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Active Professionals heeft haar dienstverlening 

ondergebracht in vier business units met allen hun eigen 

specialisme  te weten;  afval- & milieu, ICT dienstverlening, 

performance management en CRM. 

Door middel van intensieve samenwerking  tussen onze 

verschillende business units en onze partnerships kunnen 

wij een uniek totaalpakket bieden waarbij u, de klant, 

altijd centraal staat. 

ICT
De business unit ICT  levert systeembeheerders, 

werkplekbeheerders, test consultants, project managers 

en andere ICT professionals op basis van detachering, 

deta-vast en werving en selectie. Daarnaast voorzien wij 

ook in het bieden van totaal beheer oplossingen voor uw 

organisatie met het “Active Professionals Support Center”.

CRM
De business unit CRM beschikt over zeer ruime ervaring 

en is altijd toonaangevend geweest op het gebied van 

implementaties en de oplossingen voor haar relaties. Het 

CRM-team bestaat uit gedreven professionals met elk 

  

hun eigen vaardigheden en niet uit alleen maar spitsen. 

Vanuit deze optiek gaan wij ook geen leverancier/klant 

relatie aan, maar spreken liever over een partnerschap. 

Active Professionals is een gespecialiseerde leverancier 

van Microsoft Dynamics CRM, Sage CRM en Infor CRM 

(voorheen SalesLogix). 

Performance Management 
De business unit Performance Management richt zich op 

het analyseren van uw eisen en wensen, het maken van 

een functioneel en technisch ontwerp en het realiseren 

van een performance management oplossing. Dit doen wij 

op het gebied van strategische advisering, implementatie 

consultancy en technische consultancy. Active Professionals 

Performance Management is Elite Partner van Qlik 

(QlikView en Qlik Sense) en partner van SAS voor Visual 

Analytics.

Afval & Milieu 
Active Professionals heeft haar oorsprong in de afval- en 

milieubranche. De business unit Afval & Milieu beschikt 

dan ook over resultaatgerichte consultants met brede 

branchegericht ervaring. Wij verzorgen projecten omtrent 

duurzaam afvalbeheer, -advies en interim-management. 

Van beleid tot praktijk. 

In dit magazine een special over de dienstverlening van 

Active Professionals. 

V o o r w o o r d

Het hoofdkantoor

Active Professionals is sinds de oprichting in 2005 uitgegroeid tot een stabiele, succesvolle organisatie met 

langdurige (klant)relaties en ruim 100 professionals die worden gedreven door ambitie. Met onze dienst-

verlening dragen wij bij aan het realiseren van uw strategische, tactische en operationele doelstellingen. 

Daarbij ligt onze focus op het opbouwen en onderhouden van langdurige relaties met klanten  en interim-

specialisten. Korte communicatielijnen zijn essentieel voor onze persoonlijke benadering. 
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A m b i t i e ,  m i s s i e  &  V i s i e

“Gedreven door ambitie”, dat is de slogan van Active Professionals. De ambitie om voor onze klanten en 

relaties een zo kwalitatief hoog mogelijke dienstverlening in te richten. Een dienstverlening die past bij de 

eisen en wensen van onze klanten, een dienstverlening die, indien nodig, in goed overleg aangepast wordt 

aan veranderende omstandigheden. 

Active Professionals
Gedreven door ambitie!

De visie van Active Professionals
Duurzaamheid is de toekomst

De kennis, diensten en producten
van Active Professionals bieden een 

duurzame bijdrage aan 
de strategische doelstellingen 

van haar relaties.

Onze Missie en Visie
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Active Professionals ICT bestaat uit een groep van 

ruim 50 vaste ICT professionals met ieder zijn/haar 

specialiteiten. Naast onze eigen mensen maken wij 

ook veelvuldig gebruik van ons netwerk met ruim 

100 freelancers, projectmedewerkers en anderen in 

ons netwerk. 

De jarenlange kennis en ervaring in de grootzakelijke 

markt zijn aangewend 

om vorm te geven 

aan een technologisch 

hoogstaande business 

unit die zich richt op IT-

diensten in het MKB en 

het midmarket segment. 

Active Professionals ICT  

is een landelijk opererende 

ICT-dienstverlener die gespecialiseerd is in  

IT-beheer, Consultancy en IT-projecten. 

Dankzij de ruime ervaring en diepgaande kennis 

van onze medewerkers bent u gegarandeerd van 

een, volgens de laatste technologische standaarden, 

optimaal werkende ICT-infrastructuur. 

Geen strategie zonder visie 
Vanuit uw primaire bedrijfsproces denken is ons 

startpunt. Op basis van onze kennis en ervaring, 

leveren we maatwerkoplossingen die uw knelpunten 

op ICT-vlak wegnemen. Als klant bent u gewaarborgd 

van flexibele en innovatieve oplossingen die zich 

reeds in alle marktsegmenten hebben bewezen. 

Van inventarisatie tot optimalisatie en het volledige 

beheer van uw ICT-omgeving. 

Advies en projecten
Informatietechnologie ontwikkelt in een razend 

tempo. Of u nu voorop loopt met de nieuwste 

technieken of voor ‘proven technology’ gaat, Active 

Professionals ICT kan u voorzien van passend 

advies. Wij beperken ons niet tot 

het geven van adviezen, we 

helpen u ook graag met de 

projectmatige invulling van 

deze adviezen.

Uw IT-beheer, zonder 
zorgen

De beschikbaarheid van uw 

ICT-infrastructuur is van groot 

belang voor het succes van uw bedrijf. 

Het Active Professionals Support Center voorziet in 

professioneel toezicht, beheer en ondersteuning van 

uw IT-omgeving. Dit alles met het doel u volledig 

te ontzorgen en de continuïteit binnen uw ICT 

omgeving te waarborgen.

IT uit de cloud
Een hoge beschikbaarheid door het hebben van een 

uitwijklocatie? Uw back-up buiten de deur opslaan? 

Monitoring van uw complete ICT infrastructuur? 

Zomaar een aantal voorbeelden van de diensten die 

Active Professionals aan u kan leveren. 

Behoefte aan ontzorging en continuïteit binnen uw ICT omgeving? 

Active Professionals ICT neemt graag uw zorg uit handen. 

A c t i V e  P r o f e s s i o n A l s  ict

ICT
TEST

DETACHERING
SUPPORT

Albeda College over Active Professionals

“Een partner waar wij al jaren op kunnen bouwen, leveren een zeer goede dienstverlening, niets is hen teveel 

en leveren uiterst zeer goede professionele kandidaten. Ook de contacten die wij onderhouden met Active 

Professionals ervaren wij als zeer vertrouwd, hebben met elkaar een goede zakelijke maar ook vriendschappelijke 

band opgebouwd, wij zijn meer dan tevreden met een partner als Active Professionals!”

Henk van Holten, Teamcoördinator ICT, Albeda College
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Meten en testen, waarborgen van de kwaliteit van 

producten en processen is essentieel. Daarom besteedt 

een professionele organisatie continu aandacht aan 

kwaliteitsmanagement. Active Professionals Test 

Consultancy biedt u deskundige ondersteuning op het 

gebied van testen.

Managed Testen
Active Professionals Test Consultants voeren op 

basis van een vooraf vastgestelde scope, planning 

en budget testen uit voor commerciële bedrijven en 

overheden. Afhankelijk van de specifieke situatie 

van de opdrachtgever worden testactiviteiten en 

op te leveren resultaten vastgesteld. Dit zorgt voor 

een beheersbare uitvoering van testtrajecten en een 

duidelijke budgettering.

Detachering
Active Professionals Test Consultancy voorziet u snel 

maar zorgvuldig van een uitstekende kandidaat. 

Onze kandidaten hebben kennis en ervaring op 

het gebied van testprocessen, testprogramma’s en 

certificeringprogramma’s als TMap, TestFrame en 

ISTQB. 

De volwaardige collegiale, doortastende en 

communicatief sterke consultants kunnen u dan ook 

met raad en daad terzijde staan. Professionals die 

zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren 

en kwaliteitsmanagement serieus nemen. 

t e s t  c o n s u ltA n c y

Heeft u behoefte aan deskundige ondersteuning op het gebied van testen of 

procesbeheersing? 

A c t i V e  P r o f e s s i o n A l s

s u P P o r t  c e n t e r 

Uw ICT huishouding onder één dak, het Active Professionals Support Center ontzorgt.

Het Active Professionals Support Center is één van 

de onderdelen van Active Professionals ICT en is erop 

gericht om de kwaliteit en continuïteit van uw ICT 

huishouding te waarborgen, te optimaliseren en een 

hoge gebruikerstevredenheid te creëren. Wij zijn voor 

veel bedrijven en instellingen een strategische partner 

en dragen bij aan een optimale kosteneffectieve 

ICT huishouding. Door onze kennis en expertise op 

het gebied van ICT, Testen, Project Management, 

CRM en Performance Management richten wij een 

dienstverlening in die naadloos aansluit bij de eisen en 

wensen van uw organisatie. 

Op dit moment ondersteunt Active Professionals meer 

dan 185 bedrijven en instellingen op het gebied van: ICT 

Strategie & Beleid ICT Support (remote en on-site) ICT 

Beheer. Het uitvoeren van ICT projecten met betrekking 

tot SAGE CRM, Microsoft Dynamics CRM en Infor 

CRM (voorheen SalesLogix) en Business intelligence 

applicaties QlikView, Qlik Sense en SAS Visual Analytics.
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P e r f o r m A n c e  m A n A g e m e n t

U vindt het lastig om betrouwbare cijfers te rapporteren en u bent regelmatig  

bezig elkaar uit te leggen wat de juiste cijfers zijn en hoe die geïnterpreteerd  

moeten worden? Komen uw cijfers uit meerdere bronsystemen of heeft u wel  

degelijke rapportages maar is forecast en planning een uitdaging? Dan is het tijd 

voor een performance management oplossing! 

Met een goede performance management implemen-

tatie bent u in staat om snel beargumenteerde en ge-

gronde beslissingen te nemen op cijfers die gebaseerd 

zijn op één versie van de waarheid! 

Active Professionals Performance Management richt 

zich op het analyseren van uw eisen en wensen, het ma-

ken van een functioneel en technisch ontwerp en het re-

aliseren van een performance management oplossing!

Onze Dienstverlenging
U kunt bij de business unit Performance Management 

terecht voor:

• Strategische advisering op het gebied van  

Performance Management;

• Consultancy en ontwikkeling;

• Performance Management project- en  

programmamanagement;

• Ontwerpen en installeren van Business Intelligence 

Competence Centers;

• Performance Management Scan; 

• Begeleiding van testen op Data Warehousing en 

Business Intelligence oplossingen;

• Het geven van workshops (ontwikkeling, hoe 

schrijf ik de goede business cases, strategiesessies 

etc.)

Kortom wij bedienen niet alleen op het vlak van uitvoe-

ring maar kunnen u vanaf het begin tot het eind on-

dersteunen bij uw Performance Management projecten. 

Op deze wijze heeft u de realisatie, het projectmanage-

ment, de faciliteiten van het testproces, de inrichting 

van het beheer allemaal onder één dak.

 

Ons unieke concept is dat wij dit samendoen met u, 

onze klant en onze collegae business units.

Reporting en Analyse
Organisaties hebben voortdurend de behoefte om ‘de 

stand van zaken’ te kennen om daarmee adequaat te 

kunnen reageren en bijsturen. Deze behoefte wordt 

deels ingevuld met rapportages en dashboards, die via 

mail, intranet, internet of mobile devices benaderbaar 

zijn. Naast de behoefte aan de standaard rapportages 

zijn er groepen binnen uw organisatie die behoefte 

hebben aan verdergaande analyses van data, het kun-

nen ‘grasduinen’ en verbanden kunnen leggen tussen 

Veenman (onderdeel van Xerox Europe) is in staat betere en snellere beslissingen te nemen met QlikView

‘’QlikView is een intuïtieve tool die de Veenman medewerkers op alle niveaus in staat stelt nagenoeg real-time 

inzichten te verkrijgen. Door de gebruikersvriendelijkheid wordt het uitvoeren van analyses voor iedereen een 

feestje, wat direct leidt tot het beter bedienen van onze klanten. Active Professionals heeft tijdens de implementatie 

bewezen een flexibele partner te zijn die goed meedenkt in de wensen van de eindgebruikers, en voldoet daarmee 

ruimschoots aan onze verwachtingen.’’

Stijn Snoek, Manager Controlling, Veenman
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verschillende bronsystemen. Active Professionals Perfor-

mance Management helpt en adviseert u graag verder 

om ook in deze behoefte uw organisatie te voorzien van 

de juiste tooling en werkwijzen.

Partnerships Business Intelligence Tools
Naast expertise op het gebied van Business Intelligence  

is Active Professionals partner van een aantal Business  

Intelligence tools. 

Qlik
Qlik is de leverancier van de nieuwe ge-

neratie Business Intelligence-tools te we-

ten, QlikView en Qlik Sense. Beide tools 

zijn toonaangevende Business Discovery 

platformen die snel te implementeren 

zijn, zeer eenvoudig in gebruik en met 

een zeer snelle return on investment. 

De producten van Qlik worden wereldwijd ingezet. Sinds 

2012 is Active Professionals Elite Solution Provider.

SAS Visual Analytics
Met Visual Analytics heeft SAS 

een product ontwikkeld dat zich 

kan meten met de nieuwe ge-

neratie Business Intelligence-

tools. De klanten van Visual Analytics maken gebruik 

van de sterke basis van de SAS producten, terwijl 

zij een laagdrempelige en snel te implementeren  

BI-oplossing hebben. Sinds begin 2013 is Active Professio-

nals partner van SAS en werken zij samen aan de verdere 

ontwikkeling en uitrol van het relatief nieuwe SAS Visual 

Analytics.

Naast bovengenoemde Business Intelligence tools  

hebben onze consultants ervaring met onder ande-

re IBM Cognos, Oracle BI/OWB, SAP Business Objects,  

Power BI en Crystal Reports.

Waarom samenwerken met Active 
Professionals Performance Management?
Vanuit onze jarenlange ervaring met Business Intelli-

gence vraagstukken, beschikken wij over een gedegen 

kennis over het toepassen van Business Intelligence me-

thodieken en hebben wij ruime ervaring met diverse 

tools om Business Intelligence te implementeren in uw 

organisatie. 

Als klant staat uw vraag centraal. Wellicht een open 

deur, maar daarom zeker niet minder waar. Vanuit uw 

wens werken wij graag met u vanuit een afgebakende 

business case aan de gewenste oplossing, waarbij flexi-

biliteit, schaalbaarheid en langdurige zakelijke relatie 

hoog in het vaandel staan.

ELITE SOLUTION
PROVIDER

Partner
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A f V A l  &  m i l i e u

Active Professionals heeft als visie: Duurzaamheid is de 

toekomst. 

Onze organisatie heeft een lange en indrukwekkende  

historie in het uitvoeren van projecten en opdrachten 

voor private, semi-publieke en publieke bedrijven en 

organisaties uit de afval- en recyclingsbranche,  alsmede 

op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. 

In de afgelopen jaren hebben wij daarmee bij mogen 

dragen aan de successen van deze branches  die in de 

afgelopen decennia zijn bereikt. Onze medewerkers 

en (interim-) vakspecialisten hebben, tezamen met 

onze opdrachtgevers, mee geholpen die resultaten te 

bereiken door het uitvoeren van projecten en consul-

tancyopdrachten. Verder is het houden van kennis- en 

inspiratiesessies een gewaardeerd middel gebleken van 

kennis- en informatieoverdracht.

Meer en meer wordt echter duidelijk dat de tot nu toe 

behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst 

bieden. Integendeel, vanwege de noodzaak duurzaam 

te behouden wat er nu is, staat de branche (opnieuw) 

voor een aanzienlijke uitdaging. Om de gestelde doel-

stellingen te halen moet het roer radicaal om met alle 

voorzienbare en onvoorzienbare gevolgen van dien.

Active Professionals Afval en Milieu BV is meer dan 

gemotiveerd haar bijdrage aan deze nieuwe en fun-

damentele fase van grondstoffenbeleid te leveren. Wij 

doen dit door de inzet van onderstaande waar wij de 

afgelopen jaren onderscheidend in zijn geweest zoals:

• Consultancy van interim-vakspecialisten,  

-managers, -stafleden, enz.

• Projecten

• Kennis- en  inspiratiesessies

Een wereld zonder afval.

Een wereld in transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

De kennis, diensten en producten
van Active Professionals bieden een 

duurzame bijdrage aan 
de strategische doelstellingen 

van haar relaties.
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Daarnaast bieden wij onze opdrachtgevers producten 

en diensten zoals:

• Advisering in beleids (VANG)- en organisatorische 

vraagstukken van strategisch en tactisch niveau

• Onderzoekstrajecten, haalbaarheidsstudies, 

ontwikkelen van businessplannen, alsmede het 

implementeren van de resultaten van deze trajec-

ten, studies, etc.

• Procesoptimalisatie

• Implementatieprojecten  

(Diftar, omgekeerd inzamelen,  

containermanagement, etc.)

• Communicatieprojecten

• Werving , selectie en coaching

• Business Intelligence/Performance  

Management

Vanwege de verandering naar een wereld 

waarin grondstoffen het uitgangspunt zijn 

en afval stoffen geacht worden niet meer te  

bestaan, veranderen ook de doelgroepen 

waarvoor Active Professionals actief is. Van-

zelfsprekend ligt onze primaire markt binnen 

de private en (semi-)publieke wereld van afval 

en recycling. De komende jaren boren wij ech-

ter ook nieuwe doelgroepen aan zoals de pro-

ces en- maak industrie, de AGRI/Food-industrie, 

de logistieke wereld en andere groepen van 

bedrijven en organisaties. Wij gaan met hen op zoek 

naar hun bijdrage aan de circulaire economie. 

Tenslotte hebben wij de ambitie de komende jaren 

onze kennis en kunde ook buiten Nederland te gaan 

vermarkten. Hierbij hebben wij een sterke voorkeur 

ons aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden die als 

oogmerk hebben het wereldwijd exploiteren van de 

grote en veelzijdige expertise die Nederland in dit vak-

gebied rijk is. 

Dar over Active Professionals:

“Active Professionals is een betrouwbare partner voor Dar gebleken in de afgelopen jaren. Voor menig specialisme 

dat we tijdelijk of permanent nodig hadden hebben ze snel en adequaat werk geleverd.”

Peter van Heeswijk, algemeen directeur, Dar

Gemeente Zuidplas over Active Professionals:

“Ik ben trots op de resultaten die we met inzet van Active Professionals en het team hebben behaald. Door juist veel 

tijd te steken in de communicatie met de bewoners, hen er bij te betrekken, goed te luisteren en informatie terug te 

koppelen, is de implementatie van ondergrondse containers met diftar gerealiseerd.”

Walter in ’t Veld, afdelingsmanager Openbare Werken, Gemeente Zuidplas
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c r m

Active Professionals CRM biedt een Customer Relationship Management oplossing die 

voor u werkt!

Wij bieden u CRM-oplossingen waarmee u in staat bent 

uw marketing-, sales- en service-organisatie verder te pro-

fessionaliseren.

U kunt alle informatie en processen integreren en naad-

loos op elkaar afstemmen. Daarbij doen we veel meer 

dan alleen een CRM-toepassing leveren. We zorgen er 

ook voor dat u deze op de juiste manier inzet. Ook leren 

we uw medewerkers met de veranderingen en het CRM-

systeem omgaan. U krijgt een complete oplossing die voor 

uw organisatie werkt.

Uw contactmomenten hebben waarde
Al jaren hebben wij ons gespecialiseerd in het ondersteu-

nen van het midmarket segment in binnen- en buiten-

land met professionele CRM-oplossingen. Hierbij hebben 

we veel kennis en ervaring opgebouwd, in verschillende 

branches. Kenmerkend voor onze succesvolle aanpak is de 

‘baby-step approach’. Dat betekent dat we kiezen voor 

een stapsgewijze invoering van CRM. We beginnen waar 

u de meeste winst kunt behalen en bouwen uw oplossing 

geleidelijk uit. Bij de samenwerking met u gaan we dan 

ook uit van een langdurig partnership. Doel hiervan is uw 

marketing, sales en service te verbeteren. Zo helpen we u 

klanten beter te bedienen en tevreden te houden.

Een goede CRM-oplossing is veel meer dan een  

CRM-applicatie.

Wij kijken wat u echt nodig heeft
Samen met u bekijken we wat de beste oplossing is. Func-

tionaliteit, technologie en licentiemodel. Al deze aspecten 

nemen wij in beschouwing en verzekeren u van onafhan-

kelijk advies. Voor een aantal marktsegmenten hebben 

we specifieke brancheoplossingen ontwikkeld, die vol-

doen aan de meest voorkomende behoeften. Daarmee 

kunt u nog sneller uit de voeten. 

Meer uit uw CRM-oplossing
Om nog meer uit uw CRM-oplossing te halen integreren 

wij deze met best of breed marketing tools; uw ERP  

omgeving, informatie diensten, business intelligence en 

rapportage systemen.

Wij staan voor u klaar
Ook nadat u de CRM-oplossing in gebruik hebt genomen, 

staan we voor u klaar om u te helpen met vragen of pro-

blemen. We hebben een eigen helpdesk die gespeciali-

seerd is in support voor CRM-systemen. Bovendien kunt 

u altijd een beroep doen op de kennis die we in huis heb-

ben. Bijvoorbeeld als u de mogelijkheden van uw CRM-

oplossing wilt uitbreiden of aanpassen. Verder bieden we 

diensten voor het beheer en onderhoud van uw CRM-op-

lossing op afstand of bij u op locatie.Active

Professionals
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Infor CRM
Active Professionals is in Nederland de eerste partner voor Infor CRM. Met 15 jaar ervaring als 

de leidende ontwikkelaar binnen Nederland op dit product (voorheen bekend onder de naam 

Saleslogix) hebben wij dit product voor diverse CRM vraagstukken geïmplementeerd. In omge-

vingen gedreven door korte conversietijden via multi-channel marketing. Met een stevige inte-

gratie tussen geleverde high-tech producten waar sales en service verlengd wordt tot ver binnen 

de organisatie van de klant.

Infor CRM, beschikbaar als een on-site en in de cloud solution. Het is een meervoudig inzetbare oplossing, welke 

nauw aansluitend organisaties en processen ondersteund. Dit  kan op zichzelf staand of als verlengstuk van uw ERP.

Sage CRM
Sage CRM is ontwikkeld als een pure web oplossing met een goed geïntegreerde customer por-

tal. Als langdurige partner van Sage CRM heeft Active Professionals CRM ruime ervaring bij zo-

wel profit als  non-profit organisaties. Sage CRM is gemakkelijk inzetbaar, beschikt over goed 

configureerbare workflows voor uw sales en service processen en biedt functioneel rijke applicaties waardoor het 

systeem snel rendabel is. 

 

Microsoft Dynamics CRM
Met de oplossingen van Microsoft is menig organisatie reeds vertrouwd. Voor 

Microsoft Dynamics CRM legt Active Professionals CRM zich toe op het verzor-

gen van oplossingen die zich verregaand integreren in toegepaste klantpro-

cessen. Met software die zich niet alleen qua uiterlijk, maar ook in functionaliteit, integreert met de overige Microsoft 

producten. 

d e  P A r t n e r s  V A n

A c t i V e  P r o f e s s i o n A l s  c r m

Active Professionals CRM is, mede door onderstaande partners, uitgegroeid tot een 

strategisch partner in de branche en een gespecialiseerd leverancier, implementator 

en ontwikkelaar.

Colofon

Dit speciale ACTIVE magazine is 
een uitgave van Active Professionals.
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Contact

Active Professionals heeft haar dienstverlening ondergebracht in 

vier business units met allen hun eigen specialisme te weten; afval 

& milieu, ICT, performance management en CRM. 

Door middel van intensieve samenwerking tussen onze verschil-

lende business units en onze partnerships kunnen wij een uniek 

totaal pakket bieden waarbij u “de klant” altijd centraal staat.

We maken graag een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend 

gesprek.

Postadres

Postbus 54177

3008 JD Rotterdam

Bezoekadres

Westersingel 98

3015 LC Rotterdam

T 088 015 22 00

F 088 015 22 01

info@active-professionals.nl

www.active-professionals.nl

Active Professionals Afval & Milieu

www.active-professionals-am.nl

Active Professionals

www.active-professionals.nl

Active Professionals CRM

www.active-professionals-crm.nl

Active Professionals ICT

www.active-professionals-ict.nl

Active Professionals Performance Management

www.active-professionals-pfm.nl
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De kernwaarden van 
Active Professionals

AMBITIEUS • ACTIVE PROFESSIONALS SUPPORT CENTER • DUURZAAM • GEDREVEN • RESULTAAT • DASHBOARD • AFVAL & MILIEU • DETACHERING • ICT • CRM • PERFORMANCE MANAGEMENT • TEST CONSULTANCY • 


