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ICT Spirit Business Solutions: 
rendement op maat

ICT Spirit
Focus op uw business is de belangrijkste kernwaarde van 
ICT Spirit. Alleen door de focus op uw business ontwer-
pen, bouwt en onderhoudt ICT Spirit automatiseringssys-
temen die klaar zijn voor uw toekomst. Uw zorgen 
besteedt u volledig uit aan ICT Spirit. Daarvoor in de 
plaats krijgt u rust en ruimte. Zo kunt u zich concentreren 
op waar u echt goed in bent: focus op de business van 
uw klant.
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ICT Spirit Business Solutions, onderdeel van ICT Spirit, 
levert een rendementsverbetering met gebruik van 
Informatie en Communicatie Technologie gebaseerd 
op het brede en innovatieve Microsoft-platform aan 
organisaties vanaf 50 medewerkers in het noordoos-
ten van Nederland. Daarbij geven zij onder andere 
aandacht aan mens, organisatie en organisatieproces-
sen om een daadwerkelijk effect te realiseren. ICT 
Spirit Business Solutions communiceert en levert op 
het niveau zoals dat verwacht kan worden.
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Elk mens is uniek, elke organisatie is uniek. 
Maatwerk oplossingen met gebruik van 
ICT, tegen een standaard oplossing prijs, 
helpt uw organisatie pas echt vooruit. Dit 
kan gaan om Cloudservice, het digitaal toe-
passen van inspectierapporten met Share-
point of een mobiele werkbon. Direct een 
foto van een mobiele telefoon toevoegen 
aan een rapport terwijl een medewerker een 
machine inspecteert? De maatwerk oplos-
singen van ICT Spirit Business Solutions 
maken het mogelijk.

Bundeling van krachten
ICT Spirit Business Solutions is op 1 januari 
2012 gestart als business unit van ICT Spirit. 
Per 1 juli 2012 is het voormalige Reef Con-
sult opgegaan in ICT Spirit Business Soluti-
ons. Het adviseren over en het leveren van 
oplossingen op het gebied van organisatie-
processen is duidelijk anders dan cloud 
diensten, ICT Infrastructuren of IP Telefo-
nie. Tom Altena, directeur ICT Spirit: “Ab-
soluut. Dat vraagt om een andere marktbe-
nadering. Klanten vragen ook andere 
oplossingen en daar heb je specialisten voor 
nodig. Reef Consult heeft die kennis en kun-
de en die kunnen wij zeer goed gebruiken 
om gezamenlijk  ICT Spirit Business Soluti-
ons goed op de kaart te zetten. De bundeling 
van onze krachten is het grote voordeel; de 
specialisatie van Reef Consult met de con-
sultancy ervaring en commerciële slagkracht 
van ICT Spirit.” Volgens Altena gaan daar 
vooral de klanten van profi teren.

Continuïteit voor klanten
De klanten van het voormalige Reef Consult 
zijn mee verhuisd naar ICT Spirit Business 
Solutions. Jan-Henk Reef: “Ik vond het be-
langrijk om een goede partner te zoeken om 
onze klanten de continuïteit te bieden die zij 
verdienen. Bij ICT Spirit vond ik die aan-
sluiting. Zoals Tom Altena aangaf vertegen-
woordigen wij nu samen de kern van twee 
werelden.” De huidige klanten van ICT Spi-
rit zullen eveneens profi teren door de acqui-
sitie van gespecialiseerde Microsoft Share-
point en CRM kennis. Altena: “Het 
samengaan past uitstekend bij ons Microsoft 
Competence Center voor Oost Nederland. 
Nu hebben wij onder de vlag van ICT Spirit 
Business Solutions binnen de organisatie de 
kennis en kunde van het hele Microsoft 
platform onder één dak. Een duidelijk voor-
deel voor onze klanten.”

Maatwerk voor pakketprijs
“ICT Spirit wilde al eerder deze kant op”, 
aldus Altena. “En dan kun je beter je krach-
ten bundelen, dan alles vanaf het begin op-
bouwen. Wat voor mij ook een belangrijk 
punt is, is de chemie. Die is al vanaf het be-
gin aanwezig.” Ook Reef is erg te spreken 
over de samenwerking. “Wat erg belangrijk 
is voor onze klanten, is dat wij naadloos 
aansluiten bij de fi losofi e van ICT Spirit. 
Wij leveren maatwerk tegen een pakket-
prijs. Dat is dus erg interessant voor onder-
nemers. Voor de Return On Investment staat 
een jaar; binnen een jaar heb je dus je inves-

tering terug. Daarbij vragen wij niet de 
hoofdprijs, maar gangbare bedragen.”

Doorgroeien
De vijf medewerkers van Reef Consult zijn 
inmiddels verhuisd naar het pand van ICT 
Spirit aan de Tolstraat 35 te Haaksbergen. In 
de speciaal voor Business Solutions inge-
richte ruimte is volop gelegenheid voor cre-
ativiteit en ontwerp. Met daarbij een volle-
dig nieuw ingerichte uiterst moderne test- en 
ontwikkelomgeving op basis van Microsoft 
technologie, kunnen klanten voorzien wor-
den van renderende maatoplossingen. Reef: 
“Onder de vlag van ICT Spirit Business So-
lutions hebben we de mogelijkheid om onze 
groei van de afgelopen jaren versneld door 
te zetten. Ik zie toekomst dan ook rooskleu-
rig tegemoet, want samen staan we sterk.”

Regionale binding
Zoals zoveel bedrijven in het oosten van ons 
land heeft ook ICT Spirit een belangrijke 
functie voor de regio. Altena: “We hebben 
grote binding met deze regio. Wij bedienen 
voor de ene helft bedrijven uit de Achter-
hoek en voor de ander helft bedrijven uit 
Twente. Ook als je kijkt naar ons perso-
neelsbestand is dat ongeveer gelijkmatig 
verdeeld. Voor studenten uit de regio facili-
teren  ICT Spirit en ICT Spirit Business So-
lutions zowel stageplekken als afstudeermo-
gelijkheden.” 

ICT Spirit Business Solutions
Voor Rendement op Maat 
moet u bij ICT Spirit Business 
Solutions zijn. ICT Spirit Busi-
ness Solutions adviseert, ont-
werpt, ontwikkelt en 
implementeert oplossingen om 
organisatieprocessen te verbe-
teren. Daarvoor worden prakti-
sche oplossingen gebruikt 
gebaseerd op de innovatieve 
Microsoft SharePoint, Offi -
ce365, Dynamics CRM en Win-
dows Phone technologie. 
Daarnaast bouwt ICT Spirit 
Business Solutions webservices 
die de basis vormen voor 
maatwerk cloudoplossingen.

Tom Altena en Jan-Henk Reef


