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SOA People neemt Perfect for People over

03-01-2012

SOA People neemt op de Nederlandse markt haar positie in met de acquisitie

van Perfect for People. Daarmee versterkt z ij ook haar status als een

belangrijke speler op de SAP consulting services markt in Europa.

SOA People, een internationale consulting groep gespecialiseerd in implementatie, onderhoud en

beheer van SAP oplossingen, heeft een belang van 100% genomen in Perfect for People, een

toonaangevende partner van SAP Nederland. De groep versterkt hiermee haar positie als belangrijke

speler in de SAP consulting services markt in Europa. SOA People biedt een volledige set aan

oplossingen en diensten die zijn toegesneden op zowel grote, middelgrote als kleine ondernemingen.

Perfect for People richt zich 100% op oplossingen gebaseerd op SAP op het gebied van CRM, SCM, BI, Finance,

Technical Services and Mobility. De dienstverlening beslaat projecten, consultancy diensten en beheer diensten

(managed services). Als SAP partner heeft Perfect for People zich de afgelopen 10 jaar sterk weten te onderscheiden

door haar leidinggevende positie op het gebied van de integratie en implementatie van SAP CRM en mobiele

oplossingen in uiteenlopende branches waaronder groothandel, logistieke dienstverlening, consumenten producten,

nutsbedrijven, banken en verzekeringen.

Als service partner van SAP Nederland sinds 1999 en eerste Preferred SAP CRM partner in 2000, heeft Perfect for

People een imposante lijst SAP awards voor de hoogste klanttevredenheid gewonnen (2004, 2007, 2008, 2010). In

aanvulling daarop heeft Perfect for People onlangs als eerste Nederlandse SAP partner de SAP kwaliteits accreditatie

verkregen voor het hoge niveau van kwaliteitsmanagement van processen en methodologie. Perfect for People is

eveneens Sybase Gold partner voor diens Mobility oplossingen.

Met deze acquisitie versterkt SOA People, die reeds vertegenwoordigd is in België, Frankrijk en Luxemburg, haar

internationale positie dankzij de sterke positionering van Perfect for People in Nederland. SOA People verkrijgt hiermee

ook een koppositie als het gaat om ervaring met Mobility oplossingen en bevestigt haar positie als key partner in

enterprise IT transformaties.

Khalil HODAIBI, CEO & bestuursvoorzitter van SOA People group:

“Ik ben overtuigd door het managementteam van Perfect for People en in het b ijzonder Ferdinand Clevers als leider.

Het is een stevig team dat heeft laten zien het bedrijf zowel in succesvolle als in moeilijke tijden goed te kunnen

besturen.

Perfect for People is een bedrijf dat zijn reputatie op de Nederlandse markt heeft verdiend. Perfect for People’s kennis en

ervaring op het gebied van CRM en Mobility geeft SOA People een aanzienlijke voorsprong b ij het leveren van

significante toegevoegde waarde voor deze specifieke oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van onze relaties

zowel qua omvang als vereiste ROI.

Ferdinand Clevers b lijft als general manager eindverantwoordelijke. Zijn huidige team b lijft ongewijzigd en neemt de

uitdaging op voor dit ambitieuze project om de nummer 1 SAP implementatiepartner in Nederland te worden. Jeroen

Slock b lijft aan in zijn positie als controller en Fred Chappin zal Ferdinand Clevers ondersteunen b ij de transitie.

Perfect for People realiseert een omzet van tegen de 10M€ en we willen dit verdubbelen door een uniforme aanpak en

positionering  (SME, Mobility, BI, Managed Services, SOA People Academy,…) richting bestaande en nieuwe klanten.

Met de acquisitie van Perfect for People behaalt de totale groep een omzet van 60M€ in 2012. Dit reeds kort na het 5

jarige bestaan van SOA People. We hebben hiermee een belangrijke stap genomen die onze verwachting herbevestigt

om 100M€ omzet te realiseren in 2015. In de realisatie van dit plan b lijft ons voornemen om ook in Duitsland actief te

worden staan.”



15-4-2014 SOA People neemt Perfect for People over

http://www.perfectforpeople.nl/action/news/item/13/soa-people-neemt-perfect-for-people-over.html 2/3

Ferdinand Clevers, mede-oprichter van Perfect for People:

“Onze eerste contacten zijn zo’n 18 maanden geleden ontstaan. Deze aankondiging is het resultaat van zorgvuldige

afstemming en afweging van elkaars plannen en ambities wat heeft geleid tot dit gemeenschappelijk project.

Een succesvol bedrijf als Perfect for People is in de afgelopen jaren regelmatig benaderd door andere lokale als

Europese spelers. Echter alleen b ij SOA People hebben we alle benodigde kwaliteiten, visie en klik gevonden, om de

vereiste continuïteit van onze oplossingen, onze klanten, onze klanttevredenheid, onze medewerkers en onze partners

te garanderen.

Na een zeer succesvol 2011 is het nu het juiste moment om samen met SOA People de uitdaging aan te gaan. Met hun

aanvullende dienstenportfolio en kennis in de genoemde specifieke gebieden kunnen we onze positionering sneller en

beter laten groeien.

We houden niet alleen onze eigen identiteit maar we zullen deze versterken aangezien SOA People en Perfect for

People veel van dezelfde normen en waarden delen.

Het besluit om aan te sluiten b ij SOA People is genomen met unanieme instemming van het key management en de

OR. Dit is beide het resultaat van de gesprekken, afstemming en uitwisseling intern als ook met executive management

van SOA People.

De voor ons nieuwe SME positionering, het kunnen lanceren van programma’s zoals de “SOA People Academy” en de

uitbreiding van de positionering b innen Large Enterprise dankzij het dienstenportfolio van SOA People, zal ons in staat

stellen de toegevoegde waarde voor onze klanten te verhogen en om onze positie verder te versterken.

Ik ben ervan overtuigd dat het Perfect for People team zich hiermee ontwikkeld tot de toekomstige nummer 1 SAP

partner in Nederland.”

Petra Tiels, Managing Director België/Vlaanderen:

“Perfect for People zal op korte termijn VAR in het SME segment moeten worden waarb ij ze kunnen kapitaliseren op de

voor geconfigureerde oplossingen van SOA People. Net zoals deze oplossingen ons in staat hebben gesteld om een

aanzienlijk marktaandeel in de SME markt in zowel België als Frankrijk te realiseren, zullen zij Perfect for People in

staat stellen snel en continu te groeien. SOA People zal voordeel hebben van de uitgebreide kennis van deze

belangrijke speler op CRM en Mobility vlak, door de hoge kwaliteit en kennis aan onze klanten aan te b ieden aangepast

aan hun behoefte op het gebied van IT transformatie.”

Ludo De Bie Group Support Manager

“De Managed Services propositie van Perfect for People sluit naadloos aan b ij ons strategisch doel om onze klanten

volledig beheer en onderhoud aan te b ieden afgestemd op de life cycle van hun IT oplossingen. Op deze manier

leveren we niet alleen succesvolle projecten maar garanderen we ook volledig beheer en continuïteit aan onze klanten.”

Pieter Claerbout, Group Competence Center Officer

“We hebben diverse managers van Perfect for People ontmoet en we hebben onze aanpak ten aanzien van human

capital management gedeeld en op elkaar afgestemd. We zijn er beide van doordrongen dat het succes van een

consultancy dienstverleningsorganisatie in de eerste plaats afhangt van de kwaliteit van diens consultants en managers.

We zijn ervan overtuigd dat ons gemeenschappelijk project het gehele bedrijf nieuwe kennis- en carrièreperspectieven

zal b ieden met uitdagende kansen voor alle medewerkers.”

Over SOA People

SOA People is een Europese Consulting group, gespecialiseerd in het implementeren en ondersteunen van SAP

oplossingen. SOA People is momenteel actief in België, Frankrijk en Luxemburg en heeft meer dan 200 klanten.

SOA People dankt haar succes aan de ervaring en deskundigheid van haar consultants en haar management team in
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combinatie met de kwaliteit en de toegevoegde waarde van haar proposities. www.soapeople.com.

Over Perfect of People

Perfect for People is een consulting organisatie gespecialiseerd in het implementeren, integreren en onderhouden van

SAP oplossingen. Het kennisportfolio beslaat de volgende SAP oplossingen: Customer Relationship Management

(CRM), Supply Chain Management (SCM), Business Intelligence (BI/BO), Finance & Controlling (FiCo) and Development

& Integration (D&I). Perfect for People levert consultancy diensten, projecten en beheer diensten.

Als 100% dedicated SAP dienstverlener op het gebied van CRM, SCM, BI, Finance, Technical Services en Mobility, is

Perfect for People een toonaangevende speler op de Nederlandse markt.

Perfect for People is meer dan 10 jaar geleden opgericht en heeft momenteel tegen de 100 medewerkers en 50 actieve

klanten.

http://www.soapeople.com/

