
N I E U W S B R I E F

JULI 2016

I n h o u d
 

Voorwoord 1

Agenda 1

Business Update 2

Even voorstellen: Michel Winkels 3

Broodfonds 4Synergy 4
Even voorstellen: Rene Poelen 4

Tableau Dashboard maken 5

Wet DBA 6

Achterbandag 7

Even voorstellen: 
Marco Wiggelinkhuizen 8

Cloud seminar  9

Onze klanten 10

Vo o r wo o r d

Beste allemaal,

De eerste helft van het jaar zit er alweer op en de vakantieperiode staat voor de deur,  
tijd voor een Nieuwsbrief dus!

In de grote buitenwereld was het een tumultueuze eerste helft van het jaar met als 
laatste highlight (of lowlight) de Brexit. Maar ook in onze ICT wereld bleven de verande-
ringen in een hoog tempo komen en gaan, zowel technologisch als organisatorisch, denk 
bijvoorbeeld aan de wet DBA per afgelopen 1 mei die veel stof heeft doen opwaaien.

Wat onszelf als 4Synergy betreft was het een prima eerste helft van het jaar.  
Met in willekeurige volgorde de volgende hoogtepunten:
• begin juni hebben we een drukbezocht Cloud seminar georganiseerd in de Euromast;
• we zijn verder gegroeid met goede Consulting Partners en gaan nu richting 50 partners;
• een aantal van onze competenties hebben we opgepakt om daar verder in te  

specialiseren (Agile en Business Consultancy) naast onze cloud competentie; 
• we hebben een eigen Broodfonds opgericht als voorziening tegen langdurige  

arbeidsongeschiktheid;
• voor wat betreft de wet DBA per 1 mei jl. zijn wij inmiddels ‘wet DBA proof’ nu  

we een officieel akkoord van de belastingdienst hebben op onze contracten 

In deze Nieuwsbrief meer over ons Cloud seminar, de wet DBA, ons Broodfonds en  
ook stellen een aantal nieuwe Consulting Partners zich voor.

De hierboven genoemde nieuwe initiatieven om de competenties Agile/Scrum en  
Business Consultancy verder op te pakken, past bij onze groeiende organisatie om meer 
en meer over de as van competenties te gaan doen. Samen sta je sterker en heb je ook 
een duidelijker en steviger profiel naar de markt. Overigens blijft dat niet beperkt tot  
bovengenoemde competenties, zo is afgelopen maand ook een avond georganiseerd 
rond Tableau, een snel groeiende Business Intelligence tool.

Agile werken is hot in de markt en wij kunnen met onze ruime praktijkervaring niet alleen 
‘naar de letter der wet’ agile werken, maar meer nog de vinger op de zere plek leggen en 
verbeteringen ook daadwerkelijk doorvoeren. Voorbeelden inmiddels te over. Daarnaast 
zijn wij met de komst van een aantal Business consultants nu ook goed in staat om  
organisaties in de voorfase van projecten en programma’s te helpen. Dat heeft al geleid 
tot een aantal mooie opdrachten, opdrachten waar daarna ook werk voor andere  
partners uit voortvloeit. 
Prima voor onze klanten die breed geholpen kunnen worden en prima voor onze partners.

Genoeg gebeurd dus en genoeg voer voor de toekomst. Rest mij u veel leesplezier toe te 
wensen en een mooie zomerperiode!

Peter Boonk
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A g e n d a

8 september
Netwerkborrel in  
“De Markies” Woerden

13 oktober 
Netwerkborrel in Rotterdam
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Net als de vorige keer geldt wederom dat er sinds 
de vorige Nieuwsbrief een aantal mooie nieuwe 
opdrachten zijn gestart met daaronder een aantal 
nieuwe namen: zowel van nieuwe consulting partners 
als van nieuwe klanten!

Om in de technische hoek te beginnen: Pascal Prins 
heeft zijn opdracht bij IceMobile afgerond en is aan de 
slag gegaan als Cloud DevOpps engineer bij Irdeto, een 
van oorsprong Nederlandse onderneming die software 
maakt voor het beveiligen van betaal-tv. Tom Thomas, 
recent bij ons aangesloten, is gestart bij de Rabobank 
als Java architect. Ook Marco Wiggelinkhuizen is recent 
bij ons aangesloten en is gestart als Microsoft engineer 
op een opdracht voor Centric. Minder technisch, maar 
niet minder mooi is een nieuwe Business Intellligence 
(BI) opdracht van Berco van Gool bij Medux, een 
zorginstelling. 

Meer en meer bedrijven gaan over naar de cloud en wij 
zijn uitstekend in staat hen te helpen met die transitie 
en dat is zeker niet alleen technisch. Afgelopen periode 
zijn Gerco Grandia en Krama Westzaan actief geweest 
bij de transitie van Valveco naar de Cloud en inmiddels 
zijn we ook betrokken bij een vergelijkbaar project voor 
Compass. Compass is marktleider op het gebied van 
food en support services en bekend van o.a. Eurest. 
Daar hebben initieel Frank van Tol, Martin Rieff en 
Krama workshops gegeven en is nu Krama gestart.

Wat geldt voor Cloud geldt ook voor Agile werken: 
ook dat is een trend (hype?) waar vele bedrijven 
en instellingen mee actief zijn. Ook de hele grote 
daaronder, zoals ING en de Belastingdienst zijn 
helemaal overgegaan op Agile werken en dat betekent 
nogal wat voor zo een organisatie. En op dat punt 
hebben wij juist goede ervaring in huis. Zo is bij de 
belastingdienst Luc Pop gestart om met zijn ervaring 
hen verder te helpen. 

Met het toetreden van een aantal nieuwe partners die 
hun sporen ruim verdiend hebben in de consultancy, 
neemt ook het aantal Business Consultancy (BC) 
opdrachten toe en zijn wij heel goed in staat onze 
klanten ook in de voorfase van projecten en bij de 
strategievorming te helpen. Zo is René Poelen gestart 
bij zowel Levi9 als bij Hoogwegt om beide bedrijven 
daarmee te helpen alsook bij het selecteren en 
implementeren van een nieuw applicatielandschap. 
Een vergelijkbare opdracht wordt door Richard van de 
Bilt uitgevoerd bij de Oomen groep, een onderdeel van 
Volker Wessels. En met dank aan Michael van de Ven 
is Klaus Ratgers gestart bij de Greenery om daar als 
Business Consultant het douane traject vorm te geven. 
Ook als consultant, maar dan in de rol van Security Risk 
Analist is Rob Zouteriks, ook recent bij ons toegetreden, 
bij ABN AMRO gestart in een internationaal team als 
security specialist. 

Bij PostNL en ook bij Spotta (onderdeel van PostNL) 
zijn resp. Diederik van Daal en Peter van der Schelde 
gestart als projectmanager bij een tweetal innovatieve 
projecten. En last but not least is Michel Winkels 
gestart in een zelfde rol bij Ceva voor de implementatie 
van JD Edwards van Oracle.

Joiners

Martijn Hünteler
Remco van Krogten
René Poelen
Marco Wiggelinkhuizen
Michel Winkels
Rob Zouteriks 

Leavers

Antoni Quintarelli

Bus iness  Update
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Even voors te l len :  
Miche l  Winke l s

Mijn naam is Michel Winkels, 44 jaar  
gehuwd en 2 kinderen: Sebas (12 jr)  
en Finn (8 jr). Geboren en getogen in 
Zierikzee. Hobby’s: Voetbal en tropisch 
zeewater-aquaristiek. 

Na mijn Havo en informatica studie 
aan de Haagse Hogeschool als soft-
ware engineer aan de slag gegaan. Mijn 
werkzaamheden besloegen alle stadia 
van softwareontwikkeling voor zowel 
maatwerk als standaardsoftwarepak-
ketten. Ontwikkeling vond plaats in 
programmeertalen als Foxpro, Clipper 
en later Visual Basic, Delphi en Java. 
Na een aantal jaren door een overname 
terecht gekomen in de ERP-consultan-
cy (Deloitte). Als technisch consultant 
op grote internationale projecten met 
name beziggehouden met aanpas-
singen maken in de ERP-software (JD 
Edwards) en de dataconversies, inter-
faces en roll-out (Go-live). Doorgegroeid 
naar (project-)manager op het gebied 
van Master Data Management. 

Vanuit de wens mijn gezin wat vaker 
te zien weer in Nederland aan de slag 
als operationeel manager bij een ICT 
dienstverlener. Hier succesvol een 
project- en beheerorganisatie opgezet 
en ICT-project/service-managers opge-
leid. Doorgegroeid naar respectievelijk 
operationeel en later statutair direc-
teur waarbij focus is aangebracht op 
ICT-projecten en beheer in de markten 
zorg en onderwijs.. Na 2,5 jaar statutair 
directeur is het bedrijf bijna verdubbeld 
naar 80 FTE met blijde medewerkers, 
gezonde marges en vele extra grijze 
haren....;-). De overname door een 
participatiemaatschappij verlegt de 
balans binnen het bedrijf waarbij een 

dusdanig verschil van inzicht ontstaat 
dat we uit elkaar gaan. Tijdens mijn 
zoektocht naar nieuw werk ook de rou-
te als zelfstandige bekeken. Toen mijn 
eerste klus op het allerlaatste moment 
niet doorging besloot ik bij oud collega’s 
aan te sluiten als ServiceLine-leader bij 
een ERP-consultancy bedrijf (Quistor). 
Binnen Quistor verantwoordelijk voor 
alle ERP (JD Edwards), integratie (DSI, 
Magic) en maatwerk (.Net, Java) soft-
wareontwikkeling. Na het aanvaarden 
van een nieuwe rol (Sales-lead) binnen 
Quistor begon het zelfstandig zijn we-
derom te kriebelen.

Heb in april contact gezocht met San-
der van 4Synergy die ik reeds kende. Ik 
was op zoek naar vrijheid maar wilde 
ook met ‘gelijkgestemden’ gelieerd zijn 
omdat ik geloof dat je samen sterker 
staat. Na gesprekken met Peter en 
Martin kreeg ik dat bevestigd en be-
sloot ik me bij 4Synergy aan te sluiten. 

Ik ben sinds kort aan de slag als ERP-
consultant bij Ceva Logistic waarin ik 
de aankomende 4 maanden post go-
live ondersteuning geef op de koppeling  
tussen WEB3 (Procurement) en  
JD Edwards (Finance). 

Tot slot: Ik heb een vrij groot netwerk.  
Dus als je iets voorbij ziet komen op het 
gebied van softwareontwikkeling of JD 
Edwards of zelf op zoek bent naar een 
klus laat mij, Martin of Peter dan een 
berichtje achter! Kans is groot dat we 
‘samen’ tot een oplossing komen. 

Michel Winkels
06 15 85 35 84
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Broodfonds  4Synergy

Nederland telt inmiddels tegen de miljoen zelfstandigen en het merendeel daarvan 
heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Redenen zijn meerderlei, 
maar de belangrijkste is dat zo een verzekering erg duur is. Dat is dan ook de voor-
naamste reden van het ontstaan van het fenomeen Broodfonds. Een broodfonds is 
een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers gebaseerd op vertrou-
wen en solidariteit en is een oplossing voor inkomensproblemen bij langdurige 
ziekte en voorziet daarin voor een periode van maximaal twee jaar. Deelname aan 
een Broodfonds kan ook gecombineerd worden met een AOV met een wachttijd van 
twee jaar en is daarmee een veel betaalbaardere oplossing dan alleen een AOV. 
Steeds meer zelfstandig ondernemers sluiten zich aan bij zo een broodfonds.  
Het aantal fondsen steeg van 19 in 2012 naar over de 200 dit jaar. 

Ook wij hebben ons verdiept in dit concept en de voordelen daarvan spraken ons erg 
aan. Zo is het concept van een Broodfonds gebaseerd op vertrouwen en solidariteit 
en dat zijn precies ook onze waarden. Verder gaat het om een voorziening en niet een 
verzekering, wat inhoudt dat je de bedragen niet elke maand kwijt bent zoals bij een 
verzekering, het blijft eenieders persoonlijke spaarrekening. En bovendien is het erg 
flexibel: nieuwe consulting partners kunnen instappen, bestaande leden kunnen 
indien gewenst uitstappen en bedragen zijn makkelijk aanpasbaar. 

Meer dan genoeg goede redenen dus: dat resulteerde in een oprichtingsbijeen-
komst op 20 april jl. en een officiële start per 1 mei van het broodfonds 4Synergy! 

Even  
voors te l len :  
Rene  Poe len

Hoe lang ben je zelfstandig? 
1 jaar

Geef een korte beschrijving van je 
werkverleden: Op welk project ben je 
het meest trots? 
Bij Digital Equipment Corporation (HP), 
Akzo Nobel en Atos gewerkt. Ben het 
meest trots op:
-  Workshop Business Performance 

Improvement: een ontwikkelde en 
beproefde aanpak voor het doorlich-
ten van een bedrijf (Business Model 
en Master verbeterplan). Gedurende 
8 jaar 18 trajecten uitgevoerd in 
Europa en Amerika en daarbij de 
consultancy practice uitgebouwd.

-  In mijn Atos tijd mooie internationale 
deals in de High Tech sector - o.a. 
met Philips - afgesloten en goede 
klantrelaties opgebouwd. Met een 
benadering vanuit de “value space” 
gedachte (leg ik je nog wel uit als je 
dat wilt….)

Waarom heb je je bij 4Synergy  
aangesloten? 
Groter netwerk met meer flexibiliteit om 
zakelijke relaties aan te gaan met klan-
ten maar ook mogelijke nieuwe vormen 
van samenwerking met bedrijven.

Wat trekt je aan in het concept? 
De netwerkorganisatie en het makkelijk 
kunnen samenwerken indien de kans 
er ligt.

Hobby’s? 
Getrouwd, vader van 2 kinderen en 
verder Muziek (Jazz), Fotografie, Sport 
(Hardlopen, Schaatsen/Skeeleren, 
Mountainbike, Windsurfen, Snowboar-
den en af en toe Golf). Te weinig tijd 
voor werk dus eigenlijk…
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Tableau 
avond

Afgelopen 22 juni heeft Berco van Gool 
een Tableau avond georganiseerd  
met de medewerking van Martijn 
Verstrepen van The Information Lab 
(Tableau Gold partner in Nederland).

Wat is Tableau? Tableau is een  
Business Intelligence Tool, die vooral 
geschikt is voor self service BI en zeker 
niet bedoeld is voor alleen techneuten, 
maar vooral door business users ge-
bruikt kan worden om data te visuali-
seren. Juist vanwege dat laatste aspect 
groeit de populariteit van Tableau sterk 
en gaan meer en meer bedrijven nu 
over naar Tableau.

Terug naar 22 juni: ruim 15 man gewa-
pend met laptop verzamelde zich na 
werktijd om aan de slag te gaan met 
Tableau. De ambitie was dat iedereen 
in anderhalf uur zelf een dashboard 
gemaakt zou hebben op basis van een 
voorbeeld dataset. Dat leek in de voorbe-
reiding best wel ambitieus, maar dankzij 
de introductie van Martijn Verstrepen 
en de sturende en helpende hand van 
Berco, is het eenieder gelukt! De reacties 
waren erg positief, Tableau is een erg 

krachtige tool, gebruiksvriendelijk en het 
is niet moeilijk om de data op de door jou 
gewenste manier te visualiseren. 

Hierboven een impressie van de avond 
en... hieronder van het door ons  
gemaakte dashboard!

Voor meer informatie of mogelijk -
heden over/voor Tableau kan  
eenieder bij Berco van Gool  
(berco.van.gool@4synergy,nl) terecht.

Broodfonds  4Synergy
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Iedereen heeft in de afgelopen maan-
den vast de spotjes gehoord waar het 
woord DBA frequent in voor kwam 
zeker in combinatie met ZZP-er en 
opdrachtgever. 

Waar DBA normaal stond voor Da-
taBaseAdministrator, staat het in 
deze voor Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties. 

Onze Nederlandse overheid heeft al 
sinds 2005 een systeem wat we ken-
nen als Verklaring arbeidsrelatie (VAR). 
Elke zelfstandige kon per jaar door de 
beantwoording van een aantal vragen 
over zijn/haar ondernemerschap een 
VAR krijgen van de belastingdienst. 
Elke opdrachtgever die een copy kreeg 
van ZZP-er was bij tijdens de inhuur 
van de ZZP-er gevrijwaard van zaken 
als fictief dienstverband en (loon)na-
heffingen. Dit risico van een mogelijke 
naheffing kwam eigenlijk volledig bij 
de ZZP-er te liggen. Ondanks dat het 
aantal probleem gevallen met fictief 
dienstverbanden (en dus naheffingen) 
beperkt bleef in de afgelopen ruim 10 
jaar, is er toch een nieuw systeem aan-
genomen ter vervanging. 

Het nieuwe systeem heet WetDBA, en is 
gebaseerd op standaard contracten die 
gelden tussen ZZP-ers, hun klanten en 
mogelijke tussenpartij. Daarbij is het 
van belang dat het contract exact vol-
doet aan de criteria van de belasting-
dienst om de ZZP-er als ondernemer te 
zien en dat de relatie met de opdracht-
gever wordt erkend als zelfstandig en 
ondernemend. Sinds 1-5-2016 is de wet 
van kracht en tot 1-5-2017 geldt nog 
een gedoog periode. Een soort wen-
periode na ruim 10 jaar VAR’ren. 

Vanuit 4Synergy hebben we gemerkt 
dat zelfstandigen en klanten wel ge-
schrokken zijn van deze nieuwe (stren-
gere) wetgeving. Bij de oude VAR lag 
het risico vooral bij de ZZP-er (nahef-
fingen), maar nu ook bij de inhurende 
partij (fictief dienstverband). Sommige 

partijen maken daar dan ook dankbaar 
gebruik van, want angst is een sterke 
emotie en ook een slechte raadgever. 

4Synergy heeft voordat de wet in ging 
al een nieuwe overeenkomst gemaakt 
die geheel conform de nieuwe WetDBA 
is, en deze ingediend bij de belasting-
dienst. Het heeft even wat tijd gekost 
(ambtelijke molens…), maar met trots 
kunnen wij zeggen dat:

“4Synergy heeft een door de  
belastingdienst geaccordeerde  
overeenkomst waardoor de  
aangesloten zelfstandigen en  
hun klanten veilig zonder risico  
zaken kunnen doen.”

Middels deze specifiek voor 4Synergy 
opgestelde ModelTussenOvereen-
komst, kunnen wij elke opdracht voor-
zien van een overeenkomst die zowel 
klant als zelfstandige ontzorgd van de 
genoemde risico’s. 

In de komende maanden zullen deze 
MTO’s worden opgesteld waarmee we 
ruim voor 1-5-2017 voldoen aan de 
wetgeving en ongestoord weer samen 
verder kunnen ondernemen. 

Martin Rieff
Managing Partner 
(aka parttime fiscalist ;-)

Wet Dereguler ing  Beoorde l ing 
Arbe idsre la t ies  (Wet  DBA) : 
een  lus t  o f  een  las t? 
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Zondag 26 juni was het weer zover: De 
jaarlijkse achterban-dag van 4Synergy. 
Met in totaal 72 vaders, moeders, 
kinderen, partners en aanhang zijn we 
naar het Dolfinarium in Harderwijk ge-
weest. De weersverwachtingen waren 
matig, wat als voordeel had dat het niet 
druk was in het park. Jeanette had voor 
iedereen een goody-bag gemaakt die 
direct door de kinderen geconfisqueerd 
werden: er zat namelijk iets lekkers in. 
In de Dageraad zaal werden we voor-
zien van Koffie, Thee, limonade en verse 
Muffins.

Na de koffie het park in; helaas begon 
het te regenen. De zeeleeuwen brulden 
van plezier, alsof ze wisten dat wij ook 
nat werden. Gelukkig klaarde het op 
en konden we wat van het park zien. 
Tegen het middag uur, het was toen al 
weer droog hebben we met verbazing 
gekeken naar de dolfijnenshow. Wat 
een snelheid en precisie in het water. 
Er werd gewaarschuwd dat de eerste 
3 rijen waar Frank zat nat konden wor-
den, maar helaas hielden de dolfijnen 
zich op dat punt in.

Na de lunch was er een trainingssessie 
met Zeeleeuwen. Er werd gedemon-
streerd hoe deze dieren de kunstjes 
bijgebracht worden. Er komt veel vis als 
beloning, en erg veel geduld bij. Na een 
fitness demonstratie van snorrende 
walrussen, de zeeleeuwenshow waar 
het geleerde in praktijk werd gebracht 
en een show met Sander als kapitein 
werd de geslaagde dag afgesloten met 
een borrel en een hapje.

Tijdens deze dag kwamen bij mij 
steeds de vergelijking op met het werk 
dat wij voor klanten doen. Zo zijn de 
dolfijnen te vergelijken met een scrum 
team: onderwater snelheid en meters 
maken en regelmatig boven water om 
te laten zien wat ze kunnen en wat het 
resultaat is van het harde werken. De 
zeeleeuwen die telkens weer een ander 
trucje uitvoerden, de walrussen die 
na een dag werken even naar de Gym 
gingen en de trainers die alles in het 
gareel hielden. En vergeet ook de rog-
gen en haaien niet die de kleur van de 
omgeving (lees klant) aannemen en zo 
hun kunsten te vertonen.

Kortom: een geslaagde dag, waar we 
iedereen weer eens op een andere 
manier konden spreken en waar de 
kinderen van partners samen konden 
genieten van het moois wat het onder-
waterwereld ons biedt.

Wet Dereguler ing  Beoorde l ing 
Arbe idsre la t ies  (Wet  DBA) : 
een  lus t  o f  een  las t? 

Achterbandag  26  jun i  2016 

    Dol f inar ium 

Tekening Dana

Tekening Stijn
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Even voors te l len :  
Marco  Wigge l inkhuizen

Graag stel ik mezelf als nieuwe partner 
voor. Mijn naam is Marco Wiggelink-
huizen en ben onlangs 47 jaar oud 
geworden. Ik ben een Microsoft .Net 
ontwikkelaar, gespecialiseerd in web 
development, met inmiddels 20 jaar 
ervaring. Na mijn studie Scheikundige 
Technologie in Eindhoven ben ik in de 
IT beland en bij het Rijkscomputer-
centrum RCC, het latere PinkRoccade, 
in Apeldoorn gaan werken. Eerst als 
Delphi ontwikkelaar daarna als .Net 
ontwikkelaar. Na PinkRoccade ben ik 
enkele keren overgestapt naar andere 
bedrijven binnen verschillende bran-
ches zoals de gezondheidszorg, retail 
en de olie en gasindustrie. Hierdoor heb 
ik aan uiteenlopende en uitdagende 
projecten kunnen werken en een brede 
ervaring als ontwikkelaar en teamleider 
opgedaan.

Samen met mijn vrouw Ilja ben ik 
woonachtig in het pittoreske Zoeter-
meer. In mijn vrije tijd loop ik graag 
hard. Dit doe ik in clubverband zo’n 
twee a driemaal per week. Meestal 
loop ik een kilometer of tien, mits de 
blessures het toelaten tenminste. Een 

maand of drie geleden kwam ik op een 
trainingsavond met een gastlid, die 
regelmatig invliegt uit Finland, aan 
de praat. Ik vertelde over mijn plan-
nen om als zelfstandige aan de slag te 
gaan en werd ik al snel en enthousi-
ast aangespoord om vooral eens met 
4Synergy contact te zoeken. De eerste 
afspraak met Peter was snel gemaakt 
en het gevoel was meteen goed. Op dat 
moment was ik nog in vaste dienst en 
van mening dat een netwerk me verder 
zou helpen bij mijn ontwikkeling als 
zelfstandig ondernemer. Begin mei heb 
ik me aangesloten en gelijktijdig mijn 
baan opgezegd zodat ik per 1 juni be-
schikbaar zou zijn. Na een paar weken 
zoeken, en de nodige bemiddelaars ge-
sproken te hebben, ben ik nu bij Centric 
in Gouda aan de slag als C# developer. 
Ik werk bij de afdeling Persoons Infor-
matie Voorziening en ga een web-versie 
maken van Microsoft’s Workflow-de-
signer die binnen de Centric-producten 
als generiek component wordt gebruikt.

Ik hoop snel met iedereen binnen  
4Synergy persoonlijk kennis te maken. 
Tot ziens op de volgende netwerkborrel!
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4Synergy  c loud seminar : 

“ I s  uw c loud ambi t ie  wel 
ambi t ieus  genoeg?”

Op 9 juni heeft 4Synergy een wervelend 
seminar georganiseerd waar zo’n 50 
gasten welkom waren. PostNL/Spotta, 
SDL en Amazon hebben hun gereali-
seerde cloud ambities gepresenteerd 
aan een keur van IT managers. 4Synergy 
vulde aan met presentaties van 2 senior 
partners omtrent cloud adoptie en cloud 
security. Een seminar op eenzame hoogte 
(letterlijk en figuurlijk) vanuit de Euro-
mast met schitterende vergezichten over 
de bedrijvigheid in de Rotterdamse haven 
en omstreken. 
 
Tijdens de afterparty bleek dat er veel 
animo bij meerdere aanwezigen was om 
te verdiepen in de behoeften/uitdagingen 
voor hun specifieke situatie.
  

Resultaat: uitstekende evaluaties en veel 
stof tot nadenken en doorpraten. Een 
mooi event wat zeker opvolging zal  
gaan krijgen. 

Even voors te l len :  
Marco  Wigge l inkhuizen



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 de volgende klanten.


