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Het betaalplatform
dat maar blijft groeien
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Digitaal, contactloos en mobiel betalen
wordt steeds meer de norm in ons dagelijks
leven. Achter de schermen wordt een
belangrijk deel van dit betalingsverkeer
afgehandeld door Payconiq International,
dat zijn technologie sinds 2021 in dienst
heeft gesteld van iDEAL. Dat heeft voor
Payconiq als ‘machinekamer’ gekozen,
omdat het met dit schaalbare en duurzame
cloud-based betaalplatform niet alleen
klaar is voor de toekomst, maar ook kan
profiteren van de innovatieve kracht van
Payconiq. “We hebben veel ervaring met de
ontwikkeling van eigen betaaloplossingen,”
zegt Guido Vermeent, CEO van Payconiq
International, “zoals de QR-codes. Op basis
van die knowhow ontwikkelen wij steeds
slimme diensten en nieuwe toepassingen.”
Payconiq staat bekend om het flexibele
platform, gedragen door gespecialiseerde
technici en programmeurs. Zij bedenken

de softwareoplossingen waar deze snelgroeiende betaalmarkt om vraagt. Vermeent:
“We werken voor zowel banken en payment
service providers als voor merchants. Voor
elke klant op de Europese betaalmarkt
kunnen wij meerwaarde creëren.”
Het afgelopen jaar heeft Payconiq zijn toonaangevende positie als technische serviceprovider verder uitgebouwd. Klanten kunnen
diensten afnemen of die juist verder laten
ontwikkelen, van processing tot apps en value
added services als loyaltyprogramma’s.
Payconiq richt zich ook op partnerships,
die een brede aansluiting mogelijk maken in
de waardeketen van betalingen. Vermeent:
“Digitale betalingen worden steeds meer
geïntegreerd in de customer journey; wij
zorgen ervoor dat die interactie probleemloos
verloopt. Tegelijk ontwikkelen we steeds
nieuwe diensten met impact. Geloof me, er
gaat veel veranderen op de betaalmarkt.”
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‘Wij brengen
‘buiten’ dichterbij’
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Veel mensen realiseerden zich niet hoe
mooi Nederland is – tot we noodgedwongen
in eigen land moesten blijven. Staatsbosbeheer kreeg veel lof voor de wijze waarop ze
de stormloop op de natuur in goede banen
wist te leiden. Bijna alle natuurgebieden
werden opengesteld voor het publiek en de
drukte werd evenredig verdeeld. Het belang
van recreatie én bescherming van kwetsbare natuur was nog nooit zo evident als
in de afgelopen twee jaar, beaamt Debbie
Kamphuis, directeur Bestuur & Strategie
van Staatsbosbeheer. “Wij zijn er voor alle
Nederlanders. Het beleid dat wij uitvoeren
voor zowel het Rijk als voor Provinciale Staten houdt verbinding met burgers, bedrijven
en boeren. Staatsbosbeheer zorgt al 123
jaar voor de inrichting en het onderhoud van
het Nederlandse landschap. Op dit moment
hebben wij 270.000 hectare in beheer.
Het is onze taak om dat ‘groene erfgoed’

te beheren en te ontwikkelen onder het
motto: beschermen, beleven en benutten.”
Die maatschappelijke functie omvat ook
de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals de stikstofproblematiek. Zo
compenseert Staatsbosbeheer de noodzakelijke houtkap met herplant van bomen
en plant daarnaast ook nieuw bos, werkt zij
samen met boeren die willen vergroenen
en ondersteunt bedrijven bij het investeren
in ‘natuurinclusieve’ projecten. “Iedereen
kan participeren in de circulaire transitie”,
zegt Kamphuis. “Staatsbosbeheer oogst
hernieuwbare grondstoffen zoals hout,
biomassa, grind, zand en klei. Waarom
alles importeren als je als land ook deels
zelfvoorzienend kunt zijn? Gelukkig groeit
het draagvlak voor het verkleinen van onze
ecologische footprint, sinds we onze natuur
hebben ‘herontdekt’.”

