PERSBERICHT
NOVISOURCE NEEMT GRiP BI OVER
Nieuwegein, 03 maart 2014 – Het recent aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde
consultancybedrijf Novisource N.V. heeft GRiP BI overgenomen. GRiP BI adviseert
organisaties op het gebied van Big Data. Het bedrijf helpt organisaties bij het
verkrijgen van inzicht in de informatiebehoeften en zet deze behoeften vervolgens om
naar concrete ICT-oplossingen. Daarbij maakt GRiP BI gebruik van tools van Cognos,
Microsoft, Oracle, SAP, OpenPages en BWise.
Met de overname van GRiP BI versterkt Novisource de marktpositie van haar
werkmaatschappij Novisource Technology Services en breidt zij haar kennis uit van
risicomanagement en informatiemanagement. Novisource richt zich met Technology Services
voornamelijk op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.
Patrick Vet, oprichter van GRiP BI, gaat als ondernemer binnen Novisource verder en neemt
kennis, collegae, licenties en accounts mee. Bij Novisource zal hij vanaf 1 maart aanstaande
de functie van directeur Technology Services gaan bekleden.

De overname van GRiP BI wordt gefinancierd uit eigen middelen en zal voor 2014 bijdragen aan de
omzet- en winstontwikkeling van Novisource N.V.
“Met deze overname versterkt Novisource haar proposities in het ICT-domein en geeft het
verder inhoud aan haar groeistrategie.”, aldus Willem van der Vorm, CEO van Novisource N.V.
Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, CEO
+31 (0)30 850 44 44

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance
& Pensions, Novisource Technology Services, B-Street en Inhuurwijzer.
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante
thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in
met name de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht.
Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Technology Services richt
Novisource zich met name op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.
Onder het label B-Street worden interim-professionals aangeboden en ingezet, die extern worden ingehuurd. Met BStreet is de onderneming in staat om snel op vragen van de klant in te spelen zonder dat hier het risico van
overcapaciteit speelt. B-Street beschikt over een uitgebreid netwerk van externe interim-professionals.
Novisource N.V. is genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam en gevestigd in Nieuwegein.
Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of
www.b-street.nl.

