Hiermee 
willen we onze medewerkers een deel van het 
huishoudelijke werk uit handen nemen, zodat 
ze na een dag hard werken ’s avonds meer 
ruimte voor qualitytime hebben.”  
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n de marketingcommunicatie wordt 
vaak van opdracht naar opdracht 
gewerkt. Tegelijkertijd ziet Simon 

Renes, oprichter en CEO van effectgroep*, 
dat de marcomwereld versnippert: “Merken 
maken steeds meer gebaren via steeds meer 
kanalen”, weet hij. “Je hebt dus meer expertise 
nodig om effectieve campagnes op te zetten.”

Coco
“Daarom vragen we klanten of zij binnen ons 
nieuwe concept Coco inniger met ons willen 
samenwerken”, vervolgt Renes. “Niet een 
‘one off ’-relatie, maar ‘part of ’ the team. Als 
klanten willen, gaan we een langetermijnrelatie 
aan, waarbij we ook tussen projecten door tijd 
in elkaar investeren, om te brainstormen en 
proactief kansen te signaleren.”

Coco biedt rust in de organisatie, bij  
effectgroep* en bij de klant, stelt Renes vast. 
“Coco is efficiënt, omdat je minder tijd kwijt 

bent met briefings schrijven enzovoort. En 
het is flexibel. Als het de klant beter uitkomt, 
kun je de planning aanpassen. Voor iedere 
klant maken we een eigen Coco met alle 
benodigde expertises. Coco werkt dagelijks 
aan de marcom van klanten, vanuit een vooraf 
opgesteld jaarplan met heldere doelen. Coco 
is op afstand jouw meest effectieve communi-
catiecollega, voor een vast bedrag per maand.”

Betere conversie
“Met Coco kunnen we onze belofte ten 
aanzien van effectieve communicatie nog 
beter waarmaken”, verwacht Renes. “Wat je 

in cocreatie maakt, wordt kwalitatief beter als 
je structureel met elkaar optrekt. Daardoor 
behaalt de klant zijn doelstellingen en wordt 
de conversie beter.”

Renes vervolgt: “Zelf hebben we als voordeel 
dat je met Coco vooraf goed de workload kunt 
inschatten. Zo kunnen we zorgen dat er op 
tijd genoeg collega’s klaarstaan en zo nodig 
opschalen. Het is trouwens niet zo dat wij de 
marcom helemaal overnemen. Ook aan de 
klantzijde zitten mensen die verbindingen 
leggen en deelprojecten oppakken. En wat 
slimmer is om zelf te doen, moet je lekker bij 
je houden. De markt reageert heel positief op 
Coco en we zijn al volop bezig met de eerste 
accounts. De afgelopen 25 jaar heb ik met 
mijn team hard gebouwd aan hoge klant- 
tevredenheid. Met Coco kunnen we dat  
vasthouden en verstevigen.”  

EFFECTGROEP*   Simon Renes

I ‘ Coco is de 
verpersoonlijking van 
alles wat wij als bureau 
in huis hebben’

Marcom as a service                                                                                                                    Marcombureau effectgroep* 

heeft een nieuwe samenwerkingsvorm met klanten ontwikkeld: met Communicatiecollega, 

ofwel Coco, werkt het bureau toe naar een efficiënte en bestendige samenwerking, om 

zijn belofte van effectieve merkcommunicatie nog beter waar te kunnen maken.
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            Our people 
make places
            Our people 
make places                                                                                                    ‘Connecting people and places 

to make the world work better’ is de purpose van ISS Facility Services. De facilitaire 

dienstverlener, een van de grotere van Nederland, doet dat met betrouwbare

en klantgerichte dienstverlening, vertelt CEO Edu Peek. Het uiteindelijke doel: 

“To make the customer work better.”

e eerste tweeënhalf jaar van Edu Peek als CEO 
van ISS in Nederland waren veelbewogen. In 
februari 2020 trof een ransomware-aanval de 

organisatie. Een maand later brak de pandemie uit. Peek 
noemt het een boeiende en interessante periode. “Ons 
werk kwam maximaal in de schijnwerpers te staan. Er was 
volop aandacht voor werkplekhygiëne, we gingen thuis-
werkplekken faciliteren en adviseerden over het opstarten 
van activiteiten bij de terugkeer naar de werkplek. “Na de 
zomer mochten wij onze gasten weer begroeten. Je merkte 
dat iedereen weer heel blij was om op het werk te zijn en te 
genieten van het restaurant en de koffiecorners.”

ISS verleent diensten op en rond de werkplek, zoals 
schoonmaak, catering, receptie, technische services en 
logistieke werkzaamheden. Daarnaast houdt het bedrijf 
zich bezig met adviseren over en aansturen van deze 

werk kwam maximaal in de schijnwerpers te staan. Er was 

werkplekken faciliteren en adviseerden over het opstarten 

zomer mochten wij onze gasten weer begroeten. Je merkte 
dat iedereen weer heel blij was om op het werk te zijn en te 

diensten. Het bedrijf is onderdeel van een wereldwijde 
organisatie met ruim 400.000 medewerkers en al 45 jaar 
actief in Nederland. 

‘Stronger, simpler and closer’
“Eind vorig jaar lanceerden we onze nieuwe wereld-
wijde OneISS-strategie”, vervolgt Peek. “Centraal in deze 
strategie staan wijzigingen die ISS ‘stronger, simpler and 
closer’ maken. Vooral ook met het doel om nog klant- en 
servicegerichter te worden en onze internationale kennis 
en expertise overal aan te bieden. Hiermee willen we onze 
positie als marktleider in integrated facility management 
verder verstevigen. Tegelijkertijd bieden we ook single 
services op het gebied van cleaning en food.”

Onderdeel van OneISS is ook dat ISS technology leader 
in facility management wil worden en fors gaat investeren

ISS FACILITY SERVICES   Edu Peek
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wijde OneISS-strategie”, vervolgt Peek. “Centraal in deze 
strategie staan wijzigingen die ISS ‘stronger, simpler and 
closer’ maken. Vooral ook met het doel om nog klant- en 
servicegerichter te worden en onze internationale kennis 
en expertise overal aan te bieden. Hiermee willen we onze 
positie als marktleider in integrated facility management 
verder verstevigen. Tegelijkertijd bieden we ook single 
services op het gebied van cleaning en food.”

Onderdeel van OneISS is ook dat ISS technology leader 
in facility management wil worden en fors gaat investeren

ISS FACILITY SERVICES   Edu Peek
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in ICT. De ingeslagen weg werpt al zijn 
vruchten af. “Uit evaluatiegesprekken met 
onze opdrachtgevers blijkt dat zij uitermate 
te spreken zijn over onze dienstverlening. 
Zo zeer zelfs, dat een aantal contracten is 
opengebroken, verlengd en uitgebreid”, 
vertelt Peek trots. 

Focus op mens en team
ISS gaat regelmatig met medewerkers in 
gesprek en onderneemt direct actie op 
aandachtspunten die vanuit die evalua-
ties naar boven komen. “Luisteren naar je 
medewerkers is minstens zo belangrijk als 
luisteren naar je opdrachtgevers”, legt Peek 
uit. “Er is ons veel aan gelegen om ‘dissa-
tisfiers’ om te zetten naar ‘satisfiers’. Onze 
focus ligt op de ontwikkeling van de mens 
en het team waarvan hij of zij deel uitmaakt. 
Wij investeren vooral in de persoonlijke 
en vakinhoudelijke ontwikkeling van onze 
medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat 
medewerkers kunnen beschikken over goede 
tools en communicatiemiddelen om naar 
wens de beloftes uit te voeren die wij onze 
opdrachtgevers maken.” 

Midden in de samenleving
ISS hecht veel waarde aan zijn plek en rol in 
de samenleving. Ruim 10% van de mede-
werkers hoort bij de groep met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Peek: “Wij hebben een 
verantwoordelijkheid naar onze mensen en 
de samenleving. Ons bedrijf wordt steeds 
diverser en inclusiever. Recent hebben we het 

EDU PEEK : 

‘Het is onze grootste 
uitdaging werkplekken

 gezonder, productiever 
en leuker te maken’

Charter Diversiteit van de SER ondertekend. 
We krijgen hier inmiddels ook internationale 
erkenning voor. Vorig jaar wonnen we een 
prestigieuze internationale award op het 
gebied van inclusie. Ook op milieugebied 
zijn we erg actief. We zijn aangesloten bij het 
Plastic Pact en openen binnenkort het eerste 
volledig plasticvrije restaurant van Nederland. 
Daarnaast verduurzamen we ons wagenpark 
verder. Ons doel is om volgend jaar te 
stijgen van niveau 3 naar niveau 5 op de 
CO2-prestatieladder.”

Terug naar fysieke werkplek 
Veel bedrijven heroriënteren zich als gevolg 
van de pandemie op gebruik en inrichting 
van kantoorruimte, constateert Peek. Zijn 
inschatting is dat werknemers gemiddeld 80% 
van hun tijd willen doorbrengen op de fysieke 
werkplek. “Wij willen de werkomgeving en de 
mensen daarin verbinden. Een gebouw zon-
der mensen is immers als een stadion zonder 
publiek. Wij zien het als onze grootste uitda-
ging om werkplekken gezonder, productiever 
en leuker te maken. Met onze opdrachtgevers 
zijn we volop in gesprek om hier de komende 
jaren vorm en inhoud aan te geven.” 

ISS ziet daarbij vooral veel mogelijkheden in 
betere integratie van technologie. “Data uit 
de vele systemen in gebouwen willen we nog 
beter omzetten in bruikbare informatie. We 
willen onze purpose ‘Connecting people and 
places to make the world work better’ elke 
dag opnieuw waarmaken. Voor mij is dat 
vooral ‘to make the customer work better’”, 
besluit Peek. “Zodat de werknemers van onze 
opdrachtgevers ook dagelijks onze service en 
toegevoegde waarde ervaren.”  
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XO helpt bedrijven het maximale 
uit hun supply chain te halen – van 
e-commerce fulfilment en flexibele 

distributie tot magazijnautomatisering en 
retourlogistiek. “We begrijpen precies wat de 
uitdagingen van onze klanten zijn, zoals piek-
beheer en het flexibel inspelen op wijzigende 
marktomstandigheden”, zegt Luc Laurijssens, 
managing director België en Nederland. “We 
leveren maatwerkoplossingen voor klanten uit 
diverse sectoren: van de mode- en voedings-
industrie tot de technologische en medische 
sector.”

Mensgericht
GXO heeft 95.000 medewerkers, verspreid 
over 900 locaties in 25 landen. Zo’n 9000 
van hen werken op 35 locaties in België en 
Nederland. Laurijssens: “We gaan lang- 
durige samenwerkingen met klanten aan.  
We ontwikkelen samen succesvolle strate-
gieën, zodat onze klanten onbezorgd kunnen 

groeien. De laatste vijf jaar is de omzet in 
onze regio meer dan verdubbeld. Niet door 
overnames, maar door organische groei met 
nieuwe en bestaande klanten. GXO heeft 
als USP dat het uniforme oplossingen in 
diverse landen aanbiedt. Ook ligt onze focus 
op innovatie en automatisering: dit zijn echt 
kerncompetenties binnen GXO. Het belang-
rijkste zijn echter onze medewerkers. We 
investeren veel in opleiding – op alle niveaus 
binnen de organisatie. Zo’n 50% van onze 
vacatures wordt intern ingevuld. Je kunt je 
hier dus echt ontwikkelen en carrière maken. 
We bieden goede arbeidsvoorwaarden met 

specifieke incentives en bonusregelingen. 
Ook organiseren we regelmatig toffe events, 
bijvoorbeeld om het eind van een piekperiode 
te vieren.” 

Trends
In 2021 opende GXO zes nieuwe vestigin-
gen en implementeerde het nagenoeg elke 
maand een nieuwe klant. Voor 2022 zit er 
al voor 200.000 m2 aan nieuwe projecten 
in de pipeline. “Ik verwacht dat de markt 
voor online shoppen en e-commerce stevig 
doorgroeit”, zegt Laurijssens. “Retailers gaan 
meer inzetten op online verkoop; ook zullen 
meer bedrijven hun logistiek uitbesteden. De 
invloed van automatisering neemt toe, net 
als de vraag naar personeel. Met de continue 
investering in innovaties en onze mensen 
bestendigen we ons marktleiderschap.”  

GXO   Luc Laurijssens

G ‘ Innovatie en 
automatisering zijn 
kerncompetenties 
binnen GXO’

Marktleider in logistiek
 management                             GXO is ’s werelds grootste leverancier van 

pure-play contractlogistiek. Het bedrijf is in augustus 2021 gelanceerd als spin-off 

van XPO en heeft een eigen beursnotering. “Als zelfstandig bedrijf kunnen we ons 

nog beter op kwaliteit en groei focussen.”
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‘Zo helpen wij 
          de BV Nederland 
     vooruit’     vooruit’                                                                       De coronacrisis heeft de digitale transformatie

in een stroomversnelling gebracht. KPN helpt zijn klanten met deze versnelling door 

te zorgen voor betrouwbare en veilige technologie waarmee bedrijven zelf 

verder kunnen transformeren.

ehalve dat covid de digitale transformatie in 
een stroomversnelling heeft gebracht, heeft 
de pandemie volgens Marieke Snoep ook de 

status quo van het bedrijfsleven uitgedaagd. Snoep is 
bij KPN verantwoordelijk voor de zakelijke markt en lid 
van de raad van bestuur. “Covid heeft gezorgd voor een 
ongekende omarming van digitale middelen, zowel in 
het bedrijfsleven als voor consumenten”, vertelt ze. 

“Zo ben ik gaan videobellen met mijn moeder; daar zag 
ze voor covid niet de toegevoegde waarde van in. Nu doen 

bij KPN verantwoordelijk voor de zakelijke markt en lid 
van de raad van bestuur. “Covid heeft gezorgd voor een 

“Zo ben ik gaan videobellen met mijn moeder; daar zag 
ze voor covid niet de toegevoegde waarde van in. Nu doen 

we niet anders en ze vindt het geweldig. We kunnen 
Nederland draaiend houden door te werken vanuit huis; 
ons netwerk heeft dat ook bewezen. We kunnen kennis 
delen en hebben minder reistijd en files. Allemaal zaken die 
we willen behouden. Daarom moet digitale transformatie 
op de bestuurstafel liggen, zodat bestuurders weten welke 
besluiten ze moeten nemen voor de toekomst en hoe ze het 
leven van burgers, klanten, patiënten en medewerkers met 
technologie kunnen vergemakkelijken. Hoe gaat het voor 
hen werken en wat zijn dan de afwegingen die je maakt tus-
sen flexibiliteit, snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid?”
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Zorginnovaties
Snoep wordt naar eigen zeggen altijd ‘super- 
enthousiast’ over wat er mogelijk is met 
technologie voor Nederland en specifiek voor 
de zorg: “We willen de digitalisering in de zorg 
versnellen. Dat kan doordat we bijvoorbeeld 
steeds meer apparaten verbinden met het 
Internet of Things (IoT). Zo dragen we eraan 
bij dat patiënten na een levertransplantatie met 
behulp van sensoren thuis kunnen herstellen. 
Andere IoT-toepassingen in de zorg zijn er 
ook, zoals een mat voor epileptische patiënten 
die je onder in een bed legt en die met behulp 
van sensoren meet of iemand een aanval heeft. 
Dat is veel menslievender dan dat er continu 
een camera op iemand gericht staat. Naast 
sensoren zijn er ook mogelijkheden om door 
AI aangevulde data op de juiste plek de zorg te 
verbeteren. Dat vereist andere netwerken en 
veilige gegevensuitwisseling in de zorg tussen 
patiënt en arts en ook tussen zorgprofessionals. 
Dat is iets waar KPN elke dag mee bezig is.”

Hybride werken
Wat begon als een noodmaatregel tijdens 
de lockdown bleek voor veel mensen een 
prettige manier om werk en privé beter te 
combineren. “Dat willen we behouden. Die 
hybride manier van werken gaat niet meer 
weg”, aldus Snoep. “Daarom is het belangrijk 
dat de top van het bedrijfsleven nadenkt over 
hoe je je medewerkers daarin kunt faciliteren. 
Dan heb je het over cyberveiligheid en over 
wat data en AI in de bedrijfsvoering kunnen 
betekenen. Nu medewerkers thuis toegang 

MARIEKE SNOEP : 

‘Covid heeft de 
status quo van 

het bedrijfsleven 
uitgedaagd’

krijgen tot systemen bij het bedrijf, moeten 
bedrijven nadenken over connectiviteit, over 
de juiste toegang voor de juiste gebruikers en 
over beveiliging. Veiligheid heeft topprioriteit 
bij ons en daarom migreren wij onze klanten 
naar de nieuwste technologie, zodat iedereen 
continu kan worden geüpgraded naar de 
hoogste veiligheidsstandaarden. In het mkb 
hebben wij Extra Veilig Internet geïntrodu-
ceerd. Daarmee bieden we beveiliging op de 
basisdienstverlening. Naast veiligheid zijn 
capaciteit en snelheid randvoorwaarden. We 
kennen allemaal de hangende videocall. Wij 
faciliteren de beweging van één naar duizend 
thuiskantoren met naast veiligheid ook de 
juiste netwerkcapaciteit voor je dagelijkse 
werk.”

Best-in-class
“Onze klanten verwachten van ons dat wij 
sneller waarde toevoegen”, zegt Snoep. “Wij 
kennen na 140 jaar als geen ander de context 
van de klant en helpen hem op de beste 
manier versnellen. Wij zijn in dialoog met 
onze klanten en spelen proactief in op de 
behoeften van morgen. Daarom investeren 
we onder meer op grote schaal in glasvezel. 
En werken we samen met grote partijen 
als Microsoft en Cisco, met als doel om 
innovaties en snelheid richting onze klanten 
te brengen. Samen met hen zorgen we dat 
we bedrijven veilig houden en zij zelf verder 
kunnen transformeren.”

Om van toegevoegde waarde te zijn en blijven 
voor bedrijven, zorgt KPN er volgens Snoep 
voor dat klanten ontzorgd worden met de beste 
producten en diensten. “We zijn als bedrijf 
hard op weg om de beste digitale dienstverle-
ner van Nederland te worden met best-in-
classproducten”, vertelt ze. “De klant, of het nu 
een grootzakelijke klant is of een mkb’er, hoeft 
niet na te denken of iets het doet, of hij de 
juiste capaciteit, veiligheid of netwerkkwaliteit 
heeft. 4G-back-up, een mobiele back-up voor 
als het internet het om welke reden dan ook 
even niet doet, zit bijvoorbeeld standaard in 
onze mkb-dienstverlening. Het voegt enorm 
veel waarde toe aan iets wat heel simpel lijkt, 
zoals zakelijk internet. Zo helpen wij de BV 
Nederland vooruit.”  
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enovo heeft als missie om iedereen 
slimmere technologie te bieden. 
“Consumenten, maar ook zzp’ers, 

de publieke sector en multinationals”, zegt 
Executive Director Benelux Maarten Guijt. 
“Lenovo heeft hiervoor een langetermijn-
strategie opgesteld die gebouwd is op de 
pijlers Smart IoT, Smart Infrastructure en 
Smart Verticals. De eerste twee pijlers voor-
zien in hardware en services die apparaten 
intelligenter maken, zowel devices van onszelf 
als van derde partijen. Een mooi voorbeeld is 
de door ons gebouwde Snellius: Nederlands 
nieuwe supercomputer die recent door Hare 
Majesteit koningin Máxima is geopend en veer-
tien biljard berekeningen per seconde maakt. 
Met onze Smart Verticals-propositie leveren we 
per sector maatwerk door onze branchekennis 
te verweven met onze oplossingen.”

TruScale
Medio 2021 lanceerde Lenovo TruScale. “Deze 

strategie brengt al onze services onder één 
paraplu: van mobiel tot de cloud”, zegt Guijt. 
“Voor organisaties betekent dit een vereen-
voudiging en optimalisatie van hun IT-land-
schap, van hardware en licenties tot support, 
security en management. Een ander voordeel 
is dat TruScale hen flexibeler maakt indien ze 
hun datacenters of werkplekken willen op- of 
afschalen. Dit vergroot de wendbaarheid en 
concurrentiekracht van onze klanten.”

CO
2
-compensatie

Lenovo heeft een uitgebreid trackrecord op 
het gebied van duurzaamheid. “In 2010 

spraken we de doelstelling uit om onze 
CO2-emissie na tien jaar met 40% te reduce-
ren; dat werd 92%”, zegt Guijt. “Voor 2030 
wil Lenovo zijn uitstoot met 50% reduceren. 
Onze plannen zijn goedgekeurd door het 
Science Based Targets initiative (SBTi). In 
2021 hebben we wereldwijd ons CO2-com-
pensatieprogramma uitgerold. Als eerste in 
de IT-industrie maken we voor ieder apparaat 
de ecologische footprint transparant: van 
productie en transport tot het stroomverbruik 
en de gemiddelde levensduur. Eindgebruikers 
kunnen deze footprint volledig compenseren 
door geld te doneren aan duurzaamheids-
projecten van onder andere de VN. Dit 
compensatieprogramma heeft recent een 
validatiecertificaat van het gerenommeerde 
Duitse DEKRA ontvangen.”  

LENOVO   Maarten Guijt

L ‘ Onze CO
2

-
compensatieregeling 
is offi cieel door 
DEKRA gevalideerd’

Intelligent transformeren
Lenovo is de grootste computing-hardwareleverancier ter wereld. Het toonaangevende 

bedrijf onderscheidt zich door als enige producent end-to-endoplossingen te leveren: 

van datacenter tot werkplek en mobiele oplossingen. “Onze TruScale-propositie maakt 

klanten meer flexibel.”

DEEL ONLINE
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      Met grip naar 
                     de elektrische
               leasebus               leasebus                                                                                                           Duurzame mobiliteit staat bij 

LeasePlan hoog in het vaandel; ruim de helft van de bestelde leaseauto’s is op dit 

moment elektrisch. Lichte bedrijfswagens blijven echter sterk achter. Een nieuwe 

operational-leaseoplossing gaat dit veranderen. Mét behoud van grip en flexibiliteit.

anaging Director Sander Pleij trapt af: “LeasePlan
ambieert om in 2030 een ‘zero emissions company’ 
te zijn. In Nederland denken we dat al eerder te 

bereiken. Zelf rijden we al ruim twee jaar 100% elektrisch. 
We werken hard aan een duurzame vloot bij al onze klanten 
en op dit moment bestaat ons orderboek zelfs al voor 55% 
uit elektrische of hybride auto’s. We merken dat ook de 
markt onze inspanningen waardeert en LeasePlan ziet als 
koploper op het gebied van duurzame mobiliteit.”

De opmars van de elektrische en hybride auto doet zich 
vooral voor bij de reguliere personenauto’s. Lange tijd 
bleef deze ontwikkeling bij lichte bedrijfswagens uit. 

anaging Director Sander Pleij trapt af: “LeasePlan
ambieert om in 2030 een ‘zero emissions company’ 

bereiken. Zelf rijden we al ruim twee jaar 100% elektrisch. 
We werken hard aan een duurzame vloot bij al onze klanten 

Account Director Dirk Gaasbeek van LeasePlan, verant-
woordelijk voor Light Commercial Vehicles: “Alhoewel 
de elektrificatie in het segment van de bedrijfswagens nu 
snel stijgt – we zien een toename van 20% per kwartaal – 
is nog steeds maar een kleine 1% van de ruim 1 miljoen 
bedrijfswagens in Nederland voorzien van een batterij. 
Qua duurzaamheid valt hier veel te winnen, ook al omdat 
de gemiddelde bedrijfswagen veel vervuilender is dan een 
personenauto. Voor ondernemers zijn de ‘zero emission 
zones’, een uitvloeisel van het klimaatakkoord, extra 
uitdagend. De komende jaren trekt de overheid in vijftig 
binnenstedelijke gebieden de teugels steeds strakker aan; 
daar mag uiteindelijk geen uitstoot meer plaatsvinden.”

LEASEPLAN   Dirk Gaasbeek en Sander Pleij
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Gaasbeek geeft daarbij wel aan dat de over-
heid gelijktijdig de transitie met een speciale 
subsidie voor emissievrije bedrijfswagens 
(SEBA) stimuleert, teneinde de overstap 
gemakkelijker te maken.

Operational lease 
speciaal voor ondernemers
Deze ontwikkeling betekent dat er op korte 
termijn een grote transformatie naar de 
(volledig) elektrische bestelauto ontstaat. Wil 
je als ondernemer de binnensteden kunnen 
bereiken? Dan is het verstandig om nu al te 
schakelen. Probleem: dat betekent een (grote) 
investering. En daar komt LeasePlan in beeld. 

Gaasbeek: “Ondernemers zijn erg gesteld 
op grip: zelf beslissen en acties nemen op het 
moment dat het hen uitkomt, net zoals met 
een bedrijfswagen in eigendom. Speciaal voor 
deze ondernemers is er een nieuwe en trans-
parante operational-leasevariant beschikbaar 
die ondernemers alle gewenste flexibiliteit en 
grip op kosten biedt. Inclusief een realistische 
restwaarde en dus inzicht in de total cost of 
ownership. Ook kunnen ondernemers, zonder 
onverwachte financiële gevolgen achteraf, het 
inlevermoment tussentijds wijzigen. Daarmee 
halen we de drempels om te gaan leasen weg; 
je blijft als ondernemer dus zelf aan het roer.”

Om een goed aanbod van bedrijfswagens 
te realiseren, werkt LeasePlan aan slimme 
samenwerkingen. Zoals met het Engelse 
bedrijf Arrival, een nieuwe producent van 

SANDER PLEIJ EN DIRK GA ASBEEK : 

‘De markt ziet 
ons als koploper op 

het gebied van 
duurzame mobiliteit’

elektrische bedrijfswagens, waar de eerste 
bestellingen geplaatst zijn. Ook komen er 
steeds meer nieuwe elektrische bedrijfs-
wagens van andere merken bij. Hierdoor 
kan LeasePlan nog beter op de behoefte 
van klanten inspelen.

Complex probleem
Dat is nodig, want ondernemers moeten nu 
starten met de transitie naar emissievrije 
mobiliteit, zodat zij ook in stedelijk gebied 
goed hun werk kunnen blijven doen. De 
samenhang tussen laadvermogen, laadtijd 
en actieradius van een elektrische bedrijfs-
wagen maakt dit complex. Pleij: “Wij hebben 
een team specialisten dat ondernemers van 
passend advies voorziet. Vervolgens vullen we 
dat ook met maatwerk in.” 

Gaasbeek licht toe: “Denk aan in- en opbouw. 
Die moet zo licht mogelijk zijn. Daardoor 
haal je meer kilometers uit de batterij, hoeft 
opladen minder vaak en maak je optimaal 
gebruik van de mogelijkheden. We regelen 
alles binnen het leasecontract, van complete 
inbouw tot en met de belettering aan toe. 
Service en reparatie plannen we in wanneer 
het de ondernemer het best uitkomt. Dat mag 
zelfs in de avond en het weekend. Behalve 
voor advies en de op maat gemaakte bus, 
kunnen onze klanten ook voor groene stroom 
en laadpalen bij ons terecht. Kortom, turn key 
delivery; complete ontzorging. Focus op je 
eigen bedrijfsvoering, LeasePlan doet de rest.”

Laadpleinen
Pleij sluit af: “Duurzame mobiliteit is uitein-
delijk een kans voor heel Nederland en de 
doelstellingen van het klimaatakkoord. We 
moeten blijven investeren in beschikbaarheid
van auto’s en nog meer in de laadinfrastruc-
tuur. De overheid moet het voortouw nemen, 
bijvoorbeeld door vergunningen voor opwaar-
dering van stroomnetten sneller af te geven en 
laadoplossingen bij nieuwbouw te verplichten. 
De publieke laadinfrastructuur in Nederland 
moet op orde worden gebracht, want de 
overheid kan niet iets afdwingen als je het 
onvoldoende faciliteert.”  

DEEL ONLINE
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it jaar viert Maison van den Boer 
zijn 115-jarig bestaan. “In 2020 
was ons voortbestaan onzeker”, 

aldus CFO Jacques Laumans. “In het slechtste 
kwartaal kampten we met 91% omzetdaling. 
Los van de beschikbare overheidsmaatregelen 
moesten we daarom stevig aan de bak om een 
nieuwe onderneming neer te zetten.”
“Ook als boutique-cateraar hebben we een 
uitstekende positie in de party- en eventcate-
ringmarkt”, vertelt managing director Jeroen 
Enzerink. “Ons merk staat voor gastronomie 
en topservice. Daarmee zetten we voor onze 
opdrachtgevers mooie evenementen neer. 
Het aantal aanvragen stijgt weer.”

Vertrouwde gezichten
“Onze relaties vinden het fijn dat Maison 
van den Boer bouwt aan een mooie toekomst”, 
vervolgt Enzerink. “Onze stakeholders zijn 
verheugd dat er een stevig kernteam staat met 
veel vertrouwde gezichten.” Echt vanzelfspre-

kend is dat niet. “Veel medewerkers hebben 
vorig jaar gebruikgemaakt van de vrijwillige 
vertrekregeling, al bleef het bij velen kriebelen”, 
vertelt Laumans. “We hebben transparant 
en frequent laten weten waar we stonden.” 
Deze zomer kwam het herstel snel op gang, 
met het EK hockey, het EK voetbal, het 
CHIO en het Olympic Festival. “De negentig 
overgebleven collega’s hebben vertrouwen in 
de toekomst van het bedrijf ”, aldus Enzerink. 
“Daarom zijn ze bij ons gebleven of op het 
oude nest teruggekeerd. We scouten ook 
nieuw talent, dat we aan ons binden en helpen 

om zich door te ontwikkelen. Hun kennis, 
drive, veerkracht en familiegevoel zijn 
kenmerkend voor onze huidige cultuur.”

Volle portefeuille
Die harde kern wordt waar nodig aangevuld 
met flexibele arbeidskrachten, maar de 
krappe arbeidsmarkt heeft het bedrijf genoopt 
tot soms onorthodoxe vragen aan collega’s. 
Laumans: “Zo hebben we wel ’s avonds op een 
partij kantoorpersoneel ingezet. Het was mooi 
om hun gevoel van saamhorigheid te zien.”
Onlangs heeft Maison van den Boer in Studio 
Aalsmeer een nieuwe venue geopend, waar 
het de hospitality verzorgt bij ONE de Musical, 
vertelt Enzerink. “Daar zijn we erg blij mee. 
Verder zien we een goed gevulde portefeuille 
voor 2022, van de Invictus Games tot het 
CHIO en het WK hockey voor vrouwen. 
Dat die evenementen als definitief in de 
boeken staan, geeft een mooie basis voor 
de toekomst.”  

MAISON VAN DEN BOER   Jeroen Enzerink en Jacques Laumans 

D ‘ Onze goede positie  
in de cateringmarkt  
is te danken aan  
ons sterke merk en 
onze mensen’

115 jaar vertrouwd 
vakmanschapMarktleider Maison van den Boer 

maakte als gevolg van de coronacrisis noodgedwongen een reorganisatie door. 

De daaruit ontstane onderneming is leaner en meaner, wendbaarder en opereert met 

nieuw elan vanuit de kerncompetenties gastronomie, vakmanschap en beleving.

DEEL ONLINE
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 De klanttevredenheid
       hoog houden       hoog houden                                                                                                                   MTH en DRV slaan de handen 

ineen om te investeren in een gezamenlijk kwaliteitshuis, compliance en innovatie. Door een 

strategische samenwerking willen ze de kwaliteit van hun organisaties en hun internationale 

netwerk verder vergroten om de hoge klanttevredenheid te borgen.

an één tafel zitten met twee accountantskantoren 
uit verschillende delen van het land maak je niet 
elke dag mee. Toch hebben beide organisaties 

volgens Olaf ten Hoopen, bestuursvoorzitter van MTH, 
veel gemeen: “We kennen elkaar van een internatio-
naal accountancynetwerk, Moore Global. Voor zowel 
belastingadvies als accountancy scoren we allebei al 
jaren hoog op klanttevredenheid, dankzij onze focus op 
topkwaliteit en onze gerichtheid op klanten en medewer-
kers. Gezamenlijk vertegenwoordigen we de top van het 

an één tafel zitten met twee accountantskantoren 
uit verschillende delen van het land maak je niet 

mkb in Nederland. We groeien steeds meer naar elkaar 
toe, ook geografisch trouwens. Daarom kiezen we voor 
samenwerking, om duurzaam die klanttevredenheid hoog 
te houden, bij te dragen aan ons internationale netwerk 
en de uitdagingen die er liggen goed het hoofd te kunnen 
bieden.” 

“Als je uitdagingen samen het hoofd biedt, sta je sterker 
en kun je ook meer voor elkaar boksen”, vult Michael Bick, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van DRV, aan. 

MTH ACCOUNTANTS & ADVISEURS EN DRV ACCOUNTANTS & ADVISEURS   Olaf ten Hoopen (MTH) en                             Michael Bick (DRV)

A
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Investeren in resources
De grootste uitdaging is volgens Ten Hoopen 
de krappe arbeidsmarkt. “Om je klanten 
goed te blijven bedienen, zul je slimmer 
zaken moeten doen, omdat je in de toekomst 
waarschijnlijk met minder resources meer 
zult moeten presteren. Daarom moeten we 
fors investeren in wat onze medewerkers 
kunnen. Allereerst zullen we onze way 
of work op elkaar afstemmen en samen 
optrekken in de manier waarop we mensen 
daarin opleiden. Daaropvolgend hebben 
we een gezamenlijk kwaliteitshuis voor 
ogen, waarin we ons kwaliteitssysteem hoog 
houden. Belangrijk onderdeel daarvan is het 
developmentprogramma, een verbreding van 
het managementdevelopmentprogramma van 
DRV. We kunnen ook gebruikmaken van het 
‘Harvard executive leadership’-programma 
van Moore.”

Kwaliteitshuis
“Omgekeerd dragen wij zelf bij aan dat net-
werk, met als doel om in ruim honderd lan-
den een kwaliteitsstandaard neer te zetten die 
voldoet aan de normen die wij in Nederland 
kennen”, vervolgt Ten Hoopen. “Wij hebben 
samen de schaal om een sterk kwaliteitshuis 
neer te zetten en we zijn er goed in. Dat 
brengt wat ons betreft ook de verantwoor-
delijkheid met zich mee om die kennis en 
expertise te delen met collega’s, zodat je een 
beter georganiseerde accountancybranche 
krijgt die voldoet aan wet- en regelgeving en 
aan kwaliteitsnormen.” 

OL AF TEN HOOPEN (MTH) 
EN MICHAEL BICK (DRV ): 

‘Als je uitdagingen 
samen het hoofd 

biedt, kun je meer 
voor elkaar boksen’

Bick: “Als we onze kwaliteitsuitstraling kun-
nen versterken, kan dat ook gunstig zijn als 
het gaat om werving en selectie. Naast hoge 
kwaliteit en bijdragen aan de ontwikkeling 
van het vak bieden we sociaal werkgever-
schap; we merken dat mensen graag voor 
dat pakket kiezen.” 

Digitalisering
“Adviseren rondom alles wat er in een 
onderneming speelt wordt steeds meer ons 
domein in de breedte, mits het gelieerd is 
aan financieel beleid”, vervolgt Bick. “En dan 
kan het gebeuren dat je met een ondernemer 
praat over digitalisering om zijn processen 
efficiënter te maken.” 

“Of dat je de klant helpt met het vertimmeren 
van data naar informatie”, vult Ten Hoopen 
aan, “om daar vervolgens ook weer samen 
met de ondernemer op te schakelen. Dat ver-
eist een hoog expertiseniveau en zit niet in de 
comfortzone van een gemiddelde accountant. 
Daar willen we ons meer op toeleggen.” 

Innovatiehub
“Wil je hier je mensen verder in ontwikkelen 
en er een aantal goede mensen voor aantrek-
ken, dan doe je dat samen makkelijker dan 
ieder voor zich”, weet Bick. “Voor degenen die 
komen werken is het ook aantrekkelijk om te 
zien dat die massa wat groter is, dat het om 
een groter bedrijf gaat met een navenante 
cliëntenportefeuille. En dat maakt onze 
samenwerking zo aantrekkelijk, dat je samen 
dingen kunt doen die voor ieder afzonderlijk 
veel moeilijker zouden zijn.”

Ten Hoopen ziet een soort innovatiehub voor 
zich. “De bedoeling is dat onze accountancy- 
en adviespraktijken ook weer leren van de 
investeringen die we doen in IT”, zegt hij. “Zo 
kunnen we met goede mensen de ondernemer 
helpen.”

“Een tevreden klant is pas echt tevreden als 
die ook toegevoegde waarde ervaart van zijn 
of haar adviseur en accountant”, besluit Bick. 
“En dat blijven leveren, dat is eigenlijk de 
grootste uitdaging.”  
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De grootste uitdaging is volgens Ten Hoopen 
de krappe arbeidsmarkt. “Om je klanten 
goed te blijven bedienen, zul je slimmer 
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daarin opleiden. Daaropvolgend hebben 
we een gezamenlijk kwaliteitshuis voor 
ogen, waarin we ons kwaliteitssysteem hoog 
houden. Belangrijk onderdeel daarvan is het 
developmentprogramma, een verbreding van 
het managementdevelopmentprogramma van 
DRV. We kunnen ook gebruikmaken van het 
‘Harvard executive leadership’-programma 
van Moore.”

Kwaliteitshuis
“Omgekeerd dragen wij zelf bij aan dat net-
werk, met als doel om in ruim honderd lan-
den een kwaliteitsstandaard neer te zetten die 
voldoet aan de normen die wij in Nederland 
kennen”, vervolgt Ten Hoopen. “Wij hebben 
samen de schaal om een sterk kwaliteitshuis 
neer te zetten en we zijn er goed in. Dat 
brengt wat ons betreft ook de verantwoor-
delijkheid met zich mee om die kennis en 
expertise te delen met collega’s, zodat je een 
beter georganiseerde accountancybranche 
krijgt die voldoet aan wet- en regelgeving en 
aan kwaliteitsnormen.” 

OL AF TEN HOOPEN (MTH) 
EN MICHAEL BICK (DRV ): 

‘Als je uitdagingen 
samen het hoofd 

biedt, kun je meer 
voor elkaar boksen’

Bick: “Als we onze kwaliteitsuitstraling kun-
nen versterken, kan dat ook gunstig zijn als 
het gaat om werving en selectie. Naast hoge 
kwaliteit en bijdragen aan de ontwikkeling 
van het vak bieden we sociaal werkgever-
schap; we merken dat mensen graag voor 
dat pakket kiezen.” 

Digitalisering
“Adviseren rondom alles wat er in een 
onderneming speelt wordt steeds meer ons 
domein in de breedte, mits het gelieerd is 
aan financieel beleid”, vervolgt Bick. “En dan 
kan het gebeuren dat je met een ondernemer 
praat over digitalisering om zijn processen 
efficiënter te maken.” 

“Of dat je de klant helpt met het vertimmeren 
van data naar informatie”, vult Ten Hoopen 
aan, “om daar vervolgens ook weer samen 
met de ondernemer op te schakelen. Dat ver-
eist een hoog expertiseniveau en zit niet in de 
comfortzone van een gemiddelde accountant. 
Daar willen we ons meer op toeleggen.” 

Innovatiehub
“Wil je hier je mensen verder in ontwikkelen 
en er een aantal goede mensen voor aantrek-
ken, dan doe je dat samen makkelijker dan 
ieder voor zich”, weet Bick. “Voor degenen die 
komen werken is het ook aantrekkelijk om te 
zien dat die massa wat groter is, dat het om 
een groter bedrijf gaat met een navenante 
cliëntenportefeuille. En dat maakt onze 
samenwerking zo aantrekkelijk, dat je samen 
dingen kunt doen die voor ieder afzonderlijk 
veel moeilijker zouden zijn.”

Ten Hoopen ziet een soort innovatiehub voor 
zich. “De bedoeling is dat onze accountancy- 
en adviespraktijken ook weer leren van de 
investeringen die we doen in IT”, zegt hij. “Zo 
kunnen we met goede mensen de ondernemer 
helpen.”

“Een tevreden klant is pas echt tevreden als 
die ook toegevoegde waarde ervaart van zijn 
of haar adviseur en accountant”, besluit Bick. 
“En dat blijven leveren, dat is eigenlijk de 
grootste uitdaging.”  
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eander Bloemers en Bert Bakker 
beschrijven hun tachtig Mobilee’ers 
als ‘vindingrijke vakmensen’: “Ze 

hebben goede voelsprieten, kennis van zaken 
én sociale vaardigheden om de klant verder te 
helpen.” De twee zijn partner van dit achttien 
jaar oude organisatieadviesbureau op het 
terrein van transformatie- en digitaliserings-
vraagstukken. 

De vindingrijkheid komt goed van pas bij 
organisaties die bezig zijn met hun toekomst. 
“Onze klanten weten stuk voor stuk dat ze 
moeten vernieuwen omdat ze anders niet 
meer kunnen voldoen aan de veranderende 
vraag vanuit klanten, burgers of cliënten. Deze 
behoefte is door COVID-19 ook nog eens in 
een versnelling gekomen”, trapt Bloemers 
af. “Het is heel makkelijk om in het bekende 
te blijven. Onze opdrachtgevers moeten het 
onbekende in duiken; dat is best spannend  
en daar helpen we ze mee.”

Inbedden in bedrijfsvoering
Moeten organisaties zelf niet over de kennis 
van digitale transformatie beschikken? Het 
antwoord van Bakker is nee: “Wij voeren 
projecten uit die niet in de lijn opgepakt 
kunnen worden omdat organisaties de 
specifieke capaciteit niet hebben, of omdat het 
een inhoudelijke expertise is die zij missen. 
Zo hebben wij onder andere goede program-
mamanagers en adviseurs in dienst die onze 
klanten niet in huis hebben. Onze adviseurs 
geven sturing aan veranderprogramma’s en 
brengen daarmee het kennisniveau van de 
mensen binnen de klantorganisaties omhoog. 
Tijdens het traject trekken ze intensief 

samen op met de klantorganisatie, zodat de 
verandering vervolgens wordt ingebed in de 
bestaande bedrijfsvoering.”

Dromen
Bloemers vult aan: “Al onze trajecten 
kenmerken zich door advisering en het 
begeleiden van de verandering. Soms is het 
vraagstuk nog niet duidelijk. Onze klant heeft 
een droom. Door de inzet van verschillende 
Mobilee’ers verwezenlijken wij die droom. 
De mens staat altijd centraal in al de digitale 
transformatietrajecten die wij uitvoeren. 
Behalve met klassiek organisatieadvies hel-
pen wij ook met het daadwerkelijk realiseren. 
Wij trekken samen op met de opdrachtgever, 
denken écht met hem mee en blijven tot het 
werkt.”  

MOBILEE   Bert Bakker en Leander Bloemers

L ‘ We blijven  
bij de klant tot  
het werkt’

Samen optrekken bij
digitale transformatieBij veel overheden, 

instellingen en bedrijven staat digitale transformatie hoog op de strategische 

agenda. Organisatieadviesbureau Mobilee uit Utrecht helpt bij de vaak complexe 

keuzen die dat met zich meebrengt en bij de realisatie van de verandering.
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Innovatieve toolkit
                         stimuleert
    ontwikkeling    ontwikkeling                                                                                                                 De schrijnende personeelskrapte 

brengt duurzame inzetbaarheid hoog op menig agenda. Zo ook voorkoming van de sinds 

corona toenemende uitval van werknemers. Ze ervaren meer stress en hybride werken geeft 

uitdagingen. “Het vernieuwende NewHR biedt inzicht in gedrag en ontwikkeling. Praktische 

e-assessments stimuleren duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling én voorkomen uitval.”

olgens directeur Mark Wispels voorziet de 
vernieuwende aanpak van NewHR momenteel 
in een actuele behoefte. “Deze methode is vooral 

laagdrempelig. HR-professionals kunnen onze tools 
inzetten zonder tussenkomst van een, vaak dure, externe 
assessmentadviseur.” Het ver ontwikkelde innovatieve soft-
wareplatform legt verbanden en brengt patronen in kaart. 
Zo ontstaat inzicht in (voorspellend) gedrag van medewer-
kers. Dit is uiterst waardevol voor zowel de medewerker 
als de (HR-)manager, die hierop individueel kan sturen. 

Preventief inzicht
“Maar NewHR is ook goed bruikbaar om vast te stellen 
wat er in een organisatie speelt. De output helpt bijvoor-
beeld bij organisatieverandering. De praktijk leert dat 
bedrijven vaak achteraf terugkijken wanneer iets niet 
goed loopt. Wij geloven echter in preventief inzicht om 
zo ontwikkeling te stimuleren in plaats van te anti-
ciperen op wat er fout is gegaan”, aldus Wispels. “Plezier 

in een actuele behoefte. “Deze methode is vooral 

assessmentadviseur.” Het ver ontwikkelde innovatieve soft-
wareplatform legt verbanden en brengt patronen in kaart. 
Zo ontstaat inzicht in (voorspellend) gedrag van medewer-

“Maar NewHR is ook goed bruikbaar om vast te stellen 
wat er in een organisatie speelt. De output helpt bijvoor-

goed loopt. Wij geloven echter in preventief inzicht om 

ciperen op wat er fout is gegaan”, aldus Wispels. “Plezier 

in het werk én duurzame inzetbaarheid van werknemers 
nemen daardoor toe.”
NewHR is onderdeel van DilemmaGroep. Met de Dilemma-
Methode faciliteert ze organisaties om zelfstandig met een 
praktische methode en tools de vaak complexe vraagstuk-
ken rondom gedrag in kaart te brengen. Ook traint en 
adviseert ze organisaties omtrent gedrag van jongeren en 
volwassenen. Daarvoor zet DilemmaGroep e-assessments 
in en voert ze belevingsonderzoeken uit. De Dilemma-
Methode komt snel tot de kern. Het individu krijgt zelf 
concrete inzichten en wordt gestimuleerd tot zelfregie 
om zo gedragsverandering te bewerkstelligen. 
In 2009 nam de organisatie de voormalige Rijks 
Psychologische Dienst (RPD) over. Met digitale technieken 
werd de enorme hoeveelheid vrijkomende kennis gebruikt 
voor het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossin-
gen. Ruim 65% van de gemeenten en tweehonderd scholen 
werken met de DilemmaMethode. Met NewHR richt 
DilemmaGroep zich juist op de zakelijke markt. 

NEWHR   Mark Wispels en Marie-José Klinckhamers
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Mentale balans
HR-professionals zetten NewHR in, maar 
het zijn de werknemers die daarna zelf met 
de uitkomsten aan de slag gaan. Wispels: 
“Het draait om zelfinzicht. Wie ben ik en wat 
geeft of kost mij energie? Wat is nodig om 
werkplezier te behouden? Wat is in het kader 
van persoonlijke ontwikkeling binnen de 
organisatie mogelijk? Wat zijn mijn kansen en 
risico’s? En wat kan de organisatie faciliteren? 
In onder meer deze vragen geeft NewHR 
objectief en waardevrij inzicht.” 
De aanpak is themagericht, exact af te 
stemmen op de vraag van een organisatie. 
Bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers, performancemanagement, 
talentontwikkeling, leiderschap of agile wer-
ken. “Onze onderscheidende benadering is 
breder kijken dan vaardigheden en competen-
ties. Wij brengen nadrukkelijk ook de mentale 
balans in kaart. Hoe zit iemand in zijn vel? 
Welke privéomstandigheden spelen er? Hoe 
beleeft iemand de werk-privébalans? Daar-
door volgen meer betrouwbare uitspraken 
over ontwikkelmogelijkheden en kansen op 
uitval. Zo zijn met gerichte acties verzuim en 
werkstressgerelateerde klachten tegen te gaan 
en kan ontwikkeling worden gefaciliteerd.”

Toolkit NewHR
Alle hoogwaardige kennis bij één betrouw-
bare aanbieder biedt veel gemak. Behalve uit 
e-assessments bestaat de toolkit van NewHR 
uit capaciteitentests, 360°feedback-tooling 
en medewerkeronderzoek. Ook zijn de tools 

MARK WISPELS: 

‘Innovatieve 
e-assessments 

voorkomen uitval en 
stimuleren ontwikkeling 

van medewerkers’

te koppelen aan eigen (HR-)systemen. 
Zo beschikken de HR-professional en werk-
gever over een totaalpakket voor alle HR- en 
organisatievraagstukken. De e-assessments 
zijn direct online beschikbaar, de geautomati-
seerde rapportages duidelijk en overzichtelijk. 
“Om de producten op www.NewHR.nl in 
te zetten is geen training nodig. Desgewenst 
kunnen wij professionals ondersteuning 
bieden”, licht Wispels toe. NewHR is geschikt 
voor zowel mkb als corporates. En biedt naast 
onderbouwing voor beleid en mogelijkheid 
tot het meten van effecten ook handvatten 
voor management en begeleiders. Zonder 
opsmuk. Duidelijk, concreet en prikkelend, 
zodat het impact heeft en op een positieve 
wijze verandering en optimalisatie stimuleert.

Wetenschappelijk onderzoek
Dankzij tientallen jaren ervaring heeft dit 
25 medewerkers tellende bedrijf een enorme 
hoeveelheid data verzameld. Wispels: “Daar-
door voeren wij regelmatig onderzoek voor 
klanten uit. Ook verrichten wij wetenschap-
pelijk onderzoek naar vraagstukken met een 
maatschappelijk belang. Zo onderzoeken we 
bijvoorbeeld ook persoonlijkheidskenmerken 
van onderwijsprofessionals om antwoord 
te geven op de vraag hoe de hoge werkdruk-
beleving kan worden aangepakt.”

Ontdekken en refl ecteren
NewHR stimuleert tot kritisch nadenken 
en onderzoek, het leggen van verbanden en 
het zien van oorzaak en gevolg. “Wij stellen 
kritische vragen en we vragen door. En wij 
nemen geen genoegen met sociaal gewenste 
antwoorden. Wij gaan op zoek naar wat er 
werkelijk toe doet, naar wat onderliggend 
speelt en onbewust of sluimerend van invloed 
is op het gedrag”, vertelt Wispels. 
NewHR reflecteert objectief en waardevrij, 
zonder oordeel of vooroordeel. Bovendien 
integraal vanuit respect voor de menselijke 
maat, zonder weg te kijken, te verbloemen of 
te provoceren. Maar om positief te stimuleren 
tot ontwikkeling en het nemen van de eigen 
verantwoordelijkheid voor een duurzame 
inzetbaarheid.  
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ata maakt een bedrijf aantoonbaar 
succesvoller. “Mits die goed wordt 
gebruikt, dan”, zegt Oscar Wijnants, 

Country Director NetApp Nederland. “Zo’n 
90% van de datagedreven bedrijven voert een 
multicloudstrategie en worstelt met de vraag 
hoe ze de juiste data op het juiste moment op 
de juiste plek krijgen. Ze verzamelen zo veel 
data, dat ruim 68% niet eens wordt gebruikt. 
Pas als je grip op al je data hebt, haal je er het 
maximale uit en word je innovatief, wendbaar 
en onderscheidend. Zo levert data meer winst 
op en bespaart het geld op de achtergrond.”

Data Fabric
NetApp heeft het beste portfolio voor de 
multicloud. “Onze unieke Data Fabric wordt 
omarmd door de grootste drie hyperscalers 
(Microsoft, Google & Amazon) en door  
analisten als Gartner”, zegt Wijnants. “De Data 
Fabric is geïntegreerd, schaalbaar, betrouw-
baar, GDPR-compliant en veilig. En maakt data 
ook universeel toegankelijk, zodat die voor alle 

toepassingen binnen iedere omgeving geschikt 
is. Zo kunnen onze klanten gemakkelijk data 
uitwisselen met de diverse systemen van hun 
partners. Ook kunnen ze snel, veilig en zonder 
grote inspanning naar een andere hyperscaler 
switchen. Met Spot by NetApp bieden we een 
dienst die automatisch het meest efficiënte 
evenwicht creëert tussen het aanbod aan 
servers en de behoefte van apps en eindge-
bruikers. Dit levert onze klanten een bewezen 
besparing van 50 tot 70% voor cloudkosten op.”

Klantgericht
NetApp is genomineerd voor de MT1000- 
categorie ‘Meest klantgerichte bedrijf van 

Nederland binnen de sector IT-storage’. “We 
willen het beste uit de cloud ontsluiten: voor 
iedereen”, zegt Wijnants. “Per dag meten 
we ruim 250 miljard datapunten. Al deze 
info wordt verwerkt om het gebruik van 
producten en diensten door klanten continu 
door te vertalen naar innovaties. Om onze 
service te optimaliseren werken we binnen 
een wereldwijd ecosysteem nauw samen met 
onder andere partners, resellers en native 
cloudpartijen. Onze aanpak werkt. Afgelopen 
zomer kende Microsoft ons uit vierduizend 
genomineerden de award voor ‘Customer 
Experience Partner of the Year’ toe.  
Op NetApp kun je bouwen.”  

NETAPP   Oscar Wijnants

D ‘ Ruim 68% van alle 
vandaag gecreëerde 
data wordt niet  
meer gebruikt’

Grip op data                                                                  NetApp helpt klanten om hun data maximaal te 

benutten. Het bedrijf levert systemen, software en diensten die applicaties optimaal 

laten functioneren in een hybride cloudomgeving. “Uiteindelijk draait het maar om 

één ding: een excellente eindgebruikerservaring.”
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      Succesroute 
               naar structurele 
  winstverbetering  winstverbetering                                                                                                                                         Twee jaar op rij een 

hoogste positie in de categorie “Salesadvies en Salestraining” en ook dit jaar weer een hoogste 

notering? Menselijke maat en pragmatisch handelen liggen daaraan ten grondslag. “Daarbij levert 

het onderscheidende totaalconcept – van strategie tot uitvoering én verkooptraining – structurele 

winstverbetering voor klanten op.”

SALES IMPROVEMENT GROUP
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e stijgen goed boven het concurrentieveld uit. 
Dat danken we aan de waardering van veelal 
loyale klanten, waar we enorm trots op zijn”, 

zegt directeur Michel van Hesse. “Daar speelt mee dat 
wij onze beloften en inspanningen meetbaar maken. We 
gaan uit van ROI-verbetering door bijvoorbeeld 20% meer 
leads, conversie van 10% naar 30% of procenten meer 
marge. Onze commerciële toppers flikken het telkens weer 
om salesorganisaties én mensen beter te laten renderen.” 
Directeur Aynsley Romijnsen completeert: “Die drie jaar 
lange hoge notering in de MT1000 hebben we tevens op 
álle facetten behaald, te weten klantgerichtheid, product-
leiderschap en excellente uitvoering. Ons totaaloptima-
lisatieconcept, dat een intensieve klantrelatie met zich 

e stijgen goed boven het concurrentieveld uit. 
Dat danken we aan de waardering van veelal 
loyale klanten, waar we enorm trots op zijn”, 

gaan uit van ROI-verbetering door bijvoorbeeld 20% meer 

marge. Onze commerciële toppers flikken het telkens weer 

álle facetten behaald, te weten klantgerichtheid, product-

meebrengt, speelt een cruciale rol. Wij geven strategisch 
advies, ondersteunen bij implementatie en trainen, 
en begeleiden verkopers en managers in hun dagelijkse 
praktijk.” 

Veranderende businessmodellen
De maatschappij verandert razendsnel. Bedrijven en 
particulieren bestellen steeds meer online en 24/7 digitale 
beschikbaarheid is onontkoombaar. Bedrijven die hun 
businessmodellen niet aanpassen worden in no time uit 
de markt gedrukt. Sales en marketing als gescheiden 
disciplines zien is definitief verleden tijd. Romijnsen: “In 
de nieuwe economie spreken we over één sales- en marke-
tingproces. Beide disciplines hebben nu een gezamenlijk 

“W
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zegt directeur Michel van Hesse. “Daar speelt mee dat 
wij onze beloften en inspanningen meetbaar maken. We 
gaan uit van ROI-verbetering door bijvoorbeeld 20% meer 
leads, conversie van 10% naar 30% of procenten meer 
marge. Onze commerciële toppers flikken het telkens weer 
om salesorganisaties én mensen beter te laten renderen.” 
Directeur Aynsley Romijnsen completeert: “Die drie jaar 
lange hoge notering in de MT1000 hebben we tevens op 
álle facetten behaald, te weten klantgerichtheid, product-
leiderschap en excellente uitvoering. Ons totaaloptima-
lisatieconcept, dat een intensieve klantrelatie met zich 

e stijgen goed boven het concurrentieveld uit. 
Dat danken we aan de waardering van veelal 
loyale klanten, waar we enorm trots op zijn”, 

gaan uit van ROI-verbetering door bijvoorbeeld 20% meer 

marge. Onze commerciële toppers flikken het telkens weer 

álle facetten behaald, te weten klantgerichtheid, product-

meebrengt, speelt een cruciale rol. Wij geven strategisch 
advies, ondersteunen bij implementatie en trainen, 
en begeleiden verkopers en managers in hun dagelijkse 
praktijk.” 

Veranderende businessmodellen
De maatschappij verandert razendsnel. Bedrijven en 
particulieren bestellen steeds meer online en 24/7 digitale 
beschikbaarheid is onontkoombaar. Bedrijven die hun 
businessmodellen niet aanpassen worden in no time uit 
de markt gedrukt. Sales en marketing als gescheiden 
disciplines zien is definitief verleden tijd. Romijnsen: “In 
de nieuwe economie spreken we over één sales- en marke-
tingproces. Beide disciplines hebben nu een gezamenlijk 

“W
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doel. Sales ziet in dat de rol van marketing 
aan belang toeneemt. Beide hebben elkaar 
meer nodig. Wij faciliteren de nieuwe samen-
werking voor een maximaal resultaat.” 
Sales Improvement Group gaat daarbij met 
vijf domeinen aan de slag: salesstrategie, 
structuur, cultuur/leiderschap, vaardigheden 
en tools. Dit leidt tot een concreet plan van 
aanpak. “We gaan vooral pragmatisch te werk. 
Kijkend naar resultaatverbetering focussen 
wij ons op zaken die écht belangrijk zijn. We 
houden het eenvoudig. Alleen gerichte acties 
die ertoe doen. Vervolgens helpen we bij 
implementatie”, motiveert Van Hesse.  

Sterk mensgericht
“We zijn gebrand op resultaten voor de klant. 
Tegelijk zijn wij zeer mensgericht. Geen grote 
ego’s, maar sociale mensen kenmerken Sales 
Improvement Group”, vertelt Van Hesse. Dit 
blijkt in alle fasen van het SPACE Concept®, de 
integrale aanpak van het veertig professionals 
tellende bedrijf. SPACE staat voor Salesanalyse, 
Plan van aanpak, Acties, Coaching en 
Evaluatie. Afhankelijk van branche en klant-
cultuur wordt een team samengesteld. 
De eerste stap is een grondige salesanalyse, 
waarbij gesprekken met managers, stakehol-
ders en salesteam horen. De vijf domeinen 
komen aan bod. “We kijken onder meer naar 
de proposities en bediening van de markt 
binnen de salesstrategie. Maar ook naar de 
effectiviteit van de salesorganisatie (structuur, 
processen, planningen, skills) en de benodigde 
tools, zoals een crm-systeem, beoordelings- en 

AYNSLE Y ROMIJNSEN 
EN MICHEL VAN HESSE: 

‘Klanten verdienen 
onze kosten aan 

salesoptimalisatie al 
snel  in drievoud terug’

beloningssysteem en salesfunnel. In het plan 
van aanpak gaat het vooral om de juiste acties 
in de juiste volgorde, in de juiste snelheid en 
intensiteit”, licht Romijnsen toe. “Ook het 
creëren van draagvlak onder directie en mede-
werkers krijgt volop aandacht.” In de uitvoering 
steekt Sales Improvement Group veel energie in 
samenwerking tussen mensen. Het coachen en 
begeleiden op de werkvloer is eveneens puur 
mensenwerk. 

Commerciële toppers
De hoge notering is mede te danken aan de 
excellente uitvoering van de Sales Improvers 
en Sales Trainers. Veelal ervaren (commer-
cieel) directeuren en managers die hun 
sporen in de sales hebben verdiend. Van 
Hesse: “Wij komen dit jaar op 40% groei uit. 
Volgend jaar zet die lijn zich voort en hebben 
we meer commerciële toppers nodig. We 
willen graag de parels uit de markt halen. De 
verdiensten zijn uitstekend en dat blijft voor 
jaren. De trend om te investeren in mens en 
organisatie is duidelijk in gang gezet.” 
Vooral betrokken bedrijven met tussen de 
50 en 250 werknemers in de sectoren groot-
handel, industrie, zakelijke dienstverlening, 
ICT en agri-food hebben sterk groeiende 
belangstelling voor Sales Improvement 
Group. Romijnsen: “Nieuwe toppers bieden 
wij een uitgebreid opleidingstraject aan. Het 
eerste jaar 35 dagen over ons concept en de 
werkwijze; daarna tien dagen per jaar. Daarbij 
werken we voortdurend aan kennisdeling. Het 
resultaat hiervan is dat we amper verloop ken-
nen. Ze voelen veel vrijheid en genieten ervan 
om mensen en organisaties verder te helpen.” 

Bewezen resultaten
De professionele totaalaanpak, waarbij de 
investering meetbaar is, blijkt zeer succesvol. 
Van Hesse: “Klanten verdienen onze kosten 
aan salesoptimalisatie al snel in drievoud 
terug.” Regelmatig zijn er uitschieters. Zo 
adviseerde én implementeerde Sales Improve-
ment Group een onderhoudsovereenkomst 
voor een bedrijf in roldeuren. Ook hielp het 
met de werving en begeleiding van een nieuwe 
medewerker. Preventief onderhoud bleek de 
sleutel. Op deze manier voorkomen klanten 
van de roldeurenleverancier dat vrachtwagens 
niet kunnen lossen. De investering van 80.000 
euro leidde tot een winstmargeverhoging van 
zelfs 700.000 euro per jaar. 
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eel bedrijven lukt het niet om 
relevant te zijn in een continu ver-
anderende wereld. “De reden: hun 

complexe en logge IT-landschap”, zegt Rik 
Farenhorst, directeur digital van Ordina.

“Met onze Digital Acceleration-propositie 
helpen we bedrijven te transformeren, 
zodat ze slim en veilig gebruik kunnen 
maken van data, digitale trends en nieuwe 
technologieën. Zo krijgen onze klanten 
grip op hun IT en worden ze relevant en 
onderscheidend. ‘Ahead of change’ noemen 
we dat.”

Digital Acceleration
“Onze aanpak houdt onder meer in dat we 
monolithische IT-systemen ontvlechten en 
omvormen naar betrouwbare, herbruikbare 
businessbouwstenen”, zegt Farenhorst. “Net 
als legoblokjes zijn deze bouwstenen modulair 
en kun je er snel oplossingen mee creëren en 

naar de markt brengen. Onze kennis en kunde 
van moderne applicaties en cloudplatformen 
versnelt dit proces.”

Volgens Farenhorst is alleen een IT-trans-
formatie niet voldoende. “Meestal moet een 
organisatie over de gehele breedte verande-
ren om écht agile te worden. Onze aanpak 
voorziet in diverse bewezen methodieken 
om organisaties te helpen bij het richten en 
inrichten van hun digitale bedrijfsprocessen, 
bij het ‘up- en reskillen’ van de workforce 
en de ‘way of working’ en bij het ontwerpen
van innovatieve producten of diensten. 

Waar nodig coachen we directieteams die nog 
klassiek top-down managen, zodat ze leider-
schapsstijlen kunnen toepassen die teams 
nodig hebben en die het innovatieklimaat 
bevorderen.” 

Teamprestatie
“Per klantvraag zetten we een of meer  
High performance teams in”, zegt Farenhorst. 
“Ieder team is een multidisciplinaire mix 
van specialisten die complementair zijn en 
continu naar verbetering streven. Wat Ordina 
uniek maakt, is dat we in ieder High per-
formance team experts kunnen plaatsen die 
precies weten wat er speelt binnen een sector. 
Dankzij onze domeinkennis begrijpen we de 
uitdagingen van onze klanten en kunnen we 
op alle niveaus als een volwaardige partner 
met hen samenwerken. Zo blijven we samen 
future fit.”  

ORDINA   Rik Farenhorst

V ‘ Ook de organisatie 
moet transformeren 
om verandering  
voor te blijven’

‘Ahead of change’ is 
meer dan alleen ITOrdina helpt klanten de 

verandering voor te blijven door hun IT en businessprocessen te transformeren. 

Het onafhankelijke IT-bedrijf fungeert daarbij als een brede businesspartner. “Dankzij 

onze branche- en organisatiekennis hebben onze oplossingen ook echt impact.”

DEEL ONLINE
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puzzelenpuzzelen                                                            T-Systems Nederland heeft zich van grote 

IT-hoster ontpopt tot hoogwaardige multicloudprovider en digital enabler. Via 

‘professioneel puzzelen’ met digitale oplossingen worden bedrijven in diverse 

branches ondersteund bij hun digitale transformatie. Directeuren Sake Algra 

en Hans Aaldering lichten de aanpak toe.

-Systems is system integrator en digital enabler
voor grootzakelijke klanten, onderdeel van 
Deutsche Telecom Groep (DT). Met 226.000 

werknemers de grootste Europese telecomoperator. In 
Nederland zijn wij met driehonderd collega’s maar een 
druppeltje in die oceaan. Maar we kunnen met zo’n grote 
moeder wel veel betekenen voor onze klanten. We combi-
neren de schaalgrootte van een reus met de wendbaarheid 
van een klein bedrijf. Wij kennen onze klanten stuk voor 
stuk en dat waarderen ze – echt een USP.”

Algemeen directeur Sake Algra is trots op zijn bedrijf. 
Begonnen in IT-hosting heeft het de laatste jaren grote 
stappen gezet in clouddienstverlening door nauwe part-
nerships met de hyperscalers en door gebruik te maken 
van de ontwikkelingsmogelijkheden van moeder DT. 

digital enabler

druppeltje in die oceaan. Maar we kunnen met zo’n grote 
moeder wel veel betekenen voor onze klanten. We combi-
neren de schaalgrootte van een reus met de wendbaarheid 

Dat is zelfs zo goed gelukt, dat het T-Systems een hoge 
positie oplevert in de MT1000-verkiezing in de sector
‘cloudcomputing en -opslag’. En daar blijft het niet bij. 
Director Cloud & Digital Solutions Hans Aaldering: 
“Wij beheersen alle techniek rondom betrouwbare hosting, 
cloud & infrastructuur, digitalisering en security, inclusief 
de bijbehorende consulting. Ook daarmee onderscheiden 
we ons.”

Datasoevereiniteit
Aangaande de cloud biedt T-Systems naast strategische 
partnerschappen met AWS, Microsoft en Google ook 
een eigen public cloud (Open Telekom Cloud) op 
Europese bodem aan. Uiteraard in combinatie met edge- 
en private-cloudoplossingen en vanzelfsprekend conform 
de laatste securityvereisten. Interessant voor Nederland is 

T-SYSTEMS   Sake Algra en Hans Aaldering

“T
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dat er onlangs in Amsterdam een twin-
datacenter voor de T-Systems clouddiensten 
is ingericht. Aaldering: “We kunnen nu ook 
hier ‘soevereiniteit’ voor klantdata bieden; die 
blijft daarmee gewoon in Nederland. Daar 
is een duidelijk toenemende behoefte aan, 
omdat je daardoor minder afhankelijk bent 
van de hyperscalers.” 

Algra: “Datasoevereiniteit wordt zwaar-
wegend. Wij verwachten regelgeving die 
verdergaand afdwingt dat Europese bedrijven 
hun data vooral in de regio laten verwerken 
en opslaan, en zich beter moeten gaan houden 
aan de wetgeving voor data-uitwisseling. Je 
kunt geen serieuze en onafhankelijke cloud-
serviceprovider meer zijn als je daar geen 
bewezen en schaalbare oplossing voor hebt.”

Cloud als digital enabler
Uiteraard willen alle klanten dat T-Systems 
zijn cloudinfrastructuur veilig en efficiënt 
beheert en optimaal inregelt, bijvoorbeeld 
door functionaliteit of capaciteit die niet 
wordt gebruikt automatisch af te schalen. 
Kortom, maximaal ontzorgen. Maar daarna 
ziet Algra bij zijn cloudklanten twee sporen. 
Het ene spoor leidt vooral naar focus op 
de kernprocessen en kostenbesparing. Die 
wordt met name gerealiseerd door ver-
schuiving van CAPEX naar OPEX: de cloud 
vervangt het eigen datacenter. Heel inte-
ressant voor veel organisaties. Spannender 
wordt het op het andere spoor, bij bedrijven 
die de cloud zien als de digital enabler in 

SAKE ALGR A EN HANS A ALDERING: 

‘Wij leveren 
wat nodig is om 

digitaliseringsambities 
te realiseren’

de zoektocht naar flexibiliteit, expansie en 
innovatie. 
Algra: “Als je digitalisering omarmt en bij-
voorbeeld sensoren wilt koppelen aan allerlei 
processen en producten om daar bruikbare 
informatie voor de optimalisatie van je 
bedrijfsvoering te halen, moet je gewoon naar 
de cloud. Dat kun je in je eigen IT-omgeving 
vaak niet goed genoeg realiseren. Dat wordt 
voor ons een derde line of business.” 

Aaldering: “Onze consulting richt zich op het 
realiseren van digitalisering en wordt daar-
door steeds belangrijker voor de innovatie bij 
klanten. We nemen ze mee in het selecteren 
van de juiste IT-bouwblokken voor hun 
bedrijf om dit mogelijk te maken. Kortom, we 
sluiten IT-innovaties aan op het ecosysteem 
en de marktaanpak van de klant, zodat die 
eenvoudiger zijn digitalisering in de bedrijfs-
voering kan versnellen.”

Disruptief
Cloud en digitalisering zijn voor T-Systems 
sleutels voor de eigen relevantie, vooral in com-
binatie met een industriespecifieke aanpak: 
oplossingen voor de geselecteerde markten 
industrie, transport/logistieke dienstverlening 
en producenten van consumptiegoederen. 
Algra: “We gaan hier professioneel puzzelen.
We passen nieuwe technologieën toe en 
bouwen op de partnerships en digitale 
ecosystemen die T-Systems en DT wereldwijd 
hebben. Bij elkaar best disruptief en waardevol. 
Onze consultants zitten dicht op de klant en 
adviseren over innovatieve toepassingen die 
een relevante bijdrage aan het resultaat leveren. 
Vaak integreren ze sensoren, AI-toepassingen, 
connectiviteit, data-integratieplatformen en 
de analyse daarvan, wat tot een pragmatische 
oplossing leidt.”

Aaldering: “De bouwstenen die wij in huis 
hebben brengen we bij elkaar, telkens voor 
een specifiek marktsegment. Daar gaan we de 
komende tijd veel mensen op aannemen. Ze 
gaan bedrijven assisteren die hun strategische 
richting al hebben bepaald. Wij leveren wat 
nodig is om hun digitaliseringsambities te 
realiseren. Zodat de CEO of CIO door alle 
technologische bomen het bos weer kan zien 
en vervolgens de vertaalslag kan maken naar 
schaalbare innovatie en waardecreatie voor 
zijn bedrijf.”   
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et draait om meer dan media bij 
STROOM. Als partner in com-
municatie kijkt het Rotterdamse 

fullservice-mediabureau graag mee op 
merk- en marketingcommunicatie. “We 
analyseren de markt van een klant. We kijken 
naar de mediabestedingen, maar ook waar 
de doelgroepen zich begeven en welke trends 
we daarbij waarnemen. Want de strategie 
kan goed zijn, maar als er op mediatechnisch 
gebied of communicatie een mismatch is, 
schiet je mis.” Martijn Jaartsveld, Strategy 
Director, houdt van het creëren van 
strategische én tactische kaders. Recente 
mediaontwikkelingen zijn hierbij net zo 
essentieel als learnings van bijvoorbeeld 
Byron Sharp, Daniel Kahneman en Binet  
& Field.

Samenwerken
Veel klanten zien de professionals van 
STROOM als een collega die op een andere 
locatie zit. Het bevestigt de beoogde intense 

samenwerking binnen de driehoek klant, 
mediabureau en reclamebureau. “Dit komt 
ons werk en de effectiviteit ervan ten goede”, 
verduidelijkt Samantha Catsburg, Agency 
Lead. En het leidt tot mooie resultaten, aldus 
de vele prijzen die STROOM in ontvangst 
mocht nemen. Met een indrukwekkende 
positie binnen de MT1000 2021 als nieuwste 
bevestiging. “Natuurlijk helpt het dat wij 
gespecialiseerd zijn in mediastrategie, 
planning en inkoop en daarnaast intern zeer 
korte lijnen handhaven, waardoor we snel 
kunnen schakelen. En als onderdeel van 
Candid, het bureauplatform voor media-, 
technologie- en creatieve bureaus, hebben 

klanten in feite toegang tot alle disciplines  
in de marketing en communicatie.”

Holistisch
Als media-experts weten ze bij STROOM snel 
of een concept werkt. “Daar onderscheiden 
we ons, omdat wij ook werken vanuit ‘merk- 
en marketingcommunicatie’: ons team heeft 
een zogenaamd T-profiel”, aldus Martijn. Hij 
ziet steeds meer bedrijven zich realiseren 
dat ze digitaal doorgeschoten zijn. “Mooi dat 
de mediabalans tussen off- en online weer 
terugkomt vanuit een meer holistische kijk  
op communicatie.”

En de toekomst voor STROOM? Die gaat 
samenvallen met De Media Maatschap.  
En daar gaan klanten zeker van profiteren, 
aldus Samantha.  

STROOM   Samantha Catsburg en Martijn Jaartsveld

H ‘ De campagnestrategie 
kan goed zijn; met 
een mediatechnische 
mismatch schiet je mis’

Energie voor groei                                                                                                          Merkpositie, merkrelevantie: 

ieder merk zou regelmatig na moeten denken over het speelveld waar het zich 

in begeeft en waar de groeipotentie zit. En dit proces met de frisse blik van de 

mediaprofessionals van STROOM een kwalitatieve boost geven.
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Op zoek naar dé
              new generation 
   leaders
              new generation 
   leaders                                                                  Whyz behaalde een hoge positie in de categorie ‘beste 

zakelijke dienstverlener van Nederland’ in de MT1000. Een mijlpaal voor het in 2010 opgerichte 

executive-searchbureau. Whyz is uitgegroeid tot een kenniscentrum in transformatie, met 

als doel om de winnende profielen voor hun klanten te bepalen en het verschil te maken.
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eiderschap herontwerpen voor de 21e eeuw. Deze 
missie beweegt het team van Whyz Executive 
Search. Met Whyz beogen zij het antwoord te 

vinden op de uitdagingen die organisaties en leiders onder-
vinden in deze snel veranderende wereld. “Een wereld in 
transitie vraagt om daadkrachtige leiders met een langeter-
mijnvisie en een scherp afgesteld moreel kompas. Hiervoor 
zijn inspiratie en een open vizier voor technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen onontbeerlijk”, zegt 
Marty Tuk, managing partner bij Whyz.

eiderschap herontwerpen voor de 21e eeuw. Deze 

vinden op de uitdagingen die organisaties en leiders onder-

transitie vraagt om daadkrachtige leiders met een langeter-
mijnvisie en een scherp afgesteld moreel kompas. Hiervoor 

Wendbare visionairs
Whyz is gespecialiseerd in het bemiddelen van kandidaten 
voor rollen in toezicht, bestuur en directie en op senior 
managementniveau. Jaarlijks worden ongeveer honderd 
posities ingevuld. Daarbij wordt altijd marktbreed gezocht 
naar de beste kandidaten. De mondiale vraagstukken van 
vandaag en morgen – van duurzaamheid en ethiek tot 
technologie en geopolitiek – vragen immers niet alleen om 
wendbare organisaties, maar bovenal om toekomstvormend 
leiderschap én management. 

L
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“Bij Whyz zijn wij via onze searchafdeling con-
tinu bezig met het searchen en in kaart brengen 
van professionals die succesvol veranderingen 
teweeg kunnen brengen. Visionairs met lef, 
verandervermogen, een disruptieve mindset 
én reflecterend vermogen. Eigenschappen die 
onmisbaar zijn om als leider de top te bereiken, 
te blijven groeien en het daarmee in de top vol 
te houden”, weet partner Pieter Riedstra. “Zodra 
wij dan een opdracht binnenkrijgen, kennen 
wij de uitblinkers al en kunnen we vaak snel 
schakelen.”

Vormgevers 
“Om een visie te vertalen naar werkelijkheid, 
heb je toekomstvormende veranderaars nodig”, 
stelt Riedstra. Whyz biedt zijn opdrachtgevers 
toegang tot deze new generation leaders. In de 
zoektocht naar deze schaarse groep gaat Whyz 
een stap verder dan de meeste executive-
searchbureaus. Mede door de inzet van een 
grote researchafdeling, ondersteund door de 
nieuwste technologieën, vindt Whyz verras-
sende kandidaten uit hoeken waar klanten 
vaak zelf niet aan denken. 

Riedstra: “Van aanstormende talenten tot pro-
fessionals die hun sporen al hebben verdiend. 
Wij kijken altijd naar wat iemand kan en wat 
diegene heeft gepresteerd. Daarnaast brengen 
we in kaart waar en onder welke omstan-
digheden dit is gebeurd. Soms bevinden de 
beste kandidaten zich net wat meer onder het 
oppervlak en zijn ze voor onze klanten vaak 
nog onzichtbaar.”

MART Y TUK , PIE TER RIEDSTR A 
EN DRUSILL A DOORJÉ:

‘Wat iemand succesvol 
maakte, is niet altijd 
wat nodig is om ook 

succesvol te blijven’

Verscheidenheid
Verscheidenheid van teams op gebieden als 
gender, leeftijd, culturele achtergrond en 
geaardheid draagt volgens de visie van Whyz 
bij aan het succes van organisaties. Toch is 
het samenstellen van écht diverse teams vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan, ziet partner 
Drusilla Doorjé. “Inzetten op de kracht van 
verscheidenheid heeft alleen kans van slagen 
als dit samengaat met een inclusieve bedrijfs-
cultuur met gemeenschappelijke onderlig-
gende waarden en normen. Het centraal 
stellen van diversiteit en inclusiviteit binnen 
alle lagen van de organisatie zien wij als een 
belangrijke voorwaarde voor toekomstvor-
mend leiderschap”, zo stelt Doorjé. “Wij is 
belangrijker dan why. Het draait niet om het 
waarom van de verandering, maar om de 
mensen die samen die verandering teweeg-
brengen.”

B Corp
Whyz wil niet alleen opdrachtgevers helpen 
om met een nieuwe generatie leiders een bij-
drage aan een betere wereld te leveren, maar 
zelf ook verantwoordelijkheid nemen. De 
komende maanden hoopt het bedrijf daarom 
als een van de eerste executive-search-
bureaus een B Corp-certificering te krijgen. 
Een keurmerk voor ondernemers die naast 
winst en aandeelhouders ook mens, milieu en 
maatschappij als uitgangspunt nemen. Daar-
mee sluit Whyz zich aan bij toonaangevende 
organisaties als Patagonia, Tony’s Chocolonely 
en Triodos Bank. 

Doorjé: “We willen een bijdrage leveren aan 
een samenleving waarin diversiteit, gelijkheid 
en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. 
Daarbij zijn we ervan overtuigd dat ieder 
bedrijf de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid heeft om zijn bedrijfsvoering op een 
duurzame wijze in te richten. Bedrijven die 
dit niet doen plaatsen zichzelf op niet al te 
lange termijn buitenspel. Met het B Corp-
label houden we onszelf op deze gebieden 
scherp en hopen we andere bedrijven te 
stimuleren om dezelfde keuze te maken.”  
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e energietransitie, klimaatveran-
dering, de zorg: maatschappelijke 
uitdagingen worden steeds groter 

en complexer. “Organisaties willen met deze 
vraagstukken aan de slag, vaak ook met 
andere partijen, maar ze weten niet hoe ze 
het proces met succes kunnen doorlopen”, 
zegt directeur Micky Adriaansens. “Twynstra-
Gudde helpt (semi)publieke en private partijen 
van a naar b te komen met een passende, 
creatieve en werkbare oplossing. En dat doen 
we goed, getuige onze notering in de MT1000 
en de hoge NPS-score.”

Draagvlak
Sinds de oprichting in 1964 heeft Twynstra-
Gudde veel modellen en theorieën ontwikkeld. 
“Toch is methodiek slechts een hulpmiddel”, 
zegt directeur Frank van Es. “Het vraagstuk 
van de opdrachtgever bepaalt welke methoden 
en competenties we inzetten om de best haal-
bare oplossing te realiseren. Ook analyseren 

we de ambities en verwachtingen van alle 
stakeholders, zodat onze aanpak landt en 
draagvlak creëert. Zo slaan we bruggen 
bínnen, maar ook tússen uiteenlopende 
organisaties.”

“We maken complexe vraagstukken inzichte-
lijk en behapbaar”, vult Adriaansens aan. “We 
schetsen een tijdpad waarin opdrachtgevers 
stap voor stap aan verandering werken. Dat 
doen ze samen met ons, want we blijven 
betrokken tot een project gerealiseerd is. 
Daar leren we als organisatie van. En omdat 
we midden in de maatschappij staan, voelen 
we ons verantwoordelijk voor een goed 
eindresultaat.”

Kennis delen
“De grote variatie aan expertise en ervaring 
maakt TwynstraGudde al jaren uniek”, zegt 
Van Es. “Om die voorsprong te behouden, 
hebben we de ‘School of Impact’ ontwikkeld. 
Hierin leiden we nieuwe impactmakers op: 
eigen medewerkers, maar ook mensen van 
buiten TwynstraGudde. Met ons ‘House of 
Impact’ gaan we nog een stap verder. Dit 
is een initiatief waarbij we budget en uren 
inzetten om Nederland te helpen op thema’s 
als armoede, duurzaamheid en ondermij-
ning. Voel je je ook betrokken bij de wereld 
om je heen en werk je graag aan urgente 
vraagstukken in een team met experts uit 
diverse vakgebieden? Neem dan contact op 
met TwynstraGudde en word ook impact-
maker.” 

TWYNSTRAGUDDE   Frank van Es en Micky Adriaansens

D ‘ We slaan bruggen 
tussen uiteenlopende 
organisaties’

Impact met 
blijvende waardeTwynstraGudde helpt

organisaties om urgente en complexe maatschappelijke opgaven versneld te realiseren. 

Het adviesbureau voert daarbij als motto ‘impact op morgen’. “We dragen bij aan een 

samenleving waarin mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen.”
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en belangrijke reden waarom 
we willen groeien”, vertelt fiscaal 
vennoot Harold van den Berge, 

“is om mensen te trekken met drive en 
enthousiasme. Als je het beste wilt voor de 
klant, moet je de beste mensen hebben. Dat 
is een vliegwiel dat al ruim dertig jaar draait. 
Ook in een tijd waarin de digitale communi-
catiemogelijkheden enorm zijn toegenomen, 
blijft de menselijke maat doorslaggevend.”

Nieuwe ontwikkelingen
“Dankzij die groei kunnen onze medewerkers 
in hun vak doorgroeien en nieuwe dingen 
ontwikkelen om de klant te ontzorgen”, aldus 
fiscaal vennoot Erik Klop. “Zo spelen we
met een team specialisten op het vlak van 
internationaal advies in op de globalisering.
Ook hebben we 35 data-analisten, omdat 
wij geloven dat daar toekomst in zit.”
“Die analisten zijn goed voor onze klanten”, 
vult partner Jaap van Beek aan, “en voor 

onze eigen organisatie. Wel blijft altijd de 
menselijke maat achter de data belangrijk.”
Visser & Visser heeft al een grote inter- 
nationale klantengroep en richt zijn pijlen nu 
ook specifiek op Duitsland vanuit een nieuw 
kantoor in Doetinchem, vertelt medeoprichter 
Steef Visser. “Zo’n ‘German desk’ trekt meteen 
weer nieuwe medewerkers én klanten. 
Zo komen we samen steeds verder.”

Culturele waarden
Dat elke nieuwe vestiging toch weer het 
Visser & Visser-DNA heeft, is volgens Klop 
te danken aan Wintzens principe van de cel-

deling. “De mensen die een nieuwe vestiging 
opzetten nemen de culturele waarden mee en 
zoeken ook weer mensen die daarbij passen”, 
legt hij uit. “Dat gebeurt vrijwel organisch. Zo 
ontwikkelen we nieuwe initiatieven, nieuwe 
vestigingen en nieuwe dienstverlening vanuit 
de bestaande organisatie. De culturele waar-
den zijn door medewerkers zelf vastgesteld. 
Daarbij kun je denken aan innovatief zijn, 
maar ook menselijk, professioneel en behulp-
zaam. En ook: goed luisteren naar de klant. 
Op die waarden mogen we echt trots zijn.”
“Als onze medewerkers het naar hun zin heb-
ben en zich goed voelen”, zegt Visser, “stralen 
ze dat ook uit naar onze klanten. Niet voor 
niets is het bedrijf al twee jaar achter elkaar 
uitgeroepen tot beste werkgever in de finan-
ciële dienstverlening. En dit jaar hebben onze 
klanten ons beloond met een mooie positie als 
beste financiële dienstverlener op het gebied 
van accountancy en fiscaal. Daar zijn we ook 
enorm trots op.”  

VISSER & VISSER   Erik Klop, Harold van den Berge, Steef Visser en Jaap van Beek

“E ‘ Als onze medewerkers 
het naar hun zin 
hebben, stralen ze dat 
uit naar onze klanten’

De menselijke maat blijft
doorslaggevendFinancieel dienstverlener 

Visser & Visser is gegroeid dankzij de managementfilosofie van Eckhart Wintzen, 

gebaseerd op groei, ontwikkeling en celdeling. Inmiddels heeft het bedrijf ruim 

vierhonderd medewerkers in twaalf autonome vestigingen.
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at hun naamsbekendheid onder de 
bevolking geen gelijke tred houdt 
met de status die ze hebben binnen 

het bedrijfsleven, deert haar niet, zegt Angel 
Hoover, Head of Benelux bij WTW, zoals het 
bedrijf door iedereen wordt genoemd. “Wij 
zijn geen ‘pushy salespeople’; we zijn juist 
erg bescheiden. Wat mij betreft soms iets té, 
want over de hele wereld helpen we klanten 
met uitdagingen op het gebied van talent 
en arbeidsvoorwaarden en het reduceren 
van risico’s, opdat hun business en hun 
mensen geen gevaar lopen. Op het gebied 
van ‘health, wealth and career’ bijvoorbeeld: 
wij adviseren HR-afdelingen over talentpro-
gramma’s, pensioenplannen en belonings-
structuren, om maar wat te noemen. En risk 
assessment, op elk gebied. Dus ook als het 
gaat over klimaatverandering en de impact 
daarvan op markten en levens. Dat is een 
belangrijke focus geworden. We zijn een 
echte ‘one stop shop’ – dat we in Nederland 

tot de top drie van beste serviceproviders 
behoren, is een kers op die taart.”

De klant gaat voor
Corona luidde een rumoerige tijd in voor de 
hele economie, ook voor WTW. Bovendien 
kwam er deze zomer geen toestemming van 
de Amerikaanse autoriteiten voor een fusie 
met AON. Hoover: “De flexibiliteit van onze 
medewerkers heeft ervoor gezorgd dat onze 
service aan klanten onverminderd is door- 
gegaan.” Zo moest iedereen in de zomer 
vol aan de bak om klanten bij te staan die 

te maken kregen met overstromingen in 
Nederland, België en Duitsland. Die fusie was 
misschien jammer, zegt Hoover, “maar onze 
dienstverlening blijft dezelfde: de klant gaat 
nog steeds altijd voor. Het was mooi om te 
zien met hoeveel energie al die klanten met 
waterschade werden geholpen. Ik ben trots 
op wat onze medewerkers hebben verricht.” 

Open cultuur
Inmiddels bestaat WTW, met wereldwijd 
45.000 werknemers, 150 jaar. En nog elk jaar 
worden door recruiters de grootste talenten 
binnengehaald als nieuwe collega’s. Hoover: 
“Als je een leuke baan wilt, moet je je bij ons 
melden. In mijn vijftien jaar bij WTW heb 
ik al elf verschillende rollen gehad; dit is een 
bedrijf waar veel kansen liggen voor iedereen, 
ongeacht sekse of culturele achtergrond. Dat 
is bepaald niet vanzelfsprekend in deze door 
mannen gedomineerde zakelijke markt; het 
geeft aan hoe open de cultuur hier is.”  

WILLIS TOWERS WATSON   Angel Hoover

D ‘ Dit is een bedrijf waar 
kansen liggen voor 
iedereen, ongeacht 
sekse of culturele 
achtergrond’

Wel de impact, 
 niet het risicoEr zijn weinig bedrijven die in zo

veel sectoren hun diensten verlenen als adviesbureau en verzekeringsmakelaar Willis 

Towers Watson. De coronatijd was een uitdagende periode, waarin klanten door een moeilijke 

tijd moesten worden geloodst. “Ik ben trots op wat onze medewerkers hebben verricht.”
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et ruim 25 jaar ervaring is  
Cegeka’s Commercieel Directeur  

Hans Schrijver geen onbekende in IT-land.  
De mooie score in de categorie ‘Klantgericht-
heid Outsourcing & Detachering’ verklaart hij 
als volgt: “Wij geloven in samenwerking; onze 
tag line is ‘in close cooperation’. Dat begint 
bij heel goed luisteren en oprecht geïnte-
resseerd zijn in de klant. Om zijn behoefte 
goed te kunnen begrijpen, verdiepen wij ons 
in de klant en wat hij voor zijn klanten wil 
betekenen. Vandaaruit denken wij na over 
hoe wij daar waarde aan kunnen toevoegen, 
om hem succesvol te maken. Om klanten 
end-to-end te kunnen ondersteunen in hun 
digitaliseringsreis heeft Cegeka de organisatie 
versterkt met competenties op het gebied van 
data, security, digitale werkplek en consulting. 
Zo werken we aan langetermijnrelaties. Als de 
klant het goed heeft, wordt hij fan, en als hij 
fan is, ligt er de basis om samen succesvol te 
groeien. Daar geloof ik heilig in.”

oertien Vergouwen Overduin is sinds 
2014 onderdeel van de NCOI Groep. 

“Wij verzorgen opleidingen die gericht zijn 
op het ontwikkelen van vaardigheden als 
leidinggeven, coaching en communicatie”, 
vertelt Martin van der Groep, algemeen 
directeur van Boertien Vergouwen Overduin. 
“Al meer dan 45 jaar zit trainen in ons 
DNA. Kies je voor ons, dan kies je voor ‘de 
uitvinders’ van het vak. Onze kracht is niet 
alleen dat we de beste trainers hebben, maar 
heel goed de vraag van de klant kunnen 
beantwoorden.”

Van der Groep is van mening dat werknemers 
met betere vaardigheden de onderneming van 
goed, via beter, naar best kunnen brengen. 
“Met goed opgeleid personeel wordt het 
bedrijf sterker. Om er zeker van te zijn dat 
mensen eruit kunnen halen wat erin zit, 
blijven wij het vak voortdurend vernieuwen.
Als je sinds 1975 trainingen geeft, dan weet 

Goed kan altijd beter

Als voorbeeld noemt Schrijver outsourcing: 
“We denken eerst na over de vraag waarom de 
klant diensten wil outsourcen en wat hij daar-
mee wil bereiken. Als we dat goed invullen, 
voelt hij zich gehoord, in plaats van dat we 
producten zijn kant op aan het duwen zijn.” 
Cegeka heeft het druk. Vorig jaar zijn er als 
gevolg van de coronacrisis behoorlijk wat 
werkplekprojecten opgestart en is er een 
enorme beweging naar Office 365 en de cloud 
ontstaan. Ook datagedreven werken is niet 
meer weg te denken in de huidige tijd. Boven-
dien is security volgens Schrijver voor klanten 
bijna niet meer zelf te managen: “Je hoort 
steeds vaker dat bedrijven worden gehackt 
en dat maakt klanten nerveus. Al met al is er 
veel meer werk dan de IT’ers in Nederland 
aankunnen.”  

M

B je inmiddels wel wat betere mensen voor een 
organisatie betekenen.”

Nederland is een kenniseconomie. Om in deze 
economie concurrerend te blijven, is scholing 
op mbo-, hbo- en masterniveau essentieel. 
Van der Groep geeft daar verdieping aan: 
“Door corona is het een en ander veranderd. 
Het hybride werken heeft terrein gewonnen. 
Ook in deze nieuwe werkelijkheid moet het 
personeel goed opgeleid blijven, alleen er zijn 
andere vaardigheden nodig. Wij trainen een 
heel scala aan vaardigheden waar uiteindelijk 
jouw hele organisatie beter van wordt. Dus 
ben je op zoek naar betere mensen? Dan 
heb je die al. Ze kunnen alleen nóg beter 
worden. Leiderschap op afstand is een van de 
trainingen die we hiervoor speciaal hebben 
ontwikkeld. Door leidinggevenden de juiste 
handvatten te geven om ze beter te laten 
communiceren op afstand komen ze tot teams 
die goed samenwerken.”  

CEGEKA   Hans Schrijver

        Samen werken aan
                       langetermijnrelaties
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choonmakers worden op de werkvloer 
zelden gezien. Ze doen stilletjes hun 

belangrijke werk, dat cruciaal is voor elk 
bedrijf: ze geven de andere werknemers de 
kans hun werk te doen in propere omstan-
digheden. Algemeen directeur Michael 
Kronenburg van De Klop Facility Group: “Het 
vak is nog steeds ondergewaardeerd, maar 
daar werken we aan. Mede door de toepassing 
van digitale tools maken we schoonmaak 
onderdeel van het dagelijkse werkproces van 
de opdrachtgever, waardoor de dienstverlening 
beter wordt. Zo krijgen onze schoonmakers 
een gezicht, worden ze deel van het bedrijfs-
proces. Gewaardeerd worden om wat je doet, is 
belangrijk. Dat blijkt ook wel, want het verloop 
is bij ons nihil.”

Coronatijd heeft de algemene houding 
tegenover het belang van schoonmaak een 
duw in de goede richting gegeven, constateert 
Kronenburg. “Alles staat of valt met goede 

inds midden jaren negentig is  
Credit Europe Bank (eerder bekend 

als Finansbank) gespecialiseerd in handels-
financiering. Met name in financiering 
van grondstoffen is de bank traditioneel 
sterk, vertelt executive vice president Zeyno 
Davutoglu van de bank met hoofdkantoor 
in Amsterdam, ruim 1.100 medewerkers in 
zeven landen en een balanstotaal eind 2020 
van €4,9 mrd. Wereldwijd bedient Credit 
Europe Bank negenhonderdduizend zakelijke 
en particuliere klanten.
Zakelijke klanten weten Credit Europe Bank 
in toenemende mate te vinden voor supply 
chain finance. “Onder die noemer valt een 
breed scala aan financieringsoplossingen. In 
de kern draait het om financieringen waarbij 
leveranciers eerder betaald krijgen voor hun 
goederen of afnemers later betalen.”

Als voorbeeld geeft Davutoglu een grote kle-
dingketen die maandelijks twee miljoen shirts 

Supply Chain Finance

hygiëne. Let je daar niet goed op, dan zul je er 
uiteindelijk voor betalen. Daarom houden wij 
onze opdrachtgevers scherp met adviezen en 
voorstellen. Bij ons geen overdreven manage-
mentlagen of onrealistische beloften. Wij zijn 
een echt familiebedrijf: we zeggen waar het op 
staat en we doen wat we zeggen. Niet lullen, 
maar poetsen.”

Met zo’n 450 medewerkers is De Klop Facility 
Group actief door heel Nederland, maar 
binnenkort wordt uitgebreid naar de andere 
landen van de Benelux. Met hun duurzame en 
innovatieve dienstverlening, van receptie- en 
handymandiensten tot specialistisch werk als 
de scoonmaak van ziekenhuizen in Londen en 
op Curaçao, vertrouwt Kronenburg erop ook 
in België en Luxemburg voet aan de grond te 
krijgen. “Uiteindelijk is facilitymanagement 
gewoon mensenwerk. En daar zijn wij goed 
in: no-nonsense, afspraak is afspraak en oog 
voor elkaar.”  

S

S bestelt bij een buitenlandse leverancier. “De 
afnemer plaatst de bestelling, de leverancier 
gaat aan de slag, maakt de shirts en stuurt bij 
aflevering een factuur. Wij kunnen die factuur 
meteen betalen aan de leverancier, met een 
afslag. De afnemer betaalt ons de volledige 
factuur na de gebruikelijke betalingstermijn, 
die doorgaans tussen de dertig en zestig 
dagen ligt. Het enige dat de afnemer hoeft te 
doen is de factuur accepteren en uploaden 
naar ons supply chain finance platform. Er 
komen verder geen papieren aan te pas.”
Voordeel is dat de leverancier direct beschikt 
over kapitaal voor de volgende productie-
ronde, aldus Davutoglu. “Ook verbetert zo 
de relatie tussen afnemer en leverancier.” 
Initiatief voor supply chain finance kan van 
beide kanten van de productieketen komen. 
“We helpen graag iedereen die met zo’n vraag 
bij ons komt.”  

DE KLOP FACILITY GROUP   Michael Kronenburg

De Klop Group: 
                 niet lullen, maar poetsen
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abrique is het digital design agency 
dat durft te kiezen. Dat door middel 

van concept en ontwerp verandering 
teweegbrengt en nieuwe betekenisvolle 
ervaringen creëert. Het bureau ontwerpt en 
bouwt websites, shops, interactives, apps, 
merken en identiteiten voor uiteenlopende 
branches.

“Of Fabrique nu werkt aan een app voor een 
museum of e-commerce platform voor een 
grote retailer, samenwerken is altijd de basis 
in onze projecten,” vertelt Amanda Boomstra, 
studio director in Amsterdam. “Onze eigen 
expertise en die van onze klanten brengen we 
bij elkaar; volgens ons dé manier om tot een 
succesvol resultaat te komen.”

“Voor onze klanten zijn we strategisch 
partner op verschillende gebieden, van 
bedrijfsstrategie tot branding, van customer 
journey-ontwikkeling tot digitale transfor-

oor het 3e jaar op rij scoren we hoog 
in de categorie ‘HR-assessment’. Daar 

zijn we trots op, want het bewijst dat we als 
relatief klein bureau kwalitatief tot de groot-
sten behoren. Onze missie is opdrachtgevers 
een gedegen advies te geven en deelnemers 
een aangename, leerzame dag te bezorgen. 
De meeste mensen vinden een assessment 
best spannend. Daarom nemen we de tijd om 
een open gespreksklimaat te creëren. Laten 
merken dat je de opdrachtgever en de functie 
goed kent, stelt mensen gerust. Pas dan gaan 
we dieper in op skills en talenten. We vertellen 
deelnemers waar ze sterk in zijn, maar we 
kijken ook kritisch naar verschillen tussen 
de wensen van een opdrachtgever en wat een 
kandidaat kan bieden. Als er geen match is, 
zijn we daar eerlijk over. Onze benadering 
is opbouwend en motiveert deelnemers aan 
hun ontwikkelpunten te werken. We zien 
dit terug in de positieve feedback die we van 
hen krijgen. Ze ervaren het assessment als 

Assessment als inspirerende leerervaring 

matie. De context van onze klanten, hun 
omgeving, daar denken we met elkaar over 
na. Die onderzoekende manier van werken 
maakt dat we iets bijzonders kunnen 
maken, omdat we in een veel bredere  
context de richting bepalen.”

“Het digitale domein wordt steeds complexer, 
en onze klanten – vaak A-merken – zijn 
hiervan goed op de hoogte en hebben grote 
ambities. Daarom zorgen wij dat we steeds 
een stapje verder zijn, om waar te maken wat 
we beloven. Ik zie dat wij het lef hebben om 
eigenheid te creëren, om risico’s te nemen 
én dat we deze keuzes kunnen onderbou-
wen. Dit is wat we nodig hebben om ons als 
bureau te blijven ontwikkelen en ook in de 
toekomst bijzonder en onderscheidend werk 
te maken.”  

F

“V een pittige maar aangename, leerzame en 
inspirerende dag.”

“Een assessmentbureau is eigenlijk het  
visitekaartje van een opdrachtgever. Als 
werkgever laat je via een assessment zien 
dat je investeert in je mensen, dat ze de 
mogelijkheid krijgen door te groeien. In een 
tijd waarin boeien en binden essentieel is in 
de strijd tegen personeelsschaarste, spelen 
assessments een belangrijke rol. We spreken 
deelnemers het liefst in levenden lijve. Ook 
deelnemers vinden dat over het algemeen het 
prettigst, merken we. Opdrachtgevers waar-
deren onze inzet en passie. Dit blijkt wel uit 
de hoge ranking die we dit jaar in de MT1000 
halen op het gebied van klantgerichtheid 
binnen de HR-sector.”  

FABRIQUE   Amanda Boomstra

‘Het lef om het beste te maken’

DEEL ONLINE

DEEL ONLINE

DEVELOPMENT FACTORY   Jan Slagmolen, Marlon Wolfhagen en Ineke Michon
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e krachtenbundeling met Van der 
Laan & Co heeft Partners at Work 

gemaakt tot een van de meest invloedrijke 
executive search bureaus van Nederland. De 
missie van het in Baarn gevestigde bureau 
mag gerust uitdagend en opvallend worden 
genoemd: meer diversiteit en complementa-
riteit in de top van het bedrijfsleven brengen 
met bewezen en nieuw talent.

De aandacht voor diversiteit is niet meer weg 
te denken, maar een gemêleerde bestuurs-
kamer is nog steeds niet vanzelfsprekend, 
constateert Josephine van der Vossen. Zij 
richtte in 2021 samen met vier andere 
partners het nieuwe Partners at Work op, 
dat zijn oorsprong in 2003 heeft. De andere 
founding partners zijn Nicole Boevé, Nicolette 
van Helsdingen, Karen Kragt en Ingrid 
Reichmann. Recent zijn ook Jurjaan Bitterlich 
en Christine Changoer als nieuwe partners 
toegetreden. “Door het samengaan van 

ngeacht via welke methode je het 
beste kennis tot je neemt, bij Global 

Knowledge kunnen ze hier volledig op 
aansluiten. Als wereldwijd opererende trai-
ningsorganisatie traint en certificeert Global 
Knowledge IT-professionals sinds 1995 voor 
producten van nagenoeg alle IT-leveranciers. 
De Nederlandse organisatie werkt met  
85 medewerkers jaarlijks voor 2.500 bedrijven 
en leidt 25.000 professionals op. 

Toen René Lap in 2018 aantrad als Managing 
Director Benelux versterkte hij de focus 
op klantgerichtheid. Dit resulteerde in een 
stijging van tevreden klanten. “Dat is toch wel 
de kroon op alle inspanningen op ons interne 
programma ‘Customer first’.”

Goed luisteren is essentieel. “Goed luisteren 
is een belangrijke waarde om onze dienst-
verlening te verbeteren. Zo merkten we dat, 
toen we vanwege de COVID-maatregelen 

Ontwikkelen leidt tot groei!

beide bureaus zijn we nog beter in staat om 
impact in de bestuurskamer te realiseren. Ons 
netwerk is verdubbeld, we zijn nu een sector 
breed bureau met twaalf professionals”.

“We staan bekend om onze succesvolle 
invulling van bestuurs- en toezichtrollen met 
vrouwelijk toptalent, maar wij verrassen ook 
met onze mannelijke kandidaten. Daarnaast 
kijken we naar andere vormen van diversi-
teitskenmerken.”

Het ‘verrijken’ van de bestuurskamer gaat voor 
Van der Vossen constant door. “De volgende 
fase is het zichtbaar maken van vrouwen én 
mannen met een andere etniciteit. Het is het 
creëren van de juiste mix. Diversiteit in alle 
vormen leidt tot een veel inclusievere direc-
tiekamer en uiteindelijk tot een krachtigere, 
toekomstbestendige organisatie.”  

D

O onze trainingen voor 100% in onze virtuele 
klaslokalen uitleverden, het voor de trainers 
belangrijk was om op een andere manier de 
interactie te vergroten. We zagen dat trainers 
de betrokkenheid van cursisten in een online 
omgeving steeds beter konden vergroten. Dit 
resulteerde in een zeer hoge NPS score van 
onze eigen trainers.”

De recente samenvoeging met Skillsoft vindt 
René een geweldige ontwikkeling. “Voor ons 
betekent dit dat we professionals in de aller-
breedste zin kunnen trainen. Omdat Skillsoft 
traint op een volledig digitale wijze, kunnen 
we de digitale content samenbrengen met 
instructor-led content. Op deze manier zijn 
wij in staat om voor iedere professional  
individueel maatwerk te leveren. Op elk 
gewenst moment, op iedere plek, kun je  
trainingen volgen op de wijze die het beste  
bij jou past.”  

PARTNERS AT WORK   Josephine van der Vossen

Met dubbele kracht vooruit

DEEL ONLINE

DEEL ONLINE

GLOBAL KNOWLEDGE   René Lap

MT1000-2021.indd   157MT1000-2021.indd   157 18-11-21   12:5518-11-21   12:55



M
T1

0
0

0
 2

0
21

ivoton is dé IT-partner voor de  
flexbranche. Het bedrijf biedt 

geavanceerde ondersteunende software voor 
het gehele dagelijkse proces van flexbedrijven: 
van de plaatsing van een uitzendkracht tot 
en met de verloning & facturatie. “Dankzij 
onze constant hoge kwaliteit hebben we 
een uitstekend trackrecord”, zegt algemeen 
directeur Paul van den Bosch. “Onze software 
kenmerkt zich door efficiency en volledig 
geïntegreerde wet- en regelgeving die altijd 
up-to-date is. Het resultaat: vestigingsmede-
werkers die nauwkeurig en met plezier hun 
werk doen, hoge productiviteit en besparing 
op operationele kosten.”

In de MT1000 scoort Pivoton hoog in de 
categorie ‘Meest klantgerichte bedrijf van 
Nederland in de sector HR- Software’. Van 
den Bosch: “Ik ben er trots op dat we zoveel 
waardering vanuit de markt krijgen. Het is 
een prachtig signaal naar onze medewerkers 

Dé IT-partner voor de flexmarkt

P die elke dag met veel passie hun werk doen. 
Ook bevestigt de ranking de meerwaarde 
van onze koers. We investeren in duurzame 
klantrelaties. Binnen onze organisatie zijn we 
op ieder niveau nauw betrokken bij de klant: 
van directie tot customer support en van  
productowners tot consultants. Wij bieden 
dus ‘meer dan IT’ en streven ernaar onze 
klant maximaal te ontzorgen. Daar gaan we 
ver in; verder dan iedere andere partij. Door-
dat wij met onze Business Proces Outsourcing 
(BPO) een deel van het backofficeproces van 
onze klanten overnemen, kunnen zij zich 
focussen op hun core business: het vinden  
en plaatsen van de juiste kandidaat voor de 
juiste klant. En doen wij waar we goed in zijn:
continue doorontwikkeling van onze software 
in combinatie met maximale ontzorging. 
Zo bouwen we samen met onze klanten aan 
succes.”  

DEEL ONLINE

PIVOTON SOFTWARE B.V.   Paul van den Bosch

www.mtsprout.nl/mt500

Wilt u ook úw verhaal vertellen? Neem dan voor meer informatie over 
de Business Stories - of andere advertentie mogelijkheden - contact op 

met Adformix, 0 888 777 888, of mail naar mtsprout@adformix.com
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Index
Abovo Maxlead | Abovo Media
Doctor C.J.K. van Aalstweg 8F
1625 NV Hoorn
Postbus 2153
1620 ED Hoorn
Telefoon: (0229) 27 40 06
E-mail: info@abovo.nl
www.abovomedia.nl

Albron BV
Rijnzathe 11
3454 PV De Meern
Telefoon: (030) 669 56 95
E-mail: info@albron.nl
www.albron.nl

Aon Nederland
Admiraliteitskade 62
3063 ED Rotterdam
Postbus 518
3000 AM Rotterdam
Telefoon: (010) 448 89 11
E-mail: info@aon.nl
www.aon.com/netherlands/

ARAG SE (hoofdkantoor)
Kastanjelaan 2
3833 AN Leusden
Postbus 230
3830 AE Leusden
Telefoon: (033) 434 23 42
Fax: (033) 434 23 00
E-mail: info@arag.nl
www.arag.nl

Boertien Vergouwen Overduin
Marathon 7
1213 PD Hilversum
Telefoon: (035) 204 37 57
E-mail: info@bvo.nl
Whatsapp: 06-10 902 588
www.bvo.nl

Cegeka
Bastion 4
3905 NJ Veenendaal 
Telefoon: (0318) 41 00 00
E-mail: info@cegeka.com
www.cegeka.com

Centraal Invorderings Bureau (CIB) 
Per 10 januari 2022: coeo Incasso
Wilhelminakade 159
3072 AP Rotterdam
Telefoon: (010) 414 54 44
www.cibincasso.nl

Credit Europe Bank N.V.
Karspeldreef 6-A
1101 CJ Amsterdam ZO
Telefoon: (020) 357 63 00
www.crediteuropebank.com

Crossminds 
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam 
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam
Telefoon: (010) 251 80 87
E-mail: info@crossminds.nl
www.crossminds.nl

Currence
Gustav Mahlerplein 33-35
1082 MS Amsterdam
Postbus 83073
1080 AB Amsterdam
Telefoon: (020) 305 19 00
www.currence.nl

De Klop Facility Group
De Limiet 3 A
4131 NR Vianen
Postbus 246
4130 EE Vianen
Telefoon: (0347) 32 00 25
E-mail: info@deklopgroup.com
www.deklopgroup.com

DELTA Energie
Buitenruststraat 10
4337 EH Middelburg
Postbus 5048
4430 KA Middelburg
Telefoon: (0118) 22 66 00
E-mail: zakelijk@deltaenergie.nl
www.deltaenergie.nl/zakelijk
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Development Factory
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem
Postbus 2
6800 AA Arnhem
Telefoon: (026) 351 50 60
E-mail: info@developmentfactory.nl
www.developmentfactory.nl

DRV Accountants & Adviseurs
Kralingseweg 241
3062 CE Rotterdam
Telefoon: (010) 421 20 20
E-mail: info@drv.nl
www.drv.nl

effectgroep*
Van Deventerlaan 31-51
3528 AG Utrecht
Telefoon: (030) 410 07 90
E-mail: info@effectgroep.nl
www.effectgroep.nl

Fabrique [merken, design & interactie]
Pakhuis Amsterdam
Jollemanhof 13
1019 GW Amsterdam
Telefoon: (020) 531 70 00
E-mail: info@fabrique.nl
www.fabrique.nl

Global Knowledge
Iepenhoeve 5
3438 MR Nieuwegein
Telefoon: (030) 608 93 00 
E-mail: info@globalknowledge.nl
www.globalknowledge.com/nl-nl

GXO 
Achtseweg Noord 27
5651 GG Eindhoven
www.gxo.com

iO
E-mail: info@iodigital.com 
www.iodigital.com
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Index
ISS Nederland
Rijnzathe 8
3454 PV De Meern
Postbus 115
3454 ZJ De Meern
Telefoon: (030) 242 43 44
E-mail: info@nl.issworld.com
nl.issworld.com

Koninklijke KPN N.V. 
Wilhelminakade 12
3072 AP Rotterdam
Postbus 30000
2500 GA Den Haag
Telefoon: (070) 343 43 43
www.kpn.com

LeasePlan Nederland N.V.
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
Telefoon: (036) 527 00 00
E-mail: info@leaseplan.nl
www.leaseplan.com

Lenovo 
De Entree 250a
1101 EE Amsterdam
www.lenovo.nl

Maison van den Boer
De Amert 207
5462 GH Veghel
Telefoon: (0314) 31 83 18
E-mail: info@maisonvandenboer.com
www.maisonvandenboer.com

Mobilee
Creative Valley
Orteliuslaan 7
3528 BA Utrecht
Telefoon: (030) 767 03 50
www.mobilee.nl

MTH accountants & adviseurs
Duit 14
8305 BB Emmeloord
Telefoon: 088 202 13 00
E-mail: info@mth.nl
www.mth.nl
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NetApp Nederland 
Boeing Avenue 300
1119 PZ Schiphol-Rijk
Telefoon: (020) 503 96 00
www.netapp.com

NewHR
Dijkzichtweg 9
8028 PC Zwolle
Telefoon: (038) 453 39 25
E-mail: info@NewHR.nl
www.NewHR.nl

Ordina 
Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein
Postbus 7101
3430 JC Nieuwegein
Telefoon: (030) 663 70 00
E-mail: info@ordina.nl
www.ordina.nl

Partners at Work
Villa Amalia
Stationsplein 62
3743 KM Baarn 
Telefoon: (035) 548 07 60
E-mail: welkom@partnersatwork.nl
www.partnersatwork.nl

Pivoton Software B.V. 
Keesomstraat 28-30
6716 AB Ede
Postbus 239
6710 BE Ede
Telefoon: (0318) 67 04 50
E-mail: info@pivoton.nl  
www.pivoton.nl

Sales Improvement Group
Vendelier 65-69
3905 PD Veenendaal 
Telefoon: 088 772 23 00
E-mail: info@salesimprovementgroup.com
www.salesimprovementgroup.com

STROOM
Vasteland 40
3011 BM Rotterdam
Telefoon: 085-018 47 70
E-mail: contact@stroom.com
www.stroom.com

T-Systems Nederland B.V.
Van Deventerlaan 31-51
3528 AG Utrecht
Telefoon: 088 447 77 77
E-mail: infoNL@t-systems.com
www.t-systems.nl

TwynstraGudde
Oliemolenhof 14a
3812 PB Amersfoort
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
Telefoon: (033) 467 77 77
E-mail: info@tg.nl
www.twynstragudde.nl

Visser & Visser
Blijdorp Oost 60
2992 LA Barendrecht
Postbus 223
2900 AE Barendrecht
Telefoon: 088-337 72 00
E-mail: info@visser-visser.nl
www.visser-visser.nl

Whyz Executive Search
Frame Offices
Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
Telefoon: (071) 744 00 43
E-mail: info@whyz.nl 
www.whyz.nl

Willis Towers Watson
Prof. E.M. Meijerslaan 5
1183 AV Amstelveen
Postbus 75201
1070 AE Amsterdam
Telefoon: 088 543 3000
www.willistowerswatson.com/nl-NL
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Bouw mee aan het nieuwe iDEAL 

In 2022 lanceert Currence een vernieuwd iDEAL. Daarbij raakt Currence voor het eerst 

ook operationeel betrokken bij iDEAL-transacties, met een ICT-platform en API’s waarmee 

banken en betaalinstellingen sneller en makkelijker op iDEAL kunnen aansluiten.

Met het nieuwe platform kunnen Currence en andere deelnemers voortaan ook makkelijker 

nieuwe diensten voor iDEAL ontwikkelen en aanbieden, zogeheten value added services.  

Wij zijn op zoek naar collega’s om dit succesvol te realiseren.

Geïnteresseerd? Kijk dan op https://careers.currence.nl





mtsprout.nl

‘Be genuine.  
Be remarkable.  

Be worth 
connecting with’

Seth Godin
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