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Provide neemt ICT-dienstverlener VanderLet  over

Provide breidt dienstenpakket uit met Managed Services en System Integration.

 De Meern, 12 november 2012 – Met de volledige overname van VanderLet uit Almere wordt de Provide Groep een nog

aansprekender breedtespeler op de Nederlandse ICT-markt. Provide is gespecialiseerd in de implementatie en

ondersteuning van maatwerkprogrammatuur, software voor beheer en onderhoud en ERP-oplossingen. De afnemers in

de financiële sector (banken en verzekeraars), de industrie en de (semi)overheid vertrouwen op Provide voor een

compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingsdiensten. De Provide Groep nam vorige

maand ook al app-developer Applisive over.

“De overname versterkt onze marktpositie”, aldus Mike Dawud, CEO Provide Groep B.V. “Zoals eerder aangegeven is

het de ambitie van Provide om met zusterbedrijf Saga Consulting uit België een vooraanstaande positie b innen de

Benelux te realiseren. Met de overname van VanderLet kunnen wij nu de specialismen op het gebied van Managed

Services toevoegen. VanderLet behoort tot de besten in hun vakgebied en het maakt ons trots dat zij onder de vleugels

van Provide verder gaan.”

VanderLet, opgericht in 1992, ontwerpt en realiseert informatiesystemen die zij 24/7 beheert en ondersteunt. Innovatie

staat hoog in het vaandel. Aansprekend voorbeeld hiervan zijn VanderLet’s Virtual Desktop Infrastructure (Cloud)

Solutions en ketenmonitoring-diensten. Haar opdrachtgevers in het bedrijfsleven en de overheid rekenen voortdurend op

haar betrouwbare en uitermate flexibel toepasbare Managed Services-diensten. Het team van VanderLet bestaat uit

bijna 40 specialisten die de afgelopen jaren actief zijn geweest in de markt van Managed Services en (private) cloud

computing.

Directeur Hans van der Let verklaart: ‘Ik ben enthousiast over de overname en de voordelen van de samenvoeging van

onze specialismen met Provide Managed Services. De managed services activiteiten die we nu overdragen aan Provide

zijn b ij hen in uitstekende handen. Ook geeft het onze relaties een duidelijke garantie voor continuïteit en b iedt het ons

de schaal die wij nodig hebben om onze groei als Managed Services dienstverlener te versnellen. Door de

samenvoeging met Provide zetten wij een belangrijke stap in het vervullen van onze ambitie: de voordelen van

Managed Service en ICT outsourcing voor onze klanten verder versterken met toepassingen als IaaS (Infrastructure as a

Service), PaaS (Platform as a Service) of SaaS (Software as a Service). Daarnaast verwachten wij veel van de

samenwerking met de andere Provide en Saga werkmaatschappijen en hopen wij ook voor hun relaties een

toegevoegde waarde te mogen leveren.” 

Sinds 9 november jl. worden alle diensten van VanderLet uitgevoerd onder de Provide Groep. De activiteiten van

VanderLet in Almere zullen worden ondergebracht in het hoofdkantoor van de Provide Groep in De Meern. 

 Over Provide Groep B.V.

Provide is een onafhankelijke, sterk groeiende ICT-dienstverlener die onder andere bedrijfskritische innovatietrajecten

uitvoert als projectsourcer van senior ICT-consultants en ontwikkelaars. Provide is thuis in de wereld van internet,

(maatwerk) software development, mobile solutions, systeemintegratie en -ontwikkeling, informatiesysteembeheer en

webservices. Provide levert diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.

Meer informatie: www.provide.nl
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