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2015
was het jaar van het licht,

en dat inspireerde Data

News tot het thema ‘Light

Me Up’. Als 2016 al in het licht van iets

staat, dan is het wel de cloud. Al jaren

schrijven we over dat onderwerp, maar

2016 lijkt een scharnierjaar te worden,

waarin de Belgische ict-sector niet al-

leen meer praat over de cloud maar

overgaat tot concrete implementaties

van kleine én grote projecten.

Op 12 mei lieten we daarom meer

dan 1.100 genodigden de magie van de

cloud ontdekken. Daarmee was editie

2016 opnieuw een recordeditie.

14 awards hadden we klaar voor on-

dernemingen die het afgelopen jaar

een sterke impact hadden op het ict-

ecosysteem en die het verdienen om in

de spotlights te staan. Het gaat om on-

dernemingen die zich onderscheiden

hebben op het vlak van customer sup-

port, innovatie, impact op de markt, re-

putatie en lokale verankering binnen

het bedrijfssegment. Jullie, beste le-

zers, stemden via de website op jullie

favoriete ondernemingen en brachten

de lijst terug tot een top-3 in elke cate-

gorie, waarna een professionele jury

de uiteindelijke winnaar bepaalde.

De 15de award, de ICT Personality

of the Year, wordt traditioneel door de

redactie toegekend.

De ICT Personality of the Year is

verkozen uit een longlist van sterkma-

kers in de Belgische ict-omgeving. Het

moet een Belg zijn of althans iemand

die reeds geruime tijd in België woont.

Uiteindelijk koos de redactie voor Jo-

nas Dhaenens, die als ondernemer een

geweldig parcours rijdt met Combell,

dat ondertussen deel uitmaakt van de

grote Intelligent-holding. Verderop

leest u een uitgebreid interview met

hem. Ook de andere winnaars van de

awards worden nog even op een rijtje

gezet. 

Jonas Dhaenens volgt prominente fi-

guren op zoals Jurgen Ingels

(Clear2Pay/Smartfin/Eggsplore),

Dries Buytaert (Drupal/Acquia), Eric

Van Zele (Barco), Sophie Vande-

broeck (Xerox), Jan Valcke (Vasco) en

Jo Cornu (ex-Alcatel topman).
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Take me to the clouds
Met meer dan 1.100 waren jullie op de 17de editie van de Data News Awards for Excellence. De avond

stond in het teken van de cloud, maar wie waren nu ook al weer de winnaars? Een overzicht.
Kristof Van der Stadt, Frederik Tibau

WIE ZETELT IN DE JURY?
De jury bestaat uit de CIO
of the Year, voorzitters van
gebruikersgroepen en
prominente figuren uit de
Belgische ict-biotoop. Op 1
maart vond in het Brussels
Media Center de jurybij-
eenkomst plaats, onder
voorzitterschap van Stijn
Viaene en zoals steeds met

de nodige, gezonde contro-
verse en discussie over de
keuze die de lezer maakte. 
De juryleden zijn: Stijn
Viaene (juryvoorzitter,
Vlerick), Peter Hinssen
(Nexxworks), Baudouin
Corluy (Agoria ICT), Jan De
Schepper (ADM), Danielle
Jacobs (Beltug), Jan

Deprest (Fedict), Danny
Goderis (iMinds), Benoit
Hucq (AdN, liet zich ver-
vangen), Frank Robben
(Kruispuntbank), Paul
Danneels (CIONET), Erwin
Verstraelen (CIOforum),
Luc Verhelst (MIT Club),
Jacques Vandenbulcke
(SAI), Daniel Van den Hove

(CIO-Club), Peter Bal (CIO
of the Year 2015), Marc
Senterre (@DSIF), Tony
Mary (Collibra), Marc Vael
(Isaca), Karen Boers
(StartUps.be).
De juryleden die niet
aanwezig konden zijn,
kregen de kans om hun
stemmen door te geven.

ALLE INFO OP: WWW.DATANEWS.BE/AWARDS



J
onas Dhaenens (33) bewijst

jaar na jaar dat het mogelijk

is om ook vanuit België een

succesvol technologiebedrijf

te runnen, je hoeft er heus niet

voor naar Silicon Valley te trekken.

En toch lijkt het verhaal van onze

ict personality of the year voor een

stuk op Amerikaanse leest ge-

schoeid. Zo begon Dhaenens met

Combell vanuit zijn slaapkamer in

het huis van zijn ouders, en skipte

hij zijn hogere studies om zijn be-

drijf verder te kunnen uitbouwen. 

De eerste jaren groeide de hos-

ting- en domeinnaamspecialist

vooral organisch, maar vanaf

2002/2003 begonnen Dhaenens

en zijn oude schoolkameraad en

partner in crime Frederik Poelman

stelselmatig concurrenten op te

slokken. In die mate zelfs dat er

nauwelijks nog prooien overblijven

in ons land. 

Vandaag is Intelligent, de hol-

ding boven Combell en het Ne-

derlandse Sentia, de grootste

cloud-provider in de Benelux wat

omzet en aantal werknemers be-

treft. In ons land is het bedrijf de

marktleider in hosting en aanver-

wante diensten, en ook in Neder-

land is dat het doel. 

“Bij onze noorderburen zijn we

de nummer drie in enterprise hos-

ting en naderen we de top tien in

het kmo-segment”, verduidelijkt

Dhaenens, “maar het is inderdaad

onze ambitie om er naar dezelfde

positie te groeien.” 

“De hostingmarkt in Nederland

is erg gefragmenteerd, met heel

wat kleine spelers die nog moeten

uitmaken op welke niche ze gaan

focussen en of ze willen opgeno-

men worden in een groter geheel.

Reken er dus maar op dat er nog

heel wat overnames zullen vol-

gen.”

ONGEBONDEN
Dhaenens kreeg de onderne-

mersmicrobe van thuis uit mee.

Zijn moeder baat een winkel uit

en zijn vader was zelfstandig ver-

zekeringsagent. Ook de grootou-

ders van de Gentenaar werkten

ongebonden. 

“Het bedrijfsleven heeft mij al-

tijd gefascineerd”, herinnert de

jonge ondernemer zich. “In plaats

van spelletjes te spelen met leef-

tijdgenoten richtte ik op tienjarige

leeftijd al denkbeeldige bedrijfjes

op..”

Rond zijn zestiende werd Com-

bell stilaan concreet. “Het internet

was voor mij the next big thing,

waar ik iets mee wilde doen. Voor

ik wist wat juist, had ik al een naam

klaar: com van computers en bel

van België. Om het allemaal wat

internationaler te doen klinken,

heb ik er nog een l achter geplakt:

Combell.”

Aan het einde van de jaren ‘90

was het nog erg complex om een

website online te zetten en om een

domeinnaam te registreren. “Het

was me snel duidelijk dat ik men-

sen zou gaan helpen bij de regi-

stratie van een domeinnaam. Dat

kon al wel in de nineties, maar je

moest nog een uitgebreid dossier

sturen naar professor Verbaeten

aan de KULeuven.”

“Die administratie haalde ik

weg bij mijn eerste klanten, en ik

koppelde hun adres aan het inter-

net door er een hostingpakketje

achter te steken. Aanvankelijk ver-

kocht ik pakketjes van een Brits

bedrijf, met de bedoeling om alles

zelf te gaan doen eens ik wat vo-

lume draaide.”

“Mijn vader verkocht verzeke-
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JONAS DHAENENS 
• CEO INTELLIGENT

(COMBELL, SENTIA, …)  

• ALGEMEEN DIRECTEUR
COMBELL

• BOARDLID ISPA

• LID VAN STRATEGISCH
COMITÉ VOOR .BE

• BOARDLID FEWEB

• MEDEOPRICHTER
XPENDITURE

• MEDEOPRICHTER 
VOLTA VENTURES

‘Mijn hobby? I like to build things!’ 
Markleider worden in België volstond niet voor Jonas Dhaenens van Combell,

onze ict personality of the year ziet het groter. “Als je niet meer kan groeien met

dertig procent per jaar moet je een keuze maken: er mee stoppen of buiten de lands-

grenzen kijken. Het is dat laatste geworden.” Frederik Tibau
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“Voor ik wist wat ik juist wilde 
gaan doen, had ik al een naam klaar:

Combell”





ringsportefeuilles, dat waren recurrente op-

brengsten. Ik wilde iets gelijkaardigs, maar

dan online. Een abonnement-systeem dat

kon schalen en geld kon opbrengen. Na de

liberalisering van de domeinnamen in 2.000

is het snel beginnen gaan.” 

Plots begin je te concurreren met bedrijven als
Belgacom. Hoe pak je dat aan? 
JONAS DHAENENS: “Ik heb altijd geprobeerd

om Combell een professionele uitstraling

te geven. En we focusten op hosting, op

niets anders. Onze grote concurrenten

deden van alles en nog wat, maar je kan

niet op alles tegelijkertijd schieten en alles

even goed doen.”

“Wie in 1999 een hostingpakket wilde

bestellen bij Belgacom moest een uitge-

breid document invullen en opsturen. En

je wist nooit op voorhand of je domein-

naam beschikbaar was. De hosting-fir-

ma’s in de VS en in Groot-Brittannië

pakten dit veel professioneler aan en

gingen al die dingen automatiseren. Ik

heb dat model naar België gebracht.”

“De boodschap was dat je je hosting niet

meer in de VS of in Engeland moest

organiseren, en dat we voor een kleine

meerprijs de support er bij namen. Omdat

we een goede service boden aan onze

kleine klanten, zijn de grote gevolgd.”

Er wordt jullie wel eens aan buy to kill-strategie
verweten. Dat jullie kleine spelers opkopen om ze
te killen. De wet van het geld. 
DHAENENS: “Dat is dan de uitleg die je soms

krijgt, maar ik vind dat nogal kort door de

bocht, want de hostingmarkt consolideert

wereldwijd.” 

“Rond de eeuwwende zijn er duizenden

hostingbedrijven zoals Combell van start

gegaan. Het was heel gemakkelijk om

klanten te werven, de markt lag voor het

grijpen. Maar intussen zijn de hosting-

technologieën veel complexer geworden.

Wie nu nog meewil moet de beste specia-

listen kunnen binnenhalen en de laatste

nieuwigheden aanbieden. Om dat alle-

maal te kunnen betalen moet je je schaal

vergroten.”

“Heel wat bedrijfjes kiezen er trouwens

zelf voor om hun klantenportefeuille door

te verkopen aan een partij die sneller

geschakeld heeft. Dus ja, wij slokken

concurrenten op, maar dat is vooral een

gevolg van wat er in de markt gebeurt.

Op een bepaald moment word je bijna

gedwongen om een keuze te maken:

investeren of verkopen.” 

NEDERLAND 
Intussen werken er meer mensen in Nederland
voor Intelligent dan in België. Ging dat zomaar
zonder slag of stoot, die overname van jullie
Nederlandse sectorgenoot? 
DHAENENS: “Het management van Sentia

participeert mee in Intelligent, zo wordt

de band met de groep versterkt. Als je

niet bereid bent om je aandeel een klein

beetje te laten verwateren, dan kan je

geen gemotiveerd managementteam aan

boord houden. Je moet een stukje kun-

nen lossen en zeggen: jullie krijgen

zoveel in het nieuwe bedrijf.”

“Het resultaat is nu dat we een grotere

omzet in Nederland draaien dan in

België. Ik zie dat niet snel veranderen,

want de cloud-markt is er vier keer groter

dan bij ons!”

“Als je me tien jaar geleden gezegd had

dat we vandaag groter zouden zijn in

Nederland, had ik je allicht weggelachen.

Ik heb altijd heel realistische doelen

vooropgesteld voor Combell. Pas als die

gehaald werden, keken we verder.”

“Maar het mag niet saai worden. In 2014

zag ik dat we nog wel een double digit-

groei optekenden, maar dat we niet meer

groeiden met 30 procent. En dan moet je

een keuze maken: er mee stoppen of

buiten de landsgrenzen kijken. Het is dat

laatste geworden.”

Zijn er verschillen tussen zaken doen in Nederland
en in België? 
DHAENENS: “De dingen gaan er sneller, en

bedrijven staan er meer open voor out-

sourcing. In Nederland focussen onder-

nemingen nadrukkelijker op hun core-

business. Deeltaken die sneller kunnen

worden afgehandeld door externe partij-

en worden meteen uitbesteed, in België is

dat toch minder het geval (lacht).”

“Een Nederlander is ook beter ingelicht

over sla’s en over hoe goede dienstverle-

ning in elkaar hoort te steken. Bij ons is

er daarrond veel minder openheid. In

België is een beslissing ook vaker politiek

gekleurd dan dat ze gestoeld is op feiten.

En in Nederland kan je sneller tractie

krijgen als nieuwkomer, ze staan er meer

open voor nieuwe dingen. Het is er,

kortom, makkelijker zaken doen.”

Wat volgt na Nederland? Het kapitaalfonds
Waterland heeft een aanzienlijk belang genomen
in Intelligent. Met de ambitie om er een pan-Euro-
pese internetgroep van te maken? 
DHAENENS: “Onze markt wordt complexer,

en grote Amerikaanse en Europese

concurrenten loeren steeds nadrukkelij-

ker naar onze klanten. Het is dus belang-

rijk om ook buiten de Benelux te kunnen

groeien en onze voetafdruk te vergroten.” 

“Daarbij is het niet de bedoeling om in de

grote Europese landen actief te worden.

Ik kijk liever naar de landen die ongeveer

dezelfde size hebben als België en Neder-

land, waar we relatief snel in de top vijf

kunnen terecht komen. Als ik ergens van

start ga, moet de top vijf haalbaar zijn,

anders heeft het geen zin, dan wordt je

weggeconcurreerd.”

“In de Scandinavische landen zijn er nog

mogelijkheden. Je hebt er een zeer

sterkte it-industrie, en de bedrijven staan

er open voor outsourcing. Er kan daar

dus volume gecreëerd worden. We

voeren momenteel trouwens al gesprek-

ken met een partij die haar wortels niet

meer in de Benelux heeft.” 

Hoe belangrijk is innovatie voor Intelligent?
Gebeuren er wel innoverende dingen in hosting?
Combell lijkt me meer een ondernemersverhaal
dan een technologieverhaal. 
DHAENENS: “Binnen de domeinnaamsfeer is

er al veel geautomatiseerd, maar met al

de nieuwe extensies die er bij komen

hebben we toch heel wat aanpassingen
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“Ik moet niet zo nodig de grootste van de 
wereld worden. Als grootste van de kleine 

landen ben ik ook al tevreden”
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moeten doorvoeren. En bij het domein-

naammanagement worden er ook veel

hogere eisen gesteld op het vlak van

veiligheid. Als Twitter gehackt wordt, dan

gebeurt dat bij de domeinnaam-provider,

snap je? 

“Op zich is het verhuren van webruimte

relatief eenvoudig, maar het zijn juist de

bedrijven die niet verder kijken en altijd

maar hetzelfde blijven doen die wegzak-

ken. Wij hebben de voorbije jaren zwaar

geïnvesteerd in cms-expertise. Word-

press, Drupal, Magento: we blinken er in

uit, en dat is één van de voornaamste

redenen waarom we nog organisch

groeien in shared hosting.”

“Op enterprise-vlak hebben we bijvoor-

beeld ook een schil gebouwd bovenop

Amazon, die het schalen en de monito-

ring van de apps die bij AWS gehost

worden, flink vergemakkelijkt. Vergis je

niet: het is met dergelijke dingen dat je

het verschil maakt.” 

LOKALE VERANKERING 
Ondernemen heeft lang in een slecht daglicht
gestaan in België, maar jij toont dat het kan, en dat
je niet naar de VS hoeft te verhuizen. 
DHAENENS: “Het klopt natuurlijk dat je in de

VS een gigantische markt hebt, met één

munt, één taal en één wetgeving, en dat is

sowieso interessant, maar onze sterkte

was net onze lokale verankering, en het

feit dat we op lokaal vlak een goede

service konden bieden.”

“Dankzij het feit dat we in een klein en in

een moeilijk land leven hebben heel wat

grote internationale spelers België links

laten liggen als hostingmarkt. Wij hebben

daar ons voordeel mee gedaan.”

“Overigens is dat, zoals gezegd, ook mijn

strategie naar de toekomst toe. Ik moet

met Intelligent niet zo nodig de grootste

van de wereld worden. Als ik de grootste

kan worden van de kleine landen ben ik

ook al zeer tevreden.”

Je investeert nu ook zelf in start-ups, denk maar
aan Cashforce, Xpenditure en Moovly, en je
participeert in het durfkapitaalfonds Volta
Ventures. Is dat jouw manier om iets terug te doen
voor de community? 
DHAENENS: “Die investeringen doe ik voor

een stuk om bij te leren, uit interesse voor

wat er gebeurt in de internetsector. Start-

ups kunnen je nieuwe zaken tonen die je

niet zou zien als je alleen maar met je

eigen business bezig bent. Vergeet niet

dat ik heel mijn leven voor Combell

gewerkt heb.” 

“Bovendien gun ik het uiteraard ook aan

anderen om iets moois op te bouwen. Als

ik daar een steentje toe kan bijdragen,

dan is dat fijn. Ik ben meestal wel de

jongste investeerder, ja. Ik kan er ook niet

aan doen dat ik zo jong gestart ben met

mijn bedrijf (lacht). Maar elke euro die ik

verdien, wordt opnieuw geïnvesteerd.”

“Zo volg ik naast Intelligent nog wat

vastgoedprojectjes op, ik vind het leuk om

ook daar iets te realiseren, om er van in

het begin tot op het einde aan mee te

denken. I like to build things, dat is mijn

grote hobby.”

Iets zegt me dat jij fier bent op Gent. Je bent de
drijvende kracht achter .gent, en in Intelligent zit
ook de naam van de stad. Dat is geen toeval. 
DHAENENS: “Klopt, ik ben in Gent opge-

groeid, en zoals vele Gentenaars vind ik

mijn stad vree wijs. Er is hier ook een hele

interessante dynamiek, met enorm veel

startende bedrijfjes. Dat komt omdat

Gent zoveel slimme koppen uit Oost- en

West-Vlaanderen aantrekt.”

“Dot Gent moesten we niet doen, maar we

zitten als internetbedrijf nu wel toevallig

in Gent. En als je dan in domeinnamen

actief bent, dan moet je daar toch voor

gaan? Als wij dat niet gedaan zouden

hebben, dan hadden we ons toch laten

kennen?” 

Hoe lang blijf je dit nog doen? 
DHAENENS: “Liefst zo lang mogelijk, want ik

doe dit erg graag, of toch alleszins zolang

het bedrijf verder blijft evolueren. Als we

straks ter plaatse blijven trappelen, dan

stop ik er mee, dan is het niet meer

interessant. Maar ik maak me sterk dat

dit niet snel zal gebeuren”

“De cloud- en de hostingmarkt staan nog

maar in de kinderschoenen. Er komen

nog heel wat nieuwe dingen op ons af,

denk maar aan e-commerce en het

internet der dingen. Meer en meer apps

zullen in de cloud aan elkaar gekoppeld

moeten worden. Ook op dat vlak liggen

er dus interessante opportuniteiten in het

verschiet.”w
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“De cloud- en de hostingmarkt staan nog 
maar in de kinderschoenen. Er komen nog heel

wat nieuwe dingen op ons af!”



Al sinds 1935 denken we bij VPK out of the box. Dat moet ook 
wel, anders waren we nooit geworden wie we vandaag zijn. 
Die creatieve manier van denken verwachten we ook van jou.  
En dat kan alleen maar als je jezelf bent. 

Sleutel je graag aan bedrijfsprocessen en wil je mee het verschil 

maken bij een Belgisch bedrijf met internationale uitstraling? Bij VPK 

krijg je alle kansen om je IT-talent op een creatieve manier aan te 

wenden. 

VPK Packaging Group telt om en bij de 40 sites in 13 verschillende 

landen waar zo’n 4.000 medewerkers aan de slag zijn. Daarmee 

geven we de toon aan in de productie van karton en verpakkingen op 

basis van gerecycleerde vezels. Wij bieden een gevarieerd aanbod 

van maatproducten als beschermende verpakkingen, hulzen, display en 

tal van andere toepassingen.

Om onze verdere groei te ondersteunen, zijn wij binnen onze 

IT-afdeling op zoek naar een (m/v)

• PROJECT MANAGER   

• SHAREPOINT/.NET DEVELOPER  

• ICT SYSTEM ENGINEER   

• FUNCTIONEEL ANALIST SAP FICO   

Interesse? Bekijk de volledige jobomschrijving 
en solliciteer via www.vpkgroup.com

 analytisch 

 vermogen 
 schouders 

 zetten 
 onder 

 projecten 

 een hart 

 voor soft- en 

 hardware 



18 | WWW.DATANEWS.BE — 13/05/2016



13/05/2016 — WWW.DATANEWS.BE | 19

Dit zijn de winnaars...
IOT INNOVATOR AWARD 
FOR EXCELLENCE

CISCO
Voor het eerst reiken we een award

uit voor een bedrijf dat voor innovaties

zorgt in de ontluikende markt rond het

Internet of Things (IoT). Jullie stemden

met Engie en Proximus twee Belgische

spelers in de top-3, die allebei actief

zijn in het connectiviteitsgedeelte van

het Internet of Things. Zowel Engie

als Proximus werken aan een eigen

netwerk dat voor de connectiviteit van

die ‘things’ moet zorgen.

Maar de jury koos uiteindelijk voor

Cisco, dat zelf liever over het Internet

of Everything spreekt. Dat nieuwe in-

ternet moet mensen, processen, data,

en ook devices en andere ‘things’ met

elkaar verbinden. Cisco is de netwerk-

leverancier, maar ambieert een grotere

rol. De IoT-oplossingen van Cisco bie-

den moderne manieren om data op te

slaan en te beheren in de cloud en het

datacenter. Met specifieke oplossingen

voor elke industrie, wil het bedrijf de

productiviteit, de efficiëntie én de om-

zet opkrikken bij de klanten. Oftewel :

waarde uit het Internet of Things pu-

ren.

RUNNER-UPS: ENGIE - PROXIMUS

DATA CENTER AWARD FOR
EXCELLENCE

COMBELL

Nog een nieuwe categorie bij de Data

News Awards for Excellence: de award

voor bedrijven die datacenter-diensten

leveren. Geen grote verrassingen in

de top-3 die jullie, de lezers, naar voor

schoven. Voor de jury was het moeilijk

vergelijken. Interxion is een interna-

tionale naam en haalt als carrier-neu-

trale dataleverancier dan ook interna-

tionale klanten binnen. Ook LCL is een

ronkende naam in de Belgische it-we-

reld, wanneer er op zoek gegaan wordt

naar een beveiligd datacenter. De jury

koos met een grote meerderheid voor

Combell : de marktleider in hosting in

ons land. Combell groeit uit het natio-

nale keurslijf en de overkoepelende

holding Intelligent heeft internationale

ambities. De Combell-datacentra zijn

uitgerust volgens de hoogste normen

in veiligheid, prestaties, netwerk en

infrastructuur.

RUNNER-UPS : INTERXION - LCL

OUTSOURCING SERVICES
AWARD FOR EXCELLENCE

TATA CONSULTANCY 
SERVICES (TCS)

Een felbevochten categorie is ieder

jaar die van de outsourcing services.

De jury koos niet voor de enige pure

Belgische speller in de lijst, maar wel

voor de Indische ict-outsourcer Tata

Consultancy Services. Voor de tweede

keer op rij trouwens, en ook bij vorige

edities viel TCS regelmatig in de prij-

zen. TCS is in Europa – en ook in Bel-

gië – een van de ‘top employers’ (de

ranking die het Top Employers Insti-

tute jaarlijks opmaakt). Het illustreert

dat je TCS niet zomaar mag zien als

een bedrijf dat het via buitenlandse

werkkrachten gewoon wat goedkoper

doet (om even het negatieve cliché te

schetsen dat vooral vroeger rond ict-

outsourcing hing). TCS is stevig ver-

ankerd in het economische weefsel

van België. Via sponsoring van sport-

events – denk aan marathons – werkt

TCS ook aan zijn naamsbekendheid.

RUNNER-UPS :         DIMENSION DATA
                                         REALDOLMEN

MOBILE INNOVATOR 
AWARD FOR EXCELLENCE

SAMSUNG
De woorden ‘mobile’, ‘innovatie’ en

‘Apple’ in één zin ? Dat vindt de jury

dit jaar niet meer opgaan, hoe innova-

tief Apple zich ooit ook getoond mag

hebben. De Apple Watch brengt voor-

alsnog niet het verhoopte succes en

de verkoop van de iPhones ging er

voor het eerst op achteruit. De Galaxy-

reeks van Samsung brengt wél nog

wat innovatie en de topmodellen heb-

ben een stevige reputatie opgebouwd.

Met de Gear VR verkent Samsung ook

virtual reality en met bijvoorbeeld de

Knox-securitysuite komt het bedrijf

tegemoet aan beveiligingseisen van

bedrijven die de smartphones van hun

werknemers willen beheren. Het wordt

uitkijken naar volgend jaar want alge-

meen leeft wel de perceptie dat de gro-

te innovaties in het mobiele segment

uitblijven, aldus de jury.

RUNNER-UPS : APPLE - HUAWEI
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TELECOM SERVICES &

NETWORKING AWARD FOR

EXCELLENCE

TELENET

Telenet gaat aan de haal met de award

en dat is helemaal verdiend. Ceo John

Porter slaagt er in om Telenet te laten

doorgroeien en gaat dat voor het eerst

ook buiten Vlaanderen doen nu het be-

drijf groen licht gekregen heeft om de

mobiele operator Base over te nemen.

Noem Telenet niet langer een ‘kabel-

boer’, want het accent wordt alsmaar

meer mobile zonder de uitstekende

fixed-access uit het oog te verliezen.

Telenet is de enige telecomspeler die

Proximus lik op stuk kan geven en die

ook het voortouw durft te nemen – om

even een jurylid te citeren. De plannen

om het netwerk verder op te krikken

tot 1 gigabit bijvoorbeeld en consu-

menten – en in groeiende mate ook

bedrijven – nu al hogere snelheden

dan de concurrentie te bieden, waren

voor de jury doorslaggevende argu-

menten.

RUNNER-UPS :         DIMENSION DATA

                                               PROXIMUS

START-UP COMPANY AWARD

FOR EXCELLENCE

AWINGU
Is het een start-up of eerder al een sca-

le-up? Hoe dan ook gaat het hard voor

Awingu en deze award is een verdiende

bekroning voor de ‘workspace aggre-

gator’. De software verzamelt alle be-

drijfsbestanden en applicaties in één

beveiligde online workspace die dan

toegankelijk is vanaf eender welk de-

vice, besturingssysteem of browser.

Awingu wil enterprise mobility vereen-

voudigen zonder dat de it-afdeling he-

lemaal overhoop gegooid wordt. Naast

ceo Walter Van Uytven (ex-Belgacom

Bridging ICT) telt het team nog heel

wat ronkende namen. Zo vonden on-

dertussen ook Ralph Van Lysebeth

(ex-Samsung) en Steve Meynen (ex-

Ingram Micro) onderdak bij Awingu.

Met Michel Akkermans, PMV en Hum-

mingbird Ventures zetten ook stevige

investeerders hun schouders onder

het bedrijf.

RUNNER-UPS :             TAKE EAT EASY 

                                  THE LEARNSCAPE

BELGIAN COMPANY AWARD 

FOR EXCELLENCE

PROXIMUS
Met Cegeka, RealDolmen en Proximus

stelde de lezer een mooie top-3 samen

voor de felbegeerde Belgian Company

Award for Excellence. Dat maakte het

voor de jury ook een moeilijke beslis-

sing. Dat na de bespreking Proximus

uiteindelijk de stemronde won, heeft

veel te maken met Dominique Leroy.

De jury loofde haar aanpak en vindt dat

het bedrijf onder haar leiding ook een

meer Belgisch imago gekregen heeft.

Onze ‘historische operator’, zoals Bel-

gacom steevast omschreven werd, is

nu helemaal omgevormd tot een mo-

dern telecom- en ict-bedrijf dat zowel

op de residentiële als de zakelijke markt

een stevige impact heeft onder de Proxi-

mus-vlag. Proximus zet cijfers neer

waar menig concurrent jaloers op is,

en die het bedrijf bovenaan de ICT Top

1.000 van ons land zet. U hoort het al,

een meer dan terechte winnaar.

RUNNER-UPS :                           CEGEKA

                                           REALDOLMEN

CLOUD INNOVATOR AWARD

FOR EXCELLENCE

GOOGLE
Neen, Google is niet meteen de groot-

ste IAAS-leverancier. Zoals u elders in

dit nummer kan lezen moet het tech-

nologiebedrijf van Larry Page en Ser-

gey Brin concurrenten zoals Amazon,

Microsoft en zelfs IBM met SoftLayer

later voorgaan. Maar Microsoft ge-

bruikt de Azure-cloud vooral om de ei-

gen diensten in onder te brengen, en

Amazon is wel veruit de grootste (be-

halve dan in ons land), maar wat inno-

vatie betreft bengelt dat bedrijf wel he-

lemaal achteraan, zo vond ook de jury.

Dan toch liever Google, dat zeker op

de bedrijfsmarkt nog een inhaalbewe-

ging te maken heeft, maar zopas toch

maar mooi Spotify en Apple kon aan-

trekken als grote namen, en dat nu vol-

op inzet op artificiële intelligentie en

machine learning om zich te kunnen

onderscheiden in de cloud wars. Op

dat vlak heeft Google trouwens een

duidelijke voorsprong op zijn concur-

renten. 

RUNNER-UPS:                           AMAZON 

                                                MICROSOFT

SECURITY SOLUTION AWARD

FOR EXCELLENCE

SYMANTEC 
Hoewel de traditionele antivirussoftware

het moeilijk heeft dezer dagen - er wordt

getwijfeld aan het nut en er wordt volop

geëxperimenteerd met andere formules

- vond onze jury het toch opportuun om

Symantec nog eens in de bloemetjes te

zetten. Niet alleen omdat het bedrijf er

alles aan doet om terug mee te zijn,

maar zeker ook omwille van de straffe

security-specialisten die er werkzaam

zijn. Symantec is momenteel ook de

stevige nummer twee op de Belgische

markt. In totaal wordt ruim een kwart

van de werkplekken bij bedrijven met

minstens 50 werknemers beschermd

door de antivirus/endpoint-oplossingen

van de Amerikanen. En opvallend: Sym-

antec heeft de voorbije drie jaar telkens

een procentpuntje terrein gewonnen

op de concurrentie. Die puntjes pikt de

fabrikant voornamelijk bij Trend Micro

in, dat wat terrein moet prijs geven.

RUNNER-UPS :  CISCO - FORTINET
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CHANNEL AWARD 
FOR EXCELLENCE

TECH DATA 

Met Ingram Micro en Tech Data scho-

ven onze lezers twee wereldwijde top-

pers naar voren in hun top drie, en het

was dan ook geen makkelijke beslissing

voor de jury om een winnaar aan te stip-

pen. Waarom het dan toch Tech Data

geworden is? Omdat dat bedrijf er een

prima jaar op zitten heeft in ons land,

en met een omzetstijging van 183 mil-

joen euro naar de vijfde plaats in de

Data News ICT Top 1.000 is weten door

te stoten. Ingram Micro klokt momen-

teel af op de vijftiende plaats in deze

rangschikking. Bij Tech Data wijt men

de goede cijfers onder andere aan de

inhaalbeweging in de pc-markt. Al valt

het succes in onze contreien ook toe te

schrijven aan de inspanningen die de

voorbije jaren geleverd werden om te

diversifiëren, met een rist afdelingen

met een eigen brand en specialisering,

in casu Tech Data (pc), Azlan (enter-

prise), Tech Data Mobile (telecom),

Datech (VAD rond autodesksoft en Ma-

verick (AV-materiaal). 

RUNNER-UPS: ARROW - INGRAM
MICRO

STORAGE SOLUTION AWARD
FOR EXCELLENCE

EMC
2015 was op zijn zachtst gezegd een

speciaal jaar voor EMC, dat - u her-

innert het zich vast - werd opgeslokt

door Dell in de grootste tech deal

ooit. Zowel Dell als EMC stonden

voor de uitdaging om hun aanbod

aan producten en diensten voor be-

drijven uit te breiden, om beter te

kunnen concurreren met spelers als

HP, Oracle en IBM. Heel wat grote

bedrijven streven er immers naar om

het aantal it-leveranciers te beperken.

Bovendien stond EMC al maanden

onder druk van de aandeelhouders

om zijn dochter VMware af te stoten.

Voormalig EMC-topman Joe Tucci

heeft dat altijd geweigerd omdat de

waarde van EMC volgens hem net

zat in de combinatie van traditionele

opslagsystemen met meer innovatie-

ve activiteiten zoals virtualisatie. De

verkoop aan Dell vormde een elegan-

te uitweg, waar EMC nu ook door

onze jury voor beloond wordt. 

RUNNER-UPS :                        HEWLETT 
                          PACKARD ENTERPRISE
                                                     NETAPP

HR SOLUTION AWARD FOR
EXCELLENCE

TALENT-IT
Onze jury was duidelijk gecharmeerd

door de prestaties van het Antwerpse

sourcing-bedrijf Talent-IT. Het deta-

cheringsbedrijf van Jeroen Fries groei-

de sinds 2008 van 4 tot ruim 250 me-

dewerkers vandaag. Opvallend in het

verhaal is dat het bedrijf zich bij zijn

zoektocht naar potentiële kandidaten

niet noodzakelijk richt op diploma’s of

ervaring in de ict-branche. Sinds 2012

behoort Talent-IT tot de ict-rekrute-

rings- en consultancygroep Harvey

Nash. Klanten van het bedrijf zijn onder

meer sociale secretariaten, bedrijven

uit de automotive en de Antwerpse ha-

ven. Waarom er niet voor SD Worx ge-

kozen werd? Allicht omdat sommige

juryleden toch wat kanttekeningen

plaatsten bij dat bedrijf. 

RUNNER-UPS : DELOITTE - SD WORX

CUSTOMER SATISFACTION
AWARD FOR EXCELLENCE

PROXIMUS
Sinds het aantreden van Dominique

Leroy waait er een frisse wind bij Proxi-

mus. Zowel werknemers als klanten

hebben de mond vol over de positieve

ommezwaai die het bedrijf sindsdien

gemaakt heeft. Ook onder onze jury-

leden zaten er heel wat fans van Leroy.

En als er dan een keuze gemaakt moet

worden tussen RealDolmen, Tata en

Proximus, is de keuze snel gemaakt.

Zeker als je weet dat Proximus het voor-

bije jaar toch flink wat inspanningen

geleverd heeft om de klantentevreden-

heid de hoogte in te krijgen. Een twee-

de award dus voor de historische ope-

rator, die in 2015 alvast een uitstekend

jaar liet optekenen. 

RUNNER-UPS :                REALDOLMEN
 TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS)

E-COMMERCE ENABLER 
AWARD FOR EXCELLENCE

KBC-CLICKSHOP
Ook hier weer pakt Data News uit

met een compleet nieuwe award, in

de snel groeiende sector van de e-

commerce. Niet dat de jury het ge-

makkelijk vond om een winnaar te

kiezen uit de drie genomineerden.

Paypal doet natuurlijk iets helemaal

anders dan Bpost, dat op zijn beurt

slechts gedeeltelijk in het vaarwater

komt van KBC-Clickshop. Dan moe-

ten we maar kijken naar de impact op

de Belgische markt, klonk het bij ons

panel, dat na lang wikken en wegen

tussen Bpost en KBC-Clickshop toch

bij de bank/verzekeraar uitkwam.

Wat KBC-Clickshop juist doet ? Een

platform aanbieden waarop je een

webshop kan in elkaar steken en be-

heren, net als een betaalsysteem voor

Belgische en internationale betaal-

en kredietkaarten. U leest het goed :

KBC verkoopt nu ook webshops aan

kmo’s. Over diversificatie gespro-

ken...

RUNNER-UPS : BPOST - PAYPAL
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