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lgemeen directeur Jos Baggerman van CAB holland heeft het
druk. Niet alleen lopen de zaken naar wens, ook is de bouw
van een prachtig nieuw bedrijfspand in volle gang. En, als klap
op de vuurpijl: op 1 april 2009 bestaat CAB holland 30 jaar.
Tijd voor een gesprek met Jos en technisch directeur Marcel van
Eeden.

ICT

wee jes

uitgave juni 2009

Vakantiekracht
“Zelf ben ik 25 jaar geleden bij het bedrijf gekomen,” aldus Jos.
“De oprichters importeerden toen de voorlopers van de huidige
pc’s uit de Verenigde Staten van Amerika. Ik begon bij CAB holland
als vakantiekracht.”
Met het volgen van tal van cursussen en trainingen groeide Jos in
het vak. Hij lacht als hij zegt: “Mijn eerste vaste dienstverband
was als monteur in de buitendienst. Sinds 1997 voer ik samen met
Marcel de directie.”

Dealer
Een ICT-bedrijf dat al dertig jaar vol op ‘stoom’ blijft. Daar moet
wel een bepaalde filosofie achter zitten. Marcel: “We zijn indertijd
begonnen als importeur en distributeur. Daarna hebben we de
stap gezet naar reseller. Toshiba, HP en Fujitsu: het zijn maar een
paar van de A-merken waarvoor we zijn gecertificeerd. Dus we zijn
dealer én serviceorganisatie en daar profiteren onze klanten van.”

30 jaar
CAB holland vertrekt aan het einde van dit jaar naar een
schitterend pand naast de Evenementenhal in Gorinchem. Jos:
“Dat wordt het vierde pand waar we naar toe verhuizen. Het
biedt volop ruimte voor verdere groei. Als alles mee blijft zitten
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zullen zo ongeveer eind van dit jaar de deuren worden geopend.
Dat is toch mooi: 30 jaar bestaan en dan een splinternieuw pand
betrekken? Inmiddels hebben we onze huisstijl al iets aangepast
en zullen we onze relaties met onder andere een nieuwsbrief op
de hoogte gaan houden van ons doen en laten.”
“Echt op alle fronten zijn we actief en dat is goed. Al hoeven we
wat mij betreft de gewoonte om te verhuizen niet per se vol te
houden, ” besluit Marcel met een brede glimlach om de mond.

CAB holland ICT-opvangdiensten
helpen u uit de brand!
Brand. Of een andere calamiteit. Niemand wil er aan denken. Maar
overkomt het u, dan moet u zo snel mogelijk weer aan de slag.
In ons eigen datacenter beschikt u over de opvangdiensten en
een internetverbinding. Resultaat: u hebt zo snel als mogelijk uw
belangrijkste applicaties weer in de lucht. Om u extra van dienst
te zijn bieden wij u de keuze uit de reguliere en de uitgebreide
ICT-opvangdiensten. Meer info? Bel 0183 – 611 811 of mail
info@CABholland.nl U kunt ook dit onderdeel aankruisen op de
antwoordkaart op de laatste pagina.

Geachte lezer,

Bouw vordert gestaag

Met genoegen sturen wij u onze eerste uitgave van de CAB ICweeTjes.
Er is van onze kant genoeg te melden, zeker in dit jaar waarin we
ons 30-jarig bestaan vieren. Zo leest u over de voortgang van onze
nieuwbouw, brengen we onze ‘opvangdiensten’ nog eens extra onder
de aandacht en leest u een interview met onze technisch directeur
Marcel van Eeden en mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen,
burgemeester van de gemeente Lingewaal.
Namens alle medewerkers van CAB holland wens ik u veel leesplezier!

Het zal weinig mensen die de op de A15 rijden
ontgaan: de bouw van ons nieuwe pand vordert
gestaag. Ons huidige pand is inmiddels weer bijna
te klein en dus was uitbreiding noodzakelijk. Op het
nieuwe industrieterrein Gorinchem Oost II, tegenover
de bekende Evenementenhal, hebben onze mensen
straks alle ruimte. IJs en weder dienende hopen
we eind dit jaar, begin volgend jaar onze intrek te
kunnen nemen in ons nieuwe pand.

Jos Baggerman
Directeur
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Burgemeester
van Lingewaal
over CAB holland

Stuur mij
meer info over:
Verhuur/lease

B

urgemeester mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen van de
gemeente Lingewaal: “We zijn uitstekend op weg met ‘Lingewaal
digitaal’. Daarbij maken we onder andere gebruik van de kennis en
inzet van CAB holland.”

Over de burgemeester van Lingewaal
Mevrouw L.H.M. van Ruijven van Leeuwen is in 1953 geboren en was
van 2005 tot april 2006 waarnemend burgemeester in de gemeente
Graafstroom met zo’n 9500 inwoners. Daarvoor was zij meer dan vier
jaar lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.
Voor die tijd was zij in diverse functies werkzaam bij de gemeente
Nootdorp en het ministerie van VWS.

In het kader van het 30 jarig bestaan van CAB holland geeft een
aantal klanten hun mening over het bedrijf. De reeks wordt gestart
met de burgemeester van Lingewaal. Ook technisch directeur Marcel
van Eeden van CAB holland komt aan het woord.
Uw gemeente gaat voortvarend te werk als het gaat om ICT. Dat
blijkt onder andere uit uw realisatieplan Lingewaal Digitaal.
Mevrouw van Ruijven: “Vergeet niet dat de rijksoverheid ons
als gemeente het nodige oplegt. Logisch, want op het gebied
van vereenvoudiging van bijvoorbeeld het aanvragen van
vergunningen is elektronische dienstverlening niet meer weg te
denken. We zien sowieso steeds meer behoefte aan elektronische
dienstverlening op ons afkomen, zowel voor particulieren als voor
bedrijven en instellingen. Denk daarbij aan de wettelijk verplichte
basisregistraties, het digitaal aanvragen en afhandelen van diensten
en producten, communiceren via e-mail, website, sms-diensten
enzovoort. Daar zijn we dagelijks volop mee in de weer en met goede
resultaten.”
Marcel van Eeden: “Met het installeren van een schaalbaar
computernetwerk en een robuuste omgeving voor gegevensopslag
hebben we als CAB holland een stevige basis gelegd voor de plannen
die de gemeente Lingewaal heeft om de komende jaren haar
elektronische dienstverlening op peil te brengen en te houden.”
Wat ziet de burger van al uw ICT-inspanningen?
Mevrouw van Ruijven: “Wat ICT betreft is het net als met het
onderhouden van een goed rioleringssysteem in een gemeente: het

behoort in eerste aanleg niet tot de onderwerpen waarmee in de
politiek goed gescoord kan worden. Tot er iets misgaat en blijkt dat
alles goed is geregeld. Dat geldt ook voor ICT. Stel dat bijvoorbeeld
de stroom uitvalt. Dan blijven wij als gemeente Lingewaal gewoon
beschikken over onze elektronische gegevens en houden we de
mogelijkheid om elektronische informatie uit te wisselen en aan onze
burgers te verstrekken.
Daarnaast weten onze burgers inmiddels hoe gemakkelijk ze van tal
van ICT-diensten van onze gemeente gebruik kunnen maken.”
Marcel van Eeden: “Naast stroomuitval kan er ook een andere
calamiteit plaatsvinden, bijvoorbeeld brand of waterschade. Ook dan
is het van levensbelang dat er geen data verloren gaat en men zo snel
mogelijk weer in de lucht kan zijn”.
Hoe denkt de gemeente Lingewaal de toekomstige
ontwikkelingen in het kader van digitale dienstverlening
te kunnen blijven beheersen?
Mevrouw van Ruijven: Allereerst hebben we een aantal deskundige
ICT-experts in huis. Zij weten welke partijen er nodig zijn voor
een goed ICT-beheer van onze gemeente. Tevens zijn zij in staat
de uitgevoerde werkzaamheden kwalitatief te beoordelen. Ik wil
hierbij ook nog eens aangeven dat we als gemeente steeds op een
tweesporenbeleid zitten. De burger die gewoon aan het loket wil
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Deze oorkonde kreeg CAB holland uitgereikt door de ICT-afdeling van de
gemeente Lingewaal als blijk van waardering voor de inzet van het bedrijf.

worden geholpen, moet ook aan bod komen.
Toch is een steeds verdergaande digitalisering natuurlijk
onomkeerbaar. Daarom onderzoeken we als gemeente om onze ICTinrastructuur onder te brengen in een gedeeld servicecenter, cq ICTcomputercentrum. Het is daarbij niet uit te sluiten dat CAB holland
een rol kan spelen bij het implementeren en instandhouden van de
infrastructuur.”
Marcel van Eeden: “Uiteraard beseffen wij dat we ons als
commerciële partij keer op keer dienen te bewijzen.”

Tot slot: Verbaast het u dat CAB holland het al 30 jaar volhoudt
in een markt die veel uitvallers kent?
Mevrouw van Ruijven: “In de tijd die wij nu als gemeente met het
bedrijf werken, merk ik dat ze nuchter zijn en een no-nonsense
mentaliteit hebben. Is er eens een ‘noodgeval’, dan staat het bedrijf
voor ons klaar en wordt het probleem opgelost. Die mentaliteit pas
uitstekend bij onze gemeente, want ook wij houden van aanpakken
en uitvoeren.”
Marcel van Eeden: “Wij danken de burgemeester voor het in ons
gestelde vertrouwen. Daar wil ik direct aan toevoegen dat alle
medewerkers van de gemeente waar wij mee te maken hebben, heel
goed weten waar ze mee bezig zijn.”
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