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Beste lezer(es),

Dit is een eenmalige en unieke uitgave van 

OVSoftware, een speciaal magazine ter gelegenheid 

van ons 40 jarig jubileum. U leest interviews met 

onze klanten, medewerkers en directieleden. Ook 

willen u graag een kijkje geven in de tijdgeest van de 

jaren 70, 80, 90 en de millenniumjaren. We nemen 

u mee door de technologische ICT-ontwikkelingen 

van de afgelopen 40 jaar. 

OVSoftware is opgericht in 1972 door Ton Oude 

Velthuis. Het beroep programmeur bestond nog niet 

en van ICT had men nog nooit gehoord. Lees over de 

beginjaren van OVSoftware in de jaren 70, toen oranje 

met bruine gordijnen en lang haar in de mode waren. 

Het decennium zonder mobiele telefoons, laptop en 

social media. 

Door succesvolle projecten groeide OVSoftware en 

werden de eerste programmeurs in dienst genomen. 

In de 80-er jaren waarin Madonna, Michael Jackson 

en Star Wars populair waren, maken we ook kennis 

met de eerste pc’s met fl oppy’s en walkmans met 

cassettebandjes.

In 1996 verhuisde OVSoftware met 20 medewerkers 

naar het huidige kantoorpand in Oldenzaal. De jaren 

90 verliepen voorspoedig door de opkomst van het 

internet.

OVSoftware heeft de roerige tijd rond de milleni-

umwisseling doorstaan en 12 jaar later zijn we actief 

vanuit drie vestigingen in Den Haag, Oldenzaal en 

Münster met bijna 100 medewerkers, allemaal 

professionals die staan voor kwaliteit, betrokkenheid 

en betrouwbaarheid.

Dit magazine is gepubliceerd tijdens ons jubileum-

evenement op 11 oktober 2012. We wensen u veel 

leesplezier! 

Met vriendelijke groet, Directie OVSoftware Groep

Hanneke Oude Velthuis, Leo Stelloo en Mathilde 

Stelloo-Oude Velthuis
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Colofon

Hello World! is een  
eenmalige uitgave met  
een beperkte oplage ter 
ere van het 40jarig jubileum 
van OVSoftware. In deze 
unieke uitgave vertellen 
onze klanten, relaties en 
medewerkers over 40 
jaar IT geschiedenis met 
OVSoftware. 

Redactie
Marketing & Communicatie 
OVSoftware
Tekst 
Carin Zeggelink,  
Manon Eeuwes  
en Bonne de Roos
Beelmateriaal 
Archief OVSoftware & 
Google
Vormgeving 
Manuela Porceddu
Druk  
Drukkerij Dirk van Dijk

www.ovsoftware.nl 
marketing@ovsoftware.nl

Aan dit nummer  
werkten mee
Nedap, 
TUI,
Geas,
TriMM,
Gemeente Enschede,
Rijkswaterstaat,
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken:
GBA - Gemeentelijke 
Basisadministratie Per-
soonsgegevens,
BPR - Basisadministratie  
Persoonsgegevens en 
Reisdocumenten
ICTU

PM5544-testbeeldgenerator
Op 1 maart 1975 verving de Nederlandse Omroep Stichting het RMA-testbeeld 
door beelden van de PM5544-testbeeldgenerator. Deze kunstbeeldgenerator werd 
door de PTT overigens al sinds 1 januari 1974 overdag gebruikt op de Nederlandse 
zenders ten behoeve van de vakhandel en industrie.
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Boney M  Wereldwijd scoorde Boney M 35 nummer 1-hits en verkocht zo'n 150 miljoen platen. De groep werd gecreëerd in 1975 en bestond uit vier West-Indische artiesten uit 
Engeland, Duitsland en Nederland: zangeressen Marcia Barrett en Liz Mitchell, model Maizie Williams en de in 2010 overleden dj Bobby Farrell. Boney M is bekend van de mix van 
blanke en zwarte muziek.
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‘Een 
programma 

was dan 
een stapeltje 
ponskaarten 

van 
ongeveer 

VIJF cm dik’

“Er is geen reden 
waarom iemand een 
computer in huis zou 
willen hebben.” 
— Ken Olson, 
president, voorzitter en 
oprichter van Digital 
Equipment Corp. in 
1977.

“Ik heb door het hele 
land gereisd en de 
meest competente 
mensen gesproken en 
ik kan je verzekeren 
dat data-processoren 
een modegril zijn 
waar over een jaar 
niet meer over wordt 
gesproken.” 
— Redacteur van 
uitgeverij voor weten-
schappelijke boeken, 
Uitgeverij Prentice Hall, 
USA.

VAN CALCULATOR NAAR COMPUTERFREAK
Ton Oude Velthuis ging na de Mulo-B als 15-ja-
rige aanvankelijk werken bij de Twentsche Cou-
rant in Hengelo. Hij had een opleiding gevolgd 
als typograaf in de praktijk en daarnaast één dag 
in de week naar grafische school in Zutphen. Het 
was in de jaren 50 en 60 zeer gebruikelijk dat 
je ’s avonds ook classicaal ging studerde. Tevens 
volgde hij in de avonduren meerdere cursussen 
sociaal-economie. Tijdens deze cursussen heeft 
hij kennisgemaakt met de econometrie. Nog 
voordat hij de grafische school had afgemaakt, is 
hij aan het werk gegaan als assistent calculator. 

COMPUTERS WAREN NOG SCIENCE FICTION
Na enkele jaren als calculator te hebben gewerkt 
en diverse studies in de richting van de elemen-
taire computer techniek o.a. bij IBM te hebben 
gevolgd ging hij werken bij een reclamebureau. 
De computer was toen nog een vreemde eend, 
iets science fictionachtig. Iets dat ver weg stond 
en nog niet bekend was bij “het grote publiek”. 
Onbekend maakt onbemind. De hardware was 
ook zeer kostbaar. Één kilobyte (1KB!) aan ge-
heugen kostte toen een veelvoud van wat nu 
een laptop in de winkel kost.
 
In die tijd werd door vooraanstaande bedrijven 
een computer gekocht en vervolgens zocht men 
iemand die de computer aan de praat kon krij-

gen. Helaas zijn door deze volgorde veel misluk-
kingen gerealiseerd doordat er weinig of geen 
kennis in het bedrijfsleven was. In menig direc-
tieoverleg werd elkaar angst aangepraat. De po-
tentiële programmeurs gaven het op, maar de 
uitdaging was groot voor Ton Oude Velthuis en 
hij ging door. 

PROGRAMMEUR GEZOCHT
Zo ook het voorbeeld van Philips: Zij verkoch-
ten een computer aan een uitvaartverzekerings-
maatschappij in Enschede en zij zochten iemand 
die kon programmeren. Inmiddels had Ton een 
cursus programmeren gevolgd in de moeder 
van alle programmeertalen, Assembler. Ook had 
hij in de avonduren regelmatig wat program-
ma’s geschreven die werden verwerkt bij Hol-
lands Signaal. Hij had inmiddels als autodidact 
zijn wiskunde op HBS niveau gebracht, hetgeen 
noodzakelijk was om de opleiding AMBI te vol-
gen. Een vrij pittige zes jarige avondopleiding 
waarin alle uithoeken van automatisering aan 
bod kwamen. Na vier weken cursus bij Philips is 
hij gaan werken als programmeur voor de uit-
vaartverzekering in Enschede. Hierdoor kreeg hij 
meerdere aanvragen om wat kleinere program-
ma’s voor verschillende bedrijven te maken, die 
een soortgelijke computer hadden aangeschaft. 
Inmiddels is het 1971, heeft Ton zijn vrouw leren 
kennen en zijn ze getrouwd. 

Hoe het 
allemaal 
begon

DE SPRONG GEWAAGD
Zijn vrouw was hoofdverpleeg-
ster op de kraamafdeling in 
het ziekenhuis in Deventer. Ze 
hadden net een eigen huis ge-
bouwd en besloten de sprong 
te wagen naar het zelfstandig 
ondernemerschap. Het werd 
zo druk dat hij ’s avond en in de 
weekenden bleef doorwerken. 
Overdag programma’s schrij-
ven en ’s avonds testen. Weken 
van 60 tot 80 uur was meer 
regel dan uitzondering. In de 
computerwereld van toen ging 
dat als een lopend vuurtje rond. 

PONSKAARTEN EN FERRIET 
GEHEUGENKERNEN
De eerste programmatuur die 
hij als zelfstandige geschreven 
heeft, was voor een regionale 
coöperatieve eiergroothandel 
in Bornerbroek. Een program-
ma bestond uit een stapeltje 
ponskaarten van ongeveer 5 
cm dik. Dit was dan geschikt 
om in een willekeurige com-
puter van het merk Philips via 
“pioc” in het geheugen te le-
zen. Het basisstation van dit 
soort computers was zeker zo 
groot als een bureau. Hierop 
zat een toetsenbord met een 
karakter printer voor tenminste 
één papierkettingbaan. De ge-
heugens met maximaal 16KB 
waren handgerijgde ferriet ge-
heugenkernen. Het was de tijd 
van de enkele bits en bytes, oc-
tades en tetrades(packen). 

VELE HANDEN MAKEN LICHT 
WERK, EEN COMPUTER KAN 
NOG MEER
Een loonprogramma of een 
wiskundige reservebereke-
ning waren hoogstandjes voor 
de computers uit die tijd. Drie 
maanden werk voor 2 perso-

nen deed nu een computer in 
één dag. Op veel afdelingen 
werden medewerkers over-
bodig door de komst van de 
computer. Hierdoor kreeg Ton 
van de ene kant positieve re-
acties en van de “overbodige” 
medewerkers soms ook nega-
tieve reacties. 

HORECA MINDER WINST NA 
KOMST EERSTE COMPUTERS 
Door de automatisering van 
loonadministraties werden de 
verschillen tussen het werke-
lijke loon van medewerkers en 
de inhoud van de loonzakjes 
duidelijk. De vrouw thuis zag 
opeens dat manlief veel meer 
verdiende dan dat er voorheen 
naar huis werd gebracht. Vol-
gens Ton heeft menig cafébaas 
hier nog onder geleden… 

“DE KUMPOETER DUT NICH, 
NOE KOMN”
In de roerige jaren ’70 heeft 
Ton menig schoendoosad-
ministratie geautomatiseerd. 
Opvallend was dat de meeste 
vijftigplussers uit die tijd he-
lemaal geen idee hadden van 
een computer. Ze spraken 
het ook vaak uit als een kum-
poeter, alsof een beest was 
met een grote bek, waar alles 
maar ingestopt werd en waar-
bij ze hoopten dat er ook nog 
wat zinvols uitkwam. Dit ging 

natuurlijk wel eens mis. Dan 
kwamen er telefoontjes binnen 
met de mededeling: “De kum-
poeter dut nich, noe komn”. 
Meestal was Ton nog maar net 
binnen of de “dader” kwam, in 
alle onschuld, meestal met een 
rood hoofd, al aanlopen om te 
vertellen wat er gebeurd was. 

“‘Dus, gingen we naar 
Atari en vroegen: 
We hebben een 
fantastisch ding 
gemaakt, we bouwden 
het zelfs met enkele 
onderdelen van jullie. 
Zouden jullie ons willen 
ondersteunen? We 
zijn zelfs bereid om 
het af te staan. Betaal 
ons een salaris en 
we komen voor jullie 
werken. Ze weigerden. 
Dus gingen we naar 
Hewlett-Packard en 
ook zij antwoordden: 
We hebben jullie niet 
nodig, jullie hebben 
de universiteit niet 
eens afgemaakt.’”
— Steve Jobs, voorzit-
ter en oprichter van 
Apple computers

P350 Officecomputer

Huis met kantoor van Ton en 
Anny Oude Velthuis (1978)
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Steven Sasson en zijn digitale camera – aan de rechterzijkant is nog net het cassettebandje te zien

1975, Eerste digitale camera
In December of 1975, after a year of piecing together a bunch of new technology in a back lab at the Elmgrove Plant in Rochester, we were ready to try it. “It” being a rather odd-looking 
collection of digital circuits that we desperately tried to convince ourselves was a portable camera.

HOE ZAG DE COMPUTEROMGEVING IN DE JAREN 70 ERUIT?
In de computeromgeving waren ruwweg twee stromen 
te ontdekken: De eerste waren confi guraties waaraan een 
ponskaartenlezer met een ponskaartenunit en een printer 
waren gekoppeld. En de tweede waren de computers met 
magneetledgerkaarten.

PONSKAARTENLEZER MET PONSUNIT
Los van deze computers was er meestal een losse pons-
kaartenmachine, een sorteermachine en een paternoster, 
waarin de ponskaarten werden opgeborgen. Deze appara-
ten stonden allemaal in een royale ruimte voorzien van een 
stevige airco. ’s Zomers 18 graden op de computerafdeling 
en in de omliggende kantoren was het dan soms een ste-
vige dertig graden. 

MAGNEETLEDGERKAARTEN MET LEES/SCHRIJFSTATION
De andere confi guratie waren de computers met mag-
neetledgerkaarten lees/schrijfstation. Dit type computer 
leek qua uiterlijk het meest op de oude vertrouwde mecha-
nische boekhoudmachine met boekhoudkaarten. Onder 
water was het gewoon een programmeerbare minicom-
puter. Op deze computers konden geen programma’s ge-
assembleerd worden. Of het programma bij de hardware 
paste, was dan je eigen inzicht en verantwoording. Fout-
melding of log-fi les, die waren er simpel niet. Er werd veel 
van je technisch inzicht verwacht. Je zat rechtsreeks in het 
geheugen te werken. Hexadecimaal rekenen was dan een 
noodzaak om dat te kunnen. Later noemde men dat pat-
chen. 

WAT KOSTTE TOEN EEN COMPUTER?
Om een idee van waarde te krijgen, bij deze ponskaarten-
computers praatte je al snel over een aanschafwaarde van 
een half miljoen guldens. Veel geld, zeker in die tijd, maar 
men zag al snel dat er veel geld en vooral ook veel tijd mee 
werd bespaard. 

HELDERE BUSINESS CASE 
Hoewel nog niet iedereen overtuigd was, leek het nut van 
computers in de jaren zeventig al snel bewezen en nam de 
ontwikkeling van automatisering een snelle vlucht.

Oude computer advertenties. Bron: http://
gadgets.boingboing.net/2008/08/08/101-
classic-computer.html
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Informatica was de verhouding nog schever. Slechts drie 
van de tien hebben de eindstreep gehaald, waaronder 
ik. Ik woonde met negen meiden in het statige Casa 
Blanca (wit herenhuis tegenover de brandweer voor in-
siders) aan de Hengelosestraat. Ik vond het heerlijk om 
zelfstandig te zijn en de studentenwereld gaf mij veel 
energie. Ik wilde er het maximale uit halen. Voor mijn 
huisgenoten was ik een ongewone combinatie van 
carrièrevrouw en een (studie)nerd.“

EERSTE MOBIELE TELEFOON
Enthousiast vertelt ze verder over haar studietijd:  
“Ik snapte IT en vertelde over de spannende ontwik-
kelingen rond het internet en de moeilijkste wiskun-
devakken waren voor mij geen probleem. Ik had een 
supersnelle computer (van mijn vader), had als eer-
ste een mobiele telefoon en reed vaak rond in mijn 
moeder’s Renault Clio. Ik werd actief bij de internati-
onale studentenorganisatie AIESEC. In mantelpak en 
op hakken ging ik langs bij de Twentse bedrijven en 
regelde daar stageplaatsen voor buitenlandse stu-
denten en haalde flink wat sponsorgeld binnen. Ik 
werd voorzitter en we organiseerden succesvolle 
grote activiteiten. Wekelijks ging ik met mijn dispuut 
Poison op stap en er waren vele feesten en gala’s.”

STAGE IN CALIFORNIË EN AFSTUDEREN  
IN ROTTERDAM 
“Sommige docenten vonden het wel eens jam-
mer dat ik niet al mijn energie, organisatietalent 
en wetenschappelijke interesses op mijn stu-
die richtte. Ik koos ervoor om gedurende een 
half jaar extra vakken op het gebied van financi-
ele economie aan de Universiteit van Rennes in 
Frankrijk te volgen. Ik heb 9 maanden stage ge-
lopen bij het IT bedrijf Hansen in Sacramento California. 
Ik ben extern afgestudeerd bij de Robeco Groep in Rot-
terdam. Dit regelde ik allemaal zelf buiten de faculteit om.” 

“KRISKRAS DOOR DE WERELD MET HAAR GROTE LIEFDE 
“In mijn eerste studiejaar werd ik verliefd op Leo en sinds-
dien zijn wij samen. Toen ik mijn bul had gehaald is Leo 
tijdelijk gestopt met werken en zijn wij samen met rug-
zak gedurende een jaar rond de wereld gereisd. Deze reis 
heeft mijn perspectief op de wereld en het leven gevormd.” 

SUCCESVOL STRATEGISCH CONSULTANT 
“Daarna ben ik in Rotterdam aan de Maasboulevard gaan 
werken bij het Amerikaanse strategieconsultancybureau 
Arthur D. Little. Ik heb veel verschillende markten en be-
drijven van binnen leren kennen. We maakten lange dagen, 
maar de diversiteit van het werk was groot en ik heb er veel 
gezien en geleerd. Als consultant heb ik voornamelijk post-
merger-integration plannen opgesteld en projectmanage-

Serieus, sportief 
en gedreven 

Samen met haar zus Hanneke en haar man Leo Stelloo vormt Mathilde 
Stelloo-Oude Velthuis nu de directie van de OVSoftware Groep. Ze is  
moeder van drie jongens van drie, vijf en zeven jaar. Met haar serieuze  
karakter en gedrevenheid, probeert ze ondanks alle drukke werkzaam-
heden zo veel mogelijk van het leven te genieten. Ze houdt van skiën en 
snowboarden en leest graag historische, wetenschappelijke of manage-
mentboeken. Daarnaast probeert ze zo veel mogelijk te sporten, wekelijks 
een keer hardlopen en eens per week naar de sportschool. Ze zou graag 
weer eens een keer willen zeilen en diepzeeduiken. Lees hier haar verhaal 
waarin ze vertelt over haar leven en toekomstplannen. 

FIJNE BESCHERMDE KINDERTIJD
“Mijn jeugd was actief en onbezorgd. “Ik heb een 
leuke tijd gehad op de basisschool. Ik was een 
serieuze leerling met goede resultaten en had 
veel vriendinnen. Sporten vond ik leuk, maar ik 
was geen supertalent. Dit frustreerde mij wel 
eens als ik niet kon winnen,” aldus Mathilde. 

DWARSFLUIT WERD GITAAR EN SKIËN WERD 
SNOWBOARDEN
Samen met Hanneke heb ik dwarsfluit gespeeld 
op de muziekschool en bij de lokale Harmonie. 
Op het gymnasium viel ik op tussen de andere 
rustige Gymnasiumleerlingen, ik koos exacte 
vakken en werd actief in organisatie van school-
activiteiten. Ik ging surfen op het Rutbeek. Ook 
ging ik waterskiën en diepzeeduiken. Vanaf mijn 
7e skiede ik al samen met mijn ouders en skiën 
op de piste werd voor ons saai. Hanneke en ik 
gingen even mono-skiën en toen vooral snow-
boarden. We zochten alle hellingen (buiten de 
piste) die nog onaangetast waren om er een 
mooi spoor te trekken. Ik ging met de fotoclub 
op stap om vervolgens zelf in de doka op school 
de foto’s te ontwikkelen. Dwarsfluit ging aan de 
kant en ik ging gitaar spelen. Ik hield van uitgaan 
en avontuur, maar het werd niet buitensporig. Ik 

heb nooit gerookt en met drugs en criminaliteit 
kwam ik niet in aanraking.

VAKANTIEWERK BIJ OVSOFTWARE
Van jongs af aan heb ik gewerkt voor een ex-
tra zakcentje, dit was altijd bij OVSoftware. Het 
begon met schoonmaken, koffie rondbrengen, 
kopiëren van boeken en later diskettes (‘flop-
pies’). Mijn vader betrok me bij de marketing en 
de selectie van personeel. Ook heb ik kerstge-
schenken rondgebracht. Tijdens mijn studie 
heb ik werkstukken bij OVSoftware gemaakt. 

OVERTUIGENDE BUURMAN 
“Studietijd was een geweldige tijd. Ik wilde een 
technische studie doen, maar de studiekeuze 
was erg lastig omdat ik het allemaal interessant 
vond. Mijn buurman was destijds de rector mag-
nificus aan de Universiteit Twente. Hij heeft mij 
overtuigd dat nieuwe studie Bedrijfsinformatie-
technologie (BIT) bij de faculteit Informatica aan 
de UT echt iets voor mij was. Dus werd het En-
schede.

ZOWEL NERD ALS CARRIÈREVROUW 
“In 1993 bestond de eerste lichting BIT-studen-
ten uit 80 studenten, waarvan tien meiden. Bij 

ment gedaan voor telecombedrijven, internetproviders en 
energiebedrijven.”

OPGEGROEID MET SAMENWERKEN MET DE FAMILIE
Ze is opgegroeid in het familiebedrijf: “Het prettige hier-
aan is dat we onze belangen voor het bedrijf en prive de-
len. In deze levensfase waarin we het werken op hoog 
niveau met ouderschap willen combineren, maakt het 
makkelijker de balans te vinden. Wat ook helpt is dat de 
samenwerking tussen ons drieën geleidelijk tot stand is 
gekomen in open discussie. Het was een bewuste keuze.” 

STABIELER EN PROFESSIONELER
Er zijn de afgelopen tien jaar behoorlijk wat veranderingen 
doorgevoerd bij OVSoftware. Zo is de as Oldenzaal-Gro-
nau verlengd naar Den Haag – Münster. Mathilde hierover: 
“Daarmee zijn wij stabieler geworden en kunnen we gro-
tere opdrachten aan. Op vele vlakken zijn wij professione-
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ler geworden, waardoor we beter klaar zijn voor wat de 
toekomst ons biedt. In de toekomst zullen we OVSoftware 
verder vormgeven tot een geoliede machine, waar tech-
nologie wordt gewaardeerd, met tevreden klanten, mooie 
mix van collega’s en met een gezonde ondernemende 
werksfeer.”

HONIG SOEP EN KUNSTPLANTEN
“Wat ik typisch OVSoftware vind zijn de Honig-soep, de ta-
feltennistafel en de Telegraaf tijdens de lunch in Oldenzaal. 
De OVSoftware badhanddoeken en de kunstplanten op de 
werkvloer op het kantoor in Oldenzaal. Ook het voetbal-
len, karten en de ski-uitjes in Sauerland met het personeel 
zijn typisch OVSoftware tradities. Natuurlijk ook de eerlijke 
technologie-gedreven dienstverlening voor grote en klei-
nere bedrijven en overheden.”

De Fabeltjeskrant 
De Fabeltjeskrant werd voor het eerst uitgezonden op 
29 september 1968 door de NTS. De eerste fabels en 
personages waren geïnspireerd op de verhalen van Jean 
de La Fontaine, maar al snel ging het programma meer op 
het ̒echte leven ̓lijken. Het aantal kijkers lag tussen de één 
en twee miljoen per dag en dat waren lang niet allemaal 
kinderen of hun ouders. Ogenschijnlijk was het programma 
bedoeld voor kleuters, door Meneer de Uil aangesproken 
als kijkbuiskinderen, maar door allerlei toespelingen op de 
landelijke politiek was het ook voor veel volwassenen een 
leuk programma. Zo werkte in een periode dat Joop den 
Uyl minister-president was van Nederland, een Meneer de 
Uil die uit de Fabeltjeskrant voorlas bij veel mensen op de 
lachspieren. Na vier jaar en 1041 afleveringen kwam er in 
1973 een einde aan De Fabeltjeskrant.

Saturday Night Fever was in 1977 een groot succes en 
maakte een superster van John Travolta, in zijn eerste 
filmhoofdrol. Hij werd dat jaar tevens genomineerd voor 
de Oscar voor Beste Acteur. Ook droeg de film bij tot de 
populariteit van disco, dat zich dankzij deze film ontwik-
kelde van een ondergrondse muziekstroming in de VS tot 
het populairste muziekgenre van dat moment. Uiteindelijk 
bracht de film 74,1 miljoen dollar op aan kaartverkoop, 
waarmee het een van de eerste grote blockbusters was.

De zussen en tevens directieleden van OVSoftware Mathilde Stelloo-Oude Velthuis 
en Hanneke Oude Velthuis. (foto Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau)

ONTWIKKELEN MET TEGENWIND
Op de vraag waar ze trots op is antwoord Mathilde: 
“OVSoftware is een mooi bedrijf met mooie mensen en 
mooie dienstverlening, dat ondanks de economische te-
genwind overeind blijft en zich verder ontwikkeld, daar ben 
ik trots op. En natuurlijk ben ik trots op mijn drie heerlijke 
gezonde jongens thuis.” 

KLEINE DINGEN IN HET LEVEN
Tot slot de vraag of ze voorbeelden heeft in haar leven of 
mensen die haar inspireren: “Naast IT iconen als Steve Jobs 
en Steve Wozniak, vind ik ook mensen zoals Nelson Man-
dela, met zijn vermogen om een land rechtvaardiger en 
leefbaarder te maken, heel bijzonder. Andre Kuiper is ook 
een held. Ik doe inspiratie op bij vele personen, maar ook 
bij de kleine dingen in het leven.”
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Ik ben gelukkig 
zoals ik ben

We spreken met Hanneke Oude Velthuis, directeur van  
OVSoftware. Ze voert samen met haar zus en zwager de directie 
van OVSoftware sinds 1996. Ze praat openhartig over haar jeugd, 
haar start bij OVSoftware, haar loopbaan en de toekomst.
 

Hanneke Oude Velthuis is ge-
boren in Enschede en opge-
groeid in het vlakbij gelegen 
dorpje Lonneker. Hier woonde 
ze met haar ouders en haar zus 
Mathilde. Haar ouders werkten 
hard. “Dat ook niet anders kon 
met kantoor aan huis, er werd 
eigenlijk altijd gewerkt.” Hanne-
ke’s jonge leven bestond naast 
school uit veel sport en veel 
muziek. Zo kon ze erg goed 
dwarsfluit spelen en dacht ze er 
zelfs over om naar het Conser-
vatorium te gaan. Het liep an-
ders…

TESTEN IN DE TIENERJAREN
Tijdens haar tienerjaren hielpen 
de zussen al regelmatig mee in 
het bedrijf, bijvoorbeeld tijdens 
schoolvakanties. “Zo moest ik 
af toe samen met mijn zus tes-
ten of de letters die we intoets-
ten op het toetsenbord ook op 
het scherm verschenen. Geen 

idee waarom, maar blijkbaar 
was dat destijds nog niet van-
zelfsprekend. We hadden nog 
geen idee van de betekenis er-
van, maar ik kan me nog goed 
herinneren dat we dan samen 
zaten te “testen” in de keuken. 
Later werd het huis naast ons 
gekocht en als kantoorpand in-
gericht. ’s Ochtends als we aan 
het ontbijt zaten, liepen de me-
dewerkers bij ons door de tuin 
langs het keukenraam, dat was 
heel normaal.” 

PRAAT EENS NEDERLANDS
Na de middelbare school-
tijd koos Hanneke ervoor om 
economie te gaan studeren in 
Rotterdam. Het Conservato-
rium viel af omdat ze meer toe-
komstmogelijkheden zag in een 
studie economie dan in een 
muzikale carrière. “Ik was tech-
nisch heel goed en kon moei-
lijke stukken spelen maar met 

groot gevoel spelen 
voor een volle con-
certzaal, nee, dat zag 
ik echt niet voor me.” 
“Rotterdam stond 
goed aangeschreven 
als universiteit en het 
was ook echt gewel-
dig, één groot feest, 
maar ook gestu-
deerd natuurlijk.” Ze 
zeiden daar steeds 
tegen me: “Praat 
eens Nederlands!” 
En dan kwam ik ’s 
weekends terug in 
Lonneker en dan 
zeiden ze weer 
tegen me: “Praat 
eens Nederlands!” 

MADRID, LONDEN ZUID AME-
RIKA EN ANTARTICA
Tijdens haar studie heeft ze een 
half jaar in Madrid gewerkt en 
een half jaar in Londen stage 

gelopen. Na haar afstuderen is ze 6 
jaar werkzaam geweest bij PGGM in 
de beleggingswereld. Een goede baan 
waar ze abrupt mee stopte om sa-

men met haar vriend (en huidige 

partner) een reis door Zuid-Amerika 
en Antarctica te maken. Ze hielden 
reisverhalen bij op een blog. Hanneke 
weet nog dat ze de eerste verjaardag 
van haar neefje heeft gemist door 
deze reis. Dat de familieband hecht is, 

behoeft geen nadere uitleg. Ze vindt 
het super dat OVSoftware nog steeds 
geleid wordt door de familie. Ze zou 
zich niet meer anders kunnen voor-
stellen.

NOOIT DE BEDOE-
LING GEWEEST 
“Toch is het is ei-
genlijk nooit de 
bedoeling geweest 
om het bedrijf van 
mijn vader over te 
nemen of te gaan 
werken bij OVSoft-
ware. Mijn werker-
varing op het gebied 
van beleggingen 
bij PGGM en Inter-
polis sluit ook hele-
maal niet aan bij de 
werkzaamheden van 
OVSoftware. “Daar-
aan toevoegend: “Bij 
OVSoftware zaten ze 
destijds ook echt niet 
op ons te wachten. 
Mijn ouders vonden 
het belangrijk dat we 
ergens anders werker-
varing opdeden en heb-
ben ons nooit gepusht. 
Ze hebben altijd gezegd, 
als je ergens voor gaat, 
ga er dan ook helemaal 
voor. Ze zijn nu echt 
trots op ons.”

INTERNE PROCESSEN EN 
OPSTARTEN VAN NIEU-
WE PROJECTEN 
De toetreding tot haar 
huidige functie is eigenlijk 
heel geleidelijk gegaan. Ze 
vertelt dat ze is begonnen 
met een dag per week toen 
ze nog bij Interpolis werkte. 
Het werden steeds meer 

u r e n totdat ze op een gegeven 
moment de definitieve keuze maakte 
voor OVSoftware. ”Ik heb me altijd be-
zig gehouden met de interne organisa-
tie. In het begin heb ik me bijvoorbeeld 
bezig gehouden met het opstarten 

van de dochteronderneming Docdy-
namic en met de implementatie van 
het documentmanagementsysteem 
d.3. En de juridische zaken natuurlijk, 
daar hadden Leo en Mathilde eigen-
lijk niet zoveel feeling mee dus dat 
kwam bij mij terecht, ook gezien mijn 
werkervaring.” Het werk bevalt Han-
neke erg goed, daarbij geeft ze aan: 
“Ik zou wel 80 uren per week kunnen 
werken maar gezien de gezinssituatie 
met twee kinderen en derde op komst 
is dat niet mogelijk.” 

WIJNTJE MET WARREN BUFFET
Over haar toekomst is ze duidelijk: “Ik 
zie mezelf over vijf jaar dit zeker nog 
doen, maar dan nog meer op strate-
gische niveau. Ik wil echter ook altijd 
uitvoerend bezig blijven zodat ik ook 
inhoudelijk zaken helemaal tot op de 
bodem kan uitzoeken. Dat past bij 
mijn perfectionistische karakter. Kijk, 
alles kost veel meer doorlooptijd nu 
ik part time werk en dat frustreert me 
wel eens. Maar ik kan goed relative-
ren, ik ben gelukkig zoals ik nu ben. 
”Op de vraag wie haar idool of voor-
beeld is, moet ze voor het eerst tijdens 
het interview even nadenken. “Ik heb 
geen specifiek voorbeeld of idool. Ik 
vind een succesverhaal van vrouwen 
die iets bereikt hebben in hun carrière 
vaak wel indrukwekkend om te lezen. 
”Aan het eind van het interview weet 
ze het: “Ik zou nog wel een keer een 
wijntje willen drinken met beleggings-
goeroe Warren Buffet.” 

ZONNIGE TOEKOMST ZONDER LUIERS
Hanneke vertelt hoe ze de toekomst 
ziet: “Ik zie nog veel groeimogelijk-
heden voor OVSoftware, met name 
in Overheid en Transport. We zullen 
steeds meer als paraplu fungeren met 
daaronder bedrijven die gespeciali-
seerd zijn in een bepaalde markt. Over 
vijf jaar, (lachend) heb ik in ieder geval 
de kinderen uit de luiers, ben ik zeker 
nog bij OVSoftware. Ik zal me zowel 
op strategisch niveau als inhoudelijk 
bezighouden met overnames en fi-
nanciële zaken.” 
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In gesprek met 
Ton & Anny Oude 
Velthuis
De oprichters en naamgevers van OVSoftware, een (h)echtpaar, Ton en Anny  
Oude Velthuis. We spraken ze op het kantoor in Oldenzaal, waar ze zich thuis 
voelen, maar toch ook weer niet… omdat ze al zo lang weg zijn en vooral niemand  
in de weg willen staan. Zij praatten honderduit over het verleden en het heden.  
Lees hier het verhaal achter OVSoftware. 

“WEES VERTROUWD IN  
EEN ONVERTROUWDE  
OMGEVING.”
Ton Oude Velthuis is van jongs 
af aan een echte algebra-man 
en onnavolgbaar van pionier 
naar computer deskundige ge-
groeid. “Ze vonden me vroeger 
vaak een vreemde snuiter om-
dat ik in een technische fanta-
siewereld leefde”, zoals hij zelf 
zegt. Ton gaat graag om met 
jonge techneuten, zijn eigen 
generatie “digibeten” daar kan 
hij niet zoveel mee. Ton vertelt 
mooie verhalen over de begin-
tijd van de automatisering. Hij 
is een echte techneut, die mo-
menteel actief is met reizen en 
andere hobby's.

ZORGZAME EN  
CONTROLERENDE FACTOR
Anny Oude Velthuis is de zorg-
zame en controlerende factor. 
Zij werkte in de jaren zeventig 

als nachtzuster in het zieken-
huis in Deventer. Samen met 
Ton kreeg ze twee dochters. Ze 
stopte niet met werken maar 
bleef haar werk als nachtzus-
ter met veel toewijding doen. 
Een ongebruikelijke combinatie 
in de jaren zeventig, maar niet 
voor Anny. 

Na de beginjaren van OVSoft-
ware heeft ze op een gegeven 
moment haar baan als ver-
pleegkundige opgezegd om 
te kunnen ondersteunen in 
het bedrijf. Ze vond haar draai 
in de administratie en was de 
duizendpoot binnen het be-
drijf. Zoals Ton zegt: “Zij was 
de vlaggenmast en ik de vlag 
of anders gezegd, ik het hoofd 
en zij de nek.” Bovendien was 
ze een soort van moeder voor 
alle jonge medewerkers. ”Ik heb 
heel wat jonge vaders bemoe-
digend toegesproken en hoor-

de natuurlijk vertrouwelijke in-
formatie die niet voor iedereen 
bestemd was,” aldus Anny. 

‘MAINFRAMES’ IN DE  
WOONKAMER
Ton begon met OVSoftware 
vanuit zijn woonhuis in Lon-
neker. Anny vertelt hierover: “In 
de beginjaren stonden de com-
puters, immens grote kasten 
destijds nog, zelfs bij ons in de 
woonkamer. We schoven ge-
woon de bank iets aan de kant.“ 
Dat was normaal, dat hoorde 
er gewoon bij.” Ton vult aan: 
”Ik hoorde nooit een wanklank 
van het thuisfront, ze was en is 
mijn steun en toeverlaat. Zon-
der haar was het allemaal nooit 
gelukt.” 

WINTERSPORT UITGEVONDEN
De vele verhalen geven aan dat 
de familie Oude Velthuis eigen-
lijk altijd aan het werk was. Om 

niet te werken moesten ze op vakantie gaan, want anders 
ging het werk gewoon door. Ton licht toe: “Zo gingen we in 
de jaren 70 op vakantie naar Frankrijk waar we ‘de winter-
sport’ ontdekten. Frankrijk was onze favoriete bestemming. 
Daar hebben ze mooie lange liften zodat je goed kon na-
denken over strategische zaken. Vakantie was voor ons let-
terlijk afstand nemen van de dagelijkse dingen, aldus Ton. 
”Als we dan terugkwamen met allemaal nieuwe ideeën, die 
dan natuurlijk ook direct doorgevoerd moesten worden, 
dan reageerden de medewerkers meestal wel, zo van: Oh 
ja, ze zijn op vakantie geweest.”

PROGRAMMEREN IN DE BADKAMER
In 1987 kocht Ton het naastliggende woonhuis, genaamd 
‘het Spolmink’ erbij omdat de ruimte in hun eigen huis te 
klein werd. Ton kreeg naamsbekendheid in het “circuit” 
en het aantal klanten en opdrachten nam toe. De eer-
ste medewerkers werden aangenomen, programmeurs.  
Anny: “Een geheel nieuw beroep destijds, niemand wist ei-
genlijk wat dat was en wat je dan deed.” De OVSoftware-
familie groeide verder. “Op een gegeven moment zaten ze 
zelfs met hun bureau in de badkamer, nog net niet op het 
toilet…”. 

HARD WERKEN MAAR OOK TIJD VOOR ONTSPANNING
“Er werd hard gewerkt maar ook de huiselijke sfeer en ont-
spanning naast het werk hebben we altijd erg belangrijk 
gevonden bij OVSoftware. De jaarlijkse barbecue, het dagje 
skiën in Winterberg zijn bedrijfstradities die uit deze begin-
jaren zijn voortgekomen. Ook klanten kwamen ‘thuis’ bij 
OVSoftware en aten dan een bord zelfgemaakte soep van 
Anny in de tuin. Een leuke tijd.” 

AANPAKKERS VAN DE UT 
De programmeurs haalde Ton rechtstreeks uit de college-
banken: “Ik had een groot netwerk en goede contacten op 
de UT. Jonge mensen, daar kon ik goed mee werken, ik 
zocht aanpakkers die gemotiveerd waren en verstand had-
den van techniek.” 

NIET DE GROOTSTE MAAR WEL DE BESTE
Met succesvolle automatiseringsprojecten bleef OVSoft-
ware verder doorgroeien. Met meer dan 25 medewerkers 
was ook het ‘Spolmink’ te klein. In 1994 is Ton opnieuw 
op zoek gaan naar een nieuw kantoorpand. Dat werd het 
huidige kantoorpand aan de Burgermeester Wallerstraat in 
Oldenzaal. “Ik noemde het project Doornroosje*”, gezien 
de overwoekerde staat van het beoogde nieuwe kantoor.

LIEVER DE BESTE DAN DE GROOTSTE
Ton was inmiddels steeds meer manager geworden en 
tot zijn spijt steeds minder programmeur. Eigenlijk wilde 
hij helemaal niet zo groeien omdat zijn hart bij de tech-
niek ligt. Zijn motto was: “Ik hoef niet de grootste te zijn, 

ik ben liever de beste.” Doordat het bedrijf groeide kreeg 
Ton steeds meer activiteiten erbij, die eigenlijk niets met 
techniek te maken hadden, zoals personeelszaken en mar-
keting. Er is toen een radiospotje van OVSoftware gemaakt 
dat te beluisteren was op de regionale radio.

TROTS OP 
Het eerste waar Ton Oude Velthuis aan denkt bij trots: hij 
wijst meteen naar zijn vrouw. “Zij! Ook ben ik natuurlijk 
trots op mijn dochters, die allebei gestudeerd hebben en 
eigen keuzes hebben gemaakt. We hebben ze eigenlijk al-
tijd heel vrij gelaten om hun eigen keuzes te maken. Het 
was nooit de bedoeling dat ze in het bedrijf zouden gaan, 
maar dat is nu eenmaal door omstandigheden zo gelopen. 
Ook ben ik trots op mijn kleinkinderen, ze zijn pienter, lek-
ker eerlijk en ondeugend.”

NEVER ENDING STORY
Volgens Ton en Anny Oude Velthuis bestaat OVSoftware 
over 5 of 10 jaar nog steeds; “Het is een never ending sto-
ry”. “We bemoeien ons nu helemaal niet meer met de be-
drijfsvoering en hebben het er eigenlijk ook niet over als 
we met de familie bij elkaar zijn. Dan hebben we genoeg 
andere gespreksonderwerpen,” aldus Anny Oude Velthuis. 

*Lees meer in het artikel ̒Project Doornroosje’ op pagina 44
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GESCHIEDENIS  
VAN HET INTERNET 
IN DE JAREN 70

Met de lancering van Spoetnik I 
werd het voor de Verenigde Staten 
van Amerika plots duidelijk dat zij 
niet zo almachtig en onkwetsbaar 
waren als ze in de periode volgend 
op de Tweede Wereldoorlog wel 
dachten. Als onmiddellijke reactie 
op de lancering werd binnen het 
Amerikaanse ministerie van defen-
sie het Advanced Research Pro-
jects Agency (ARPA) opgericht. 
ARPA moest instaan voor het ont-
wikkelen van technologie die de 
Amerikaanse defensie in staat zou 
stellen om niet verrast te worden 
door de technologisch geavan-
ceerde vijand.
Eén van de projecten waaraan 
de ARPA-denktank werkte was 
het ontwikkelen van een efficiënte 
manier voor universitaire instellin-
gen die voor ARPA aan het werk 
waren elkaars verschillende com-
putersystemen te laten gebruiken. 
Het systeem zou moeten bestaan 
uit een computernetwerk dat be-
trouwbaar en efficiënt zou zijn. Om 
aan deze beide eisen te voldoen 
werd ervoor gekozen de gegevens 
op te splitsen in kleine pakketjes 
en deze pakketten individueel via 
de beste route naar de eindbe-
stemming te sturen. Op de eind-
bestemming kunnen de verschil-
lende pakketten dan weer worden 
samengesteld tot het oorspron-
kelijke bericht. Dit concept maakt 
het systeem minder gevoelig voor 
onderbrekingen in het netwerk.

1962: In augustus van dat jaar 
schreef J.C.R. Licklider van de 
R&D-bedrijf Bolt, Beranek and 
Newman (BBN) een aantal memo-
randa over ideeën voor een com-
puternetwerk dat bedoeld was 
om aangesloten computers van 

verschillend fabricaat met elkaar 
te laten communiceren (“Galactic 
Network Concept”). Veel van de 
ideeën van Licklider zijn terug te 
vinden in het huidige internet.

1968: ARPA keurde een plan goed 
dat was voorgesteld door de denk-
groep van wetenschappers van 
verschillende universiteiten en re-
searchorganisaties. ARPA opende 
een openbare aanbesteding voor 
de uitvoering van het plan.
17 april 1969: Het project werd 
gegund aan Bolt, Beranek and 
Newman. 12 september 1969: 
Een team van de Universiteit van 
Californië te Los Angeles (UCLA) 
verbond de eerste twee machines 
(een op UCLA en een op de Stan-
ford-universiteit in Palo Alto) met 
ARPAnet. 29 oktober 1969: De 
eerste boodschap werd verstuurd 
tussen de twee knooppunten. De-
cember 1969: Met de toevoeging 
van Santa Barbara en Utah waren 
er vier hostcomputers op het AR-
PANET aangesloten.

1970-1979
1971: Eerste e-mail. Tegen het eind 
van dit jaar waren 23 hosts met 
het ARPANET verbonden. Ray 
Tomlinson van BBN ontwikkelde 
software die ARPANET-gebruikers 
in staat stelde onderling berichten 
uit te wisselen. Daarbij zond hij de 
eerste e-mail over een computer-
netwerk. Hij koos het @-teken om 
individuele gebruikers te adresse-
ren die aangesloten waren op een 
bepaalde ARPANET-host.
1972: De Internet Working Group 
(IWG) werd opgericht en het AR-
PANET werd opengesteld voor 
niet-universiteiten en overheidsin-
stellingen.
1974: Door ARPA en Stanford werd 
een standaard protocol uitgewerkt 
om verschillende netwerken via 
het ARPANET te laten communi-
ceren, het Transmission Control 

1974
Xerox Palo Alto Research 
Center ontwierp de Alto 
 —de eerste werkplek met 
een ingebouwde muis voor 
input. De Alto kon meerdere 
bestanden tegelijk opslaan, 
werkte met menu's en 
pictogrammen, en kon 
gekoppeld worden aan een 
lokaal netwerk.

1975
In 1975 vormen Gates en 
Allen een partnerschap 
genaamd Microsoft.

1976
Steve Jobs en Steve 
Wozniak richten Apple 
Computer Inc. op.

1977
De Commodore PET (Per-
sonal Electronic Transactor 
kwam volledig gemon-
teerd en was eenvoudig 
te bedienen met 4 of 8 
kilobyte geheugen, twee in-
gebouwde cassette drives, 
en een membraan “chiclet      
toetsenbord.

1977
De Apple II werd meteen 
een succes bij de release in 
1977. Wanneer aangesloten 
op een kleuren TV, produ-
ceerde de Apple II briljante 
kleurenafbeeldingen.

1979
Atari brengt twee 
microcomputers met 
game-mogelijkheden: 
Model 400 en Model 800. 
Beide werden ze welliswaar 
goed verkocht, maar ze 
bleken zowel technische 
als marketing problemen 
te hebben. Bovendien 
kampten ze met zware 
concurrentie van de Apple 
II, Commodore PET en 
TRS-80 computers.

Star Wars, now known as Star Wars Episode IV: A New Hope, is an American space opera film, written and directed by George Lucas. (Wikipedia). / Release date: May 25, 1977 (initial 
release). / Director: George Lucas / DVD release date: September 21, 2004 / Running time: 125 minutes / Budget: US$ 13 million

Protocol/Internet Protocol (TCP/
IP). TCP/IP werd vanaf de start 
opgevat als een open standaard 
die alle vormen van communica-
tie tussen alle soorten netwerken 
moest mogelijk maken. TCP/IP 
kan worden gezien als dé grote 
stap voorwaarts naar het internet 
zoals het nu bestaat. In de periode 
tussen 1974 en 1984 ontstonden 
er verschillende computernetwer-
ken (MFEnet, SPAN, Usenet, Bit-
net, CSNet, Eunet, EARN...) die 
één voor één ook aan ARPANET 
werden gekoppeld.
1978 eerste SPAM bericht. Op 3 
mei 1978 ontvingen 400 personen 
een advertentiebericht in hun mail-
box. De eerste e-mailspam was 
een feit. De afzender, Gary Thuerk, 
werd makkelijk opgespoord, en 
kreeg problemen met het Ministe-
rie van Defensie (DoD).
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DE EERSTE 
PERSONAL
COMPUTER

IN NEDERLAND

 NA EEN VLIEGENDE START 
IN DE VERENIGDE STATEN 
INTRODUCEERDE IBM 
IN 1983 ZIJN PC IN NE-
DERLAND. EEN SPECIAAL 
PROJECTTEAM BEREIDDE 
DE LANCERING VOOR. 

EÉN VAN HEN WAS TECH-
NICUS JAN TERPSTRA, 
DIE NOG STEEDS BIJ IBM 
WERKT EN NOG NIETS VAN 
ZIJN LIEFDE VOOR DE EER-
STE PC HEEFT VERLOREN.

‘Op een zaterdag, begin 1983, 
kwam er in het grootste geheim 
een vrachtwagen met twintig 
dozen voorrijden: de twintig 
eerste IBM-PC’s in Nederland. 
Die waren 110 volt [ze kwa-
men uit Amerika]. Eéntje stak 
de stekker direct in het stop-
contact en toen hadden we 
er nog negentien.’ Tien waren 
bestemd voor het cursuslokaal, 
dus er bleven er maar negen 
over om te verdelen. 

Met het argument, dat hij straks 
de computerdealers moest uit-
leggen hoe een pc in elkaar zat, 
mocht hij er van zijn baas eentje 
mee naar huis nemen.’ Met ge-
paste trots zegt hij twintig jaar 
later: ‘Ik was één van de eerste 
pc-bezitters van Nederland.’

LAST VAN “TECHNOLOGY 
RELATED ANXIETY” 
Terpstra had als hobbyist al er-
varing met computerbouwpak-
ketten, maar deze pc was toch 
wel van een andere orde. Niet 
alleen voor hemzelf, maar ook 
voor zijn omgeving: ‘Ik kreeg 
het halve dorp over de vloer, 
om naar die computer te kijken. 
Ze vonden hem prachtig, maar 
ze durfden niet op een knop te 
drukken, want ze waren ervan 
overtuigd dat ze dan wel alles 
kwijt zouden zijn.’ Die angst 
voor de pc was in het begin een 

groot probleem. ‘De mensen 
hadden vreselijk last van TRA: 
technology related anxiety. Als 
er iets misging dachten ze: “dat 
apparaat straft mij”.’ Met cur-
sussen en handleidingen pro-
beerde IBM die angst weg te 
nemen. Maar ook voor de profs 
was het niet makkelijk om met 
de pc te leren werken. 

Terpstra herinnert zich een van 
de managers van IBM. ‘Naast 
de pc had hij een papagaai in 
een kooi staan, thuis. Aan het 

vloeken van de papegaai kon je 
horen hoe goed hij met zijn pc 
om kon gaan.’

FLIKKEREND SCHERM 
MET KLEINE LETTERTJES
Voor wie voorheen alleen de 
typemachine gewend was, 
was het ook een hele stap. 
De pc van toen was bepaald 
niet zo gebruiksvriendelijk als 
die van nu. Geen muis, geen 
icoontjes, alleen een fl ikkerend 
scherm met kleine lettertjes en 
een heleboel codes die je uit 

je hoofd moest leren. Terpstra 
voegt daar nog het taalpro-
bleem aan toe: ‘Alles was in 
het Engels. Je moest dus én 
leren met zo’n technisch ding 
om te gaan én dan moest het 
ook nog in een vreemde taal. 
Dat was een grote drempel. 
Bovendien waren er nog geen 
Nederlandse toetsenborden. 
Het kostte dagen om dat ding 
onder de knie te krijgen.’

NIEUWE PC ALLEEN TE 
KOOP BIJ STRENG GESE-
LECTEERDE DEALERS 
Terpstra gaf cursussen aan 
door IBM streng geselecteerde 
dealers, die het ‘voorrecht’ 
hadden de nieuwe pc te ver-
kopen. Het eerste jaar werden 
er 250 verkocht, het tweede 
jaar 1250 en daarna waren ze 
niet meer aan te slepen. Maar 
met het succes van de IBM-PC 
kwam ook de concurrentie op 
gang. In de loop van de jaren 
tachtig kwamen talloze ‘klo-
nen’ op de markt, vergelijkbare 
computers die een stuk goed-
koper waren dan de pc’s van 
IBM. Die kostten in de eerste 
jaren minimaal 10.000 gulden, 
maar even snel als ze tech-
nisch verbeterden daalde ook 
de prijs. 

TECHNOLOGISCHE EN 
MAATSCHAPPELIJKE 
REVOLUTIE EIND JAREN 
TACHTIG
Eind jaren tachtig was er geen 
secretaresse of boekhouder 
zonder pc meer te vinden. 
Terpstra: ‘In die eerste vijf jaar 
is er een technologische en 
maatschappelijke revolutie ge-
weest. Ik vind het fascinerend 
hoe een relatief klein gegeven 
in de technologie zo’n enorm 
effect kan hebben. Want zon-
der de pc hadden we geen 
internet, geen e-mail, geen mo-
biele telefoons…’

Bron: Andere tijden (De PC Revolutie)
Http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afl everingen/2002-2003/De-PC-revolutie.html

Zijn kennismaking met OVSoftware 
was na een bedrijfsrondleiding met 10 
andere studenten op het kantoor des-
tijds nog in Gronau. Hij werd aangeno-
men als programmeur en werkte aan 
IT projecten met Uniface bij Philips.

NEDERLANDSE BRUILOFT
In de loop van de jaren is veel veran-
derd en ik heb veel van de groei van 
OVSoftware meegemaakt. Van pro-
grammeur naar directeur, dat is eigen-
lijk langzaam zo gegroeid. Na 9 jaar 
heeft Henrik de leiding overgenomen. 
Het aantal klanten groeide en er kwa-
men steeds meer Duitse en Neder-
landse collega’s bij. De samenwerking 
verliep prima ondanks de cultuurver-
schillen. Henrik vertelt over de bruiloft 
van een Nederlandse collega waarbij 
hij ervaart dat er wel degelijk verschil-
len zijn tussen een Nederlandse en 
een Duitse bruiloft: “Een Duitse bruiloft 

komt net op gang rond middernacht 
en bij de Hollanders krijg je om 12 uur 
koffi  e en cake… bij ons wordt alleen ’s 
middags koffi  e gedronken,” aldus een 
lachende Henrik. Ook het belletje op 
kantoor in Oldenzaal, waarmee gerin-
keld wordt als de pauze begint, vindt 
Henrik typisch OVSoftware Nederland. 

GECONTROLEERD GROEIEN
De eerste vier jaren op het kantoor 
in Gronau werd geprogrammeerd in 
Uniface. De Duitse vestiging groeide 
gestaag. “Ons motto is nog steeds, ge-
controleerd groeien om een constan-
te kwaliteit te leveren.” OVSoftware is 
een solide bedrijf met een goede re-
putatie en een mooi klantenbestand. 
We hebben lange termijn relaties met 
onze klanten opgebouwd, hetgeen 
zeker belangrijk is in deze tijd, waarin 
het moeilijk is om gekwalifi ceerd per-
soneel te vinden.

GOED GEKWALIFICEERD 
PERSONEEL VINDEN DOOR 
SAMEN TE WERKEN
De contacten met universiteiten en 
hogescholen hier in de regio en ook 
een samenwerkingsverband met an-
dere regionale bedrijven helpen ons 
bij het vinden van gekwalifi ceerd 
personeel tijdens de krapte op de 
arbeidsmarkt. 

TOEKOMST VOL VERTROUWEN
De regionale focus op Münsterland, 
gecontroleerde groei en steeds nieu-
we uitdagingen zijn voor Henrik be-
langrijk om het bedrijf op te bouwen. 
Met de huidige club mensen lukt dat 
en zien we de toekomst vol vertrou-
wen tegemoet. “Ik vind authenticiteit 
belangrijk, dichtbij jezelf blijven en 
geloven in wat je doet. Altijd proberen 
om het beste uit jezelf te halen,” aldus 
de sympathieke Duitse directeur.

Dichtbij jezelf 
blijven & geloven 
in wat je doet

Henrik Dahl is directeur van de OVSoftware GmbH sinds 2006. Hij begon in 1997 bij 
OVSoftware als software ontwikkelaar. We spraken hem op kantoor in Münster.
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INSCHRIJVEN VOOR GEBRUIK VAN 
COMPUTER
We spraken met Hans Beuze, sportie-
ve IT consultant en inmiddels 22 jaar 
werkzaam bij OVSoftware. We blikken 
terug op zijn jeugd, hij vertelt dat hij 
vroeger al veel aan het voetballen was 
en altijd buiten. Zijn eerste aanraking 
met computers was tijdens zijn mid-
delbare school periode. In de kelder 
van de middelbare school stond één 
computer, waar je na inschrijving om 
en om gebruik van kon maken. 
Zijn eerste bijbaan was krantenbezor-
ger. Hans is een echt ochtendmens 
daarom was hij fi t genoeg om ‘s mor-
gens de kranten weg te brengen. Tij-
dens zijn gezellige studententijd in 
Enschede verdiende hij zijn geld in de 
autowasserette. 

OVSOFTWARE IS MET ELKAAR EN 
VOOR ELKAAR
Hans is direct door Ton Oude Velthuis 
(oprichter van OVSoftware, red.) van 
school geplukt en heeft daar tot op de 
dag van vandaag nog geen spijt van. 

Hij vindt zijn baan nog altijd een uit-
daging. Hans ligt toe: “Kennis neem je 
mee en je moet ook mee blijven gaan.” 
Hij geeft aan dat OVSoftware een sterk 
familiegevoel heeft, met zorg voor het 
personeel. “We zijn er met elkaar en 
voor elkaar. We lossen samen proble-
men op met mensen die weten wat ze 
doen.”

TROTS OP MEER DAN 20 JAAR 
MET PLEZIER NAAR HET WERK
Hans is trots wanneer projecten goed 
gaan. Wanneer hij vervolgopdrachten 
krijgt bij een klant of wanneer een ap-
plicatie daadwerkelijk in gebruik wordt 
genomen, geeft hem dat een kick. 
Ook is hij trots op het feit dat hij al 
meer dan 20 jaar met plezier naar zijn 
werk gaat. Privé is hij trots wanneer 
het voetbalteam van zijn zoon goed 
presteert. “Ik geef leiding aan het team 
en soms doen ze wat je hebt gezegd, 
maar soms ook totaal niet.” Met de 
toekomst is hij eigenlijk niet zo bezig. 
“Meestal komt het vanzelf op je pad. 
Ik sta voor vele dingen open.” Daarbij 

vindt hij inspiratie bij Gert Jan Verbeek, 
(trainer AZ) die hij heeft ontmoet bij 
zijn voetbalclub. Een man, een man, 
een woord, een woord, dat is klasse! 

Al 28
jaar 
goed
tevreden
Frank te Kloeze is met zijn 28 jaar ervaring bij 
OVSoftware met recht een echte OVSoftware-man te 
noemen. Hij begon zijn loopbaan in de jaren 80 en nu 
is hij senior consultant ECM van Docdynamic, dochter 
van OVSoftware.

KENNIS VAN P4000 
Via het stagebureau van de Hoge-
school kwam Frank te Kloeze bij Phi-
lips Datasystems terecht, waar hij is 
begonnen op Philips computers met 
het besturingssysteem P4000. Kort 
daarna in 1984 begon hij zijn loopbaan 
bij OVSoftware.

JOOP’S BROODJES OP VRIJDAG
In 1984 waren we met z’n drieën en 
we hadden geen kantoorpand. We 
zaten gedetacheerd bij opdrachtge-
vers en hadden elke week op vrijdag 
overleg bij Joop’s Broodjes aan de 
Deurningerstraat in Enschede. Het 
bedrijf groeide en er werden steeds 
vaker studenten van de Hogeschool 
Enschede aangenomen. 

OVSOFTWARE FAMILIE
Het unieke aan de beginperiode bij 
OVSoftware was dat klanten in de 
achtertuin aanschoven bij de lunch, 
met de door Anny Oude Velthuis ge-
maakte soep. We zaten met een hecht 
team van acht man, te bouwen aan 
het bedrijf en het werkte als een ge-
oliede machine. We voelden ons een 
OVSoftware-familie: we zagen elkaar 
elke dag, iedereen kwam bij elkaar over 

de vloer en je vierde ook de verjaarda-
gen samen. Deze periode was één van 
de mooiste uit mijn carrière. De groei 
die OVSoftware doormaakte heeft het 
bedrijf veranderd. In 2000 werd afde-
ling marketing en sales opgezet en dat 
was voor ons als programmeurs even 
wennen. Ook voor d e betreff ende 
verkoper was het bij OVSoftware in de 
beginperiode zeker niet gemakkelijk, 
blikt Frank te Kloeze terug.

HARD WERKEN VOOR DE KOST
Klanten kennen OVSoftware als een 
club die open en eerlijk is en hard 
werkt voor haar klanten. Ze weten dat 
wij liever gaan voor samenwerking op 
de lange termijn dan voor het snelle 
geld. Het OVSoftware-gevoel bete-
kent voor Frank te Kloeze de open in-
formele sfeer en de laagdrempeligheid 
naar de directie, die altijd bereid is naar 
ideeën luisteren. 

SPORTIEVE CARRIÈRE
Op zijn zesde jaar is Frank gaan voet-
ballen en hij doet dat tot op de dag 
van vandaag nog steeds elk weekend, 
bij DZC’68. Sinds kort sport hij ook 
elke week met zijn dochter, badmin-
ton. “Sport is erg belangrijk voor mij 

als uitlaatklep. Het maakt me daarbij 
niet veel uit welke sport ik beoefen, als 
het maar met een bal is en in team-
verband”.

ALTIJD ZOEKEN NAAR NIEUWE 
UITDAGINGEN
“Ik krijg af en toe de vraag hoe ik het 
al 28 jaar volhoud bij dezelfde werk-
gever, maar dan antwoord ik altijd dat 
ik veel afwisseling ervaar door steeds 
wisselende projecten en verschillende 
opdrachtgevers. Natuurlijk vraag me 
elk jaar af of ik nog wel op de juiste 
plek zit. Ik vind eigenlijk dat iedereen 
dat zou moeten doen, want anders 
roest je vast. De werkgever behoort 
die wensen van medewerkers op te 
merken, te kanaliseren en diegene een 
nieuwe uitdaging te bieden zodat ze 
gemotiveerd blijven, hetgeen bij mij 
dus al 28 jaar is gelukt,” aldus een te-
vreden Frank te Kloeze.

Direct van school
geplukt

Hans Beuze, IT Consultant en werkzaam sinds 1990 heeft 
nog geen spijt van zijn keuze voor OVSoftware.

van OVSoftware.
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ALF / Amerikaanse televisiekomedieserie die liep van 1986 tot 1990. De serie draait om Alf, een buitenaards wezen dat is gevlucht van zijn thuisplaneet Melmak omdat deze op het punt 
van ontploffen stond. Hij volgt met zijn ruimteschip het radiosignaal van een amateurradiozender en belandt zo op aarde. Daar stort zijn schip neer in de garage van de familie Tanner

aan de 
basis van 
digitalisering 

WE STAAN ALLEMAAL IN HET GBA
Het GBA staat voor Gemeentelijke 
Basis Administratie en hierin staan de 
persoonsgegevens van Nederlandse 
inwoners. Het GBA wordt door iedere 
gemeente in Nederland gebruikt en 
Aart Schuitert heeft aan de start ge-
staan en meegewerkt aan de ontwik-
keling ervan. Het live gaan van het GBA 
was midden jaren negentig. Een groot 
succes, waarna steeds meer gemeen-
ten volgden en de ontwikkelingen in 
een snel tempo werden doorgevoerd. 
Bijna twintig jaar later, vele ICT projec-
ten en technologische ontwikkelingen 
verder, werkt hij nog steeds graag voor 
de overheid aan vernieuwende pro-
jecten. Zoals hij zelf zegt: “Ik vind het 
zeer positief dat ik ook in Den Haag 
nuchtere mensen tegenkom met een 
realistische insteek.”

VAN STOPTREIN NAAR SPRINTER
Aart Schuitert is een serieuze man, ge-
boren en getogen in Rijssen. Hij door-
liep keurig het VWO en daarna de HTS. 
Iedere dag met het openbaar vervoer 
van Rijssen naar Enschede (“Met de 

stoptrein, die tegenwoordig een po-
sitievere naam heeft, maar wel het-
zelfde eff ect: de sprinter”). Aart vertelt: 
“Ik wilde graag programmeren, maar 
moest helaas eerst in militaire dienst. 
Toen ik bij OVSoftware kwam werd ik 
meteen in het diepe gegooid en direct 
gedetacheerd bij een opdrachtgever. 
Ik heb in die tijd veel geleerd van col-
lega Frank te Kloeze. Na de start als 
software engineer heb ik verschillende 
rollen bij verschillende ICT-projecten 
gehad.” 

NUCHTER EN REALISTISCHE 
MENTALITEIT
Nu werk ik hier alweer 15 jaar, de ene 
keer in de projectleiding en de andere 
keer als systeemanalist. Het werken 
bij OVSoftware bevalt me omdat het 
een gemoedelijk bedrijf is, waar aan 
de lange termijn continuïteit wordt 
gedacht. Er is een nuchtere en realis-
tische mentaliteit. We werken door-
dacht en doelgericht. Ondanks dat de 
organisatie groter en losser is gewor-
den bevalt het me na 15 jaar nog altijd 
prima. 

KWALITEIT EN AMBITIE IN DE IT 
GERICHT OP PROCESVERBETERING 
Ik streef naar verbeteringen op het ge-
bied van productiviteit en kwaliteit in 
het gehele IT-proces. Een procesver-
betering is bijvoorbeeld mogelijk als 
technische specifi caties automatisch 
in een werkend systeem omgezet 
kunnen worden. 

Ook in de toekomst zie in nog veel 
mogelijkheden op het gebied van 
ICT-projecten bij de overheid waar ik 
graag een toegevoegde waarde zou 
willen bieden, aldus Aart Schuitert, die 
graag nog een eens landelijk politicus 
zou willen leren kennen om te weten 
hoe het politieke “spel” in Nederland, 
Europa en de wereld in de praktijk tot 
stand komt.

Hij stond als programmeur aan de basis 
van de digitalisering van alle gemeenten in 
Nederland. Wanneer u uw paspoort 
wilt verlengen, een geboorte gaat melden 
of iets anders wilt regelen op het gemeen-
tehuis dan zoeken ze uw gegevens op in 
het GBA. 



30  31

TENNIS FOR TWO
Het is het nauwelijks voor te stellen dat de 
eerste simpele spellen een revolutionaire 
ontwikkeling zouden ontketenen. Het eer-
ste spel ‘Tennis for Two’ is in 1958 uitge-
vonden in een laboratorium die de spel-
mogelijkheid bood op open dagen van 
een kerncentrale. Evenals ‘Space War’ 
uit 1962 waren deze spellen gekoppeld 
aan dure universiteitscomputers met een 
enorme omvang.

ODYSSEY
De eerste game die voor een breed con-
sumentenpubliek beschikbaar kwam, was 
Magnavox Odyssey in 1972. Dit spel was 
eigenlijk een videogame en geen compu-
tergame, want er zat in de Odyssey geen 
enkele chip. Het hoofdbestanddeel werd 
gevormd door veertig transistors die er-
voor zorgden dat op het televisiescherm 
punten en streepjes te zien waren, bijvoor-
beeld in de vorm van een bal en twee rac-

kets. In de standaardversie waren twaalf 
verschillende spellen te spelen, zoals 
hockey, voetbal en roulette. En omdat de 
Odyssey zelf geen kleuren kon genereren, 
moest voor elk spel een apart transparant 
kleurenfolie op het televisiescherm wor-
den bevestigd. Zo ontstond bijvoorbeeld 
een tennisveld of een roulettetafel.

PONG
In dezelfde tijd werd Pong ontwikkeld. Dat 
was een tennisspel met een verbluffend 
eenvoudige instructie: ‘Avoid missing ball 
for high score’. Pong is als automatenver-
sie het grootste succes in de speelauto-
matenindustrie, waar eerst alleen mecha-
nische spellen en fl ipperkasten te vinden 
waren. 

Snel daarna begon de producent Atari 
met een thuisversie van Pong. Het proto-
type zat nog vol met honderden draden. 
Het plan was om alle elektronische com-

ponenten van de automatenversie onder 
te brengen in één chip. Deze chip werd 
de meest geavanceerde die tot dan toe 
in een consumentenartikel was gebruikt. 
Pong bleek dé hit tijdens de kerstverkoop 
van 1975. Op diverse plaatsen moesten 
mensen een paar uur in de rij staan, niet 
om Pong direct te kunnen kopen, maar 
om een bestelling te mogen plaatsen.

COMMODORE 64
De Commodore 64 werd één van de 
meest verkochte computers van de jaren 
80 van de vorige eeuw; van de 20 miljoen 
die er verkocht zijn werd het grootste deel 
voor spelletjes gebruikt. In 1985 kwam de 
Nintendo console op de markt met het nog 
steeds bekende spel ‘Super Mario Bros’. 
In 1989 werden twee handhelds (kleine 
gamecomputers om in de hand te spelen) 
uitgebracht, de succesvolle Gameboy en 
de grotere Atari Lynx. De Lynx beschikte 
als enige over een kleurenscherm. In 1990 
kwam de 16-bit Super Nintendo met nog 
mooiere spelletjes. In 1995 bracht Sony 
de 32-bit Playstation uit, inmiddels opge-
volgd door Playstation 2 en de Playstation 
Portable.

MOGELIJKHEDEN
Door het realisme in vormgeving geven 
de spellen meer en meer de spelers het 
idee echt iets mee te maken. Dit gege-
ven wordt inmiddels ook buiten de amu-
sementsindustrie herkend en benut. Zo 
worden patiënten met een ernstige fobie, 
zoals hoogtevrees, met virtuele beelden 
van hun angstbeelden genezen.

Computergame ‘Pong’ op een Odyssey gameconsole

OPKOMST
SPELCOMPUTERS

Hij woont nu in Overdinkel met zijn 
vrouw en twee kinderen. Na zijn oplei-
ding HIO werkte hij bij Philips en is hij 
ook 11 jaar werkzaam geweest als pro-
grammeur bij OVSoftware. Momenteel 
is hij hoofd Informatisering & Kwaliteit 
bij de Geas Energiewacht, ook al ruim 
40 jaar een begrip in Oost Nederland 
met 125.000 abonnees, waar service 
hoog in het vaandel staat. Sinds 5 jaar 
maakt Geas gebruik van het document 
management systeem d.3 geïmple-
menteerd door Docdynamic (dochter 
van OVSoftware); Hij kent nog steeds 
mensen uit de tijd dat hij zelf werk-
zaam was bij OVSoftware. We spraken 
met John Huitink op zijn kantoor, waar 
hij vertelt over het heden en verleden 
met OVSoftware. 

TERUG NAAR TWENTE
In 1985 kwam John Huitink voor het 
eerst in contact met OVSoftware, toen 
nog gevestigd in Lonneker. “Ik werkte 
in Apeldoorn en was op zoek naar een 
baan in de buurt van Enschede. Via 
een advertentie kwam ik bij OVSoft-
ware terecht. Er was geen sollicitatie-
brief nodig want IT mensen waren erg 
schaars. Op een zaterdagmiddag ben 
ik na een kort gesprek met Ton Oude 
Velthuis aangenomen. Vanwege mijn 
voorliefde voor Twente heb ik geko-
zen voor OVSoftware. In mijn uitleen-
periode aan het Gemeenschappelijk 
Administratie Kantoor, waar ik 40 uur 
gebivakkeerd zat, ben ik uiteindelijk 
blijven hangen. OVSoftware is groot 
geworden door het automatiseren 

van de bedrijfsprocessen van Twentse 
MKB bedrijven, zoals Spinnerij Neder-
land, Onderlinge Hulp, Twente Verze-
keringen, daar stonden destijds voor-
namelijk Philips P4000 systemen. Daar 
kwam zijn kennis vanuit zijn tijd met 
Philips goed te pas. John beschrijft 
OVSoftware als een familiair bedrijf, 
“hard werken en niet zeuren.” 

VAN MEDEWERKER NAAR KLANT
Nu bij Geas ben ik verantwoordelijk 
voor de aansturing van automatisering 
en bedrijfsprocessen, zo ben ik be-
trokken bij elk project dat iets met IT 
te maken heeft. Ik vind het leuk aan de 
ene kant manager te zijn en aan de an-
dere kant ook ‘hands on’ bezig te zijn. 
De totale life-cycle van het product 
meekrijgen, dat is het leukste.” 
John is trots op wat hij met Geas de 
afgelopen tien jaar heeft bereikt: “In 
de jaren negentig stond de automa-
tisering binnen Geas nog in de kin-
derschoenen. De monteurs werkten 
nog met handbonnen en facturen 
werden op een typemachine getikt. 
Op dit moment zijn bijna alle bedrijfs-
processen volledig geautomatiseerd. 
Met 110 monteurs verrichten wij meer 
dan 100.000 werkzaamheden per jaar. 
Vanaf het aanmaken van een service-
order tot en met het facturen gebeurt 
nu volledig automatisch met behulp 
van d.3. Voor Geas is IT de ruggen-
graat van de organisatie. Zonder IT 
was Geas niet in staat geweest om uit 
te groeien tot één van de grootste ser-
vice organisaties in Nederland.” 

IT OP BELANGRIJKE POSITIE
In de toekomst wil John, Geas op een 
hoger niveau tillen door IT nog cen-
traler te positioneren. John verwacht 
dat OVSoftware op dezelfde voet door 
zal gaan in het bieden van kwaliteit en 
kennis: “Het is belangrijk is om binding 
te blijven behouden, de klant kennen, 
de communicatie lijnen kort te hou-
den en afspraken na te komen. De prijs 
is belangrijk, maar commitment is veel 
belangrijker. Daarnaast vind ik het ook 
belangrijk dat je iedere dag met plezier 
naar je werk toegaat.”

van medewerker 
naar klant

Een vaste deelnemer op de Cebit tour en een trouwe klant van 
OVSoftware. Hij is een geboren en getogen Oldenzaler, John Huitink.

Spacewar! is een van de eerste digitale computergames

Zorgeloos wonen met Geas Engergie 
volgens John Huitink
Geas Energiewacht is al ruim 40 jaar een begrip in 
Oost-Nederland, met 125.000 vaste abonnees. 
Belangrijk vinden wij dat onze abonnees tevreden zijn met 
onze service. Daarom zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar. Dagelijks zijn 120 ervaren servicemede-
werkers in de regio op pad voor onderhoud en storingen. 
Naast ons hoofdkantoor in Enschede, beschikken wij in 
ons verzorgingsgebied over 6 uitval locaties voor onze 
servicemedewerkers. Zo kan de servicemedewerker snel 
bij u zijn en wordt het probleem direct vakkundig opgelost. 
Een storing wordt op deze manier gemiddeld binnen 4 
uur verholpen. Kortom, zorgeloos wonen. Dat is waar wij 
voor staan.

naar klant
OVSoftware. Hij is een geboren en getogen Oldenzaler, John Huitink.
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Het gezicht van 
OVSoftware & 
Docdynamic
Sinds 2000 wordt de salesafdeling van OVSoftware ge-
rund door Albert Leppink. Het gezicht van OVSoftware 
voor vele relaties in Oost Nederland. In zijn vrije tijd slaat 
hij graag een balletje op de tennisbaan en hij houdt van 
hardlopen. Bovendien is hij fanatiek voetbaltrainer van de 
F-jes bij SC Neede, waar ook zijn twee zonen voetballen. 

kansen gegeven en daar ben ik hen heel dankbaar voor”, 
aldus Albert terugblikkend op zijn eerste werkgever.

MARKETING EN SALES OPBOUWEN
Bij OVSoftware begon Albert in 2000, er lag een grote uit-
daging voor hem omdat er nog geen concrete sales en 
marketing plannen lagen. Albert kreeg de mogelijkheid een 
eigen invulling te geven aan de salesfunctie waarbij de eer-
ste opdracht was om nieuwe klanten te werven. in Oost 
Nederland. Na een succesvolle start werden de doelstel-
ling uitgebreid naar overheid gerelateerde opdrachten en 
het leveren van Document Management Oplossingen bij 
Docdynamic.  

THERE IS ALWAYS A SOLUTION
Albert vertelt: “OVSoftware werkt vanuit kennis, welk pro-
bleem op het gebied van software ontwikkeling een bedrijf 
ook heeft, we vinden altijd een oplossing. We bieden kwa-
liteit vanuit onze mensen, vanuit de inhoud.” Albert is trots 
op de langdurige relaties die hij met klanten heeft opge-
bouwd. Zo waren de jaarlijkse bezoeken met onze relaties 
in een touringcar naar de CeBIT (’s werelds grootste ICT 
beurs in Hannover) een groot succes. 
 
FOCUS
Over zijn toekomstplannen heeft Albert nog geen uit-
gestippelde route. “Ik werk met veel plezier binnen de 
OVSoftware Groep en pak graag nieuwe uitdagingen op in 
een vak waar elke dag anders is en de ontwikkelingen snel 
gaan. Momenteel worden we veel gevraagd voor Share-
Point projecten waar ik mijn ei ook prima in kwijt kan.”

Michael Jackson / In 1982 kwam het baanbrekende album Thriller  van Michael Jackson uit. Thriller is het bestverkochte album aller tijden met een totale verkoop die tussen 65 en 
110 miljoen verkochte exemplaren ligt. 

JONG GELEERD, OUD GEDAAN
Albert vond verkoop altijd al interessant dus koos hij een 
economische opleiding aan de MEAO te Hengelo. Hij haal-
de goede cijfers, zonder zich daar bovenmatig voor in te 
spannen. Waar hij wel druk mee was? Voetbal, uitgaan en 
zijn bijbaantje in de supermarkt. 
 
VAN HARDWARE ENGINEER NAAR SALES MANAGER 
Op zijn 18e jaar vond Albert het tijd om geld te gaan ver-
dienen en startte zijn loopbaan op de administratie van 
een softwarebedrijf R&V Computertoepassingen. Wan-
neer zijn administratieve werkzaamheden af waren, on-
dersteunde hij de pas opgerichte ‘hardware’ afdeling met 
kabeltjes solderen, testen en installeren van apparatuur. 
Op deze afdeling, System Support Group genaamd, rolde 
hij in een nieuwe functie van hardware engineer hetgeen 
hij combineerde met een technische studies o.a. verzorgd 
door NCR. Daarna volgde hij een management opleiding 
bij ISBW, welke goed van pas kwam in zijn volgende functie 
als Manager van de System Support Group. In deze functie 
kreeg Albert ook steeds meer van doen met de inkoop van 
hardware en overige infrastructuur componenten en werd 
gevraagd de inkoop te professionaliseren. Zijn inmiddels 
aanwezige technische kennis en handelsgeest heeft hij 
met een inkoopstudie Nevi 1 en 2 aangevuld en vervolgens 
jarenlang de inkoopafdeling geleid. Uiteindelijk is Albert bij 
een zusterbedrijf T-point in de sales beland van software 
ontwikkel tooling, gaf zelfstandig demonstratie van de 4GL 
ontwikkelomgeving Magic en ontwikkelde daar zijn affi  ni-
teit met software ontwikkeling. Binnen de holding vormde 
zijn laatste project een mooie afronding; ‘het millennium 
project’. “Ik heb er ruim 17 jaar gewerkt, zij hebben mij vele 

Singelloop in Enschede 2011
Rechtsonder: Albert Leppink



34  35

Groot geworden 
met OVSoftware

Peter Steff ens is zo uit de schoolbanken geplukt door Ton Oude Velthuis om bij OVSoft-
ware op kantoor te beginnen. Integer, betrouwbaar hoofd van de administratie maar ook 
manusje van alles. Naast algemene, fi nanciële en administratieve zaken ‘verantwoorde-

lijk’ voor salarisafhandeling, pensioen, wagenpark, ARBO-zaken en facilitaire zaken. 

DICHTBIJ HUIS
Peter is geboren en getogen in Olden-
zaal, 500 m vanaf het kantoorpand. Hij 
heeft MEAO gedaan gevolgd door een 
avondstudie, maar nooit op kamers 
gewoond. Hij zat naast zijn studie niet 
stil maar werkte met zijn groene vin-
gers in de tuinen bij particulieren.

TWENTSE MENTALITEIT
Sinds 1989 is Peter werkzaam bij 
OVSoftware. Hij is door Ton Oude Vel-
thuis rechtstreeks van school geplukt. 
Hij heeft gekozen voor OVSoftware 
omdat IT toen heel erg in opkomst was 
en dat was spannend want dat kende 
je nog niet zo goed. Het was en is 

nog steeds de toekomst. OVSoftware 
is een typisch familiebedrijf. Hij heeft 
een goede band met de familie en dat 
geeft vertrouwen en een goed gevoel. 
“We hebben een Twentse mentaliteit, 
wat betekent aanpakken. Geen praat-
jes maar aan het werk.” OVSoftware 
toont betrokkenheid naar het hele ge-
zin, daardoor wordt het ook persoon-
lijker. Hij stelt dat het belangrijk is om 
lekker in je vel te zitten, dan werkt dat 
ook door op je werk. 

‘JE KUNT VAN HET HELE VARKEN 
MEE ETEN’
Peter heeft het naar zijn zin bij OVSoft-
ware: “We hebben een leuk team dat 

lekker loopt en we werken hard.” In 
mijn huidige functie krijg ik alles van 
het hele circus mee en overal weet ik 
wel wat van. Het werkt prettig met de 
variatie die me hier geboden wordt. 
Zoals Ton al tegen mij zei: “Je kunt van 
het hele varken mee eten.” 

GOING DOWN UNDER
Peter is op dit moment bezig met het 
bouwen van een nieuw huis en heeft 
nog genoeg tijd voor zijn hobby’s. Wat 
nog wel in de planning staat is reizen 
met een camper door Australië van 
noord naar zuid. 

The K
aratekid / The Karate Kid is dram

a/actiefi lm
 uit 1984 voor m

iddelbare scholieren en com
bineert de elem

enten van een m
artialartsfi lm

 m
et een Underdog-verhaal. De fi lm

 kreeg drie vervolgen en een kort lopende anim
atieserie.

Groot geworden 
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1981
MS-DOS 1.0 wordt 
uitgebracht in augustus 
1981.

1982
Commodore introduceert 
de Commodore 64.

1983
De ‘Lisa’ wordt 
uitgebracht en is de eerste 
commerciële computer met 
een GUI of Graphical User 
Interface.

1984
De 3,5-inch diskette 
wordt geïntroduceerd en 
wordt later een industrie-
standaard.

1985
De Commodore Amiga 
1000 wordtuitgebracht. 
Hij wordt verkocht voor 
1.295 dollar dollar (zonder 
monitor).

1986
IBM PC Division (PCD) 
kondigt zijn eerste laptop 
aan, de PC Convertible, 
met een gewicht van 12 
pound, die is 18 pounds 
lichter dan de eerdere 
draagbare computer.

Star Trek: The Next Generation is an American science fiction television series created by Gene Roddenberry as part of the Star Trek franchise. (Wikipedia). / First episode: 
September 28, 1987 / Final episode: May 23, 1994 / Program creator: Gene Roddenberry / Network: Television syndication / Genres: Science Fiction, Drama

GESCHIEDENIS VAN 
HET INTERNET IN  
DE JAREN 80

1983: ARPANET stapte geheel 
over op TCP/IP voor het gegeven-
stransport over het netwerk. Hier-
mee was het eigenlijke internet 
geboren. De wereld beschikte nu 
over een open netwerk van net-
werken gebaseerd op TCP/IP.

1984: Het eerste artikel over inter-
net verscheen in een Nederlandse 
krant: ʻEen leven zonder netwerk 
is ondenkbaar .̓ Het internet be-
staat reeds uit 1000 verschillende 
hosts. Ook begonnen de eerste 
problemen het hoofd op te steken. 
Het internet werd immers groter 
en drukker, omwille van het popu-
laire e-mail, dan ooit was voorzien 
bij het ontwerpen van de onderlig-
gende protocollen. Tot 1984 kreeg 
elke host op het internet een unie-
ke naam toegewezen en bestond 
er een lijst met daarop de namen 
van alle hosts op het internet. Om 
het hoofd te kunnen bieden aan 
de steeds groeiende hoeveelheid 
hosts werd van dit systeem afge-
stapt en ging men over op het ge-
bruik van het Domain Name Sys-
tem (DNS).

1986: In de Verenigde Staten werd 
NSFNet in gebruik genomen. NS-
FNet functioneerde als hogesnel-
heidsbackbone voor het internet 
in Amerika. Via NSFNet verdween 
zo een extra barrière in de verdere 
groei van het internet, namelijk de 
beperkte bandbreedte. Het aantal 
hosts was in 1986 opgelopen tot 
5000. 25 april 

1986: eerste internetverbinding 
met Nederland. 

1987: Het internet bestond in 1987 
uit 28.000 hosts. Aangezien NS-

FNet niet toegankelijk was voor 
commerciële doeleinden werd 
UUNET opgericht, de eerste com-
merciële internetfirma.

1988: De door MIT-student Robert 
Morris ontwikkelde computer-
worm infecteert circa 6.000 van de 
60.000 systemen op het internet.

1989: Het internet omvat meer dan 
100.000 hosts.
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Zien van 
kansen
Leo Stelloo is directeur van de drie hoofdi-
ge directie bij OVSoftware samen met zijn 
vrouw Mathilde en schoonzus Hanneke. 
Geboren in Hellevoetsluis, gestudeerd in 
Enschede en momenteel woonachtig in 
Leusden, precies tussen de vestiging Den 
Haag en Oldenzaal in.

“Twente was een bewuste keuze, want ik wou een combi-
natie tussen techniek en economie.” Technische Bedrijfs-
kunde werd toentertijd aan de TU Eindhoven en Univer-
siteit Twente in Enschede onderwezen. In Twente lag de 
focus op het toepassen van techniek in het bedrijfsleven, 
terwijl in de opleiding in Eindhoven meer gericht was op 
wiskunde en logistiek. De praktische benadering in Twente 
sprak me aan. Maar de gezellige studenten stad Enschede 
gaf de doorslag!

PASSIE VOOR FLIPPERKASTEN
In mijn eerste week op kamers had ik een kast nodig dus 
op naar de lokale rommelmarkt. Ik keerde terug met een 
flipperkast; dit was het begin van mijn eerste eigen onder-
neming. Ik kocht in Duitsland flipperkasten, repareerde die 
thuis, en verkocht ze aan medestudenten. Menig studen-
tenhuis kwam zo aan een flipperkast. Ik vind het nog steeds 
leuk om oude amusementsautomaten uit de jaren 60, 70 
en 80 te restaureren. Vandaar dat ons Oldenzaalse kantoor 
ook nog wat flipperkasten in de kelder heeft staan. 

VAN CONSULTANT NAAR DIRECTEUR
Na mijn studententijd ben ik gaan werken voor Arthur  
Andersen – nu Accenture – als consultant. Tijdens één van 
de projecten was er behoefte aan een technisch sterke 
partner bij de opzet en ontwikkeling van WAP-applicaties. 
Toentertijd (2000) was ik al geruime tijd samen met Mathilde 
en dus kende ik OVSoftware. Ik heb toen OVSoftware naar  
voren geschoven als technische partner bij dat project. 

Aan het einde van 2002 ben ik echt actief begonnen bij het 
bedrijf. De eerste paar maanden als adviseur, maar daarna 
al snel (in maart 2003) als directeur. 

‘

JE KUNT GEEN ONDERNEMER 
WORDEN; JE BENT ER EEN, OF JE 
BENT ER GEEN’
Het is leuk om samen met de dames 
in de directie te zitten. We kunnen snel 
schakelen en veel ondernemen sa-
men. Voor Mathilde en mijzelf is ons 
leven niet zozeer het bedrijf, als wel 
het ondernemen met het bedrijf. Tij-
dens kantooruren ben ik onderdeel 
van de directie van OVSoftware, maar 
daarbuiten ben ik altijd als ondernemer 
actief voor het bedrijf. Er gebeurt altijd 
wel wat: er is een project opgeleverd, 
daarna is er iemand jarig, moet er wat 
geregeld worden voor het jubileum, is 
er overleg voor een potentiële samen-
werking, ik hoef me nooit te vervelen. 
Het schakelen tussen de kleine details 
en de grote lijnen van het bedrijf en 
het vinden van een balans dat maakt 
het erg leuk.

Ik geniet ervan om dingen op te bou-
wen. In het geval van OVSoftware be-
tekent dat het zien van kansen, daar op 
inspelen en de vruchten daarvan pluk-
ken. Maar het geldt bijvoorbeeld ook 
voor mijn gezin. Het is mooi om te zien 
hoe kinderen op groeien en hoe je je 
als gezin en vader ontwikkeld. Ik ben 
er trots op wat we binnen OVSoftware 
met z’n allen hebben opgebouwd, de 
groei die we de afgelopen jaar hebben 
doorgemaakt is onmiskenbaar. 

In de toekomst gaan we verder bou-
wen aan de OVSoftware-groep: Ol-
denzaal zal daarbinnen fungeren als 
brede, technische basis en vestigingen 
als Den Haag, Raalte en Münster als 
specialistische satellieten. Elke vesti-
ging kent zijn eigen specialiteit; dat is 
de gedachte waarop we de verdere 
groei gaan baseren. Ik denk dat de hui-
dige crisis veel mogelijkheden biedt, 
omdat de bestaande verhoudingen 
worden opgeschud. Kansen zijn er ie-
dere dag je moet ze gewoon pakken 
als je er een ziet die je bevalt! 

EDWARD CHEUNG
Een idool heb ik niet, er is niet één per-
soon die mij op een bepaalde manier 

inspireert. Ik ontmoet graag allerlei 
mensen omdat ik denk dat je van ie-
dereen wel wat kunt leren. Iemand die 
mij inspireert is Edward Cheung. Deze 
Antilliaan is wetenschapper bij NASA 
en lead engineer van de Hubble Te-
lescoop. Hij is Nederlander maar hier 
weinig bekend. Wat ik inspirerend vind 
aan hem is dat hij met zichtbare pas-
sie leeft; zijn werk, zijn gezin en zijn 
hobby, wat toevalligerwijs flipperkas-
ten verzamelen en restaureren is :-) 

Het bijzondere is dat hij in zijn werk 
echt met iets bezig is waar de rest van 
de mensheid ook op langere termijn 
wat aan heeft. Dankzij zijn werk met 
de Hubble telescoop krijgen we meer 
inzicht in ons bestaan en wat er aan 
vooraf ging.”

'Vandaar dat ons 
Oldenzaalse kantoor ook 

nog wat flipperkasten in de 
kelder heeft staan.'

'Ti jdens 
kantooruren ben 

ik onderdeel 
van de directie 

van OVSoftware, 
maar daarbuiten 

ben ik alti jd als 
ondernemer actief 

voor het bedri jf.'

Tijdens de pauze bij OVSoftware wordt er goed gebruikt 
gemaakt van de flipperkasten.

Leo Stelloo
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Jong &  
tjokvol
ambities

We blikken terug en kijken vooruit met 
Fong Mok, één van de jongste aanwinsten 
van OVSoftware. Sinds 2011 versterkt hij 
het ijzersterke team van software ontwik-
kelaars. 

Fong was altijd al veel met computers en andere gadgets in 
de weer. Niet vreemd dat hij dan ook gekozen heeft voor de 
studie Technische Informatica. Na zijn studie is hij begon-
nen met een master aan de TU Delft. Door omstandighe-
den heeft hij deze af moeten breken en kwam hij terug naar 
Twente. 

EEN KIJKJE IN DE JAPANSE 
KEUKEN 
“Mijn neef was in die tijd bezig met het 
opzetten van een Japanse restaurant 
(Tao in Enschede red.), en daar heb ik 
twee jaar geholpen. Dat was één van 
de mooiste ervaringen van mijn leven. 
Het was iets bijzonders, dat ik nog 
nooit eerder had gedaan. Het inrich-
ten van de ruimte, contact met allerlei 
stakeholders van het restaurant, ik heb 
er veel mogen leren. In die periode 
ontwikkelde ik in mijn eigen tijd kleine 
applicaties voor vrienden en familie, 
dit deed ik op basis van .NET.”

HET ‘ECHTE’ WERK
Toch wilde Fong na twee jaar weer 
aan de slag als .NET programmeur 
dus solliciteerde hij bij OVSoftware. 
Hij vond direct zijn draai. De pooltafel 

en tafeltennissen in de pauze hebben 
daar aan bijgedragen. Er hangt een 
informele en ontspannen sfeer. Fong 
vindt het bijzonder dat OVSoftware 
de mogelijkheid en de middelen biedt 
om je wat bij te leren, terwijl er bij veel 
bedrijven van uit wordt gegaan dat je 
die zaken al beheerst. De begeleiding 
die daarbij geboden wordt is prettig. 
Openheid is volgens Fong tekenend 
voor OVSoftware. “Ik merk dat ieder-
een bereid is om elkaar te helpen om 
samen tot een goed resultaat te ko-
men. Ik ben trots dat ik hier ben geko-
men. De afgelopen anderhalf jaar zijn 
echt voorbij gevlogen en ik heb veel 
kunnen leren.”

TJOKVOL AMBITIES
“Uiteindelijk wil ik een echte .NET 
specialist worden; hiervoor zal ik veel 

ervaring moeten opdoen, het liefst 
natuurlijk bij OVSoftware. Ik wil klan-
ten laten zien wat er gerealiseerd kan 
worden in .NET.” 

JONGLEREN MET MESSEN
“Iets heel anders dat me leuk lijkt om 
te leren in de toekomst is de theatrale 
manier van koken die Japanse chefs 
hebben in teppanyaki-restaurants. Het 
ziet er indrukwekkend uit; het jong-
leren met spatels en messen, stunten 
met het bereiden van eten en toch een 
heerlijke maaltijd neer kunnen zetten 
voor de gasten in het restaurant.”

FROM 
BRICK 
TO 
SLICK
Wilson Electronics zette de belangrijkste 
feitjes over de mobiele telefoon op een rij.

fong mok
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Project  
Doornroosje
VRIJDAG 2 FEBRUARI 
1996, 15:00 UUR
Het pand na voltooiing van project Doornroosje. Aan de buitenkant is de wildgroei gesnoeid en zijn de kozijnen geschil-
derd in het typische OVSoftware-geel, wat een afgeleide is van “Terra di Sienna”. Van binnen gaan de aanpassingen een 
stuk verder.

VAN LONNEKER NAAR OLDENZAAL
In de eerste helft van de jaren negintig 
kampte OVSoftware met steeds meer 
ruimteproblemen. Het kantoorpand in 
Lonneker voldeed niet meer aan de ei-
sen. Ze werkten daar in een bungalow 
die weliswaar ruim bemeten was voor 
een gezin, maar voor 25 personen 
toch te weinig ruimte bood. 

Het werken vanuit de badkamer was 
weliswaar een bijzondere ervaring 
maar geen duurzame oplossing. Het 
ventilatiesysteem was niet toereikend 
om de bijverschijnselen van het harde 
werk de baas te zijn. Bovendien was 
het coaxiale netwerk, dat kriskras door 
het kantoor, lag zeer storingsgevoelig. 

De eisen aan het nieuwe pand waren: 
bereikbaarheid vanaf de snelweg en 
centraal gelegen voor het personeel. 
Het liefst in een woonwijk met bijbe-
horende sociale controle en veiligheid. 
Na een zoektocht van twee jaar stuit-
ten ze op een advertentie in de krant 
waarin een pand aan de Burgemeester 
Wallerstraat te Oldenzaal werd aange-
boden.

Het uitstekend onderhouden pand lag 
verscholen achter een dichte haag van 
bomen en struiken. Onder de noemer 
‘Project Doornroosje’ werd begon-
nen met het vrijmaken van de ruimte 
rondom het pand en het gereedmaken 
van het binnenwerk voor de intrek van 
OVSoftware.

Elke stap die genomen werd om het 
pand geschikt te maken was een zeer 
bewuste. Steeds werd met een stabiele 
voortzetting van de groei rekening ge-
houden. Als gevolg hiervan zijn state-
of-the-art bekabeling, beveiliging en 
communicatietechnologie toegepast. 
De technische verhuizing vond plaats 
op vrijdag 2 februari 1996. Om 15.00 
uur gingen in Lonneker de systemen 
uit, en twee uur later waren ze opera-
tioneel vanuit Oldenzaal.

Baywatch / Amerikaanse televisieserie over strandwachten die de stranden van Malibu in Los Angeles County bewaken. De reeks liep van 1989 tot 2001, met een totaal van 243 
afleveringen. Volgens het Guinness Book of Records is Baywatch de meest bekeken televisieserie ter wereld. 
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We spraken met Joris Ikink, Sales Con-
sultant en Project Manager bij Doc-
dynamic. Hij richt d.3 in bij de klant, 
afgestemd op de bedrijfssituatie en 
de wensen van de klant. Hij woont in 
Borne samen met zijn vrouw en twee 
kinderen. Naast zijn baan heeft hij 
mountainbiken, squash, tennis, com-
puters en koken als hobby. 

IDEALE BIJBAAN
Joris was van jongs af aan met com-
puters bezig. Zijn interesse is ont-
staan door een oudere buurjongen, 
die studeerde aan de HIO. Na zijn 
studie Bedrijfskundige Informatica in 
Enschede heeft hij de studie Com-
municatiewetenschappen aan de Uni-
versiteit Twente (UT) afgerond. Zijn 
hobby zorgde voor het ideale bijbaan-
tje tijdens zijn studie, namelijk bij een 

computerwinkel, waar hij technische 
werkzaamheden en later ook sales 
activiteiten verrichtte. ”De combinatie 
tussen IT en communicatie, dat vind 
ik nog steeds een interessant gebied, 
licht Joris toe.”

PAK MET STROPDAS OVERBODIG
Hij vertelt over zijn kennismaking met 
OVSoftware: “Toen ik studeerde in En-
schede reed ik altijd met de bus langs 
het pand van OVSoftware in Oldenzaal 
en vroeg me af wat ze daar precies 
deden op IT gebied. Mijn vader raadde 
me aan te solliciteren dus ging ik, als 
pas afgestudeerd broekie in mijn nette 
pak, inclusief stropdas, op gesprek. 
Blijkbaar was dat pak overbodig want 
Leo (directeur OVSoftware resp.) zat 
gewoon in zijn spijkerbroek… Ik mocht 

beginnen voor het destijds nieuwe 
opgestarte dochterbedrijf Docdy-
namic met een onderzoek naar e-
mailmarketing.“

FAMILIAIRE SFEER
In de afgelopen jaren is OVSoftware 
gegroeid en meer georganiseerd 
dan voorheen. Er is een heldere 
structuur en de taken en verant-
woordelijkheden zijn goed ver-
deeld. De familiaire sferen en korte 

lijnen zijn kenmerkend voor OVSoft-
ware. 

WAARDEVOLLE LESSEN
De meest waardevolle lessen die ik 
heb geleerd bij OVSoftware is dat je 
naast je drukke werkzaamheden ook 
goed voor jezelf moet zorgen en op 
tijd rust moet kunnen nemen. Het 
klinkt misschien cliché maar eerlijk 
zijn en blijven communiceren is erg 
belangrijk. Ik werk met veel plezier bij 
Docdynamic, mede door de mogelijk-
heden en de groei die we als bedrijf 
doormaken. “Mijn hart ligt bij de IT en 
door de combinatie met communica-
tie in de functie van sales consultant 
blijft het voor mij interessant.”

GRIJZE TOEKOMST?
In de toekomst wil ik nog beter wor-
den in mijn vak, misschien een aanstu-
rende functie…over vijf jaar ben ik in 
ieder geval nog grijzer (lachend).. mijn 
ambities zijn deels verwezenlijkt en ja.. 
documentmanagement vind ik een in-
teressant vakgebied dus ik zal altijd iets 
blijven doen met IT en processen om 
deze met elkaar te verbinden”, aldus 
een tevreden Joris Ikink.

Goede combinatie van 
IT & communicatie

Docdynamic is sinds 2004 een dochteronderneming van OVSoftware en actief met de 
verkoop en implementatie van het document management systeem d.3. 
d.3 wordt ingezet bij bedrijven die behoefte hebben aan professioneel documentbeheer 
en digitale archivering. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk zoals bijvoorbeeld 
elektronische factuurverwerking voor een inkoopafdeling, contractmanagement voor 
een personeelsadministratie en/of de digitalisering van de daarbij horende bedrijfspro-
cessen. De integratie van d.3 met ERP- en administratieve systemen zorgt voor zo min 
mogelijk “echt” papier. Het motto luidt dan ook: Voor sommige zaken heb je nog papier 
nodig… voor al het andere d.3!
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DE MILLENNIUMBUG, Y2K, HET 
EINDE DER TIJDEN..” ALLEMAAL 
TERMEN DIE GEBRUIKT WERDEN 
OM DE VERWACHTE PROBLEMATIEK 
AAN TE DUIDEN DIE ZOU ONTSTAAN 
ALS SYSTEMEN DE OVERGANG MA-
KEN VAN HET JAAR ’99 NAAR HET 
JAAR ’00. 

In het jaar 1999 vond de cumulatie plaats 
van alle voorbereidingen om de gevolgen 
zo veel mogelijk te beperken. De moge-
lijkheid dat de overgang een probleem 
zou kunnen vormen 
werd al veel eerder 
voorzien; in 1984 pu-
bliceerden Jerome 
en Marylin Murray er 
reeds een boek over. 

De kern van het ver-
wachte probleem zat 
hem in de datumno-
tatie in computersys-
temen, en dan in het 
bijzonder de notatie 
van het jaartal. Een 
groot aantal systemen 
kent de oorsprong in 
de jaren zeventig, toen 
opslagruimte van bits 
nog een kostbaar-
heid was. Om ruimte 
te besparen werd de 
notatie van de jaren 
ingekort tot twee di-
gits in plaats van vier. 
Het gevolg hiervan is 
dat 31/12/99 overgaat in 01/01/00. Die no-
tatie moet geïnterpreteerd worden als 1/ja-
nuari/2000, maar kan ook worden gezien 
als 1/januari/1900. Vooral in de financiële 
wereld werden er problemen verwacht in 
verband met de geldigheid van betaalpas-
sen en looptijd van leningen, maar ook in 
de energie- en watervoorziening, lucht-
vaart en logistiek werden grote problemen 
voorzien. 

In 1997 werd één en ander vastgelegd 
in een tweetal standaarden en daarmee 
vond de aftrap plaats van globale voorbe-
reidingen op de overgang van 99 naar 00. 

Krantenkoppen zoals onderstaande waren 
geen uitzondering: NRC Handelsblad, 12 
januari 1999: “2000-probleem kost Shell 
1,1 miljard (gulden)”

Alles werd in het werk gesteld om de maat-
schappij draaiende te kunnen houden na 
de transitie. 

NRC Handelsblad, 9 januari 1999: “Daar-
om, ik verzin dit niet, zijn alle verloven van 
leger en politie ingetrokken, medewerkers 
van nutsbedrijven mogen niet met vakan-
tie, de apotheek heeft voor twee maanden 

medicijnen in huis, een deel van de lucht-
vloot blijft aan de grond, havens worden 
gesloten..”

Nederland kenmerkte zich door een tot 
in de puntjes uitgewerkte voorbereiding, 
maar vanwege de economische afhanke-
lijkheid van landen als Duitsland en Frank-
rijk, waar de voorbereidingen minder ver 
waren, waren er toch zorgen.

Uit NRC Handelsblad, 24 september 1999: 
“Het gaat niet slecht met de aanpak van 
het millenniumprobleem in Nederland. Het 
grootste gevaar is inmiddels dat er geza-

pigheid dreigt. De voornaamste aanpas-
singen zijn achter de rug, de datum 9 sep-
tember 1999 heeft geen enkel probleem 
opgeleverd en bij het grote publiek begint 
zoetjesaan het idee post te vatten dat het 
allemaal vanzelf wel goed komt. Daardoor 
zouden essentiële aanpassingen en nood-
plannen uiteindelijk niet gereed kunnen 
komen. We moeten alert blijven en door 
blijven werken.” Dat zegt Peter Hagedoorn, 
directeur van het landelijk Millennium Plat-
form in Den Haag.

“Nederland heeft zijn millenniumprobleem 
aardig onder controle. 
Maar voor veel bui-
tenland geldt dat niet. 
Duitsland is erg laat 
begonnen en heeft 
nog een achterstand, 
onder andere bij het 
wegtransport en de 
douane. Over Italië 
maken we ons grote 
zorgen, daar is het 
probleem volstrekt 
genegeerd. Spanje 
loopt ook nogal achter 
en van Frankrijk krij-
gen we bitter weinig te 
horen. We moeten er 
op bedacht zijn dat de 
Nederlandse millenni-
umproblemen pas ge-
leidelijk aan in de we-
ken na 1 januari 2000 
vanuit het buitenland 
ontstaan.’’ Dat zegt 
Paul de Graaf, voorzit-

ter van de werkgroep ketenproblematiek 
van het Millennium Platform.

Uiteindelijk viel het met de problemen al-
leszins mee, maar of dit kwam door het 
ontbreken van het probleem of de gede-
gen voorbereiding zal immer een raadsel 
blijven. Overigens is dit niet het enige pro-
bleem met betrekking op datumnotatie: bij 
de overgang van 2009 naar 2010 werkten 
meer dan 20 miljoen Duitse bankpassen 
niet meer. Dit kwam door een discrepantie 
tussen twee binaire notatiesystemen die 
het getal 2010 op een verschillende wijze 
noteerden.

MILLENNIUM BUG

The M
atrix 

De populaire science fiction film
 The M

atrix uit 1993 is het eerste deel uit een trilogie. De andere tw
ee delen zijn The M

atrix Reloaded en The M
atrix Revolutions.
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Proces is 
belangrijker dan 

prestatie
Bart-Jan Hindriks is projectleider van BRP (Basisregistratie Personen). Hij werkt sinds 

2004 in bij de overheidsdienst ICTU, welke een mantelovereenkomst heeft met OVSoft-
ware. Hij leest veel, zo ook de biografie van Steve Jobs. Hij had Steve graag willen ont-

moeten, maar niet met hem willen samenwerken. Daarnaast heeft hij hele mooie reizen 
gemaakt. Zoals vliegen met een helikopter over de Grand Canyon en het lopen van de 

Inca trail, op hoogten van 4.000 meter naar de Machu Picchu in Peru.

ROOTS
Bart-Jan aan het woord: ”Ik ben op-
gegroeid in het Nederlandse Limburg 
maar in mijn jeugd ben ik veel ver-
huisd. Ik hecht dan ook niet zoveel 
waarde aan een plek. Waar ik ben, daar 
ben ik. Ik heb in die zin geen Limburg-
se roots waar ik aan vast houd. Mijn 
studie Technische Bedrijfskunde heb 
ik in het Belgische Hasselt gevolgd. Nu 
woon ik in Den Haag, ik heb geleerd 
me overal thuis te voelen.

BETROKKEN EN KRITISCHE BLIK 
VAN OVSOFTWARE
In 2006 kwam de raamovereen-
komst tussen BRP en OVSoftware om 
de hoek kijken. Ik kon merken aan 
OVSoftware dat ze een verfrissende 
manier van samenwerken hebben, 
daarmee bedoel ik oprecht en kritisch. 
We hebben wederzijds dezelfde be-
langen, maar de betrokkenheid zoals 
OVSoftware heeft, zie ik niet vaak op 
die manier. OVSoftware durft risico te 

nemen en de werkwijze bespreekbaar 
te maken. Het is een echte dialoog, 
in plaats van een schijndialoog welke 
je vaak in onze industrie ziet. Geluk-
kig zijn er steeds meer partijen zoals 
OVSoftware. Maar het kritische obser-
vatievermogen is onderscheidend bij 
kleine organisaties. Het DNA is te her-
kennen in betrokkenheid en vertrou-
wen. Belangrijk is het daarbij te vertel-
len dat het niet hoeft te betekenen dat 
het altijd goed is gegaan, het is wel-

eens mis gegaan, maar ook dan is OVSoftware kritisch. Dat 
is een waarde waar de organisatie aan vast moet houden.

DE ROEPING VAN BART-JAN
Ik ben trots op dit traject van BRP. Het moderniseren van 
persoonsgegevens, dat doe je niet voor je plezier of voor 
je werk, ik zie het als mijn roeping. Er zijn vele ogen op 
gericht, daarom is het nooit af en kan het altijd beter. Er 
zijn zoveel partijen om tevreden te stellen. Mensen komen 
er langzaam achter dat één centraal georiënteerd systeem 
van persoonsgegevens wel degelijk voordelen heeft, maar 
het blijft een beladen onderwerp. Ooit is het de normaalste 
zaak van de wereld, maar je dient mensen wel te overtui-
gen. Ik vind het proces belangrijker dan de prestatie. Daar-
bij is het belangrijk de vraag te stellen, waarom heeft het 
goed gewerkt? Daarbij je te verdiepen in de reden in plaats 
van te verdiepen in de oplossing. Het grootste compliment 
nu is eigenlijk dat het programma normaal wordt. Ik zou 
het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgege-
vens) naar tevredenheid willen onderbrengen, zodat deze 
een meerwaarde biedt voor gemeenten en eindgebruiker. 
Maar wat ik erna zou willen doen dat vind nog ik lastig. Wat 
mij fascineert is de afstand tussen ontwikkelaar en eindge-
bruiker. Deze is nog nooit zo groot geweest. Een interes-
sante vraag is dan ook hoe kun je ervoor zorgen dat de af-
stand kleiner wordt? Bijvoorbeeld bij Google en Facebook, 
waarbij de gebruiker in staat is direct feedback te geven. Ik 
zal vooral daar verder over willen nadenken, zowel voor de 
overheid als voor het bedrijfsleven.”

Sitcoms bloeiden op in de jaren 90. Van boven naar beneden 
van links naar rechts de top 8 van de succesvolste Ameri-
kaanse sitcoms. 1. Seinfield. 2. Friends. 3. Frasier. 4. Home 
Improvement. 5. Rosanne. 6. Full House. 7. Married With 
Children. 8. The Fresh Prince Of Bell Air.

ICTU is van en voor de overheid. 
ICTU werkt aan een beter presterende overheid voor burgers en  bedrijven. Door over-
heidsbrede voorzieningen en gemeenschappelijke standaarden, fungeert zij als adviesor-
gaan over samenwerking, samenhang en hergebruik van ICT.
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GESCHIEDENIS VAN 
HET INTERNET IN 
DE JAREN 90

1990: In 1989 stelden de Belg 
Robert Cailliau en Tim Berners-
Lee onafhankelijk een hypertext 
systeem voor als toegang tot de 
CERN-documentatie. Dit leidde 
tot een gezamenlijk voorstel in 
1990 en daarna tot het World Wide 
Web. Het internet omvat meer dan 
300.000 hosts en de originele 
backbone van het internet, ARPA-
NET, houdt op te bestaan.
1991: NSFNet werd beschikbaar 
gemaakt voor commerciële doel-
einden.
1993: Het gemak om webpagina's 
te maken en naar bestaande pa-
gina's te linken veroorzaakte een 
exponentiële groei. De eerste 
zoekmachines verschenen. Lycos 
werd in 1993 ontwikkeld als on-
derzoeksproject op een universi-
teit. Eind 1993 had Lycos 800.000 
webbladzijdes geïndexeerd. In 
december 1993 organiseerde Ro-
bert Cailliau de eerste International 
WWW Conference die in mei 1994 
bij CERN werd gehouden en nog 
regelmatig gehouden wordt. De 
browser Mosaic doet zijn intrede.
1994: Eerste online-winkels.
1995: Eerste online-radio met Re-
alAudio. Eerste toepassingen van 
Java en JavaScript. 
1996: Eerste internettelefonie. 
Browseroorlog tussen Internet Ex-
plorer en Netscape Navigator.
1997: Eerste sociale netwerk. Six-
Degrees.com. Begin van de in-
ternetzeepbel, een hausse op de 
aandelenmarkt in internetbedrij-
ven. Deze duurde tot 2000.
1998: Eerste portaalsites. Eerste 
toepassingen van XML.
1999: Opkomst van bankieren via 
het internet. Eerste toepassingen 
van MP3. Eerste weblogs

1990
Microsoft brengt 
Windows 3.0 uit. 
Een geheel nieuwe 
versie van Microsoft 
Windows. Deze versie 
zal meer dan 3 miljoen 
exemplaren in een jaar 
verkopen.

1993
Het PC spel DOOM 
van Id Software kwam 
uit op 10 december 
1993. Vandaag de dag 
wordt DOOM gezien 
als een pijler voor first 
person shooters en 
voor computer games 
in het algemeen.

1994
Netscape versie 1 
komt uit.

1995
Microsoft brengt 
Windows 95 uit, 
binnen vier dagen 
worden er meer dan 
1 miljoen exemplaren 
verkocht.

1996
Microsoft Windows NT 
4.0 kwam uit op 29 juli, 
1996.

1997
Microsoft brengt 
Internet Explorer 4.0 
uit in september 1997.

1998
Apple introduceert de 
iMac, die Apple weer 
op de kaart zet als 
een zeer eenvoudig en 
vriendelijk te gebruiken 
computer.

1999
Het Melissa e-mail 
virus verspreide zich 
via het internet. Het 
bracht een geschatte $ 
80 miljoen schade aan.

The X-Files is an American science fiction drama television series, which is a part of The X-Files franchise, created by Chris Carter. The program originally aired from September 
10, 1993 to May 19, 2002, spanning nine seasons and 202 episodes. (Wikipedia). First episode: September 10, 1993 / Final episode: May 19, 2002 / Program creator: Chris Carter / 
Network: Fox Broadcasting Company / Writers: Gillian Anderson, David Duchovny, Chris Carter, Frank Spotnitz, More
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Chris Groothuis en Clemens Exterkate zijn beide werkzaam 
bij de Gemeente Enschede. Ze zijn actieve en ondernemen-
de ambtenaren met een bijzondere band met OVSoftware. 
Wij spraken ze in het Stadskantoor in Enschede op een zon-
nige voorjaarsmiddag. Vanwege het 40 jarig jubileum van 
OVSoftware hadden we taart meegebracht. Dus onder het 
genot van een gebakje stelden we onze vragen. Een prettig 
gesprek met enthousiaste ICT-ers die plezier in hun werk 
hebben en steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. 

Chris Groothuis heeft een opleiding in de chemie gevolgd 
en na een korte loopbaan in de chemie is hij ook nog een 
aantal jaren werkzaam geweest bij de politie op de Veluwe. 
Sinds 1988 is hij actief bij de Gemeente Enschede en in 
2000 heeft hij de afdeling Informatiemanagement opgezet 
waarvan hij nu één van de teamleiders is. Hij heeft twee zo-
nen waarvan zijn oudste zoon Vincent werkzaam is als .NET 
ontwikkelaar bij OVSoftware. 

Clemens Exterkate heeft na zijn IT-opleiding een aantal 
jaren bij OVSoftware gewerkt als programmeur. Nu is hij 
teamleider Maatwerk Systemen en Systeemintegratie bij de 
afdeling Informatiemanagement bij de gemeente Ensche-
de. In zijn vrije tijd is hij samen met zijn vier zonen actief bij 
de voetbal als speler en trainer.

Na de vuurwerkramp in 2000 heeft de gemeente een In-
formatie- en Adviescentrum ingericht voor de nazorg. Dit 
vormde de basis voor het plan om een informatiesysteem 
te bouwen waarin de nazorg voor slachtoffers en instanties 

goed geregistreerd is. Samen met OVSoftware heeft de ge-
meente Enschede het systeem RISE ontworpen en ontwik-
keld. RISE wordt inmiddels ook ingezet bij andere gemeen-
ten en veiligheidsregio’s in Nederland. 

WAT IS TYPISCH OVSOFTWARE?
“Wij doen zaken met OVSoftware vanwege de lokale ge-
dachte, eigen regio, dichtbij, expertise en kwaliteit uit de 
regio. Het is een jong team waar je gezellig een biertje mee 
kan drinken maar ze hebben ook verstand van zaken. Dat 
spreekt mij wel aan,” aldus Chris Groothuis. Clemens vult 
aan: “Jullie zijn concreet, afspraak is afspraak, geen kouwe 
drukte. Jullie doen gewoon wat jullie beloven!”

WAAR BEN JE TROTS OP?
Chris: “Ik ben best trots op het project RISE, hoe dat is ver-
lopen van begin tot eind, met het resultaat dat er nu staat, 
dat is mooi. Nu steeds meer andere gemeenten de toege-
voegde waarde van RISE inzien, is dat voor mij de bevesti-
ging van een geslaagd project.”

WAT DOE JE OVER 5 JAAR?
Clemens: “Waar ik nu sta ben ik gelukkig. Ik ben ook niet 
zo’n planner, dat ik nu al weet waar ik over 5 jaar mee bezig 
ben, daar kan ik me niets bij voorstellen. Chris: “Er verandert 
zoveel in de ICT branche en ook binnen de gemeentewe-
reld dat het moeilijk te zeggen waar ik over 5 jaar zal staan 
en hoe de toekomst eruit ziet. Ik zal wel altijd uitdagende 
functies binnen mijn vakgebied blijven uitoefenen.”

GEMEENTE
ENSCHEDE 

RISE is een registratiesysteem  
dat ingezet kan worden ten behoeve van de 
nazorg van gedupeerden na een ramp of 
calamiteit. Het systeem is een webapplica-
tie waarvoor niet meer dan een computer 
met internetverbinding nodig is. Gerdine Keijzer-Baldé is directeur van 

het agentschap Basisregistratie Per-
soonsgegevens en Reisdocumentatie 
(BPR) van het ministerie van BZK. Ger-
dine vertelt over haar drijfveren en sa-
menwerking met OVSoftware.

VAN STUDENT NAAR  
AMBTENAAR
Gerdine studeerde geschiedenis en 
kwam uiteindelijk op het ministerie 
van BiZa terecht waar ze verschillen-
de functies had. Daar bewaart ze veel 
goede herinneringen aan. De mentali-
teit van de mensen die daar werken is 
prettig; het zijn echte doeners, die over 
een goed idee niet al te lang steggelen 
maar gewoon gaan uitvoeren. Twee 
jaar geleden vond ik het tijd voor iets 
anders en heb ik gesolliciteerd naar de 
functie waar ik nu zit, directeur van het 
agentschap Basisadministratie Per-
soonsgegevens en Reisdocumenten. 

ZOWEL PRAKTISCH ALS  
MAATSCHAPPELIJK NUT
Wat mij dreef om te solliciteren voor 
deze functie is mijn ambitie om werk 
te doen dat er toe doet. Bij BPR hou-
den we ons bezig met persoonsinfor-
matie en de manier waarop die ge-
bruikt wordt. Mijn werk is zowel van 
praktisch als van maatschappelijk nut 
en dat vind ik erg prettig werken. Bo-

vendien is het merkbaar dat de men-
sen waarmee ik hier mag werken van 
hun werk houden. Het zijn vaklui waar 
ik groot respect voor heb. Een andere 
uitdaging ligt in het feit dat we heel 
zorgvuldig moeten werken, omdat elk 
stapje dat we zetten grote gevolgen 
kan hebben voor burgers en voor de 
overheid. 

MENTALITEIT VAN  
OOST-NEDERLAND
OVSoftware past goed in dit straatje. 
Ik ben destijds op een rijdende trein 
gesprongen en de relatie met OVSoft-
ware was al aanwezig. Gaandeweg 
heb ik ondervonden dat OVSoftware 
een stevige partij is. Een goed track 
record, een goede pers en jullie band 
met open source maakten indruk op 
mij. Dat vermoeden werd bevestigd 
door de geleverde kwaliteit. Ik ver-
moed dat dit een resultante is van de 
eerder genoemde mentaliteit in Oost-
Nederland: hard werken en gewoon 
aanpakken zonder lang te blijven han-
gen in overleg.

VISIE ONTWIKKELEN
Mijn rol binnen de organisatie is iets 
waarop ik trots ben; ik bezit het ver-
mogen een visie te ontwikkelen en de 
medewerkers daarin mee te krijgen. 
Wanneer een organisatie vernieuwing 

nodig heeft, zorg ik ervoor dat dit uit-
gestraald wordt en dat deze vernieu-
wing ook gerealiseerd wordt. Daar ben 
ik trots op.

DIGITALE KLUIS
Ik zou niet precies kunnen en durven 
zeggen hoe de wereld er over 25 jaar 
uit ziet. Ik hoop dat er een definitieve 
manier gevonden wordt waarmee de 
informatie-uitwisseling tussen over-
heid en burger en tussen overheden 
onderling optimaal wordt ingekleed. 
In de ideale situatie is niet de overheid 
eigenaar van informatie over burgers, 
maar ligt dit eigendom bij de burgers 
zelf. Dit vereist echter wel dat de bur-
ger tegen zichzelf in bescherming 
wordt genomen. We doen hier bij de 
overheid grote moeite voor de be-
scherming van bijvoorbeeld het bur-
gerservicenummer, terwijl de burger 
zelf zomaar kopietjes van het paspoort 
uitdeelt als iemand daar om vraagt. 
Wat kunnen we hier aan doen? Ik denk 
aan een soort digitale kluis, waarin alle 
belangrijke informatie opgeslagen ligt 
en die informatie alleen beschikbaar 
is als de burger het echt nodig heeft. 
Dan is de uitwisseling betrouwbaar, 
open en toch veilig, en daar streven 
we naar.

VOOR DE OVERHEID EN VOOR U

Over de BPR
Gemeenten beheren de identiteitsgegevens van 
burgers in Nederland. Het Agentschap Basisadmi-
nistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten 
(BPR) beheert de stelsels  
van deze identiteitsgegevens: de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA), het Burgerservicenummer 
(BSN), aanvraag, productie en distributie van reisdo-
cumenten en de Persoonsinformatievoorziening van 
Caribisch Nederland (PIVA). Daarnaast beheert BPR 
drie registers: het Register Paspoortsignaleringen, 
het Basisregister en het Verificatieregister reisdocu-
menten. De BPR is de opvolger van de GBA.
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Artikel uit het tijdschrift De Architect. December 2010
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OP DE JUISTE 
PLEK MET DE 
JUISTE BAGAGE
Met 1,4 miljoen vakantiegangers en een omzet van € 1,5 miljard in 2011 is TUI  
Nederland marktleider in de Nederlandse reisbranche. TUI voert de reismerken Arke, 
Holland International, KRAS, ROBINSON, KidsWorldClub, Sunrise, Goed Idee Reizen  
en Lastminute.nl. Daarnaast heeft TUI Nederland haar eigen luchtvaartmaatschappij  
ArkeFly. Sinds 2003 worden software ontwikkelaars van OVSoftware ingezet voor  
diverse ICT-projecten bij TUI. 

We spraken in het nieuwe, ecologisch verantwoorde, pand 
aan de Zuiderval in Enschede met de Manager System De-
velopment, Hans Drosten (geboren 1962) over zijn leven en 
zijn loopbaan bij TUI. 

Hans Drosten was er als de kippen bij toen het bedrijfsle-
ven en de overheid een gloednieuwe ICT opleiding aanbo-
den die moest gaan voorzien in het versneld op de markt 
brengen van hooggekwalificeerde HBO programmeurs. Na 
zijn middelbare schooltijd, waar hij exacte vakken had ge-
kozen, kwam hij in aanraking met computers via zijn va-
der. Ze hadden als één van de eerste computers thuis staan 
vanwege zijn vaders baan. Zo ontstond zijn interesse in au-
tomatisering begin jaren 80, toen er voor een aantal zaken 

nog ponskaarten gebruikt werden. Hans vertelt: “Toen ik 
mijn studie had afgerond was automatisering in opkomst, 
het stond echt nog in de kinderschoenen. Ik verstuurde 15 
brieven en werd binnen 1 week voor meer dan 10 gesprek-
ken uitgenodigd. De vraag naar programmeurs was er in 
toenemende mate dus je kon kiezen waar je ging werken.

Het werd ARC Automation in Enschede, mooi dichtbij huis. 
Daar ontwikkelde ik me van junior naar senior software 
ontwikkelaar. Het bedrijf werd intussen overgenomen door 
RAET en doordat ik opleidingen had gevolgd kon ik de stap 
maken naar informatie analist. RAET werd overgenomen 
door een bedrijf uit Nieuwegein, daar heb ik even gewerkt, 
maar dat kostte me iedere dag veel reistijd. Zo kwam ik 

destijds, in 1998, bij TUI terecht. Eerst heb ik hier gewerkt 
als senior ontwikkelaar en al snel werd me gevraagd of ik 
projectmanager wilde worden. Daarna volgde in 2003 een 
reorganisatie met als doel de IT organisatie meer te laten 
aansluiten bij de nieuw vastgestelde strategie van TUI NL. 
De nieuwe functie Manager System Development ontstond 
en in mij vond TUI de juiste man voor de job.” 

WIN–WIN SITUATIE VOOR TUI EN OVSOFTWARE
“In mijn nieuwe functie kreeg ik de leiding over een afdeling 
van 25 medewerkers. Het eerste contact met OVSoftware 
stamt ook uit die tijd. Bij de nieuwe start wilde ik niet met-
een de gebaande paden op, maar kijken welke partijen zijn 
er in de markt en welk bedrijf past het beste bij ons. 

Albert was nog maar net accountmanager bij OVSoftware. 
Nu bijna 10 jaar later hebben we een lange termijn relatie 
opgebouwd en is de afdeling gegroeid naar 75 medewer-
kers. Onze samenwerking is een win-win situatie waarbij 
beide partijen loyaal zijn en maximale inzet hebben.”

LOKALE GEDACHTE,  VASTE AANSPREEKPARTNER,  
CONSTANTE KWALITEIT
Wat is zo bijzonder aan de relatie met OVSoftware? Hans 
spreekt bij de inhuur van software ontwikkelaars vooral 
de lokale gedachte aan: “De mensen hier uit de omgeving 
hebben dezelfde mentaliteit, die bij ons past, dat wil zeg-
gen: hard werken maar ook een lolletje op z’n tijd. Het is 
belangrijk voor de continuïteit dat we weten wat we aan 
elkaar hebben. Daarnaast is het prettig om een vaste aan-
spreekpartner te hebben. Albert (Leppink, salesmanager 
OVSoftware) weet wat er speelt en hij is gemakkelijk be-
reikbaar. Dat heb ik bij grotere bedrijven ook wel eens an-
ders gezien. Bovendien waardeer ik OVSoftware omdat ze 
een constante hoge kwaliteit van software ontwikkelaars 
leveren.” 

INNOVERENDE MARKTLEIDER
TUI is marktleider, wat doen jullie om deze positie in de 
markt te behouden? “Innovatie is noodzakelijk. Om markt-
leider te blijven moet we innoveren en dat gaat steeds snel-
ler op IT-gebied. Er wordt bij ons vooraf veel geïnvesteerd 
in onderzoek zodat we snel kunnen inspelen op vragen 
vanuit de markt of de organisatie. Er wordt ook geïnves-
teerd in mensen en opleidingen zodat we continu op de 
hoogte zijn van nieuwe technologieën en trends.” 

SNEL SCHAKELEN OM VOOROP TE BLIJVEN
“IT is onze core business. TUI is self supporting, we auto-
matiseren niet alleen onze eigen processen maar ook de 
reisbureaus, webapplicaties en dochterondernemingen. We 
zullen altijd externe expertise bijschakelen omdat we soms 
snel de juiste kennis en/of een bepaalde technologie in huis 
nodig hebben. Door de lange termijn relatie met OVSoftware 

kunnen we 
altijd snel schakelen.”

HOOFD LEEGMAKEN
In zijn vrije tijd tennist Hans Drosten graag en hij houdt van 
hardlopen, fitness en mountainbiken. “Dat is nodig voor 
mijn conditie, maar ook ter ontspanning, om mijn hoofd 
leeg te maken,” zoals Hans zijn hobby’s toelicht. 

FEDERER EN IT
Hij heeft geen voorbeeld of held waar hij tegenop kijkt. Ie-
mand uit de tenniswereld misschien? “Ik zou wel zo goed 
willen kunnen tennissen als Federer, maar daar heb ik in 
mijn werk natuurlijk niets aan…”, zegt Hans tot slot. 

Het beeldmerk van TUI is de kenmerkende smile. Naast het 
feit dat de smile is opgebouwd uit de drie letters T, U en I 
komt hij ook terug in onze spirit: More than a smile! 
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CeBIT tour, een begrip voor relaties van OVSoftware
Zeven jaar lang, van 2005 tot en met 2011 ging OVSoftware/Docdynamic met een groep 
relaties naar de CeBIT in Hannover. ’s Ochtends vroeg vertrokken ze per luxe touringcar 
naar ’s werelds grootste ICT beurs in Hannover. Altijd positieve reacties en goedgemutst 

na het bezoek aan de Münchner Halle ging men tevreden weer huiswaarts. Hier een foto 
impressie door de jaren heen. Dit jaar is de CeBIT tour niet meer georganiseerd en gaat 
OVSoftware met haar relaties naar FC Twente om het netwerk in Oost Nederland uit te 
breiden en te onderhouden.

Albert Dercksen is werkzaam bij de Nedap, in de marktgroep Security Management. 
Deze marktgroep richt zich op het beheersen van de veiligheid van mensen en midde-
len in en rond belangrijke politieke en economische gebouwen, luchthavens, kantoren, 
telecom-installaties, stadions en ziekenhuizen. Nedap Security Management is wereld-
wijd actief en loopt voorop wat betreft nieuwe ontwikkelingen.

WE DOEN 
HET ANDERS

We spreken Albert over zijn loopbaan. Hij is opgegroeid 
in hartje Rotterdam. Tijdens zijn studie Wiskunde in Delft, 
heeft Albert zich gespecialiseerd in de numerieke stro-
mingsleer en lijnmanagement. Na zijn studie is hij aan de 
slag gegaan in Wageningen.

NIET VOLGENS HET BOEKJE
Sinds september 2000 is Albert als R&D manager verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van de producten van Se-
curity Management. Hij werd aangenomen om de afdeling 
nieuw leven in te blazen. “Er ontstond een super ambitieus 
plan. Volgens het boekje zou het niet kunnen. We gingen de 
bestaande producten bevriezen en nieuwe producten leven 
in blazen. De nieuwe producten worden nu aangeboden als 
een dienst. Daarbij werken we samen met partners voor de 
service waar we dit voorheen deden met eigen kantoren. 
We zitten in een groeimarkt en daar hebben we de strategie 
op afgestemd. Ik ben trots dat we dit project tot een goed 
einde hebben gebracht. We zijn door diepe dalen gegaan, 
waarbij ik vaak gedacht heb om te stoppen. Maar nu is het 
een succes, nu ben ik trots op wat we met ons team heb-
ben bereikt. We hebben zelfs prijzen gewonnen. We doen 

het anders, we denken bijvoorbeeld ook aan het uiterlijk 
design van de beveiligingsapparaten.” In 2000 begonnen ze 
met 10 personen, inmiddels zijn er 25 personen werkzaam 
op de afdeling, waaronder medewerkers van OVSoftware.

HARDE WERKERS
In 2002 is Nedap met OVSoftware in contact gekomen. Er 
was een tekort aan Java Engineers en Nedap zocht naar 
een regionale detacheerder. De kernwoorden van OVSoft-
ware zijn volgens Albert: harde werkers, kwaliteit, een goed 
team, goede selectie, verantwoordelijke mensen en goede 
technologische kennis.

NIET UIT HET VELD TE SLAAN
”De persoon die me inspireert is onze directeur Ruben 
Wegman. Hij heeft energie en is optimistisch. Hij laat zich 
nooit door tegenslag uit het veld slaan. In de toekomst 
wil ik vooral leuke dingen blijven doen. Ik zie de toekomst 
voor Nedap rooskleurig tegemoet. Het is nu de uitdaging 
om de groei van Nedap in goede banen te leiden. We zijn 
een platte organisatie en dat willen we ook blijven. Bij onze 
medewerkers willen we het ondernemerschap stimuleren.”
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Kin Fai Chan werkt sinds  
12 jaar bij Rijkswaterstaat. 
Eerst was hij werkzaam 
bij het verkeerskundige 
domein, maar sinds vier 
jaar heeft hij de overstap 
gemaakt naar de dienst 
verkeer en scheepvaart. 
Als projectmanager is hij 
verantwoordelijk voor de 
gehele keten, waarbij hij de 
brug is tussen functioneel 
en technisch ontwerp. 

VAN HONG KONG NAAR DELFT
Kin Fai Chan vertelt: “Ik ben geboren 
en opgegroeid in Hong Kong. Mijn 
jeugd was leuk, maar anders dan hier. 
Hier hebben kinderen meer vrije tijd. In 
Hong Kong moest ik harder studeren 
en maakte ik veel meer uren. Na de 
middelbare school ben ik naar Neder-
land gekomen om te studeren aan de 
TU in Delft.

CONNECTIE MET OVSOFTWARE
Via een projectleider ben ik in con-
tact gekomen met OVSoftware. We 
hadden een spoedklus en zochten 

een softwarebedrijf die snel kwalita-
tief goede ontwikkelaars kon leveren. 
De samenwerking met OVSoftware 
verloopt nog steeds prima. Ik vind 
het belangrijk dat afspraken worden 
nagekomen en deadlines worden ge-
haald. Daarbij wordt van ons ook ei-
gen creatieve inbreng verwacht. Bij 
OVSoftware denk ik aan jonge en en-
thousiaste mensen. OVSoftware vult 
Rijkswaterstaat aan om resultaten te 
boeken. Ze geven ook aan wanneer 
iets niet haalbaar is. Ze zeggen wat ze 
doen en ze doen wat ze zeggen.

CREATIEVE IDEEËN
Ik ben trots op mijn creatieve ideeën 
die ik kan implementeren in de orga-
nisatie. Zeker als ik daarna ook zie dat 
het werkt, zoals DaVinci Dashboard. 
Het concept uitdenken was al begon-
nen in 2006, maar de reactie was: 
mooi, maar science fiction. Binnen 
Rijkwaterstaat landen nieuwe concep-
ten niet altijd makkelijk. De doorbraak 
komt door te laten zien dat het werkt. 
OVSoftware heeft een belangrijke bij-
drage gehad om het te laten werken. 
DaVinci Dashboard is uitgerold, daar 
mag OVSoftware trots op zijn. Ik ge-
loof in creatieve ideeën, doorzetten en 
dan ook uitwerken. Met DaVinci Dash-
board gingen we tegen de stroming 
in. Het heeft twee tot drie jaar geduurd 

om mensen te overtuigen. Je kan wel 
geloven in iets, maar je moet ook de 
kans hebben om het te laten zien.

EEN HUIS IN ZWITSERLAND
Ik heb tot nu toe nog niet mijn volgen-
de stappen gepland. Het is gegaan hoe 
het gegaan is. Ik had nooit verwacht 
projectmanager te worden. 15 jaar ge-
leden zag ik voor het eerst de poster 
over een ‘one man band’ waarbij de 
boodschap was: ‘wie alles zelf doet, 
komt nooit toe aan innovatie.’ Daar 
had ik toen niks mee. Ik had nog nooit 
een groot project gedaan, waarbij ik 
veel mensen kreeg toegewezen die ik 
moest aansturen. Later moest ik men-
sen aansturen, taken delegeren en dat 
leverde mooie resultaten. Samen ma-
ken we prachtige muziek, ieder heeft 
een eigen instrument. Die poster bleef 
hangen en opeens besefte ik, verrek 
ik heb het gedaan wat die poster pro-
beerde af te beelden. Na 15 jaar was 
me duidelijk wat de poster bedoelde. 

HOE IK MEZELF OVER 25 JAAR ZIE? 
Dan ben ik met pensioen, genietend 
van mijn leven en kleinkinderen. Dan 
heb ik een huis in Zwitserland waar ik 
kan skiën in de winter en tennissen in 
de zomer. De files zijn dan nog niet 
opgelost, maar die brengen we dan in 
kaart met Dashboard 8.0!”

Een actief weekend op Terschelling 
voor alle OVSoftware medewerkers. 
Het was heel actief en sportief met af 
en toe tijd voor ontspanning. ZEG 

WAT JE 
DOET 
EN DOE 
WAT JE 
ZEGT
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MARC WOESTHUIS 
TRIMMT DOOR 

WAKE UP CALL
Marc kreeg de wake up call tijdens zijn middelbare school-
tijd waar hij eerst de kantjes er vanaf liep. Op een gegeven 
moment, toen hij bijna zou blijven zitten, dacht hij: zo gaat 
dat niet langer… Sinds die tijd gaat het bergopwaarts en is 
hij na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de UT, bij 
CMG als consultant aan zijn loopbaan begonnen. 

SILICON VALLEY INSPIREREND
Het eerst contact met OVSoftware gaat voor Marc terug 
naar zijn middelbare schooltijd, hij vertelt dat hij in de klas 
zat bij Mathilde Oude Velthuis (huidige directeur OVSoft-
ware). Dat ze beiden ook gestudeerd hebben op de UT 
maar elkaar daarna uit het oog zijn verloren. Tijdens een 
reünie van de UT ter ere van het 45-jarig bestaan spraken 
ze elkaar opnieuw. Samen met Leo Stelloo en Mathilde 
Stelloo-Oude Velthuis, heeft hij in april 2011 een gemeen-
schappelijke reis gemaakt naar Silicon Valley. Marc: “Dat 
was een inspirerende ervaring, ik kon daar ter plekke met 

hen de ervaringen delen. We zijn nu sparring partners op 
het gebied van ondernemen en een klankbord naar elkaar 
toe.” 

GOEDE BASIS BELANGRIJK VOOR CONTINUÏTEIT
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als project-
manager bij TriMM ontstond de mogelijkheid om directeur 
te worden. Marc hierover: “Eerlijk gezegd vond ik dit zelf 
nog te vroeg gezien mijn gebrek aan management erva-
ring. Om met anderen een goede directie te vormen vind 
ik het belangrijk dat degene ook dezelfde normen en waar-
den heeft. De basis moet goed zijn. Met Kathy van Eijke-
lenburg, genomineerd zakenvrouw Twente in 2010, heb 
ik eind 2002 het bedrijf overgenomen van de vorige eige-
naar.”
 
HET GAAT OM MEER DAN ALLEEN GELD VERDIENEN
“De waarden waar wij bij TriMM interactieve media voor 
staan, betekenen voor ons eigenlijk dat het niet alleen maar 

Marc Woesthuis is geboren en 
getogen in Enschede, FC Twente 
fan, hardloper zonder kapsones, 
mede-eigenaar van TriMM media, 
voorzitter van de stichting Singel-
loop in Enschede, lid van de raad 
van toezicht van Livio en secreta-
ris van CeeCee. Een hele waslijst 
waarbij hij overal het maximale 
eruit wil halen en zijn ervaringen 
overal maximaal wil benutten. 

Wij spraken hem in het moderne transparante kantoorpand van TriMM 
interactieve media, gelegen in het creatieve hart van Enschede, Room-
beek. Een prettig gesprek over zijn leven, kijk op ondernemerschap en 
zijn ambities. 

gaat om geld verdienen. Je moet niet 
altijd het onderste uit de kan willen ha-
len. Bij ons worden de mensen cen-
traal gesteld. Lange termijn denken 
en eerlijkheid duren het langst,” aldus 
Marc Woesthuis. Normen die hij bij al 
zijn werkzaamheden nastreeft. 

TROTS OP ZIJN JONGENS
Op de vraag waar hij trots op is hoeft 
hij niet na te denken en zegt meteen: 
“Heel veel dingen, mijn gezin natuur-
lijk!” Ook hier probeert hij het maxi-
male uit te halen. “Ik heb twee fantas-
tische zoons van vijf en bijna twee die 
ik minimaal vier dagen per week naar 
school breng en waar ik vele leuke 
dingen samen mee beleef, een stel 
boeven zijn het!”

INTERNATIONALE AMBITIE OM  
LANDELIJKE DEKKING TE BEREIKEN
“Het is mijn ambitie om landelijk te 
opereren in een internationale setting 
waarbij Twente als centrum fungeert 
en niet als een regio in Overijssel. Ik 
probeer zo veel mogelijk krachten te 
bundelen om bruggen te slaan tussen 
partijen en hiermee projecten succes-
vol op te starten en te realiseren. Zo 
organiseren we diverse evenementen 
rondom nieuwe media, een voorbeeld 
hiervan is het event: ‘I am Media’ dat 
dit jaar voor de 4e keer georganiseerd 
wordt.”

TALENTEN IN TWENTE BENUTTEN
“We hebben met een viertal regionale 
partijen een internationaal expertise 
centrum opgestart rondom Online 
Business Development in de High Tech 
sector om krachten te bundelen en 
ervaringen met de wereld te delen. We 
moeten in Twente vooral gebruik ma-
ken van de talentvolle mensen die hier 
rondlopen en opgeleid worden. De UT 
en Saxion zouden wat mij betreft met 
meer dan 100% mogen groeien in de 
komende jaren,” aldus een ambitieuze 
Marc. 

ERVARINGEN DELEN
Door zijn verschillende bezigheden 
pakt Marc overal zijn ervaring mee en 

doet hij op veel verschillende gebie-
den kennis op. Marc: “Overal leer ik 
weer iets of heb een ervaring die ik op 
een andere manier weer kan gebrui-
ken. Ik probeer zoveel mogelijk mijn 
ervaringen te delen met anderen.” 
Verlies je dan niet één bepaalde focus? 
Marc geeft aan: “Nee, want ik blijf op-
recht en dicht bij mezelf. Zo vroegen 
ze me ooit of ik de Singelloop in En-
schede (regionale hardloopwedstrijd 
resp.) wilde sponsoren. Dat wilde ik 
niet, maar ik loop zelf regelmatig hard 
als hobby en wil me wel met de orga-
nisatie bezig gaan houden, want daar 
valt veel meer uit te halen. En de Sin-
gelloop organiseer ik nog steeds ieder 
jaar, omdat ik er iets mee heb en het 
een mooi evenement vind.” Zo is Marc 
ook actief als lid van de raad van toe-
zicht bij de Stichting Livio. Ook hier 

vanuit zijn gedachte dat de zorg en 
sociale zekerheid belangrijke peilers 
zijn binnen onze samenleving. 

BETROUWBAAR EN GEEN FRATSEN
TriMM huurt regelmatig software ont-
wikkelaars van OVSoftware in voor 
projecten. Wat is het eerste waar je aan 
denkt bij OVSoftware? Dan denk ik: 
“Betrouwbaar en geen fratsen.” Marc 
vervolgt: “Dat is waar het ondernemen 
in Twente ook omgaat: de gunnings-
factor heb je nodig en we hebben na-
tuurlijk het ideale klimaat om te wonen 
en werken. We moeten Twente op een 
hoger podium zetten!”

Uitreiking zilveren haring in juni 2012 aan TriMM Interactieve Media omdat zij zich op een bijzondere manier heeft inzet 
voor de regio Twente.
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GESCHIEDENIS VAN 
HET INTERNET IN 
HET MILLENNIUM

2000: Opkomst van Napster.  
Eerste toepassingen van  
draadloos internet en Ipv6. Start 
van CU2, voorloper van Hyves.
2001: Start van Wikipedia.
2003: De slammer- en blaster-
wormen leggen grote delen van 
het internet tijdelijk plat.
2004: Opkomst van podcasting.
2005: Opkomst van Web 2.0, 
oprichting van YouTube. Op 1 
maart 2005 had de zoekma-
chine Google meer dan 8 miljard 
webpagina's geïndexeerd, terwijl 
dat in het begin van 2004 nog 4 
miljard was. In juli 2007 stond de 
teller op iets meer dan 10 miljard 
webpagina's.
2007: Opkomst van botnets
2008: Doorbraak van sociale  
netwerken zoals Hyves en  
Facebook
2009: Doorbraak van cloud  
computing
2009: Doorbraak van  
smartphones

2000
Google maakt bekend 
dat zij meer dan 
een miljard pagina's 
geïndexeerd hebben, 
waardoor ze het de 
grootste internet zoek-
machine worden.

2001
Apple introduceert de 
iPod, de verkoop start 
op 23 oktober 2001.

2003
Apple opent de iTunes 
store op 28 april, 2003.

2004
Hyves wordt opge-
richt. Nederlandse 
sociaalnetwerksite met 
voornamelijk Neder-
landse bezoekers en 
leden, vergelijkbaar 
met de Amerikaanse 
sites MySpace en 
Facebook.

2005
De eerste YouTube-
video “Me at the zoo” 
wordt geüpload op 23 
april 2005 door Jawed 
Karim.

2006
Twttr, nu bekend als 
Twitter gaat officieel 
van start op 15 juli, 
2006.

2007
Apple introduceert de 
iPhone 2G, aan het pu-
bliek op de MacWorld 
Conference & Expo op 
9 januari, 2007.

2008
Google brengt de 
bètaversie van Chrome 
uit op 2 september, 
2008.

2010
Apple introduceert 
de iPad op 27 januari, 
2010.

2010
Mark Zuckerberg 
wordt vernoemd tot 
TIME Persoon van het 
Jaar.

2011
Steve Jobs overlijdt op 
5 oktober 2011 (leeftijd 
56).

Minority Report is a 2002 American neo-noir science fiction film airected by Steven Spielberg and loosely based on the short story “The Minority Report” by Philip K. Dick.
Release date: June 17, 2002 / Director: Steven Spielberg / Story by: Philip K. Dick / Music: John Williams / Screenplay: Jon Cohen, Scott Frank / Source: en.wikipedia.org
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IT-ER VAN HET 
EERSTE UUR
 

Hans van Dijk is relatiemanager voor de overheid en opereert 
vanuit onze vestiging in Den Haag. Hij is sinds 2009 in dienst 
bij OVSoftware. Een bijzonder sympathieke man met een 
eigen kijk op zaken en het leven.

WAAR KOMT JE INTERESSE IN ICT VANDAAN?
Hans van Dijk: “We praten dan over de jaren zeventig waarin 
computers heel nieuw waren en nog ver weg van de men-
sen stonden. Ik vond wiskunde op de middelbare school heel 
leuk en was geïnteresseerd in computers omdat het allemaal 
nieuw was. Ook de grootte van die mainframecomputers in-
trigeerde me. Er was nog helemaal geen opleiding informa-
tica dus ik heb een lerarenopleiding met twee tweedegraads 
bevoegdheden: in wiskunde en biologie. Met de specialisa-
tie in wiskunde kreeg ik toch wat computertechniek mee; 
ik heb tijdens mijn opleiding Pascal, Algol en Fortran leren 
programmeren op een Apple 2E en later zelf Basic op een 
Commodore 64.” 

HOE IS JE LOOPBAAN IN DE ICT BEGONNEN?
“Na mijn studie ben ik met twee medestudenten een bedrijf 
begonnen; wij gaven les aan volwassenen in het programme-
ren in Basic. Daarna heb ik me laten scholen tot informatie-
analist, waarbij ik heb geleerd te programmeren in Cobol. Tij-
dens mijn stage kreeg ik de mogelijkheid om systeembouwer 
in Cobol te worden. Uiteindelijk werd ik daar niet zozeer sys-
teembouwer als wel manusje van alles; databasebeheerder, 
programmeur, tester, ontwerper en architect maar ook kof-
fiejuffrouw, receptionist en telefonist. Het bedrijf groeide en 
groeide, het werd overgenomen, nogmaals overgenomen, 
tot er op een gegeven moment tachtigduizend collega’s 
werkten… onder de vlag van Capgemini. Na diverse functies 
en projecten als projectmanager zocht ik meer commerciële 
rollen op bij Capgemini, met uiteindelijk een functie als ac-
countmanager voor het Ministerie van Onderwijs.”

HOE BEN JE CONTACT GEKOMEN MET OVSOFTWARE?
“In 2009 eindigde na 24 jaar mijn carrière bij Capgemini en 
begon mijn loopbaan bij OVSoftware. Per toeval kwam ik in 
contact met Leo. Hij wilde een nieuwe vestiging in Den Haag 

openen en meer specialiseren op projecten en detacherin-
gen bij de overheid. Hij zocht een aantal partners om dat sa-
men mee te doen. Hij vond in Willem-Jan Blomjous en mij 
die partners.”

HOE HEBBEN JULLIE DAT DESTIJDS AANGEPAKT?
“Om bij de overheid zaken te kunnen doen moet je binnen 
mantels terecht komen, omdat je anders geen voet aan de 
grond kan krijgen. Bij de ICTU, het Ministerie van Onderwijs 
en de Belastingdienst waren er al mantels samen met Hint-
Tech, QDelft en SDB. Met dit consortium van ICT bedrijven 
werken we nog steeds veel samen in onze zoektocht naar – 
voornamelijk Europese – mantels.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN OVSOFTWARE IN  
DEN HAAG? 
“Vanaf het begin hebben Leo, Willem-Jan en ik gezegd dat 
de Haagse vestiging niet al te groot moet worden, we heb-
ben het maximum gesteld op 40 tot 50 medewerkers in Den 
Haag. We stellen hoge eisen aan onze medewerkers. We 
zoeken eigenlijk de Oost-Nederlandse mentaliteit van aan-
pakken maar woonachtig in Den Haag of omgeving. We ver-
wachten een hoog niveau van technische kennis en sterke 
communicatieve vaardigheden.”

WAT IS DE REDEN DAT DE COMMUNICATIEVE  
VAARDIGHEDEN ZO BELANGRIJK ZIJN?
“De communicatieve vaardigheden eisen wij omdat we het 
van cruciaal belang vinden dat de doelen van de klant te al-
len tijde helder voor ogen blijven. Programmeren is een ge-
reedschap dat wij inzetten om doelen te bereiken, en niet 
het doel op zich. Voor een hardcore technische speler als 
OVSoftware is het niet altijd even makkelijk om dat onder-
scheid voor ogen te houden.”

ASIMO / Een door Honda ontwikkelde robot. Hij is 130 centimeter hoog en weegt 54 kilogram. De robot heeft het uiterlijk van een astronaut met een rugzak en kan tot 3 kilometer per 
uur lopen en 6 kilometer per uur rennen. Hij is ontwikkeld in het Honda's Research & Development Wako Fundamental Technical Research Center in Japan.
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PASSIE 
VOOR IT & 
LOGISTIEK

Remco Groot Beumer is oprichter en mede-eigenaar van RGB+ Automatisering, dochter 
van OVSoftware Groep sinds 2011. Hij is geboren in 1977 in Raalte, zoon van een leraar 

en lerares in het basisonderwijs. Hij startte zijn eigen bedrijf net voor zijn afstuderen, op 
zijn 22ste, geheel tegen het verwachting van zijn ouders. Gelukkig voor zijn ouders ging 

zijn zus wel voor de klas staan en ging het de jonge ondernemer voor de wind. 

WAT DOE JE IN JE VRIJE TIJD?
“Ik kijk en luister graag naar opera’s, bal-
let en oudere films. Het mooie aan ope-
ra is dat het een Gesammtkunstwerk 
is: decorkunst, zang, beeldhouwen en 
klassieke muziek. Elementair maar toch 
totaal. Ook houd ik van een biertje en 
dan vooral speciale bieren. Zwarts vind 
ik bijvoorbeeld heel lekker, of een zelf 
gebrouwen donker bier uit Duitsland. 
Daar ga ik overigens ook graag naar toe 
op vakantie met mijn vrouw.”

WAT VIND JE KENMERKEND VOOR 
OVSOFTWARE? 
“Kenmerkend aan het familiebedrijf 
OVSoftware vind ik de lange termijn 
planning en het dynamische onderne-
merschap. Het beste voorbeeld hiervan 
en de leukste persoon die ik de afge-
lopen tijd heb ontmoet is Leo. Zijn on-
dernemerschap in combinatie met zijn 
openheid zorgen ervoor dat hij één van 
de weinige mensen is, die ik ken, die 
over zijn eigen schaduw kan springen. 

Hij ziet meer opportunity’s dan ande-
ren. Zonder zijn ondernemerschap was 
de beslissing om de vestiging in Den 
Haag op te zetten nooit genomen. De 
Haagse vestiging loopt goed en ik vind 
dat we daar met z’n allen trots op mo-
gen zijn”, aldus Hans van Dijk tot slot.

IN HET MAGAZIJN BEGONNEN
“Tijdens mijn middelbare schooltijd 
had ik een bijbaantje bij transporteur 
Christian Salvesen in Raalte waar ik 
ben begonnen met kratten stapelen in 
het magazijn en later op de planning 
terechtkwam, een leuke tijd waarin ik 
veel heb geleerd. Zo is mijn interesse 
in de logistieke markt ontstaan. Mijn 
vader werd verantwoordelijk voor 
ICT beheer op de basisschool waar 
hij werkzaam was, een destijds nog 
onontgonnen gebied. Door mijn stu-
die Organisatie en Informatica aan 
Hogeschool Windesheim in Zwolle 
was het voor mij vanzelfsprekend dat 
we dit samen oppakten. Aan het eind 
van mijn studie in 1999 heb ik RGB+ 
opgestart en werd de combinatie tus-
sen transport en ICT omgezet in een 
eigen bedrijf. Dat wil zeggen vanuit 
mijn slaapkamer, want ik woonde nog 
gewoon thuis. Het was de tijd van de 
Pentium 486-processors en program-
meren in Visual Basic.”

SOFTWARE VOOR DE TRANSPORT 
SECTOR 
Na twee jaar ontwikkelen van maat-
werksystemen voor aansprekende 
klanten uit de logistieke sector, betrok 
Remco in 2002 zijn eerste kantoor-
pand. In deze periode werd ook het 

eerste personeelslid aangenomen; het 
ging goed met RGB+. Steeds meer di-
versiteit in de verschillende systemen 
vroeg echter om strategische beslui-
ten. Het beheer en onderhoud van de 
vele verschillende ontwikkelde syste-
men werd te tijdrovend. Zo werd de 
stap naar zoveel mogelijk standaard 
modulair opgebouwde systemen in 
gang gezet. Van de bestaande maat-
werksystemen werden de beste on-
derdelen samengevoegd en als stan-
daardsysteem in de markt gezet. Door 
het schaalvoordeel groeide RGB+. 
Hierdoor moest er ook meer aandacht 
gegeven worden aan het personeels-
beleid, juridische zaken, administra-
tieve zaken en het opstellen van ser-
viceovereenkomsten. 

SPARRING PARTNER 
Remco vertelt: “In de afgelopen jaren 
was het in de krappe arbeidsmarkt 
moeilijk om goede mensen te vinden. 
Maar je kan niet alles zelf blijven doen, 
je kan niet alle takken van sport be-
heersen, we zijn op zoek gegaan naar 
een partner. Eigenlijk zochten we een 
sparring partner met een gedeelde 
ambitie. We hebben enkele bedrijven 
benaderd. De klik was er met OVSoft-
ware, door de persoonlijke betrokken-
heid, korte lijnen en flexibiliteit. Als ik 

denk aan OVSoftware, is het eerste 
waar ik aan denk: het hoge kennisni-
veau, de ondernemende instelling en 
ook de nuchterheid van de mede-
werkers. We zijn nu bezig een ‘cloud’ 
oplossing te maken voor wagenpark-
beheer waar meerdere software ont-
wikkelaars van OVSoftware aan mee-
werken.” 

GROOTSTE SUCCES KOMT NOG
Op de vraag waar hij trots op is, dan 
wel wat zijn grootste succes is, zegt 
hij ontspannen: “Mijn grootste suc-
ces moet nog komen.” Remco heeft 
een duidelijke doelstelling voor ogen: 
“Over vijf jaar verwacht ik dat de Trans-
plan module (LINK) voor de transport 
sector is uitontwikkeld en dat we een 
vooraanstaande speler zijn in de Be-
nelux met minimaal 20 klanten uit de 
logistieke top 50.” Ambitie genoeg, 
dus. Wanneer ik hem vraag wanneer 
hij zijn tweede huis in Spanje betrekt 
en een luxe jacht aanschaft, zegt hij: 
“Nee, materiële zaken zijn leuk maar 
eigenlijk niet zo belangrijk voor me. 
Geld is nodig om van te leven. Over 
vijf jaar verhuizen we wellicht naar een 
nieuw kantoor. Ik ga wel graag op va-
kantie, reizen is een hobby van me, sa-
men met mijn twee dochters en mijn 
vriendin.”

Avatar / Stereoscopische (3D) sciencefictionfilm uit 2009, 
geregisseerd door James Cameron. De film ging op 16 
december 2009 in première in de Verenigde Staten, en 
bracht op die dag ruim 27 miljoen dollar op. De film heeft 
al meer dan 2,7 miljard dollar opgeleverd en is daarmee 
de film die het meeste geld ooit heeft opgebracht in de 
bioscoop. Avatar won onder meer twee Golden Globes, 
en drie Oscars.

Inception / Film van Christopher Nolan uit 2010. De film 
wordt omschreven als een sci-fi thriller waarin realiteit en 
dromen met elkaar verweven raken. In Nederland ging de 
film op 22 juli 2010 in première. De film won vier Oscars.
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1. Sun Seeker
A useful tool for photograp-
hers, gardeners, or house 
hunters, Sun Seeker shows 
you an augmented reality 
view (as well as a flat-view 
compass) of the solar path, 
the sun's hourly intervals, 
and its rise and set times. 
In the AR view you can also 
see the sun's current posi-
tion and its path in the sky, 
while the map view shows 
solar direction arrows and 
elevations for each hour of 
the day.

2. DishPointer
DishPointer reduces the 
hassle of setting up a 
satellite dish when you 
go camping. Basically an 
augmented reality satellite 
finder, this app shows you 
an overlay of available satel-
lites through the camera 
viewfinder. Another cool 
thing: The app doesn't 
need a 3G or Internet con-
nection to work, as all of the 
data is self-contained.

3. Junaio
Junaio is another cool 
augmented reality browser 
with tons of options. It in-
cludes layers for Wikipedia, 
amenities, tweets, eBay 
classifieds, and Foursquare 
venues, and the app also 
has a handy built-in bar-
code and QR scanner.

4. AR Invaders
AR Invaders adds an 
augmented reality twist to 
the classic alien-invasion 
game. Your goal is to keep 
the aliens from attacking 
wherever you are currently 
standing by moving the 
phone around to aim and 
shoot the spaceships. For 
added fun, you can play 
with friends in multiplayer 
mode.

5. ARSoccer
ARSoccer is a fun augmen-
ted reality app. Simply point 
your phone at the ground, 
and use your own feet to 
kick the virtual ball. You're 
limited to a virtual juggling 
game, which can be quite 
challenging.

6. SnapShop  
Showroom
SnapShop lets you try 
out furniture in your home 
without actually moving 
anything around. You just 
pick a furniture item from 
the generous catalog of 
popular brands and then 
bring up the camera live 
view to resize and move the 
furniture around the screen. 
You can also try different 
colors and patterns of 
the same furniture. Once 
you've decided which piece 
of furniture looks best, the 
shopping cart button takes 
you to the retailer's website.

Augmented Reality

Selectie van Augmented Reality Apps voor iPhone en iPad. Door Daniel Ionescu, (PCWorld, 10 april 2012) 
(Source: http://www.pcworld.com/article/253530/top_15_augmented_reality_apps_for_iphone_and_ipad.html)
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