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Beste allemaal,

Digitale transitie is in de mode, overal lees je het en elk IT-bedrijf is zelfverklaard 
specialist in digitale transitie, ook al detacheerden zij tot voor kort alleen SAP-
consultants of Java ontwikkelaars. En natuurlijk zijn het twee terechte toverwoorden: 
wie de digitale transitie overslaat of te laat is, die mist de boot, voorbeelden zijn er te over.

Ook wij als 4Synergy helpen bedrijven en instellingen met hun digitale transitie. Alleen 
zie ik onze pay-off breder dan alleen die twee woorden, het is ook de manier waarop je 
het doet. Het is het ook echt willen helpen, het is het ook echt praktisch willen invullen 
en het is het ook echt met elkaar willen samenwerken ook als het even tegen zit. 

Dat zit in ons DNA, wij refereren in dezen ook wel aan onze Rotterdamse cultuur en 
roots. Of dat helemaal de juiste benaming is dat weet ik niet, het is in ieder geval 
wel duidelijk. Iedereen begrijpt het en ook iedereen (in elke plaats in Nederland!) 
waardeert het en doet ook graag op die manier zaken. 

Wat maakt die digitale transitie nu ingewikkeld? Waar je vaak op stuit is niet de 
automatisering zelf, die nullen en die enen die doen het uiteindelijk wel. Het is de 
bekende verandering in de mensen die nodig is maar die het tegelijkertijd ingewikkeld 
maakt. Wolter Toet, één van onze consulting partners, beschrijft dat heel treffend 
in zijn boek ‘Komt een CEO bij de IT-dokter’ waar hij het heeft over medewerkers die 
blijven hangen in hun ‘’oude denken’’ en dat in ‘’nieuwe IT systemen’’ willen meenemen. 
En dat gaat niet! In ieder geval gaat dat niet werken!

En eigenlijk weten we dat allemaal, maar toch gaat dat keer op keer fout. Hoe kan dat? 
Daar is zelfs een parlementair onderzoek voor geweest naar aanleiding van een aantal 
misgelopen grote IT-projecten binnen de overheid. Een deel van de aangedragen 
oplossingen zat in meer organisatorische borging. Of dat de oplossing is dat weet ik 
niet, ik denk in ieder geval dat dat vaak niet voldoende is. 

Zo zegt een oude Chinese wijsheid ons: ’van de deur naar verandering zit het slot 
aan de binnenkant’. Dat betekent in ieder geval dat het niet eenvoudig binnenkomen 
is en dat daar dus meer voor nodig is.  En dat meer dat nodig is wordt ook nog vaak 
onderschat om er vervolgens achter te komen dat juist op die verandering een project 
vaak fout gelopen is.

Verandering is mensenwerk en juist op dat mensenwerk leggen wij de nadruk. 
Natuurlijk moet je de kennis en kunde hebben, maar alleen in combinatie met de 
juiste attitude gaat het pas echt werken. En alleen dan pas kan je van het zelfstandig 
naamwoord verandering komen tot het werkwoord veranderen. 

Ik wens je veel leesplezier en tot op één van onze bijeenkomsten!

Peter Boonk
Managing Partner 4Synergy
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A g e n d a

29 november 
ALV Broodfonds 
(voor leden van het  
4Synergy broodfonds)
 
8 december 
Winterfeest 
(voor Consulting Partners en  
hun partners en kinderen)
 
10 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
(op uitnodiging)
 
25 januari 
4Synergydag 
(strategiedag voor  
Consulting Partners)
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Kennismakingsavonden:  
4Synergy  opent  de  
deuren  voor  ze l f s tandige  
ICT profess iona l s .

Regelmatig organiseert 4Synergy een 
kennismakingsavond voor mede ondernemers.

Net zoals 12 september jongstleden was het een drukke 
gezellige bruisende avond op kantoor bij 4Synergy. Het doel 
van een dergelijke avond is verbreden en versterken van 
ons netwerk, nog meer van elkaar willen weten waar we 
natuurlijk allemaal beter van worden.
Iedereen vertelde de groep wat zijn of haar propositie 
naar de markt is en hoe ze daar succesvol in zijn. 
Zowel beginnende als zeer ervaren ICT ondernemende 
professionals deelden in de groep hoe zij het ondernemen 
ervaren. 

Maar ook waar ze wel eens wilden spiegelen met een collega 
of waarin ze weleens hulp zouden kunnen gebruiken. 

Heb je interesse om  
ook eens te sparren  
met collega ICT  
professionals? 

Meld je aan op 
info@4synergy.nl
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EVENEMENTENCOMMISSIE

Elders in de nieuwsbrief staat al 
dat evenementencommissie binnen 
4Synergy verantwoordelijk is voor het 
organiseren van alle activiteiten die 
wij doen. En dat zijn er steeds meer, 
de meeste lezers van deze nieuwsbrief 
kennen onze netwerkbijeenkomsten, 
sinds afgelopen jaar uitgebouwd met 
een spreker tot een netwerkevent en 
daarvan organiseren wij er toch al 
zeker zes van per jaar!

Een aantal van de activiteiten blijven 
‘’binnenskamers’’ zoals onze jaarlijkse 
Achterbandag waar wij steevast iets 
bijzonders organiseren voor onze 
aangesloten partners, hun partners 
en hun kinderen. Zo hebben wij vorig 
jaar geleerd hoe een schapenkudde 
aan te sturen en dit jaar hebben wij 

per Tuk Tuk door het Brabantse land 
getoerd. Ook de jaarlijkse 4Synergy dag 
waar wij een hele dag en avond heel 
serieuze, minder serieuze en ook frivole 
activiteiten aaneenrijgen, valt onder 
de evenementencommissie. Afgelopen 
jaar in Utrecht met een bezoek aan 
Fujitsu en twee jaar geleden onder 
de rook van Rotterdam met ook een 
bezoek aan een logistiek bedrijf in het 
hart van de Rotterdamse haven.

Mooie activiteiten allemaal en het zijn 
er nog veel meer, maar dat maakt u als 
lezer wellicht te jaloers 😉. 

Namens de commissie,
René Pols, Laura Kleijn,  
Wendy de Bont, Wendy Sawat,  
Martin Rieff, Frank Boelen  
en Peter Boonk
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Even voorstellen:
Mark Stuivenberg 

Wat is je naam?
Mark Stuivenberg

Hoe lang ben je zelfstandig?
Zelfstandig sinds juli 2014, met enkele 
dienstverbanden tussendoor.

Geef een korte beschrijving van je 
werkverleden
Op dit moment specialiseer ik me in 
Cloud infrastructuur met name AWS, 
Azure en sinds kort Google Cloud 
Platform. Ik ben al ruim 20 jaar actief 
in de Unix wereld, ooit ben ik begonnen 
met Linux als hobby gedurende mijn 
studietijd. Daarna heb ik veel ervaring 
op kunnen doen met Sun Solaris en 
draaide ik containers voordat Docker 
op de horizon verscheen. Bij Liberty 
Global heb ik veel bij kunnen dragen 
aan klantomgevingen voor heel Europa 
met alle ISP en DTV gerelateerde 
diensten. Ook heb ik 4 jaar mogen 
bijdragen aan het verbeteren van de 
Europese firewall infrastructuur. Bij 
KPN heb ik aan de uitrol van de FMS 
(Fraud Management System) kunnen 
bijdragen dat voornamelijk op VMware 
draaide. In 2015 heb ik voor Vodafone 
Thuis meegewerkt aan een Datacenter 
migratie. In 2017 introduceerde 
ik Uniface aan de Cloud en heb ik 
meegewerkt aan het uitbreiden van 
regressie testen naar de Cloud te 
brengen. Sinds kort ben ik weer aan de 
slag bij Irdeto waarbij ik een on prem 
applicatie transformeer naar een ‘As 
A Service’ (SAAS) model. Voorheen 
bij Irdeto heb ik meegewerkt om een 
betaal platform uit te rollen in de Cloud.

Waarom heb je je bij 4Synergy 
aangesloten?
In het verleden kwam ik in aanraking 
met professionals van 4Synergy en 
omdat ik ooit ervaring had opgedaan 
als zelfstandige leek het mij leuk om 
eens voor een kopje koffie te gaan. Na 
een gesprek met Martin Rieff leek het 
mij een goede beslissing om samen 
met 4Synergy verder te gaan.  

Wat trekt je aan in het concept?
Wat mij heel erg aanspreekt is dat ik 
zelfstandig ben en toch de gelegenheid 
heb voor kennisdeling en om samen te 
werken.

Hobby’s
Vaak ben ik in het bos of op het strand 
te vinden met mijn fantastische 
vrouw, onze zoon Liam en ons iets wat 
enthousiaste Engelse Springer Spaniel. 
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 “Business as usual?!”: Weer een business update 
van wat recente opdrachten binnen 4Synergy. Een 
groot aantal opdrachten loopt ook in het nieuwe jaar 
door, dus hier alleen een greep uit de nieuwe recente 
opdrachten. 

Frank Boelen (Managing Partner) is gestart bij 
het Maxima Medisch Centrum in Velthoven om 
informatiemanagement te versterken. Daarnaast 
gaat Frank ook als Programma Manager aan de 
slag bij PVH. PVH omvat merken zoals Calvin Klein, 
Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo, 
Warner’s, Olga, Geoffrey Beene andTrue&Co. 
Michael van der Ven heeft de Business analyse bij 
RijkZwaan opgepakt. Bij Tata Steel zijn er weer een 
aantal nieuwe projecten gestart en dankzij Roland 
Roos (Consulting Partner) zijn er nu in totaal 3 ICT 
professionals actief om Tata verder te helpen met het 
maken van staal voor haar (internationale) klanten. 
Expansie in de industrie dus. Ronald van de Heuvel 
is als solution architect begonnen bij ARS Traffic & 
Transport Technology en Pascal Prins is gestart bij 
Innogy op een Cloud adviestraject gebruikmakend van 
de AWS technology suite.

4Synergy is gevraagd om als contractpartij te zorgen 
voor het Zorginstutuut Nederland in Diemen. Wij 
zijn geselecteerd als preferente partij en verzorgen 
momenteel voor een 3-tal professionals de 
contracten.   

Een nieuwe klant is SportsUnlimitedRetail. SUR 
is sinds 2016 onderdeel van JD Sports en moeder 
van Perry en Aktiesport. Deze organisatie had met 
spoed een nieuwe Manager ICT nodig. Sinds een paar 
maanden geeft Martin Rieff advies over hoe de nieuwe 
ICT koers (parttime basis) zou mogen zijn. Naast 
Martin is Martijn Hünteler fulltime actief als PM voor 
alle ICT projecten. Ook bij SportsUnlimited zijn we een 
analyse gestart om op de licentiekosten te kunnen 
besparen. Dit doen wij in samenwerking met LCXP. 
Zij analyseren middels een scan, maken de risico’s 
inzichtelijk, en geven licentie advies.

De Brexit heeft impact op onze goederenstromen en 
vooral in de haven maakt men zich best druk. Want 
“zonder transport staat alles stil”, maar internationaal 
zonder douane dus ook. Twee van onze consulting 
partners, Arno Grund en Diederik van Daal, zijn actief 
om dit in goede banen te geleiden voor de Brexit.

Ook is 4Synergy sinds de zomer wederom in het 
buitenland actief. En wel bij onze zuiderburen. Daar 
begeleidt Obed Broersma de ICT afdeling verder 
in de groei naar succes. In deze betreft het een 
toonaangevend bedrijf in de Lingerie. We komen nog 
eens ergens dus. 

Nog verder van huis: Wolter Toet is gestart bij 
Footlocker als PM voor de uitrol E-Commerce in 
Azië. Gelukkig is dat hoofdzakelijk vanuit Vianen.  
Bij de Postcode Loterij gaat Raymond van Egmond 
begin 2019 aan de slag om eigen Cloud mensen te 
begeleiden in het AWS domein.

Klaus Ratgers is bij Pondres als ProjectManager actief 
voor hun belangrijkste klanten.
Pondres richt zich op het gehele klantcommunicatie-
proces met uiteraard steeds meer ook digitaal. 
Bij Irdeto is Mark Stuivenberg actief als Cloud 
consultant en Tom Thomas is bij Aegon gestart 
als Cloud architect AWS. Direct na zijn start als 
zelfstandige ICT professional is Sander Bungener 
gestart bij 4Synergy op een nieuwe opdracht bij 
Swiss Sense. Direct daarna bleek dat er bij Zorgboog 
behoefte was aan een interim ICT Manager. Sander 
Bungener is daar nu ook al (parttime) begonnen.  

Zonder compleet te zijn, mogen wij allen wel 
concluderen dat: de economie aantrekt, de partners 
van 4Synergy succes boeken in alle markten en dat 
het 4Synergy effect uitstekend werkt. 

Was getekend,

Martin Rieff
Managing Partner 4Synergy 

Bus iness  Update
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4Synergy  in  
de  Soc ia l  Media
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Eén van de mannen van het eerste uur 
binnen 4Synergy is René Pols geweest. 
En dat eerste uur is inmiddels alweer 
7 jaar geleden. René is jarenlang 
actief geweest op diverse opdrachten 
binnen de Politie en recent heeft hij 
4Synergy verruild voor nu de Politie in 
vaste dienst. Jammer voor ons en goed 
nieuws voor de Politie.

RENÉ POLS IN HET ZONNETJE
Persoonlijk hebben we er natuurlijk al 
lang bij stilgestaan, maar bij deze toch 
onze bijzondere dank voor zijn bijdrage 
in 4Synergy en dan met name in de 
evenementencommissie!

Deze evenementencommissie is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot de 
commissie die alle activiteiten die wij 
hebben (en dat zijn er steeds meer!) 
organiseert. René was daar altijd 
steevast bij betrokken daarnaast ook 
een van de cultuurdragers binnen 
4Synergy. Zelf roepen wij wel eens, 
zonder andere plaatsen te kort te willen 
doen (..), dat 4Synergy o.a. gekenmerkt 
wordt door haar Rotterdamse roots en 
cultuur. En laat dat nu naadloos passen 
bij René!
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O n z e  k l a n t e n

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 o.a. de volgende klanten.

RENÉ POLS IN HET ZONNETJE


