
De afgelopen jaren heeft de Aareon 
Groep Nederland een aantal 
dochterondernemingen aan zijn 
portfolio toegevoegd. Investeringen 

in de breedte én diepte, vertelt commercieel directeur  
Peter Hanen. “Van oudsher zijn we actief in de markt van 
corporaties, overheid en zorginstellingen. Met de meest 
recente acquisitie van Kalshoven staan we nu ook sterk in 
de commerciële vastgoedmarkt. Daarnaast ondersteunen 
we met Facilitor de secundaire processen van welke 
onderneming dan ook. 2017 stond in het teken van ‘Join 
Forces’: de kracht en kennis binnen onze gehele organisatie 

bundelen en de 
ontwikkelingen uit 
de verschillende 
bedrijfsonderdelen 
samenbrengen. 
Bestaande 
producten zijn 
daardoor 
doorontwikkeld of 
breder toepasbaar 
geworden. 
Daarnaast hebben 
we nieuwe, unieke 

toepassingen ontwikkeld. Het doel: klanten – in welke 
markt dan ook –  
de beste oplossingen blijven bieden.”  
“In 2017 hebben we een nieuwe businessunit gelanceerd: 
Aareon Digital Solutions (ADS). Deze businessunit 
ontwikkelt o.a. apps en portalen. Ook richt ADS zich op 
vergaande ketenintegratie. Je ziet immers dat steeds meer 
medewerkers van organisaties vanuit het ERP data op hun 
device krijgen, bewerken en terugsturen. In combinatie met 
ShareWorX van Square DMS zijn we via ADS in staat 
gestructureerde en ongestructureerde informatie aan 
gebruikers aan te bieden. Tel daarbij op dat we begin dit jaar 
ook de expertise van Residenz ICT – dat verder zal gaan als 
Aareon Cloud Services – in huis hebben gehaald. We kunnen 
onze oplossingen dus on-premise aanbieden, maar ook 
vanuit ons geavanceerd datacenter via de cloud.”

>www.aareon.nl

Motiv ICT Security levert cybersecu-
rity services aan (middel-)grote 
ondernemingen en overheidsin-
stellingen. “Vanuit ons Security 

Operations Center (SOC) bewaken we 24x7 de systemen en 
data van onze klanten”, vertelt directeur business develop-
ment Bastiaan Bakker. “Recentelijk is ons SOC door onaf-
hankelijke auditors van Security Intelligence & Operations 
Consulting (SIOC) getoetst. Wereldwijd hebben zij zo’n 150 
SOC’s beoordeeld op volwassenheid, aanpak en toekomst. 
Wij bleken tot één van de beste SOC’s ter wereld te behoren, 
zoals is terug te lezen in het nieuwsitem op onze site. Ook 
vergroten we de 
digitale weer-
baarheid van 
bedrijven met 
slimme filters 
tegen datalek-
ken, phishing, 
ransomware en 
cyber- 
aanvallen. Deze 
preventie strekt 
zich uit van 
werkplek tot 
datacenters en de cloud. De combinatie van security moni-
toring met preventie geeft ons een enorme voorsprong in 
het kat en muisspel met cybercriminelen.” 
Als 100% Nederlands bedrijf kent Motiv geen buitenlandse 
inmenging. De security specialisten zijn preventief 
gescreend door de veiligheidsdiensten. “We zitten bij wijze 
van spreken bij Nederlandse klanten om de hoek”, vertelt 
Bakker. “Met ruim 120 medewerkers zijn we één van de 
grootste cybersecurity dienstverleners in Nederland. Om 
onze groei verder voort te zetten, wordt het monumentale 
pand naast ons hoofdkantoor omgebouwd tot het mooiste 
en modernste SOC van Nederland. Een boeiende werkom-
geving voor onze specialisten en nieuw toptalent afkomstig 
van hogescholen en universiteiten. We groeien hard en wil-
len ook in de toekomst voorop blijven lopen in de strijd 
tegen cybercrime.”

 
> www.motiv.nl/soc-assessment
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Wij hebben een enorme drive om 
onze beloften aan klanten waar te 
maken”, aldus Paul van der Marck, 
Commercieel directeur bij Sentia. 

Al bijna 20 jaar levert het technologiebedrijf bedrijfskritische 
IT-outsourcing, private- en publieke cloud-oplossingen en 
technisch applicatie beheer voor de top van het Neder-
landse bedrijfsleven en Zorg- en Overheidsinstellingen. Van 
der Marck zegt: “Om dit te realiseren organiseren we ons 
om de klant heen. Dit betekent dat we customer dedicated 
zijn. Onze klantenteams bestaan maximaal uit elf mensen. 
Door deze kleine omvang functioneren we als een verleng-
stuk van de eigen 
IT-afdeling van 
de klant.”  
Dat klanten van 
Sentia dit ook 
werkelijk zo  
ervaren blijkt 
voor de tweede 
jaar op rij uit  
Sentia’s 100 % 
score in Giarte 
Outscourcing 
Performance - 
Giarte meet en rapporteert over de kwaliteit van sourcing 
relaties. Van der Marck: “Je kunt zeggen dat onze klanten 
onze ambassadeurs zijn. Daar zijn we erg blij mee. Wij 
beseffen heel goed hoe belangrijk het is voor onze klanten 
om altijd volledig op IT-systemen  
te kunnen vertrouwen.” 
“Daarnaast zijn we een uiterst innovatieve partij; ook dat 
helpt bij het waarmaken van onze beloften”, vervolgt Van 
der Marck. “We ontwerpen private- en publieke clouds die 
op de toekomst gericht zijn. De publieke cloudplatformen 
die we hiervoor inzetten zijn AWS en AZURE. Deloitte heeft 
ons genomineerd in de jaarlijkse Technology Fast 50. “Het 
bewijs dat wij werkelijk door moderne technologie worden 
gestuurd waar de klant zijn voordeel mee doet”, zegt Van 
der Marck.

>www.sentia.nl
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