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Het is een hot item: hoe beveilig ik mijn data? Wie de krant 
openslaat of naar de tv kijkt, wordt overspoeld met voorbeelden 

van wat ‘hackers’, het digitale inbrekersgilde, zoal presteren. 

Zelfs de site van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, waarvan toch 
mag worden verwacht dat er knappe koppen werken aan de beveiliging, 
bleek voor hackers een prooi.

Directeur Jos Baggerman van CAB holland kijkt er nuchter 
tegenaan. ‘In alles wat met computers en beveiliging te 
maken heeft, is er maar één zwakke schakel, de mens. 
Maar spijtig genoeg is deze ook de belangrijkste factor. Dus 
het beveiligen van data op een wijze dat deze nooit of te 
nimmer kan worden gekraakt, is een illusie.’ 

Uiteraard weet men bij CAB holland als geen ander hoe 
men de beveiliging moet aanpakken. Jos: ‘We hebben geïnvesteerd in de 
specifieke kennis en de nieuwste apparatuur om de bij ons opgeslagen 
gegevens te beveiligen. Onze klanten weten ook dat we hun data 
redundant opslaan, dat we over een eigen generatorsysteem beschikken 
voor het geval dat de stroom uitvalt, enzovoort enzovoort. Noem dat maar 
de praktische kant van de beveiliging en ook die is bij ons optimaal.’

‘Wat mij aanspreekt in CAB holland?’ Directeur Wim Stuij van 
Hoek en Blok met vestigingen in Sliedrecht en Barendrecht,  
hoeft niet lang na te denken.

“De sfeer in het bedrijf sluit naadloos aan op die bij ons. Ook bij  
CAB holland weet men van aanpakken, klantgericht werken en  
pro-actief opereren. Dat is precies de manier om ervoor te zorgen  
dat klanten tevreden zijn.”

Wie het pand bij Hoek en Blok in Sliedrecht binnenstapt ziet dat pal 
ernaast nog een vestiging gebouwd wordt. Wim: “Die uitbreiding was 
hard nodig. Onze divisies, accountants, belastingadviseurs, juristen en 
personeel- en loondeskundigen, groeien gestaag door.

Zeker in deze tijd is een goede ondersteuning op het gebied van ICT 
onontbeerlijk. Robin Verschoor van CAB holland: ‘We werken aan een 

project waarbij een kopie van de Hoek en Blok-omgeving 
volledig functioneel in ons datacentrum wordt geplaatst. 
Zo is er altijd maximale back-up.’
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Wim Stuij: ‘De sfeer in het bedrijf sluit 
naadloos aan op die van ons’

Optimaal beveiligd, 
dat zijn we zeker!

Jos Baggerman

Wim Stuij

Directie en 
medewerkers

wensen u fijne 
feestdagen!

‘CAB holland weet 
als geen ander hoe 
men de beveiliging 
moet aanpakken’

‘Ook bij CAB 
holland weet men 
van aanpakken’
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Rudy Vendelbosch: 
coördinator verkoop

Rudy traint samen met directeur Jos Baggerman een basketball-
team. Toen Rudy aangaf naar ander werk op zoek te zijn, bleek 
er bij CAB holland een vacature te zijn. ‘En zo ben ik dus sinds 
1 november 2010 hier coördinator verkoop,’ zegt Rudy (39) 
lachend.

Met een groeiende organisatie als CAB holland is het belangrijk dat 
de verkoop goed wordt gecoördineerd, zowel commercieel als op de 
bedrijfsprocessen. Rudy: ‘Er moet een goede stroomlijn zijn tussen 
verkoop en de technische dienst, om maar een voorbeeld te geven. 
Dat dient goed te zijn omschreven, zodat het voor alle betrokkenen 
duidelijk en begrijpelijk is. Zeker nu we als CAB holland onze groei 
doorzetten, kun je niet meer zonder deze bedijfsprocessen.’

Zodoende zorgt Rudy er ook voor dat nieuwe medewerkers binnen 
het bedrijf door hem worden begeleid en wegwijs worden gemaakt in 
de procedures en afspraken. ‘Dat werkt zeer efficiënt en zorgt voor 
optimale duidelijkheid bij onze mensen. Met als uiteindelijk resultaat 
dat onze klanten op de beste manier worden bediend. En daar is het 
hier ons allemaal om te doen, natuurlijk.’

Rudy is getrouwd, heeft twee dochters, van acht en elf en besteedt zijn 
vrije tijd graag aan zijn hobby: de watersport.

Voorzitter Jan Blokland van basketball-vereniging River Trotters 
uit Hardinxveld-Giessendam, is zeer te spreken over lid nummer 

drie van de in 1981 opgerichte vereniging. Jan: ‘CAB holland 
sponsort ons en dat is mooi. Maar directeur Jos Baggerman doet veel 
meer voor onze vereniging. Hij is er helemaal aan verknocht.’

Organiseert de vereniging bijvoorbeeld een scheidsrechterscursus voor 
de leden, dan kunnen zij hun kennis op doen in het prachtige en ruime 
leslokaal van CAB holland, compleet met pc’s. ‘Dat is een mooi voorbeeld 
van de betrokkenheid waarover ik sprak,’ aldus Jan. ‘Maar daarnaast 
verzorgt Jos ook trainingen en speelt hij zelf ook nog.’

Nog een belangrijke functie die Jos vervult: hij is actief in de stichting 
de Vrienden van de Wielewaal. Jan: ‘Deze sporthal in 

Hardinxveld-Giessendam willen we behouden voor de zaalsporten. Daarom 
laten we ons als River Trotters in deze stichting ook horen.’ IMd Raadgevende Ingenieurs is al sinds 1960 actief als een 

onafhankelijk ingenieursbureau. Directeur ir. Pim Peters: 
‘Dat doen we inmiddels met ruim 35 constructief ontwerpers, 
tekenaars en constructeurs. We werken voor ontwikkelaars, 
bouwbedrijven en architecten. Voor hen maken we constructies 
op een efficiënte en economisch verantwoorde wijze.’

In het ontwerpproces neemt de constructief 
ontwerper een belangrijke plaats in. Pim: 
‘We geven adviezen om tot een goed gebouw te 
komen. Vervolgens werken we de adviezen uit als 
hoofdconstructeur. Dat doen we op een uiterst 
deskundige wijze, waarbij onze kennis en ervaring 

belangrijke instrumenten zijn, evenals ons enthousiasme en de liefde 
voor het constructievak.’
Inmiddels is het unieke en schitterende pand van IMd aan de 
Piekstraat in Rotterdam zo goed als gereed. ‘CAB holland verzorgt 
het gehele netwerkbeheer,’ zegt Pim. ‘Zeer tot onze tevredenheid. 
Bij de mensen van CAB holland proef ik de zelfde betrokkenheid bij 

hun vak als wij dat voor het onze hebben. Die klik 
was er dus direct. Ze hebben enorme kennis van zaken 
en denken pro-actief mee. En let op: we vragen nog 
al wat. Zo willen we straks onze tekenstations uit de 
cloud kunnen halen, zodra dat grafisch mogelijk is. 
Maar met CAB holland als onze netwerkbeheerder  
komt dat zeker goed.’

Voorzitter Jan Blokland kende de River Trotters doordat zijn zoons 
er een poosje lid waren. In de loop van de jaren wist men hem te 
strikken voor diverse commissies, waarna hij uiteindelijk hoofd van de 
Technische Commissie werd. Inmiddels hanteert hij met veel plezier de 
voorzittershamer.

‘Jos Baggerman is meer dan 
alleen sponsor’

‘In het ontwerpproces nemen onze 
constructies een belangrijke positie in’

‘Jos verzorgt 
ook trainingen 

en hij speelt zelf 
ook nog’

‘CAB holland 
verzorgt het gehele 

netwerkbeheer. 
Zeer tot onze 
tevredenheid’

Jan Blokland
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