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Beste allemaal,

Met deze alweer laatste nieuwsbrief van het jaar staan de feestdagen voor de deur en daarna 
gelijk weer het nieuwe jaar. Hopelijk kunt u terugkijken op een goed 2017, wij kijken in ieder 
geval met plezier en tevredenheid terug. En overigens ook met plezier vooruit naar 2018!

Vóór die korte blik vooruit op 2018 allereerst een kortere blik terug op 2017. Naast een 
gezonde groei op het gebied van klanten en aangesloten partners, wilden we ook graag meer 
reuring in onze buitenwereld maken, o.a. via social media. En daarnaast wilden we ook onze 
netwerkborrels nog specialer maken door er elke keer een mooi programma aan toe te voegen.

Die gezonde groei van klanten en partners is zeker gerealiseerd met een groei van 45%! 
Wat de reuring betreft kwam die er niet gelijk, maar gelukkig met de komst van Juultje van 
Dongen maken we daar nu de stappen, voorlopig in de buitenwereld te merken via LinkedIn. 
De netwerkborrels nieuwe stijl, nu meer event dan alleen borrel, slaan ook goed aan. Bij 
de lezing over GDPR hing men ‘met de benen uit het raam’ ondertussen luisterend en 
veel vragen stellend aan onze Fekke Bakker. En ook het recente bezoek aan het grootste 
postsorteercentrum van Nederland was drukbezocht en heel interessant.
Is dan alles gelukt wat we in ons hoofd aan plannen hadden? Nee zo mooi is het natuurlijk ook 
niet, maar het belangrijkste is dat we met plezier en tevredenheid kunnen terugkijken op de 
stappen die we wel gemaakt hebben.

En dan 2018, het tempo van veranderingen zal blijvend hoog blijven is al wat we horen. 
Artificiële intelligentie, blockchain en natuurlijk ook nog agile zijn de hypes en de realiteit 
van nu. Maar is het wel zo vaak de oplossing als wij denken? Zo is de heersende opinie 
over blockchain meer een geloof in de onvermijdelijkheid van deze nieuwe revolutionaire 
technologie: geen enkele organisatie kan het zich veroorloven die te missen. Laatst spraken 
wij iemand die vaak lezingen hield voor bedrijven en instellingen. De eerste vraag die men 
tegenwoordig in 9 van de 10 gevallen aan hem vroeg was hoe hun probleem met blockchain 
was op te lossen? Alleen heel vaak was een traditionele oplossing gewoon beter en zeker 
eenvoudiger!
 
Min of meer hetzelfde geldt ook voor agile werken. Natuurlijk biedt dat enorme voordelen, maar 
agile is niet altijd beter. ‘Bij McDonald’s gaan ze ook niet bij elke burger opnieuw bedenken hoe 
ze hem het beste kunnen bakken’ is een quote die dat fraai aangeeft. En dat geldt voor meer 
processen, maar daar waar je met nieuwe ontwikkelingen bezig bent, is agile werken wel weer 
de weg.

Deze twee voorbeelden geven denk ik goed aan waar wij als 4Synergy het verschil kunnen 
maken. Blockchain, artificiële intelligentie en agile zijn niet overal het antwoord op. De kunst 
is te weten waar het wel kan helpen. Zo is niet voor niets de titel van onze propositie over 
blockchain ‘Hoe kan je blockchain voor je laten werken?’ Volg dus niet klakkeloos elke hype, 
maar kijk op een creatieve manier of er echt iets voor uw gading bijzit en bij dat proces helpen 
wij u graag.

Tot slot nog een quote over ‘groot denken’ die wel past bij het balanceren tussen hype en 
realiteit: ‘Groot denken betekent niet dromen, maar juist wakker worden’. 
Laat ik dan maar afsluiten met te hopen dat we met zijn allen op een goede wijze in 2018 
wakker worden. Ik wens u fijne feestdagen en alvast een heel goed 2018!

Peter Boonk
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A g e n d a

11 januari 
nieuwjaarsborrel

26 januari 
4Synergy strategiedag
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Op de valreep van 2017 nog een update van recente 
opdrachten binnen 4Synergy. In willekeurige volgorde 
een greep uit de nieuwe opdrachten:

Bij het ministerie van Defensie is Fekke Bakker aan 
de slag gegaan op zijn expertisegebied privacy en 
compliance. Voor hem heel bekend terrein, maar 
met de introductie van de GDPR wetgeving weer 
volop werk. Fekke heeft recent op een netwerkevent 
van ons een presentatie gegeven over deze GDPR 
wetgeving en wat dat betekent voor bedrijven en 
instellingen. Diverse klanten toonden al veel interesse 
in zijn verhaal. Naast zijn opdracht is er vast nog wel 
iets tijd over, dus als u ook interesse heeft…….

Danny van de Boom is gestart bij de start-up Agrisim, 
een internationaal bedrijf dat data, algoritmes en 
agronomics gebruikt om voor boeren meer output te 
krijgen uit hun landbouwgrond. Danny heeft het eerst 
werkende systeem opgeleverd, dat nu uitgerold gaat 
worden.

René Poelen is gestart bij Optiver, een grote 
onafhankelijke optiehandelaar aan de Amsterdamse 
beurs. Hij begeleidt daar de implementatie van 
Netsuite, een Cloud ERP oplossing. 

Op het gebied van software ontwikkeling ook weer 
een aantal nieuwe opdrachten. Paul van Assen is 
gestart bij de Rabobank als senior Java engineer. 
Bij Omoda is Ron van Poorten gestart als RPG 
ontwikkelaar om interfaces te bouwen naar de nieuwe 
omgevingen. Freek Wiekmeijer die net een opdracht 
heeft afgerond bij Luxexcel, doet nu ook weer een 
tweetal innovatieve opdrachten bij FactoryLab en 
Unimills. 

Vanuit de Cloud naar de Blockchain is best weer een 
stap, maar ook een logische. Jurjen Lerou heeft bij een 
aantal van onze klanten een presentatie gegeven over 
hoe kan je Blockhain voor je laten werken.  
Veel interesse is er getoond over hoe dit aan te 
pakken. Inmiddels is er ook nauw overleg met experts 
vanuit de Radboud Universiteit over dit onderwerp.

Voor een potentiele klant in de engineering wereld 
hebben Hans Boone en Pascal Prins een mini 
symposium gegeven over DevOps. Naast de complete 
theorie hebben zij ook laten zien hoe je dat in 
werkelijkheid ook echt doet. Voor 15 engineers was 
dit uiterst leerzaam en gaf hen een heel goed beeld 
van hoe en welke stappen je moet maken om een 
digitale transitie te realiseren. Doen we graag weer, 
dus ook hier geldt als u interesse heeft……

Bij K3Delta, een zand- en grindwinningsbedrijf, 
is Edo Hiemstra gestart als business analist/ 
programmamanager om een aantal projecten tot een 
goed einde te brengen. 

Ook in de Rotterdamse haven weer activiteit 
van ons: Arnold Coers is aan de slag gegaan als 
projectmanager van een complex internationaal 
invoicing project Learco Kooman heeft er ook weer 
een aantal opdrachten bij gerelateerd aan het 
Rotterdamse havenbedrijf.

Bij de NS gaat Charif Buzecri wederom een aantal 
trainingen verzorgen op het gebied van asset 
management en IBM Maximo in het bijzonder. Hij is 
dan ook een echte asset management specialist, 
zowel op het gebied van business consultancy als op 
het specifieke gebied van de IBM tooling. 

Bij Fujitsu gaat Krama Westzaan nu aan de slag 
als infrastructuur architect en projectleider. En op 
architectuur gebied heeft Gerco Grandia ook een 
korte opdracht uitgevoerd voor ParkMobile. Een 
andere korte consultancy opdracht voert Robert 
Leyting nu uit op gebied van security voor het Utrecht 
Medisch centrum (UMC).

Tot slot Pondres, waar Jeroen Veldt een business 
consultancy opdracht uitvoert. Pondres is een 
bedrijf dat diensten aanbiedt op het volledige 
klantcommunicatieproces en distributie. Dat 
betekent van webshopfulfilment en dataverrijking tot 
aan dynamische, digitale documenten.
 

Bus iness  Update
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Ons eigen 4Synergy Broodfonds 
bestaat al sinds mei 2016 en is een 
voorziening voor arbeidsongeschikt-
heid. Daarmee is een Broodfonds een 
heel goed alternatief voor een ar-
beidsongeschiktheid verzekering. Eén 
van de voordelen is dat je elke maand 
je geld niet kwijt bent, maar dat je het 
op een eigen spaarrekening spaart. 
Verder is het gebaseerd op vertrouwen 
en solidariteit van mensen die elkaar 
kennen en dat zijn juist ook de pijlers 
van 4Synergy. Kortom een heel goede 
en ook sympathieke oplossing voor 
een mogelijk naar probleem.

Gelukkig, en laten we dat afkloppen, 
hebben we nog geen zieken gehad sinds 
de oprichting. Dat betekent dat de buffer 
van ons collectief ook goed gevuld is en 
dat we de status groen al tijden hebben. 
Inmiddels is de vereniging al 32 leden 
groot en dat worden er per januari weer 
een paar meer. 

Voor diegenen die minder bekend zijn 
met het fenomeen Broodfonds, wij 
hebben het niet zelf bedacht, maar ons 
graag aangesloten bij dit initiatief van de 
stichting Broodfonds. Inmiddels zijn er al 
over de 300 broodfondsen in Nederland 
met ruim 12.000 aangesloten leden. 

Wel bijzonder is dat wij het enige 
broodfonds zijn dat vanuit een bedrijf is 
opgericht. De overige zijn allemaal lokale 
initiatieven, waar ondernemers de elkaar 
niet hoeven te kennen en ook allerlei 
beroepen kunnen hebben, zich verenigen. 
Voordeel voor ons is, omdat wij ook geba-
seerd zijn op vertrouwen en solidariteit, 
sommige eisen aan de toetreders zelf 
kunnen invullen en bepalen. Dat kan 
betekenen dat we minder streng hoeven 
te zijn naar een nieuwkomer, immers wij 
kennen de man of vrouw al en vertrou-
wen hem of haar al.

Al met al zijn wij blij dit gestart te hebben 
en naast dat het de aangesloten leden 
ook veel geld scheelt, past het gewoon 
erg goed bij ons.

BROODFONDS



E ve n  vo o r s t e l l e n :
R u u d  R a m a k e r s
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Wat is je naam?
Ruud Ramakers

Hoe lang ben je zelfstandig?
Sinds 2002, 15 jaar

Geef een korte beschrijving van je 
werkverleden:
Al jarenlang actief op het grensvlak van 
IT en business. Vaak gericht op busi-
nessdevelopment, project manage-
ment, programma management van 
vernieuwende ICT dienstverlening. Zeer 
actief op het gebied van Cloud Compu-
ting, daar waar de Cloud de belangrijk-
ste impact heeft op de business. 

Op welk project ben je het  
meest trots?
Founding van een eigen SaaS-bedrijf 
(12Care) in de gezondheidszorg op het 
gebied van Electronic Health Records. 
Community Cloud Programma ma-

nager SURF, verantwoordelijk voor de 
migratie naar de “publieke” Cloud van 
alle Universitair Medische Centra, de 
Universiteiten en de HBO-instellingen. 
Besparing voor de zorg van 80 mln € 
over 5 jaar. 
 
Waarom heb je je bij 4Synergy  
aangesloten?
Een groep van eigenwijze zelfstandigen 
die gezamenlijk een positie in de markt 
opbouwen. Ik denk dat ik daar een rol in 
kan vervullen. 

Wat trekt je aan in het concept?
De gezamenlijkheid. Alleen is maar 
alleen. Het kunnen afstemmen met col-
lega’s, kunnen brainstormen, kunnen 
samenwerken, kunnen doorverwijzen. 

Hobby’s?
sport (hardlopen, triathlon), lezen, 
gezin.



O n z e  k l a n t e n

E ve n  vo o r s t e l l e n :
R u u d  R a m a k e r s

Bezoekadres

Rivium 2de Straat 24

2909 LG Capelle a/d IJssel

Postadres

Postbus 141

3350 AC Papendrecht

Telefoon

T: +31(0)85 401 00 35

info@4synergy.nl

www.4synergy.nl
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Onze consulting partners zijn momenteel werkzaam voor de volgende klanten.


