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Voorwoord

InhoudsopgaveBeste lezer,
DataByte is in blakende gezondheid! Voor het 
derde jaar op rij groeien we harder dan de markt. 
Onze omzetgroei in 2016 was maar liefst 13,3%. 
Daar kunnen we trots op zijn, want het laat ons 
toe om te blijven investeren in ons bedrijf en onze 
medewerkers.

Dat het een goed jaar was, heeft met focus en 
prioriteiten te maken. Begin 2016 hebben we tijdens 
een kwartaalmeeting aan onze collega’s uitgelegd 
hoe moeilijk het voor de hele organisatie is om te 
groeien. Groei is geen rechte lijn, maar verloopt 
met ups en downs. Toch is groei niet het einddoel.  
Het is slechts een middel dat voor ons kansen en 
uitdagingen creëert. Kansen en uitdagingen die we 
graag aangrijpen, zodat we ook persoonlijk groeien. 
Persoonlijke groei zorgt voor loyale medewerkers, 
die op hun beurt weer voor loyale klanten zorgen. 
En dat is uiteindelijk waar we voor gaan.

Ons groeipad
In onze thuismarkt Zeeland en West-Brabant hebben 
we een solide basis. In onze tweede thuismarkt Zuid-
Holland zijn we 15,8% in omzet gegroeid. Beide 
vestigingen hebben nog ruimte om te groeien. 
De eerste drie jaar in Zuid-Holland heeft ons veel 
geleerd, vooral op het gebied van new business. 
DataByte gaat de komende jaren de vruchten 
plukken van deze ervaringen.
De volgende stap is het uitbouwen van 
beide vestigingen met een nieuwe sales- en 
marketingaanpak. Iets waar we als directie heel 
enthousiast over zijn. 

Dichtbij de klant blijven
We groeien, maar ons DNA blijft hetzelfde: onze 
persoonlijke aanpak, altijd met de klant meedenken 
en ICT versimpelen. Op die waarden mogen onze 
klanten blijven rekenen en we zullen dat DNA ook 
uitdragen in onze nieuwe vestigingen. 

Onze organisatie groeit alleen als onze mensen 
groeien
Onze droom is doorgroeien naar meerdere vestigingen, dichtbij 
de klant blijven en zo uitgroeien tot een partij met landelijke 
dekking.
Dankzij het groeipad naar meerdere vestigingen krijgen 
ook onze collega’s kansen om te groeien. Wij zijn er al jaren 
van overtuigd dat medewerkers die zich willen ontwikkelen, 
die drive en mentaliteit ook overbrengen op onze klanten. 
Uiteraard heb je cultuur- en zelfs taalverschillen in de 
verschillende vestigingen, maar klantverwachtingen willen 
overtreffen is ons gemeenschappelijk doel. Omdat we overal 
hetzelfde DNA en dezelfde drive willen zien, vinden we het 
belangrijk dat beslissingen zoveel mogelijk op de werkvloer 
genomen worden. Dat is belangrijk voor onze persoonlijke 
groei en dus ook voor onze klanten. 

Solution Design Workshop in 2017
Dichtbij de klant blijven en een nieuwe, gestructureerde sales- 
en marketingaanpak. Dat klinkt als een contradictie. Want 
iedere klant is anders en we maken graag alles op maat. Maar, 
met onze Solution Design Workshop hebben we de oplossing 
in handen. Deze aanpak zorgt ervoor dat we dichtbij de klant 
blijven en tegelijk geeft het ons handvatten en structuur. 
Hoe dan? Tijdens de interactieve Solution Design Workshop 
staan de wensen en behoeften van de klant op het gebied van 
ICT centraal en krijgen klanten inzicht in hoe ICT hen helpt hun 
bedrijf te laten groeien.   

Conclusie
Er is in 2016 veel gebeurd, maar we staan nog maar aan 
het begin van ons groeipad. We werken elke dag hard om 
dichterbij ons tienjarenplan van zes vestigingen te komen. Met 
het enthousiasme van onze klanten over de Solution Design 
Workshop en het openen van een derde vestiging, is 2017 een 
mooi jaar om naar uit te kijken.

Ook dit voorwoord eindigt zoals al onze interne presentaties, 
onze wereld draait om onze klanten. Daarom willen we hierbij 
onze klanten hartelijk bedanken voor het vertrouwen in 
DataByte en vooral onze 85 collega’s.

Veel leesplezier,

Namens de directie van DataByte
John Heijnen
John de Jongh
Ton Moerkens
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Kerncijfers

79% 21%man vrouw

54.712

515

99%

Percentage dat klant is gebleven

omzetgroei 
DataByte

omzetgroei 
DataByte

Business Solutions

Totaal aantal uitgevoerde klanturen

Aantal actieve klanten in 2016

Klanttevredenheidsonderzoeken

Gemiddelde 
leeftijd 

medewerkers

466

OMZETGROEI
De omzetgroei van de Nederlandse IT-branche is op 
een lager groeipad beland. Na een omzetgroei van 9,5 
procent in 2015 was er een groei van ‘slechts’ 2,9% in 
2016. (Cijfers ABN AMRO).
DataByte groeide daarentegen 13,3% en DataByte 
Business Solutions 15,8% in omzet.

192 klanten zowel in 2008 als 2017 klant

293 klanten zowel in 2013 als 2017 klant

Gemiddeld aantal dienstjaren 
van DataByte medewerkers

37,2% al 10 jaar klant

56,8% al 5 jaar klant

7,2 jaar

85 medewerkers in 2016

Prognose ABN AMRO 2017
Voor 2017 verwacht ABN AMRO een groei van 4,5%. IT-bedrijven profiteren van de aantrekkende 
economie en van de digitale transformatie die in diverse sectoren plaatsvindt. IT wordt belangrijker binnen 
bedrijfsprocessen. De groeivertraging heeft dan ook niet te maken met de vraag naar IT-producten en 
diensten, maar veeleer met productiebelemmeringen zoals een tekort aan goed opgeleid personeel. 
Bron: https://insights.abnamro.nl/branche/it-software-en-services/

13,3% 15,8%

Team

165

Uitgevoerde Talent  
Management Analyses

Aantal sollicitanten

5235
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Innovatie & evolutie

HET SERVICEDESKTEAM STAAT 24 UUR 
PER DAG VOOR U KLAAR

DataByte beschikt over een servicedeskteam dat zeer snel reageert op kritieke issues. Een service 
die hoort bij onze dienst Managed Services. Ideaal voor bedrijven die de continuïteit van hun 
organisatieprocessen willen waarborgen.  
 

Dennis Luijks, servicedesk manager bij DataByte, stuurt de hele servicedesk aan. “Alle 
technische storingen bij klanten lossen we snel op. 
Uniek bij ons is dat kritische meldingen tijdens kantoortijden binnen vijftien minuten worden 
opgepakt door een engineer. En deze problemen worden binnen enkele uren opgelost. Je 
kunt hierbij denken aan servers die platliggen, softwarepakketten die niet langer toegankelijk 

zijn of machines die opeens niet meer functioneren. Eigenlijk alles wat het bedrijf of de bedrijfsvoering 
stillegt. Tevens kan een storingsengineer naar de klant komen voor spoedstoringen die niet op afstand door 
ons opgelost kunnen worden. We hebben zelfs een 24x7-bereikbaarheidsdienst om dit buiten kantoortijden 
te tackelen. Zo zijn wij altijd voor u bereikbaar om de beschikbaarheid van uw ICT-omgeving te 
waarborgen.” 

Critical

High

Medium

2016

First Response Resolution Time

1 uur

4 uur 8 uur

8 uur

4 uur

24 uur

Critical Servicedesk

High

Medium

2017

First Response Resolution Time

15min

1 uur 4 uur

2 uur

2 uur

Critical 24x71 uur 2 uur

8 uur

Hoe werkt het in de praktijk?
Een transportbedrijf belde dat hun profielen niet geladen werden op het moment dat ze inlogden op 
de server. Niemand kon werken. In overleg met de klant hebben alle werknemers uitgelogd, is er een 
aanpassing gedaan op de server en zijn daarna alle werknemers weer ingelogd. Alles werkte weer 
naar behoren. De responstijd was zeven minuten en de oplostijd was dertien minuten!  

Hoe werkt het in de praktijk?
Een toeleverancier van de industriële sector belde dat hun server waar iedereen op werkte, niet langer 
bereikbaar was. Het was ook voor ons niet mogelijk om op de server in te loggen, maar wel om via 
onze monitoring tools de achtergrondprocessen van de server te bekijken. Hieruit bleek dat er een 
proces van een gebruiker was vastgelopen waardoor de server in zijn geheel vastliep. We hebben het 
proces op afstand gestopt en alles werkte weer direct naar behoren. De reactietijd was direct en de 
oplostijd was 33 minuten!

Dennis blikt terug: “Drie jaar geleden ben ik gestart met het meten van onze respons- en oplostijden. We 
haalden 80% van de maximaal vastgestelde tijden. Prima score, maar dat kon nog hoger. We hebben er snel 
90% van weten te maken. In 2016 waren de percentages van alle meldingen van alle problemen, waarbij 
we binnen de maximaal vastgestelde tijden gebleven zijn: 98,51% responstijd en 98,96% oplostijd. Mooi 
resultaat.
 
Belangrijker nog is dat uit klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) is gebleken dat bijna alle klanten tevreden 
zijn over de snelle en kundige service die wij leveren. In 2016 was dit op basis van de bovenstaande SLA. 
Sinds 2017 hebben we de doelen nog meer aangescherpt!”  

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
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DataByte beheert ruim 1.100 servers van klanten. Alle klanten willen een goed 
functionerende ICT-omgeving. De dienst Managed Services van DataByte 
ontzorgt. 
 

Jurgen Oosterwijk, accountmanager bij DataByte, verklaart de groei: 
“De afgelopen dertig jaar is het aantal servers dat wij voor onze 
klanten beheren en onderhouden gegroeid naar meer dan 1.100. 
We bieden niet alleen deskundigheid op het gebied van beheer en 
onderhoud, maar we hebben door de jaren heen aangetoond een 

betrouwbare ICT-partner te zijn die meedenkt en flexibel is.” 
 
Waarom is Managed Services ideaal? Jurgen: “Midden- en kleinbedrijven in 
verschillende sectoren hebben vaak onvoldoende of geen tijd om aan hun ICT te 
besteden, of zij hebben de mankracht en/of kennis hiervoor niet in huis. Maar, een 
goed functionerende digitale werkomgeving heeft wel een positief effect op de 
continuïteit van de organisatieprocessen. Wij beheren ICT eenvoudig op afstand. 
Wij onderhouden ICT ook op de locatie van de klant, omdat wij persoonlijk contact 
belangrijk vinden.” 
 
Wat houdt Managed Services in? “De server van de klant ligt als het ware aan de 
‘hartbewaking’. Dankzij deze Monitoring-oplossing worden technische storingen 
tijdig gesignaleerd. Ook worden trends inzichtelijk gemaakt. De servicedesk bij 
DataByte zorgt voor een snelle opvolging bij onverhoopte problemen. De problemen 
worden op afstand -online- opgepakt of een engineer komt op de locatie van de 
klant om te zorgen dat de organisatieprocessen zoveel mogelijk onverstoord worden. 
Er is zelfs een 24x7-bereikbaarheidsdienst voor noodgevallen”, legt Jurgen uit.  

RUIM 1.100 SERVERS IN BEHEER 
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DataByte biedt Hosted Voice, 
ofwel internettelefonie-
oplossingen, aan. Naast Hosted 
IP (HIP), biedt DataByte 3cx, een 
telefonieoplossing die ideaal is 
voor het MKB.  

Adwin Dictus, IT-manager: “Mijn ervaring is 
dat kleinere bedrijven vaak geen uitgebreide 
telefonieoplossing met tal van functies willen. 
Zij betalen liever voor hetgeen ze daadwerkelijk 
verbruiken. Naast een goede prijs- en 
kwaliteitsverhouding is 3cx veilig, makkelijk 
uit te breiden en goed te integreren met vaste 
telefonieplatformen als Windows, iOS en Android.” 
 
Waarom 3cx bij DataByte? Adwin legt uit: “Wij 
als ICT-experts kijken goed naar de wensen en 
behoeften van onze klanten op het gebied van 
internettelefonie. Wij denken met de klant mee door 
een uitgebreide inventarisatie te doen en een 
goed advies over de mogelijkheden te geven. Zo 
past de oplossing perfect bij de klant.”    

TELEFONIE

Innovatie & evolutie

DataByte biedt tal van 
draadloze oplossingen. Eén 
daarvan is Ubiquiti. Jeffrey 
Otte, IT-manager, legt uit: 
“Ubiquiti is zeer geschikt 
voor kleinere bedrijven die 

draadloos willen werken. Het is een standaard 
draadloze oplossing, zonder te veel opties, 
waardoor men niet betaalt voor functies die 
niet worden gebruikt. Een prima prijs- en 
kwaliteitsverhouding dus.” 
 
Waarom Ubiquiti bij DataByte? Jeffrey licht toe: 
“Wij hebben eerst een uitgebreide testcase 
van Ubiquiti uitgevoerd. De resultaten waren 
veelbelovend. Als wij bij de klant komen, 
maken we de huidige netwerkomgeving 
inzichtelijk met onze professionele 
meetapparatuur. Op basis daarvan brengen 
wij een betrouwbaar advies uit. Daarnaast is het 
belangrijk dat de kwaliteit van het draadloze 
netwerk behouden blijft. Wij komen regelmatig 
terug om die te toetsen.” 

WIFI
Nimble is een 
dataopslagproduct dat 
onder andere opslag, 
back-up en herstel van 
data faciliteert. Vincent 
van ’t Hoog, IT-manager, 

vertelt de voordelen van Nimble. “Nimble 
is ideaal voor bedrijven die over lokale 
servers beschikken en die een hoge 
beschikbaarheid van hun dataverwerking 
wensen. Het unieke van Nimble is dat met 
een beperkt aantal ssd-schijven en hoge 
flasharchitectuur een goede performance 
en capaciteit van opslag mogelijk is. Het 
dataopslagproduct is eenvoudig in beheer 
en de support is uitstekend. Tevens zijn 
de prestaties van Nimble in te zien dankzij 
het monitoringsportaal. Dit is eventueel 
ook mogelijk voor de gehele infrastructuur. 
Nimble is een prima keuze voor bedrijven die 
een excellente dataopslag willen. Ideaal, 
want alle licenties en opties zijn inbegrepen.”  
 
Waarom Nimble bij DataByte? Vincent: “Wij 
inventariseren wat de klant nodig heeft en 
bekijken de mogelijkheden. Wij adviseren 
vanuit onze expertise en in alle oprechtheid 
wat het beste bij de klant past.”  

STORAGE
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DataByte beschikt over een team softwaredeskundigen. Hun specialisme ligt hoofdzakelijk bij 
softwareontwikkeling op maat en het koppelen van informatiebronnen en applicaties. In 2016 heeft 

de afdeling software vele, mooie softwareproducten afgerond.  
 

Martijn Hendrikx, manager software development, licht enkele highlights van de afdeling software in 2016 
toe. 

“We hebben een webshop 
ontwikkeld voor onze klant 

Europe Steel Center (ESC) in 
Moerdijk. De B2B-webshop 

biedt producten aan in 
grote afmetingen en in 
grote hoeveelheden. De 

webshop kun je beschouwen 
als een verlengstuk van hun 

dienstverlening. Bedrijven kunnen 
via de webshop eenvoudig online 
producten bekijken en bestellen.” 

 

“Bij christelijke 
scholengemeenschap het Calvijn 

College in regio Rotterdam 
hebben we verschillende 

informatiebronnen 
geïntegreerd in een digitaal 

personeelssysteem. Managers 
zien de dossiers van hun team. 

Tevens krijgen zij meldingen 
wanneer personeelscontracten 
aflopen. Medewerkers hebben 
toegang tot hun eigen dossier, 
maar niet van collega’s. Deze 
rechtenstructuur is makkelijk 

aan te passen door het Calvijn 
zelf. Wel zo overzichtelijk en 

effectief.”

“Ik mag onze klant Prins 
Heerlijk in Tilburg, een leer- 

en werkbedrijf voor jongeren 
met leerproblemen en/of 
een functiebeperking, niet 
vergeten. We hebben een 
zorgarrangemententool 

gemaakt dat gekoppeld is aan 
hun planningsysteem. Hierdoor 
is inzichtelijk welke jongere waar, 

wanneer en hoe lang stage 
loopt. Maar ook de kosten en 
uitkeringen van het UWV zijn 
inzichtelijk. De status van het 

persoonlijke zorgarrangement is 
meteen duidelijk”, sluit Martijn af.

HIGHLIGHTS VAN DE AFDELING SOFTWARE  

Wat is de kracht van het 
softwareteam bij DataByte? “Daar 
kan ik kort over zijn”, zegt Martijn. 
“We kijken heel goed naar de 
behoeften van elke klant. We 

betrekken hem in de softwareontwikkeling, de 
klant is dan ook een projectlid. We adviseren 
de klant over de mogelijkheden en zijn daar 
ook eerlijk in. Wat kan, kan. Wat niet werkt of 
omslachtig is, doen we niet. Wij staan 100% 
achter onze producten.” 
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De afdeling software van DataByte introduceerde 
in 2016 intern de Team Foundation Server 
(TFS), een Microsoft-applicatie ten behoeve van 
projectvoortgang. Vanaf 2017 kunnen klanten inzicht 
krijgen in de status van de softwareprojecten die door 
de softwareontwikkelaars worden uitgevoerd. 

 
Joris Elenbaas, softwareontwikkelaar bij 
DataByte, legt uit: “Het klantenportaal 
werkt voor ons als softwareontwikkelaars 
prettig. Meerdere collega’s kunnen 
namelijk tegelijk aan één project 
werken. Dankzij synchronisatie is altijd 

de laatste versie van ons werk centraal beschikbaar. 
Ook is in één oogopslag duidelijk wie wat doet en hoe 
lang er aan een taak wordt gewerkt.” 
 
Joris vertelt over de meerwaarde van het klantenportaal: 
“Bij softwareprojecten willen wij de klant intensief 
betrekken. Dat is een bewuste keuze, omdat wij exact 
aan zijn of haar wensen willen voldoen. De klant is dan 
ook een lid van het projectteam. Dankzij de applicatie 
wordt de klant op de hoogte gesteld van de voortgang 
en kan hij of zij taken aanmaken en wijzigingen 
aanvragen.” 
 
“We voeren reguliere voortgangs- en evaluatiegesprekken 
met onze klanten op hun locatie. Het klantenportaal zal 
voor meer contactmomenten zorgen. Uiteraard is het 
niet verplicht voor onze klanten om ermee te werken; 
als zij liever willen e-mailen, bellen of persoonlijk 
willen afspreken, dan kan dat uiteraard ook. De klant is 
koning.” 

KLANTENPORTAAL ZAL VOOR 
MEER CONTACT ZORGEN

Op woensdag 26 oktober 2016 
organiseerde DataByte de eerste webinar 
met het onderwerp ‘Wet bescherming 
persoonsgegevens’ (Wbp). Een groot succes!

Tijdens de webinar vertelden Vincent van ’t 
Hoog, IT-manager, en Arthur Bommele, network 
monitoring & security advisor, dat sinds januari 
2016 er voor organisaties een meldplicht voor 
datalekken is. Verder kwam aan bod waarom 
het belangrijk is dat organisaties zich tegen 
datalekken beschermen en hoe organisaties 
het beste hun data kunnen beschermen. De 
deelnemers kregen naderhand een effectief 
plan van aanpak inclusief checklist dat hen 
verder helpt. 

De deelnemers waren positief over de 
informatievoorziening. Zij gaven na afloop in de 
evaluatie-enquête aan: “Soms kan je door de 
vele berichtgevingen omtrent het onderwerp het 
overzicht verliezen. Dit webinar vat het samen tot 
de belangrijkste punten.” Maar ook: “Je kunt zelf 
aan de slag” en “Nuttige informatie”. 

Vincent blikt terug: “Ik ben niet alleen tevreden 
over de opkomst van het aantal deelnemers, 
maar ik ben ook tevreden over dat deelnemers 
daadwerkelijk iets aan onze informatie 
hebben gehad. Datalekken en de Wbp zijn 
onderwerpen die niet onderschat moeten 
worden.”

Alle deelnemers hebben na afloop aangegeven 
meer webinars over andere onderwerpen van 
DataByte te willen volgen. Een goede reden 
voor DataByte om meer webinars in 2017 te 
organiseren! 

EERSTE WEBINAR EEN FEIT!

Bekijk de webinar terug:
info.databyte.nl/wbp-webinar-video
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GEBRUIKERSTEVREDENHEIDONDERZOEK GEEFT NOG MEER INZICHT 
DataByte voert al jaren zelfstandig klanttevredenheidsonderzoeken 
(KTO) uit. Naast KTO’s is DataByte in 2016 gestart met een 
gebruikerstevredenheidonderzoek (GTO) voor ICT-eindgebruikers. 

 
Jacco Lambregtse, inframanager bij DataByte, legt 
het verschil uit tussen deze twee onderzoeken. “Bij 
KTO’s spreken we van de tevredenheid over onze 
dienstverlening van onze directe contactpersoon, 
bijvoorbeeld het offertetraject, de responstijden 
bij problemen en het persoonlijke contact met 
de accountmanager en de engineer. Meestal is 
dit de eigenaar en/of de ICT-manager van het 

bedrijf. Bij GTO’s toetsen we de tevredenheid verder, namelijk bij de 
medewerkers die onderdeel zijn van de primaire processen. Voldoet 
de huidige ICT-omgeving om je werk te kunnen doen? En wat kan beter? 
Klantevredenheid wordt immers grotendeels door medewerkers op 
de werkvloer gecreëerd!” 

De pilot van het GTO vond in 2016 plaats bij onze klant Heros in Sluiskil, 
een bedrijf gespecialiseerd in de productie en de verkoop van Eco-
grondstoffen. “Deze klant was zeer welwillend om mee te werken aan het 
eerste GTO. We hebben voornamelijk de ervaringen met de ICT-omgeving 
bij de medewerkers gevraagd. Daar kwamen enkele aandachtspunten uit 
voort die we hebben opgepakt”, vertelt Jacco.  
 
Jacco legt het belang van GTO uit: “Het is goed om zoveel mogelijk 
medewerkers van een organisatie te bevragen. Het geeft nog meer inzicht 
om uiteindelijk ons werk goed te kunnen doen. Een directeur of een 
interne ICT-verantwoordelijke van een bedrijf heeft wellicht een ander 
beeld dan iemand op de werkvloer. Zijn of haar ervaring met de ICT-
omgeving is net zo belangrijk. De pilot is bij ons goed geland en is een 
reden om meer GTO’s uit te zetten in 2017.” 
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LPD MAAKT ZORGVOORZIENING VANUIT 
GEMEENTEN EENVOUDIGER

Het LPD helpt. Eerder ontwikkelde DataByte 
een soortgelijk ICT-platform voor de gemeente 
Tilburg dat zo goed landde dat inmiddels 
het LPD landelijk is uitgezet. Middelgrote 
gemeenten als Nijmegen en Breda maar ook 
samenwerkingsverbanden als Sociale Dienst 
Drechtsteden werken met deze toepassing. 

Het Landelijk Platform Dienstenvouchers (LPD) 
is een digitaal systeem voor mensen die zorg 
nodig hebben en gemeenten die de zorg kunnen 
faciliteren. In 2016 hebben dertig gemeenten het 
LPD in gebruik.  
 
Met de transitie in het Sociaal Domein zijn 
gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de ondersteuning en 
begeleiding van zorgbehoevenden die thuis wonen. 
Mensen die zorg nodig hebben, bijvoorbeeld 
huishoudelijke ondersteuning, kunnen dat bij hun 
gemeente aanvragen.  

DataByte heeft in samenwerking met 
zorgorganisaties en Zorg-Lokaal het LPD 
ontwikkeld. Zorg-Lokaal verzorgt de uitvoering 
van het administratieve proces. DataByte levert de 
softwareapplicaties. 
 

Ton Moerkens, directielid 
van DataByte, legt uit wat de 
meerwaarde is van het LPD: 
“Dankzij het LPD hebben 
gemeenten, zorgaanbieders 
en zorgbehoevenden 
aanzienlijk voordeel. Met 

het geautomatiseerde systeem kan zorg snel en 
makkelijk aangevraagd, ingezet en betaald worden. 
Het bespaart tijd en administratieve en financiële 
rompslomp.” 
 
Hoe werkt het LPD? Ton vervolgt: 
”Zorgbehoevenden kunnen eenvoudig via hun 
computer (betaalde) huishoudelijke hulp aanvragen 
bij en een eigen bijdrage overmaken naar de 
gemeente. De gemeente bekijkt de voorwaarden 
en de mogelijkheden en storten hun aandeel van 
de kostprijs erbij. Daarna wordt de zorgaanbieder 
geïnformeerd welke thuishulp bij wie, waar en 
wanneer nodig is.” 
 
Het LPD helpt. Eerder ontwikkelde DataByte een 
soortgelijk ICT-platform voor de gemeente Tilburg 
dat zo goed landde dat inmiddels het LPD landelijk 
is uitgezet. Middelgrote gemeenten als Nijmegen 
en Breda, maar ook samenwerkingsverbanden 
als Sociale Dienst Drechtsteden werken met deze 
toepassing. 
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Volution, onderdeel van DataByte, maakt digitaal 
onderwijs persoonlijk. In 2016 pasten veel 
voortgezet onderwijsinstellingen de digitale 
leermiddelen van Volution toe en werden 
samenwerkingen met onderwijsuitgeverijen 
aangescherpt. 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is vanaf 
schooljaar 2016/2017 verplicht binnen het vmbo. 
LOB helpt leerlingen hun vaardigheden inzichtelijk 
te maken doordat ze hun voortgang vastleggen 
in een persoonlijk LOB-dossier. Volution heeft in 
samenwerking met uitgeverijen Remmers en Tumult 
een overzichtelijke, digitale variant ontwikkeld. In 
2015 ontving Volution zelfs een Microsoft Educatie 
Partnership Award voor het bijzondere en 
innovatieve leermiddel dat is ontwikkeld op basis 
van Microsoft-technologie.

Peter Bijker, directeur van Volution, 
vertelt: “Het digitale LOB-dossier 
geeft niet alleen inzicht maar 
ook structuur in de persoonlijke 
ontwikkeling van iedere leerling. 

Scholen voldoen tevens dankzij dit leermiddel aan 
de wettelijke eisen.”

In 2016 is de samenwerking met de 
onderwijsuitgeverijen voortgezet. Remmers 
ondersteunde ons actief met het benaderen 
van vmbo-scholen die een invulling van het 
LOB zochten. Tevens heeft Volution samen met 
Remmers een webinar over het LOB-dossier 
georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
succesvolle ingebruikname van het digitale LOB-
dossier bij onder andere het Esdal College in 
Emmen, Dokkinga College in Dokkum, Graaf Huyn 
College in Geleen, Bredero College in Breda en  
De Taalbrug in Eindhoven. 

Naast een digitaal LOB-dossier, ontwikkelde 
Volution een digitaal portfolio voor het middelbaar 
onderwijs. Peter vervolgt: “Het digitale en 
gepersonaliseerde dossier helpt docenten en 
studiecoaches om het ontwikkelingsproces van 
de leerlingen op te zetten en te structureren. Zo 
is er een ‘trotsmap’ waar de scholieren onder 
andere hun mooiste werkstukken, presentaties, 
foto’s en filmpjes in kunnen zetten. Zie het als een 
voorloper van het cv. Met dit portfolio kunnen ze 
zich beter profileren bij hun zoektocht naar een 
vervolgopleiding of een baan.” In 2016 is OMO 
Scholengroep Helmond gestart met een pilotfase 
van het digitale portfolio dat succesvol werkt. 

VOLUTION HELPT SCHOLEN OM DIGITAAL 
ONDERWIJS PERSOONLIJK TE MAKEN

In 2013 startte DataByte ‘Volution’. Binnen 
Volution werken niet alleen ICT-specialisten, 
maar ook didactische specialisten die een 
brug slaan tussen onderwijs en ICT. Hun 
visie is om met samenwerkingspartners 
het onderwijs zo goed mogelijk te 
ondersteunen en te begeleiden. Daarbij 
wordt nauw gelet op de vragen vanuit de 
onderwijssector, zodat er maatwerk wordt 
geleverd dat is afgestemd op de eisen en 
behoeften van de scholen.
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NIEUW INTERIEUR: “HET INSPIREERT 
KLANTEN EN MEDEWERKERS” 
 
In september 2016 startte de verbouwing van de hoofdlocatie 

van DataByte. Projectleider Johan Zantboer vertelt waarom en 

hoe het interieur is voorzien van een open uitstraling.  

 

Johan zegt: “De oude werkomgeving was 

traditioneel van opzet, het waren allemaal 

hokjes. DataByte staat voor transparantie. 

Wij willen klanten graag laten zien wie wij 

zijn. Er is gekozen voor één grote, open, 

moderne werkomgeving. Als klanten door 

het pand lopen krijgen ze een goed beeld van waar wij voor 

staan, hoe wij werken en wat wij te bieden hebben. Ik hoop dat 

niet alleen klanten een positieve indruk van DataByte krijgen, 

maar dat deze vernieuwde werkomgeving ook een positieve 

bijdrage levert aan de invulling van onze vacatures. Wie wil 

er nu niet werken in zo’n mooie omgeving?” 
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“Het was het grootste interne project binnen de historie van 

DataByte. Dankzij de flexibiliteit van alle medewerkers en de 

goede samenwerking met de aannemers is het resultaat 

prachtig geworden. John Heijnen, oprichter van DataByte, en 

ik hebben gekozen voor aannemers uit de regio West-Brabant. 

Veel van deze lokale bedrijven hebben eerder prettig met 

elkaar samengewerkt. Hier hebben wij zeker de vruchten van 

geplukt”, legt Johan uit. 

 

Johan licht toe wat typerend is voor het nieuwe interieur: 

“Het nieuwe interieur straalt ook comfort en kwaliteit uit. 

Het inspireert klanten en medewerkers. Comfort zit hem in de 

nieuwe werkplekken, heerlijke stoelen, moderne verlichting, 

het klimaatsysteem en de ruime werkomgeving. Kwaliteit zit 

hem in de hoogwaardige materialen die voor de maatwerk-  

en designmeubelen gebruikt zijn. Maar, de pareltjes zijn het 

bruine café dat centraal ligt, de balie waar we klanten 

ontvangen en de etalagewand die het verhaal van DataByte 

weergeeft.” Begin 2017 is het project opgeleverd. 
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Nadia Aarts Neelen, salescoördinator: ”Het interieur 
is een samenhangend geheel, waarin transparantie 
en openheid de boventoon voeren. Dat is ook de 
manier hoe wij met klanten omgaan. Wij zijn eerlijk en 
oprecht -wat tevens onze kernwaarden zijn- naar hen 
toe.”  

Jacco Lambregste, inframanager: “Het is een mooie 
en ruime omgeving die wij gezamenlijk delen. Ik 
ben enthousiast om klanten hier uit te nodigen en te 
laten zien wie DataByte is en wat wij voor hen kunnen 
betekenen. Onze kernwaarde ‘Trots op elkaar’ voelen 
wij nu nog meer.” 
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DANKZIJ EOS ONTSTAAT ER TEAMWORK
Bij DataByte werken alle medewerkers met 
Entrepreneurial Operating System (EOS). Dit is 
een werkwijze die medewerkers helpt DataByte 
succesvol te maken. In 2016 werden de EOS-
tools gedigitaliseerd door de afdeling software 
van DataByte. 

John de Jongh, directielid 
van DataByte, legt uit wat 
EOS voor DataByte betekent. 
“In augustus 2014 werd 
EOS geïntroduceerd binnen 
DataByte. Sinds januari 

2015 werken alle afdelingen ermee. Het helpt 
medewerkers verantwoordelijkheden te nemen, 
zich kwetsbaar op te stellen en te ontwikkelen. 
Medewerkers werken met elkaar en stimuleren 
elkaar. Er ontstaat teamwork.”

De werkwijze EOS zorgt ervoor dat medewerkers 
de regie over hun werkzaamheden nemen, 
doordat ze elke drie maanden zelf doelen mogen 
opstellen, de zogenaamde ‘rocks’. Ook biedt de 
werkwijze transparantie en openheid, omdat 
medewerkers elkaar aandachtspunten en ideeën 
geven via ‘verbeterlijsten’. Tevens is inzichtelijk 
wie wat wanneer doet, omdat iedereen wekelijks 
‘scorecards’ bijhoudt. John vertelt hierover: “Door 

deze scorecards kunnen we ook onze resultaten 
eerder voorspellen dan vroeger. Voorheen was het 
wachten op de winst- & verliesrekening.”

In 2016 zijn bovengenoemde EOS-tools 
gedigitaliseerd. Het kost elke medewerker 
maar een paar minuten tijd om zijn of haar 
werkzaamheden bij te houden via een integraal 
platform waar deze EOS-tools staan. Tevens is 
het via dit platform mogelijk om actielijsten bij te 
houden en vergaderingen te notuleren. “Digitale 
versies van de EOS-tools waren noodzakelijk voor 
een ICT-bedrijf als DataByte”, glimlacht John. 
“Want bij DataByte werken we waar mogelijk 
papierloos. Ik ben dan ook trots op de afdeling 
software dat de EOS-tools in een korte tijd 
zijn gedigitaliseerd. Ze zijn overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk. Ideale, kleine middelen om 
grote doelen te bereiken. Ze helpen DataByte 
groeien.” 
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TMA-ANALYSE: “ALSJEBLIEFT, DIT BEN IK!” 
In 2016 werd de 700ste TMA-analyse uitgevoerd! 
Het Talent Management Analyse-model werd in 
2013 geïntroduceerd om te focussen op talenten 
en competenties van medewerkers. Het helpt 
medewerkers in hun ontwikkeling. 
 
Het doel van TMA is medewerkers inzicht te 
geven in hun talenten, zodat ze hun werk nog 
beter kunnen uitvoeren en ze het maximale uit 
kun werk kunnen halen. Ook leidinggevenden 
worden dankzij TMA geholpen in het begeleiden 
van de ontwikkeling van medewerkers. ‘Blijven 
ontwikkelen’ is één van de kernwaarden van 
DataByte. 
 

Debby van der Wegen, 
P&O-adviseur bij DataByte, 
zegt: “In 2013 kreeg iedere 
medewerker na een uitgebreide 
vragenlijst een analyse van 
hun competenties in de vorm 

van een rapportage. Ook elke sollicitant vult de 
persoonlijke competentietoets in om te kijken 
of de persoon in het functieprofiel past. Twee keer 
per jaar krijgen alle medewerkers een verkorte 
competentietoets en vindt er een evaluatie met 
hun leidinggevenden plaats. En vier keer per jaar 
zijn er ook nog ontwikkelgesprekken. Hoe kunnen 
jouw talenten gestimuleerd worden? Welke 
doelen wil je behalen? Waar wil jij over één jaar, 
drie jaar of zelfs vijf jaar staan? Kortom, het 
leidt tot bewustwording over jouw persoonlijke 
ontwikkeling.” 

RUILBUDGET: “DE 
UITRUILREGELING BIEDT 
MEDEWERKERS MEER 
KEUZEVRIJHEID EN 
FLEXIBILITEIT” 
 
Het jaar 2016 stond bij 
de afdeling P&O onder 
andere in het teken van 
een keuzemodel van 
arbeidsvoorwaarden. 
Medewerkers hebben vanaf 
2017 de gelegenheid om 
hun arbeidsvoorwaarden 
zelf in te richten. Voor 
medewerkers een prettige 
uitkomst. 
 
Met de regeling ‘Uitruil 
Arbeidsvoorwaarden’ kunnen 
medewerkers voortaan 
zelf bepalen hoe het geld, dat afkomstig is uit 
arbeidsvoorwaarden en in diverse regelingen 
is ondergebracht, wordt besteed. Ze kunnen 
het geld gebruiken om bijvoorbeeld extra 
vakantieuren te kopen of geld te ruilen voor extra 
reiskostenvergoeding, extra pensioenopbouw 
of een opleiding die niet vergoed wordt door 
DataByte. 
 

Miranda van den Enden, P&O-
medewerker bij DataByte, 
licht toe: “Het doel van 
de uitruilregeling is om 
medewerkers te laten kiezen 
wat bij hen past op dat 

moment in hun leven. Wat past bij jou op dit 
moment? De één spaart voor een lange vakantie, 
de ander wil graag een extra centje voor in 
de decembermaand. Hoe medewerkers dit 
Ruilbudget invullen en waar ze het aan uitgeven, 
is aan hen. De uitruilregeling biedt medewerkers 
meer keuzevrijheid. Flexibiliteit die medewerkers 
van een werkgever als DataByte mogen 
verwachten.” 
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“Er was eens één medewerker die heel 
open was over zijn resultaten. Hij deelde 
zijn rapportage met de hele organisatie 
onder het mom: “Alsjeblieft, dit ben 
ik!” Die open en eerlijkheid konden veel 
collega’s wel waarderen”, lacht Debby.  

Danielle van Neerbos 
is in oktober 2016 als 
marketingassistent bij 
DataByte begonnen. Zij vulde 
de uitgebreide vragenlijst 
in: “Het is prettig om een 

competentietoets te doen die meer inzicht geeft 
in mijn persoonlijkheid. Mijn resultaten sloten aan 
bij mijn verwachtingen; ik weet waar mijn krachten 
liggen en waar ik mijzelf nog in kan ontwikkelen. 
Een bevestiging waar ik verder mee kan.” 
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TWINTIGJARIG JUBILEUM VAN DRIE DATABYTE’ERS    

John startte in 1996 als 
technisch medewerker en 
ontwikkelde zich snel tot 
netwerkengineer. Sinds 
2001 is John directielid 

van DataByte. Hij is 
verantwoordelijk voor al 

het reilen en zeilen binnen 
DataByte. 

“Bij DataByte zag ik 
destijds en zie ik nog steeds 

uitdagingen en kansen. Naast 
mijn eigen ontwikkeling, zie ik 
ook ontwikkeling in DataByte, 

qua groei en verdieping. 
Tevreden klanten zijn het 

resultaat en dat is vanaf het 
begin mijn doel geweest.”  

De eerste functie van 
Erwin bij DataByte was 

assemblagemedewerker, in 
1996. Daarna fungeerde hij 
als hoofd assemblage en 

hoofd technische dienst. Na 
in- en verkoper, werkte hij als 
engineer, coach en manager 

operations. Erwin is nu 
kwaliteitsmanager. 

“Ik heb als 
assemblagemedewerker veel 

geleerd. Daarna werd het 
mogelijk om andere functies 

te vervullen met andere 
werkzaamheden en meer 

verantwoordelijkheden. Het 
mooiste vind ik dat ik samen 
met mijn collega’s DataByte 

help groeien.” 

JOHN DE JONGH ERWIN RENS

Interne ontwikkeling

DataByte kent loyale medewerkers. 
Bij DataByte is het niet ongewoon dat 
medewerkers jarenlang in dienst zijn. In 
2016 vierden deze drie medewerkers hun 
twintigjarig jubileum. Waarom werken zij (al zo 
lang) bij DataByte?

Jacco begon in 1996 als technisch 
medewerker bij DataByte. Daarna 
fungeerde hij als hoofd technische 

dienst. Vervolgens werkte hij 
als buitendienstengineer voor 
de particuliere markt en later 
als netwerkengineer voor de 

zakelijke markt. Hij werd daarnaast 
ook coach. Sinds twee jaar is hij 

inframanager.  
“Toen ik bij DataByte startte, 

merkte ik al snel dat ik de kans 
kreeg om mijzelf te ontwikkelen. 
Het fijne is dat ik altijd collega’s 

om mij heen heb gehad die 
zichzelf ook willen ontplooien. 

Je stimuleert elkaar. Het mooiste 
vind ik dat DataByte een 

dynamische organisatie is waarin 
klanttevredenheid centraal staat.” 

JACCO LAMBREGTSE



38 39

Interne ontwikkeling

MEDEWERKER VAN DE MAAND IN 2016 

De zes kernwaarden van DataByte zijn 
niet verzonnen, maar ze zijn ontdekt door 
klanten die werken met de deskundige 
en gedreven medewerkers van DataByte. 
Klanten vinden de kernwaarden terug in 
ons gedrag.

Collectief willen 
winnen

Betrokken

Initiatief nemen

Trots op elkaar
Blijven

ontwikkelen

Eerlijk en oprecht

JANUARI
Yvonne Havermans

Medewerker Debiteuren
Initiatief nemen

APRIL
Nancy de Backer

Assistant Controller
Blijven ontwikkelen

JULI
Vincent van ‘t Hoog
IT Manager en Coach

Initiatief nemen

OKTOBER
Nick Burger

Facilitair Medewerker
Blijven ontwikkelen

FEBRUARI
Joyce Bosmans

Customer Communication
Betrokken

MEI
Wim de Heer

Senior Accountmanager
Betrokken

AUGUSTUS
Ronald van Tilburg

Senior Netwerk Engineer
Blijven Ontwikkelen

NOVEMBER
Albert-Jan Terpstra

IT-Beheerder
Blijven ontwikkelen

MAART
Adriaan Jacobse

Medior Netwerk Engineer
Blijven ontwikkelen

JUNI
Martijn Hendrikx

Software Development Manager
Collectief willen winnen

SEPTEMBER
Freddy Hoogeveen
Pre-Sales Consultant
Eerlijk en Oprecht

DECEMBER
Rob van de Sande

Senior Netwerk Engineer
Initiatief nemen

Elke maand werd in 2016 een medewerker van DataByte benoemd tot ‘Medewerker van de Maand’. De 
Medewerker van de Maand heeft heeft een bijzondere prestatie geleverd in het voordeel van de klant waarbij 
tenminste één kernwaarde van DataByte sterk tot uiting is gekomen. 
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BOZ GROUP: “PER WERKPLEK WORDT ER 10 TOT 25 
PROCENT EFFICIËNTER GEWERKT” 

In december 2016 maakte DataByte een 
referentievideo over ‘the Factory of the Future’ 
van BOZ Group in Bergen op Zoom. Algemeen 
directeur Corné van Opdorp van BOZ Group 
vertelt in de film hoe de combinatie van infra- 
en softwareoplossingen van DataByte hebben 
gezorgd voor efficiëntere processen in zijn 
fabriek.  
 
BOZ Group is een metaalbewerkingsbedrijf dat 
gespecialiseerd is in engineering, plaatbewerking, 
poedercoating en assemblage. Van ontwerpen 
tot monteren, BOZ Group geeft invulling 
aan het volledige proces op het gebied van 
plaatbewerking. De interne informatieflow in de 
fabriek verliep niet geheel naar wens waardoor er 
veel tijd verloren ging in de processen.  
Ten eerste heeft DataByte het netwerk vervangen. 
De netwerkafdeling van DataByte houdt het 
netwerk van BOZ Group nu storingsvrij en up to 
date.  
Tevens heeft DataByte verschillende 
informatiebronnen geïntegreerd. De 
softwareafdeling van DataByte heeft een 

kloksysteem en een orderverwerkingssysteem 
op maat gemaakt en aan elkaar gekoppeld. Nu 
verschijnt de juiste werkinformatie bij de juiste 
persoon op de interactieve werkschermen in de 
fabriek.  
 
Corné zegt over de samenwerking: “DataByte 
en BOZ Group werken al jaren prettig samen. 
DataByte is een betrouwbare ICT-partner met de 
juiste kennis in huis. De ICT-specialisten hebben 
goed meegedacht hoe de uitdagingen aangepakt 
moesten worden. Dankzij de digitalisering en 
integratie van de informatiestromen zijn de 
loop- en zoektijden binnen de fabriek flink 
teruggedrongen. Per 
werkplek wordt er 10 tot 
25 procent efficiënter 
gewerkt. Dit resulteert 
in een papierarme, en 
op termijn, papierloze 
fabriek. We komen 
steeds dichter bij ‘the 
Factory of the Future’.” 

Wilt u de ervaring van BOZ Group met DataByte zien? Bekijk de referentievideo van BOZ 
Group op www.databyte.nl/trouwe-klanten. Daar vindt u ook andere referentieartikelen en 
-video’s van onze klanten. 

10 tot 25%
efficiënter

1ST TIER FOR YOUR STRATEGIC PRODUCTS
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SYSTEEMBEHEERDER VAN 2016 RICHARD BRAAT: 
“WAT EEN VERRASSING”  

Op vrijdag 29 juli 2016 vond de Dag van de 
Systeembeheerder plaats, een initiatief van 
DataByte. Alle Systeembeheerders in Nederland 
konden kans maken op de felbegeerde titel en 
een prachtige hoofdprijs. Richard Braat werd de 
Systeembeheerder van 2016. 
 

Dit jaar werd de Dag van 
de Systeembeheerder door 
DataByte anders aangepakt. 
Marketingmedewerker Romana 
Dekker licht toe: “De website 

www.dagvandesysteembeheerder.nl is in 2016 
volledig vernieuwd. Er is een online stemsysteem 
waarbij de stemmers moeten toelichten waarom 
hun Systeembeheerder een ‘Systeemheld’ is. 
Nieuw is de Stemprijs, een waardebon ter waarde 
van €100,-, voor één van de stemmers. Ook wordt 
er een Vakjuryprijs uitgereikt, een smartwatch 
ter waarde van €499,-. Deze prijs gaat naar de 
Systeemheld waarvan een collega het mooist heeft 
verwoord waarom hij/zij moet winnen. 

Op de vraag waarom de Dag van de 
Systeembeheerder elk jaar plaatsvindt, 
zegt Romana: “Wij bij DataByte vinden dat 
Systeembeheerders onmisbare helden zijn die 
het verdienen om in het zonnetje gezet te worden, 
want zonder hen kan geen één organisatie de 
dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.” 
 
Richard Braat, Systeembeheerder op de school De 
Driemaster in Bergen op Zoom, werd uitgeroepen 
tot Systeembeheerder van 2016. Hij ontving een 
Microsoft Surface Pro 4 ter waarde van €999,-.  
Richard kreeg de meeste stemmen van zijn 
collega’s. Hij reageerde blij verrast: “Wat een 
verrassing, ik had dit niet verwacht. Ik waardeer 
de titel en de prijs heel erg, maar het mooiste vind 
ik de persoonlijke, positieve berichten van mijn 
collega’s die ze op de website hebben geplaatst, 
want voor hen doe ik het allemaal.” Zijn collega 
en stemmer Lianne Schouteren, Ambulant 
begeleider op De Driemaster, kreeg de Stemprijs 
en Lennard Reijtenbagh van Rexel Nederland won 
de Vakjuryprijs.   

Wilt u ook een Systeembeheerder 
voor de eerstvolgende Dag van de 
Systeembeheerder aanmelden? Bekijk nu 
www.dagvandesysteembeheerder.nl! De Dag 
van de Systeembeheerder vindt plaats op elke 
laatste vrijdag van juli. 
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DRIE ICT-PROJECTEN DOOR KLANTEN BEOORDEELD 
MET EEN TIEN! 

DataByte voert al jaren zelfstandig klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) uit. Klanttevredenheid zit al 
tientallen jaren in ons DNA. In 2016 werden drie projecten van engineer Rob van der Sande door klanten 
beoordeeld met het cijfer 10! Voor elke 10 ontving hij een Pluim-waardebon ter waarde van €50.   
 

Anita Arends, customer communication manager laat de meningen toetsen. Zij legt uit: “Aan 
onze klanten worden gerichte vragen gesteld over hun ervaringen met onze medewerkers, 
producten, diensten en service die wij leveren. Met de onderzoeksresultaten kunnen wij de 
kwaliteit van onze ICT-dienstverlening optimaliseren.” 

Rob werkt sinds 2002 als engineer bij 
DataByte. Zijn doel is om tevreden 
klanten te creëren. Rob zegt hierover: 
“Ik vind het belangrijk om klanten 
zoveel mogelijk te ontzorgen. Ik help 

graag als er zich problemen voordoen. Klanten 
kunnen in geval van nood mij ook ’s avonds 
benaderen tijdens een project. Bijvoorbeeld als 
iemand vanuit huis wil inloggen waarvoor iets 
geïnstalleerd moet worden op een privé computer. 
Dit kan niet overdag, want dan is de medewerker 
op kantoor. Ik probeer gewoon flexibel te zijn, 
omdat ik weet hoe belangrijk een goed werkende 
ICT-omgeving voor onze klanten is.”  
 

Het eerste project dat het cijfer 10 kreeg, 
was van Centrafarm in Etten-Leur. Rob 
verving de ESX server en verzorgde de 
storage. Wim Porsius, IT-specialist bij 

Centrafarm, zegt over het project: “Het project 
krijgt niet voor niets een tien. Het is geheel naar 
wens verlopen en prima opgeleverd. Rob is en blijft 
kind aan huis.” 
 

Het tweede project dat met een 10 
beoordeeld werd, was door Davanti 
Warehousing. Rob heeft de Hyper 
V-omgeving voor hen geoptimaliseerd. 

Andries Lambregste, IT-professional bij Davanti, 
geeft aan: “Het project is geheel naar wens 
verlopen en het persoonlijke contact met Rob 
waardeer ik zeer.” 
 

Het derde project dat bestempeld werd 
met een 10, was door klant Flatfield. 
Rob heeft in samenwerking met de IT-
medewerkers bij Flatfield de migratie 

naar de DataByte-cloud verzorgd. Jeroen 
Verbeek, ICT-Coördinator bij Flatfield, zegt over 
de samenwerking: “Het project is prima verlopen. 
Er zat niets tegen, waardoor we gewoon konden 
werken. Kleine puntjes werden meteen opgepakt. 
En de communicatie verliep ook naar wens.” 

2

3
1



Drukkerij 3

4651 SL Steenbergen

t 0167 544 544

Archimedesstraat 1

2652 XR Berkel en Rodenrijs

t 010 303 27 94 

www.databyte.nl
DataByte B.V.. Alle rechten voorbehouden.


