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al vier jaar op rij ‘geen bevindingen’ bij de 
ISO-audits en heeft in 2020 de scope verder 
uitgebreid met een ISAE3402-rapportage.  
Marcel: “Ik ben trots op de groei van ons team, 
de klanten en het bedrijf. Het is een teameffort 
die impact maakt!” 
 
9+ 
Marcel: “Gezamenlijk streven we naar kwali-
teit, naar die 9+ in ons werk en in de partner-
ships met klanten. Wij geloven in de kracht 
van samenwerking; een persoonlijke aanpak 
met korte lijnen. Als het managed label van 
team.blue beschikken wij als organisatie over 
expertise en lerend vermogen waar klanten 
volop van profiteren. Daarnaast heeft  
Proserve als onderdeel van team.blue toegang 
tot unieke bouwblokken voor IAAS- en  
connectiviteitsdiensten.” 
 
Marcel besluit: “Wij vertellen graag over onze 
aanpak en dienstverlening, maar liever laten 
we dit aan onze klanten over. In 2018 en 2019 
waardeerden klanten Proserve met een 8,6 
voor klanttevredenheid in het jaarlijkse  
Giarte-benchmarkonderzoek. In 2020 ontvin-
gen we zelfs een 8,9, waarmee Proserve een 
van de best beoordeelde managed service  
providers van Nederland is. De Emerce- 
rating van dit jaar is opnieuw  
een prachtig bewijs van onze  
waardevolle partnerships!” <

Proserve wil de context en de business van de 
klant begrijpen en aan de hand daarvan een 
IT-oplossing op maat ontwerpen. Technologie 
is wat Proserve betreft geen doel op zich. De 
businessrequirements van de klant zijn altijd 
het vertrekpunt. Het doel is een effectieve 
IT-oplossing die past bij de verwachtingen, 
doelen en ambities van een klant. De culturele 
fit met onze klanten is key; zij verwachten  
van ons dat wij hen uitdagen.” 
Proserve heeft security en compliance hoog  
in het vaandel staan. De organisatie behaalde 

CONTINUÏTEIT IS MEER  
DAN TECHNOLOGIE
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Marcel Boogert, Operations Manager 
Proserve: “We werken continu aan 
het verbeteren van de klanttevreden-

heid.” Patrick: “Proserve levert managed- 
IT-oplossingen voor bedrijven waarbij IT  
voorwaardelijk is voor hun kritische bedrijfs-
processen. Het gaat om bedrijven die hoge 
eisen stellen aan de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van IT. Zij kunnen zich geen 
downtime veroorloven. We leveren maatwerk 
op basis van gestandaardiseerde bouwblokken 
en maken gebruik van hoge kwaliteitsstan-
daarden en best practices.” Marcel: “Proserve 
realiseert cloudonafhankelijke oplossingen op 
basis van VMware, OpenStack, Amazon Web 
Services en Microsoft Azure.” 
 
BEGRIP VOOR KLANTBUSINESS 
Patrick: “Wat onze benadering uniek maakt,  
is dat we benieuwd zijn naar het waarom.  

‘DE CULTURELE FIT MET  
ONZE KLANTEN IS KEY;  

ZIJ VERWACHTEN VAN ONS  
DAT WIJ HEN UITDAGEN’

PROSERVE

BIJ PROSERVE GELOVEN ZE DAT DE LAT ALTIJD HOGER GELEGD KAN WORDEN. “EEN OPEN BEDRIJFSCULTUUR, WAARIN 
WE ELKAAR EN ONZE KLANTEN UITDAGEN OM KWALITATIEF HET BESTE WERK TE LEVEREN. WE INSPIREREN ELKAAR 
EN ZORGEN OP DEZE MANIER OOK VOOR INNOVATIE, BETROUWBAARHEID EN CONTINUÏTEIT.”
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