
W ij vinden Hyves 
nogal wat, de soci-
ale-netwerksite met 

9 miljoen leden. De Vlamingen 
Coppens en Bogaert hebben 
met Netlog 55 miljoen leden, 
die in 37 talen (waaronder het 
Fries) persoonlijke wetenswaar-
digheden delen. Al in 1999 
legden ze als student de basis 
voor de Europese gigant, pas 
sinds 2005 trokken ze het bui-
tenland in. Dan is het handig 
dat Gent een universiteit heeft 
met studenten die in pakweg 

het Italiaans of Chinees zorgen 
voor de lokale uitstraling. “Dat 
is onze kracht: bezoekers moe-
ten zich thuisvoelen, het idee 
hebben dat hun site draait in 
hun eigen land”, zegt Bogaert. 
Bij onder meer Index Ventures 
haalde hij in 2007 5 miljoen 
op. “Niet uit nood, want we 
hebben vanaf het begin zuinig 
aan gedaan. Maar het maakte 
het voor ons makkelijker om in-
vesteringen te doen waar we te-
genaan zaten te hikken.” Sinds 
2007 kreeg de omzet vaart. In 

het begin van Netlogs bestaan 
was social networking volstrekt 
onbekend bij adverteerders. 
“Men geloofde niet in het soort 
user generated content op onze si-
tes. Toen kwam er een bizarre 
omwenteling: iedereen moest 
er ineens op staan, we werden 
gezien als the place to be.” Intus-
sen blijft Netlog telkens nieuwe 
landen ingaan. “Wat de inhoud 
betreft breiden we het aanbod 
aan social games uit. We willen 
het netwerk bovendien meer 
het karakter geven van een 

open profielensite in plaats 
van een vriendennetwerk.” Ru-
pert Murdoch kocht Myspace, 
Microsoft stapte in Facebook. 
Wordt Netlog straks ook ge-
kocht door een grote broer? 
“Onze investeerders hebben 
hun eigen agenda, maar het 
zal nog wel even duren voordat 
die een exit willen. Intussen zit-
ten we wat mij betreft niet stil 
als zich een mooie gelegenheid 
voordoet.”

Netlog 

Wie: Lorenz Bogaert (L) en toon Coppens 
Wat: soCiaLe-netWerksite
Omzet: ruim 8 miLjoen1

11.285%
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advertentie

2 AlbumpriNter (1)
8.820%

Wie: kees arends en 
Wouter staatsen
Wat: onLine fotoaLBums
Omzet: 20,5 miLjoen, Winst
Crisis: “We iNvestereN eNorm iN 
goed klANtcoNtAct. We leideN 
ze zelfs roNd iN oNs bedrijf. dAt 
kost veel tijd eN eNergie, mAAr zo 
hopeN We oNs blijveNd te oNder-
scheideN vAN de coNcurreNtie.” 

3 WebpriNt  
7.975% 

Wie: ton marsman
Wat: onLine fotoserviCe
Omzet: 6 miLjoen
Ton Marsman, fotoveteraan 
uit de tijd dat de rolletjes nog 
naar afdrukfabrieken gingen, 
begon in 2004 vanuit een 
schuurtje zijn printservice. 
Nu zet Webprint miljoenen 
om, met afdrukjes van 6 cent, 
maar vooral door het bedruk-
ken van albums, canvas en 
wenskaarten. “Ons sterke punt 
is dat we de foto’s van de klant 
bewaren en dat hij er altijd 
en overal online mee aan de 
slag kan. Dat onze albums al 
3 jaar op rij beste koop waren 
volgens de Consumentenbond, 
bevestigt dat we ook met prijs 
en kwaliteit goed zitten”, zegt 
cfo Erwin Riefel. 

4 ApplicAtioNNet 
7.000% 

Wie: maarten de vries en 
sander kamstra 
Wat: onLine WerkpLekken

Omzet: 4,4 miLjoen
ApplicationNet, leverancier 
van online werkplekken uit 
Groningen, is sinds 2007 
voor 50 procent van KPN. 
“Die werkte al jaren met ons 
samen en wilde zeker stellen 
dat zijn klanten door een sterke 
speler worden bediend”, zegt 
Maarten de Vries. “En wij heb-
ben nu een grote naam achter 
ons.” Over de kracht van 
ApplicationNet hoeft niemand 
zich zorgen te maken: dit jaar 
gaat de omzet alweer over de 
kop, richting 8 miljoen. Hoge 
servicegerichtheid en een 
persoonlijke benadering van 
de klant noemt De Vries als 
de grote pluspunten van zijn 
bedrijf. De crisis dempt de 
groei maar ietsjes. 

5 eAsytobook.com 
5.114% 

Wie: miChaL huBsChmann en 
omri amir
Wat: onLine aCCommodatie 
Boeken
Omzet: 55 miLjoen  
(transaCtieomzet), Winst
EasyToBook.com is vanaf het 
begin in 2004 een wereldbe-
drijf. Opgericht in Amsterdam 
door Michal Hubschmann en 
Omri Amir, met hoofdkantoor 
in Zwitserland, R&D in Israël, 
en onderhoud, marketing en 
klantenservice in Amsterdam. 
“Er stond elke week wel een 
nieuwe partij op,” zegt chief 
managing officer Wouter Blok, 
“maar wij hadden een grote 

focus op relevante informatie. 
Dat levert verkeer op, en zo 
word je aantrekkelijk voor 
de hotels.” EasyToBook.com 
concentreerde zich lang op 
Amsterdamse hotels, Barcelona 
en Rome volgden pas in 2007 
en vanaf mei 2008 begon de 
uitbreiding in metropolen als 
Londen en New York. “We 
willen binnen vijf jaar tot de 
wereldwijde top-5 horen”, zegt 
Blok. Dan heeft hij het over 
giganten als Expedia, Priceline 
en Travelocity.

6 iNfrAdAtA
2.388% 

Wie: Leon de keijzer
Wat: netWerken voor  
teLeCom en internet
Omzet: 4,1 miLjoen, Winst 
Netwerkspecialist Leon de 
Keijzer begon in 2004 voor 
zichzelf. “Ik zag dat de markt 
veranderde: telecom- en 
internetbedrijven kregen een 
belangrijkere rol in het leveren 
van IT-diensten. Daarvoor 
hebben ze wel hoogwaardige 
netwerken nodig.” Alsof er 
geen crisis bestaat, gaat bij 
Infradata dit jaar de omzet 
weer 50 procent omhoog. “Het 
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i n 1994 – de oprichters van 
Youtube keken nog naar 
Sesamstraat – verstuurde 

Stef van der Ziel zijn eerste live 
videostream: een optreden in 
het Gronings popcentrum waar 
hij de publiciteit verzorgde. “Er 
was nog geen sofware, dus we 
bedachten zelf een trucje om zo 
snel mogelijk de plaatjes ach-
ter elkaar te tonen.” Van der 
Ziel begon een bedrijf dat 
internetuitzendingen rond 
evenementen verzorgde, 
maar besloot in 2003 verder 
te gaan met de technologie 
die in de loop der jaren was 
ontwikkeld.
De streamingformaten laat Jet 
Stream over aan Adobe of Mi-
crosoft. Het bedrijf specialiseert 
zich in beheer en distributie van 
het materiaal, in jargon content de-
livery. De eerste klant was de Gro-
ningse universiteit, kabel- en tv-maat-
schappijen volgden. Dergelijke partijen 
nemen een licentie, maar Van der Ziel drijft ook 
Streamzilla, een platform waarin hij de techno-
logie als dienst aanbiedt en de klant per giga-
byte afrekent. Nederland is klein, daarom ging 
Jet Stream de grens over om in twee jaar uit te 
groeien tot de grootste Europese aanbieder die 
dit jaar 2 miljard uitzendingen aflevert. En dat 
met negen man, want in de echte wereld is Jet 
Stream nog klein. Inmiddels is online videokijken 
zó populair, dat het internet kraakt in zijn voegen. 
Jet Stream heeft de oplossing. “Wij bouwen met 
omroepen en internetaanbieders een systeem, 
dat bij grote drukte de bezoekers omleidt naar de 
servers van hun eigen provider. We hebben jaren 
gehad waarin onze omzet verdubbelde. Dit jaar 
is de groei minder, maar de meeste concurrenten  
krimpen. Winst maken we nog altijd, en er staat 
een goede buffer op de rekening.”

jet streAm
Wie: stef van der zieL
Wat: videostreaming 
Omzet: 1,2 miLjoen

10
1.823%
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internetverkeer blijft groeien, 
dat is voor ons de aanjager. 
Wij winnen contracten op de 
grote spelers op basis van onze 
expertise.” Infradata heeft 20 
werknemers en ook vestigingen 
in België en Groot-Brittannië. 
T-Mobile, Vodafone, KPN, 
eigenlijk zijn alle grote namen 
klant. “De volgende stap is 
verder internationaliseren: nog 
maar 25 procent van de omzet 
komt uit het buitenland.”

7 sqills (4)
2.154%

Wie: Bart van munster, 
johan nieuWerth, Wouter 
Cassee en aLexander muL
Wat: e-tiCketing
Omzet: 3,3 miLjoen, Winst
Crisis: “We blijveN groeieN. het 
‘oNtzorgeN vAN de klANtorgANi-
sAtie’ hANtereN We Als uitgANgs-
puNt. dAt Werpt iN crisistijd zijN 
vruchteN Af.”

8 tsi solutioNs (19)
2.112%

Wie: Wim smit
Wat: e-CommerCe in de  
reisBranChe
Omzet: 7,5 miLjoen, quitte
Crisis: “We hebbeN oNs r&d-bud-
get verhoogd om te iNvestereN 
iN NieuWe producteN. dAArom 
AccepteerdeN We eeN kleiNe miN 

over 2008.”

9 pcextreme 
1.857% 

Wie: Lennert den teuLing en 
Wido den hoLLander
Wat: hosting
Omzet: vertrouWeLijk, Winst
Lennert den Teuling begon op 
de klassieke wijze met hosting: 
een servertje op een zolderka-
mer. Het liep door de scherpe 
prijzen zó storm bij PCextreme, 
dat hij al snel een van zijn 
klanten, Wido den Hollan-
der, vroeg in te springen. In 
2004 ging de prijsknaller 
officieel van start. “Heel wat 
grote bedrijven hebben ons 
verafschuwd”, herinnert Den 
Hollander zich. Met slimme 
techniek houdt hij de kosten 
laag. Inmiddels heeft PCextre-

me 23 werknemers in Middel-
burg en Amsterdam en bedient 
het drukbezochte publiekssites 
van bijvoorbeeld autodealers 
en zorgverzekeraars. “Maar we 
vergeten de kleine klanten niet. 
Zo spreiden we de risico’s.” 

11        beNergy 
1.807% 

Wie: Ben WoLdring
Wat: vergeLijkingssites
Omzet: vertrouWeLijk, Winst
Ben Woldring, de 24-jarige 
webveteraan, was vorig jaar 
hekkensluiter in de Fast 50 
met zijn vergelijkingssites van 
bel- en internetdiensten. Met 
Gaslicht.com begon hij in 
2003, twee jaar later kocht hij 
Energiewereld.nl. De combina-
tie bleek goud. “We investeren 
continu om de vergelijking 
tussen de energieleveran-
ciers zo makkelijk mogelijk te 
maken voor consumenten en 
het mkb”, zegt Woldring. “De 
bereidheid om over te stappen 
is de afgelopen tijd enorm 
toegenomen. Iedereen is nu 
erg getriggerd om te letten op 
vaste lasten. Daardoor hebben 
we de afgelopen 6 maanden 
ruim 127 procent meer unieke 

bezoekers dan vorig jaar. En 
die blijven ook langer op 
de websites rondneuzen.” 
Woldring heeft overigens weer 
een nieuw vergelijkingspro-
ject: Lookingforbooking.com. 
Die zet alle hotelprijzen van 
verschillende boekingssites op 
een rij.

13 AdversitemeNt 
(13) 1.710%

Wie: BoB nieme
Wat: WeB anaLytiCs
Omzet: 2,5 miLjoen, Winst
Crisis: “Wij hebbeN met oNze 
komst de regels vAN de seArch-
AdvertisiNgmArkt verANderd, met 
eNorm succes. dAt is misschieN 
Wel het WApeN tegeN de crisis.”

 

14ods2
 1.693% 

Wie: edWin poorthuis en 
said zahraoui
Wat: softWare voor retaiL 
management 
Omzet: 7 miLjoen
ODS2 levert een systeem voor 
het afhandelen van massale 
orderstromen. KPN gebruikt 
het voor klanten die online 
of via de Primafoon-winkels 
binnenkomen. Poorthuis: 
“Het bijzondere is dat we alle 
business rules toepassen en er 
weinig meer handmatig hoeft 
te worden doorgezet naar de 
leverafdelingen. Dat verkleint 
de uitval en bespaart kosten.” 
ODS2 automatiseert ook field 
marketing: alle informatie over 
klantgedrag en acties op de 
winkelvloer waarmee retailbe-
drijven hun klanten doelgerich-
ter kunnen benaderen. Philips, 
LG, KPN en Acer verwerken 
hun orderstroom met de 
technologie van Poorthuis, 
MediaMarkt en HP gebruiken 
ook de marketingsoftware.

15  NetdiAlog (10) 
1688%

Wie: jos Bourgonje, 
WiLfried van haeren en  
jos de kLein
Wat: BeheersoftWare
Omzet: 3 miLjoen
Crisis: “We hebbeN lANglopeNde 
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j orrit Blok dreef tot 2001 
zelf een werving-en-selec-
tiebureau. Zo merkte hij 

dat er een schrijnend gebrek 
aan goede onlinesystemen be-
stond. Hij ging de boer op met 
een pakket dat te duur bleek 
voor middelgrote bureaus, die 
nog weinig geld in internet wil-
den steken. Dus besloot hij het 
voor een kwart van de prijs zelf 
te gaan bouwen. “Ik heb daar 
tien klanten voor gezocht en 
gezegd: dit gaan we bouwen. 

Dat leverde alvast een beetje 
geld op. Met twee vrienden zijn 
we vanuit huis begonnen. In 
de ene kamer sliep mijn vrouw, 
in de andere zaten we met zijn 
drieën te programmeren.” 
Van meet af aan nam Otys het 
web als uitgangspunt voor de 
werving van krachten. Daar-
achter werden telkens functies 
toegevoegd aan het software-
pakket. “Klanten bleven vragen 
of we dit of dat ook konden. Als 
we het nog niet konden bieden, 

gingen we aan de slag. En gin-
gen we terug en zeiden: zo, nu 
heeft u geen reden meer om 
niet voor ons te kiezen.”
Otys is inmiddels de Nederland-
se marktleider bij werving-en-
selectiebureaus, maar heeft ook 
uitzenders en grote bedrijven 
als ING, Richard Ellis en Trans-
avia als klant. “We focussen op 
de online sales- en marketing-
kant van de recruitment. Voor 
de branche zijn we eigenlijk 
een platform voor webshops.” 

Blok heeft 48 man in dienst, 
verdeeld over vestigingen in 
Nederland, Frankrijk en Tsje-
chië. De crisis? “Die biedt juist 
kansen. In Frankrijk vraagt onze 
naaste concurrent tien keer de 
prijs. We groeien net zo hard 
als andere jaren. Ik wil straks 
heel Europa bedekken. Vooral 
in Oost-Europa wil ik vestigin-
gen starten. Daar ligt de boel 
nog veel erger op zijn gat dan 
hier.”

otys recruitiNg
techNolog
Wie: jorrit BLok 
Wat: softWare voor Werving en seLeCtie
Omzet: CirCa 3 miLjoen

12
1.744%
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coNtrActeN. eN Als klANteN eeN-
mAAl biNNeN zijN, WilleN ze Niet 
meer vAN oNs Af.”

16 livecom 
1.364% 

Wie: fLoris van der veen
Wat: Chatten aLs  
kLantContaCt
Omzet: vertrouWeLijk, Winst
Floris van der Veen was actief 
in websites bouwen toen hij 
inzag dat die markt overvol 
begon te raken. In 2004 begon 
hij daarom met LiveCom, 
dat chatsoftware als dienst 
aanbiedt aan bedrijven die het 
inzetten voor klantcontact. In-
middels ondersteunt LiveCom 
ook contact via telefoon, e-mail 
en selfservice. “LiveCom gaat 
bijvoorbeeld ook Facebook en 
Twitter koppelen. Maar chat 
is nog steeds een wezenlijk 
onderdeel. Daar komen we 
vandaan.” Philips, ING en 
Wehkamp zijn klant van Live-
Com, dat inmiddels 25 man 
in dienst heeft. “Door de crisis 
oriënteert iedereen zich bij de 
inkoop meer dan ooit op het 
web. Als je dan een knop naast 
een formulier kunt plaatsen, 
geeft dat net het vertrouwen 
dat kan leiden tot business.” 
 

17  visioN dyNAmics 
group

1.335% 
Wie: hugo de haan
Wat: ingenieursBureau
Omzet: 2,2 miLjoen
Hugo de Haan schitterde in 
2005 als Rising Star en lost 
zijn groeibelofte dit jaar ruim-
schoots in. Zijn Vision Dyna-
mics Group is een club van 
22 ondernemende ingenieurs, 
die contract-R&D verrichten 
voor hightechorganisaties als 
ASML, FEI, Océ en TNO. De 
winst die daaruit komt, wordt 
geïnvesteerd in eigen start-ups. 
“Onze ingenieurs zijn gezond 
recalcitrant”, zegt De Haan. 
“We gebruiken de marge om 
hun dromen te verwezenlijken.” 
Dochter Innophysics werkt 
bijvoorbeeld aan een middel 
dat bedrukken van onder meer 

folie en pet-flessen mogelijk 
maakt. De omzet van Vision 
Dynamics staat dit jaar onder 
druk, maar het aantal werkne-
mers nam toe. “Ik ben niet van 
zins mensen te ontslaan. We 
hebben een gezonde kaspositie 
en weten hier en daar subsidie 
aan te boren.” 

18 tty 
(2dehANds.Nl) (37) 

1.304%
Wie: maarten Beuker,  
andreae en miChieL van 
deursen
Wat: internetBureau 
Omzet: 3 miLjoen, Winst
Crisis: “Wij doWNsizeN eeN project 
WAArdoor het beheersbAAr eN 
betAAlbAAr Wordt. veel klANteN 
viNdeN dAt rAAr. die deNkeN dAt 
het voor oNs iNteressANter is Als 
het groter eN duurder Wordt.”

19 greetz (3)  
1.273%

Wie: johan van vuLpen en 
simen sChimmeL
Wat: e-Wenskaarten
Omzet: 5 miLjoen, geen Winst 
Crisis: “je zou kuNNeN beArgu-
meNtereN dAt oNs bedrijf ANticy-
clisch is: hoe slechter het zAkelijk 
gAAt, hoe belANgrijker persooN-
lijke relAties zijN.”

20 servoy (8)
1.214%

Wie: jan aLeman, jan BLok, 
BoB CusiCk en maarten  
BerkenBosCh
Wat: dataBase ontWikkeL-
tooL
Omzet: “hoger dan in 2007”
Crisis: “We spreideN het betAAl-
schemA voor oNze klANteN. dAt 
is cAshfloWtechNisch WAt miNder, 
mAAr zo kuNNeN klANteN blijveN 
iNvestereN iN productoNtWikke-
liNg.”

21 replAce-direct.
com (2) 1.082%

Wie: erWin en maikeL  
verstegen
Wat: WeBshop met energie-
produCten en onderdeLen 
voor moBieLe apparatuur
Omzet: 6 miLjoen, Winst

Crisis: “meNseN kopeN miNder 
sNel eeN NieuWe lAptop eN eerder 
NieuWe oNderdeleN eN Accessoi-
res, zodAt huN huidige AppArAAt 
lANger meegAAt. om dAt mogelijk 
te mAkeN hebbeN We oNs pro-
grAmmA fors uitgebreid.”

22 m4N (14)  
1.069%

Wie: thomas en kLaas  
joosten
Wat: affiLiate marketing
Omzet: 7,5 miLjoen, kLein 
verLies
Crisis: “muffiNs! AccouNtmA-
NAgers die ervoor zorgeN dAt 
betAliNgeN eN AdmiNistrAtie op 
orde zijN, krijgeN mAANdAgoch-
teNd muffiNs.”

23 bliNker
1.007% 

Wie: marC sChussLer,  
pauL neuteBoom en nieLs  
noorLander
Wat: e-maiLmarketing
Omzet: CirCa 2 miLjoen
Marc Schussler had een prima 
tijd bij KPN Research, maar 
hij wilde ook eens wat ideeën 
uitvoeren. “We hebben met 
ons bedrijf veel innovatieve 
diensten geprobeerd, tot we 
besloten te kiezen ergens heel 
goed in te worden.” De keuze 
viel op een systeem voor 
e-mailmarketing, dat als dienst 
wordt aangeboden. “We kwa-
men laat in de markt, het top-
segment was verdeeld. Daarom 
zijn we met een heel gebruiks-
vriendelijke applicatie voor 
het middensegment gestart.” 
Inmiddels hoort Blinker met 30 
man bij de grote spelers. “We 
nemen dit jaar 8 mensen aan, 
want e-mailmarketing groeit 
hard door.”

24 computicAtioN 
934% 

Wie: martijn van der sChaaf 
en jan martijn Broekhof
Wat: it-Beheer
Omzet: 1,1 miLjoen
Computication beheert IT-sy-
stemen tegen een vast bedrag 
per maand. Verfrissend: bij 
anderen gaat de meter lopen 
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C on Zwinkels en Laurens 
Rosenthal zijn volhou-
ders in de Fast 50. Dit 

jaar staan ze weer op een keu-
rige plek en zijn ze op weg naar 
een omzet van 35 miljoen. In 
1997 begonnen ze hun hos-
tingdiensten met één server, 
inmiddels hebben ze voor hun 
merken Leaseweb en Fiberring 
een eigen datacenter neerge-
zet, Evoswitch. Zuinig en ‘kli-
maatneutraal’ dankzij koeling 
met buitenlucht en een slimme 

stroomvoorziening. “Het is ge-
lijk ook een van de grootste 
in de regio Amsterdam”, zegt 
Zwinkels. Een kastje volstampen 
met servers kan iedereen, deze 
voormalige drukkerij is een 
kunststukje. Klanten kunnen op 
hun factuur zien wat ze betalen 
voor de stroom, en wat voor de 
huur. “Energie besparen doe je 
om maatschappelijke, maar ook 
om economische redenen. Het 
is belangrijk dat we onze busi-
ness voor lange termijn kunnen 

blijven doen.”
Met overnames is Zwinkels al 
een tijd druk. “Veel partijen 
hebben een trucje geleerd dat 
nu ten einde loopt. Ze denken 
dat de waarderingen enorm 
hoog liggen, maar voor een be-
drijf zonder groei valt dat wel 
mee. Dat leidt nogal eens tot 
verschil van inzicht bij overna-
mes.” In 2008 was Ocon bezig 
financiering aan te trekken. Een 
ronde langs de velden werd 
ruw verstoord door de krediet-

crisis. “Nu bellen ze weer elke 
maand, maar de multiples zijn 
niet meer wat ze geweest zijn. 
Nou ja, dan wachten we toch 
gewoon even? Wij zitten in een 
luxe positie.”
Voorlopig vinden Zwinkels en 
Rosenthal het namelijk veel 
te leuk om met Ocon door te 
gaan. Ze kijken of ze met het 
Evoswitch-concept naar het 
buitenland kunnen, wellicht in 
de vorm van een franchise.

ocoN
Wie: Con zWinkeLs (foto) en Laurens  
rosenthaL
Wat: hosting en dataCenter 
Omzet: 24,5 miLjoen, Winstgevend

27
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bij een storing, het bedrijf van 
Martijn van der Schaaf en Jan 
Martijn Broekhof heeft er juist 
belang bij ze te voorkómen. 
“We vonden in 2003 de ma-
nier waarop IT werd beheerd 
niet zo eerlijk en transparant”, 
zegt Broekhof. Computication 
bedient met 21 man nu ook 
landelijk werkende bedrijven 
met 300 tot 1.200 werkplekken. 
“We groeien door de crisis 
minder hard dan we zouden 
willen, maar in december 2008 
waren we nog maar met zijn 
elven. Het gaat dus nog steeds 
razend hard. Veel bedrijven 
zijn nu op zoek naar financiële 
zekerheid. Die komen nu op 
ons pad.”

25 cm groep (32)  
906%

Wie: jeroen van gLaBBeek
Wat: sms-diensten
Omzet: 25 miLjoen, Winst
Crisis: “door Alertheid eN goed 
coNtAct met klANteN hebbeN We 
schAde kuNNeN voorkomeN. 
groei eN schAAlbAre techNiek zijN 
oNze WApeNs tegeN de crisis.”  

26 bizzdesigN
AcAdemy 

898% 
Wie: henry franken, harm 
Bakker en harmen van den 
Berg
Wat: optimaLisering van 
BedrijfsproCessen 
Omzet: 7 miLjoen, Winst
BiZZdesign kwam in 2000 
voort uit Telematica Instituut 
(nu Novay), waarin wetenschap 
met het bedrijfsleven samen-
werkt aan vernieuwende ICT. 
Henry Franken en twee andere 
onderzoekers besloten zelf een 
bedrijf te maken van hun pro-
ject. ABP, de Belastingdienst, 
IBM en ING hadden daarin 
een testomgeving voor bedrijfs-
processen ontwikkeld. Met een 
portfolio aan softwaregereed-
schap, adviezen en training 
boekt BiZZdesign inmiddels 
met 65 man een behoorlijke 
omzet. Financiële concerns zijn 
klant, overheidsbedrijven als 

de Sociale Verzekeringsbank 
en de Belastingdienst maar 
ook Essent, Corus en WE 
International. 

28 i-reAl (11)  
782%

Wie: eriC heersink
Wat: softWare voor  
Watermanagement
Omzet: “enkeLe miLjoenen,  
15 proCent Winst”
Crisis: “de overheid iNvesteert 
Nog steeds iN WAterbeheer. dANk-
zij iNNovAtie eN het bedieNeN vAN 
bredere klANtgroepeN kuNNeN We 
doorgroeieN.”

29 piNs (49) 
740%

Wie: jan WiLLem des tomBe, 
tjarko kWee en miChieL van 
der sChueren
Wat: managed hosting
Omzet: 9,3 miLjoen, Winst
Crisis: “We stekeN veel tijd eN 
eNergie iN het zo goed mogelijk 
AdvisereN vAN oNze klANteN om 
eeN oplossiNg AAN te reikeN die 
op de eerste plAAts pAst bij de 

behoefte.”

30 xseNs (35) 
716% 

Wie: Casper peeters en  
per sLyCke
Wat: BeWegingsanaLyse
Omzet: “verduBBeLd  
vergeLeken met 2007” 
Crisis: “blijf doeN WAAr je goed 
iN beNt eN creëer WAArde voor de 
lANge termijN.”

31 ictroom 
compANy (28)

627%
Wie: honoré du puy,  
sander nieuWmeijer en 
Chris gaLenkamp
Wat: ontWerp, BouW en  
Beheer van serverruimtes 
Omzet: 24,3 miLjoen, Winst
“De salestrajecten duren 
langer, prijsdruk is er ook wel, 
maar die compenseren we 
door op alle fronten scherp op 
de kosten te letten. De marges 
blijven daardoor overeind.”

32 e-mArk  
solutioNs  (29) 

611%
Wie: uBBo maagdenBerg
Wat: e-maiLmarketing
Omzet: “vertrouWeLijk”, 
Winst
Crisis: “We iNvestereN veel iN 
iNNovAtie, iN sAles eN iN oNze 
meNseN. je moet op dit momeNt 
ook veel meer dAN vroeger je 
WerkNemers koestereN, dAt is di-
rect het positieve vAN eeN crisis.”

33 thiNkWise  
softWAre 

600%
Wie: viCtor kLaren en  
roBert van der Linden
Wat: geautomatiseerd  
ontWikkeLen
Omzet: 2,5 miLjoen
Robert van der Linden deed in 
de VS aan SAP-diensten, ver-
kocht zijn bedrijf en zou voor 
de koper een Europese divisie 
opzetten. “Dat was rond 2000, 
dus je snapt dat daar weinig 
van kwam.” In 2002 zette hij 
daarna met zakenrelatie Victor 
Klaren Thinkwise Software op. 
Thinkwise heeft gereedschap 
in huis waarmee het ontwik-
kelen van software deels wordt 
geautomatiseerd. De Thinkwise 
Software Factory geeft het in li-
centie aan retailers, banken en 
verzekeraars die zelf zakelijke 
software (laten) ontwikkelen 
en onderhouden. Desgewenst 
bouwt en beheert Thinkwise 
ook voor zijn klanten. “Geef 
ons een paar jaar en we kun-
nen zelfs naar het buitenland. 
De markt is gigantisch.”
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34 metrixlAb (27) 
596%

Wie: han de groot
Wat: onLine  
marktonderzoek
Omzet: 17 miLjoen, Winst
“crisis mAAkt kosteNbeWust. dAt 
biedt oNs toegANg tot NieuWe 
klANteN, doordAt We goedkoper 
zijN. We hebbeN eeN sterkere focus 
op sAles eN busiNess developmeNt 
eN iNvestereN iN iNfrAstructuur 
die oNze kosteN omlAAg breNgt.”

35 pkm solutioNs 
576% 

Wie: fred Lohman en Barry 
de roode
Wat: softWare voor  
informatieBeheer
Omzet: vertrouWeLijk
Werktuigbouwer Fred Lohman 
en Barry de Roode veroveren 
de bouwwereld met Relatics. 
Dat pakket legt verbanden tus-
sen de vloed aan informatie en 
de vele partijen die bij grote 
infrastructurele projecten een 
rol spelen. “Tot nu toe liepen 
klanten vast in spreadsheets en 
een brij van documenten”, zegt 
Lohman. De kerntechnologie 
achter Relatics is niet zomaar 
na te maken. “Daarom maken 
wij ons niet zo druk over 
concurrentie. We hebben nog 
nooit 1 euro aan advertenties 
uitgegeven.” Ook al is PKM 
met 15 man klein, de klanten-
lijst omvat vrijwel alle grote 
aannemers van Nederland, 
de Rijksgebouwendienst en 
Rijkswaterstaat. Met een beetje 
geluk wordt straks de nieuwe 
Gotthard treintunnel met de 
Hollandse software aangelegd.  

36 esize Nether-
lANds (34) 561%

Wie: tim sChaefers en pauL 
van rietsChoten
Wat: inkoopsoftWare
Omzet: 4,3 miLjoen, Winst
Crisis: “kosteNbespAriNg is oNs 
WApeN! iN Alle ecoNomische 
omstANdighedeN is het iNteres-
sANt om coNtrole eN sturiNg 
op de kosteN te hebbeN eN iN het 
huidige ecoNomische klimAAt is 

het NoodzAkelijk om kosteN te 
bespAreN.” 

37 hotel booker (5) 
502%

Wie: remCo hofstede en  
niCk staLs
Wat: hoteLs Boeken
Omzet: 50 miLjoen  
(transaCtieomzet), Winst
Crisis: “de coNsumeNt richt zich 
op bestemmiNgeN dicht bij huis, 
dus Wij oNderviNdeN eeN positief 
effect. oNs WApeN: scherp NAAr 
kosteN kijkeN, mAAr de iNvesteriN-
geN op peil houdeN.”

38 iNdg 
499%

Wie: Bas gaL en  
frans vriesendorp
Wat: 3d-visuaLisatie
Omzet: 3,3 miLjoen, Winst
Een 3D-plaatje maken kan 
iedere hobbyist. Een fotorea-
listische weergave waarin een 
product van alle kanten kan 
worden bekeken en uit elkaar 
worden gehaald, is andere 
koek. Sinds 1999 ontwikkelen 
Gal en Vriesendorp techno-
logie die dat mogelijk maakt 
voor klanten als het Rijksmu-
seum, Philips en Dolce & Gab-
bana. Het zelf inrichten van 
een woning op Amikasa.com is 
een voorbeeld, waarmee INDG 

prijzen won. “Producenten zien 
steeds beter in dat het online 
interactief beleven van hun 
assortiment doorslaggevend 
is voor de aankoopbeslis-
sing”, zegt Gal. INDG heeft 
30 werknemers in Groningen 
en Amsterdam, beschikt over 
een team in India, een eigen 
studio in Roemenië en een ver-
koopkantoor in Engeland. “We 
willen met ons platform de Eu-
ropese standaard worden. Dat 
klinkt misschien raar, kijkend 
naar onze huidige omvang, 
maar het is zo gespecialiseerd 
dat die mogelijkheid reëel is.” 

39 iNtrAsurANce 
498% 

Wie: frank CooLer en henk 
Wiggers 
Wat: verzekeruzeLf.nL
Omzet: vertrouWeLijk
Frank Cooler en Henk Wiggers 
hebben met Verzekeruzelf.nl 
een unieke zelfservice ge-
bouwd voor verzekerden. Die 
kunnen zelf hun polis afsluiten, 
aanpassen of beëindigen. Na 
jaren van ontwikkelen gaat het 
nu volgens Cooler erg hard 
met zijn bedrijf. De technolo-
gie achter de website wordt 
ook ingezet bij tussenpersonen. 
“Wij zijn in feite de transac-
tiefabriek. De marketing van 
polissen laten we aan onze 
klanten over.” De klant zit aan 
de knoppen en dat maakt het 
administratieve proces goedko-
per voor zowel verzekeraars als 
tussenpersonen. “We hebben 
er al 600 aangesloten, waar-
onder de assurantiekantoren 
van ING. De crisis is echt een 
aanjager voor ons: er vindt nu 
een kostenslag plaats door de 
hele branche. In de vette jaren 
deed iedereen alles zelf, nu is 
er grote druk om te outsour-
cen.” 

40 eurofiber
NederlANd 

485% 
Wie: aLex goLdBLum en  
Bart oskam 
Wat: gLasvezeLverBindingen
Omzet: 30 miLjoen, Winst
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Twentenaar Dik Wessels is be-
halve bouwmiljardair ook glas-
vezelbaron. Eurofiber is de tak 
voor de zakelijke markt. Eind 
jaren negentig ontstond het 
bedrijf temidden van de toen-
malige glasvezelbonanza. In-
middels heeft Eurofiber buiten 
KPN nauwelijks concurrenten. 
De telecom- en internetaan-
bieders die bedrijfsterreinen 
bedienen, zijn vrijwel allemaal 
klant. “Wij hebben een behoor-
lijk fijnmazig netwerk waar-
mee we 100 bedrijfsterreinen 
bereiken. Als je bedenkt dat er 
20.000 zakelijke locaties zijn, 
begrijp je dat er nog behoorlijk 
wat te doen is”, zegt Eurofiber-
directeur Alex Goldblum. “We 
hebben drie jaar geleden een 
ambitieus groeiplan opgesteld. 
Maar we halen de doelstel-
lingen nog steeds. De migratie 
van koper naar glas is gewoon 
onvermijdelijk.”

41 xebiA (17)
477%

Wie: daan teunissen
Wat: softWare ontWikkeLing
Omzet: 14 miLjoen, Winst
Crisis: “We blijveN stureN op 
vAkmANschAp. dAt is WAt het ver-
schil mAAkt eN WAt ervoor zorgt 
dAt klANteN op tijd opgeleverd 
krijgeN WAt ze verWAchteN. dAAr-
NAAst kiezeN We oNze klANteN 
zorgvuldig. ze zitteN voorNAme-
lijk iN de top-200. dAArdoor heb-
beN We Nog Niet te mAkeN gehAd 
met omgevAlleN klANteN eN Alle 
gevolgeN vAN dieN.”

42 dutchbANd (45)  
477%

Wie: taCo en ties CarLier
Wat: verkoopmaChine voor 
Consumptiemunten 
Omzet: 2 miLjoen, Winst
Crisis: “Wij WordeN Niet gerAAkt. 
het is juist eeN heel goede tijd  
om de groei te versNelleN door 
iNNovAtie eN export.”

43 Nxs iNterNet 
(46) 

472%
Wie: hermen van daLen
Wat: hosting

Omzet: “signifiCant”,  
15 proCent Winstmarge
Crisis: “focus op WAt je leuk viNdt 
om te doeN. iN oNs gevAl is dAt 
het behereN vAN eeN plAtform. Als 
je dAt eNthousiAsme overdrAAgt, 
zieN klANteN vANzelf WAt je sterke 
kANteN zijN.” 

44 hiNttech (30)  
460%

Wie: egBert hendriks,  
patriCk dekker en jaap  
verhoeven
Wat: java en  
.net-ontWikkeLing
Omzet: 13,8 miLjoen, Winst
Crisis: lANgetermijNrelAties  
AANgAAN met eeN volledig  
dieNsteNpAkket. 

45 isAAc holdiNg 
(21)

457%
Wie: max hufkens en mark 
hoogendoorn
Wat: softWare- 
ontWikkeLing
Omzet: 2 miLjoen, Winst
Crisis: “oNs WApeN? coNsisteNte 
beloftes AAN je klANteN NAko-
meN.”

46 efocus (40)
457%

Wie: auke van urk en  
marC-pauL Brandt
Wat: internetBureau
Omzet: 5,5 miLjoen, Winst
Crisis: “hAlverWege 2009 brAk 
er ook voor de oNliNebrANche 
eeN zWAArdere tijd AAN. som-
mige opdrAchtgevers steldeN eeN 
opdrAcht uit, eN eeN eNkeliNg viel 
zelfs om. momeNteel ervAreN We, 
voorNAmelijk vAN top-500 bedrij-
veN, tijdeNs het sAlestrAject Weer 

veel drukte.”

47 eperium (33)
441%

Wie: gertjan sChaefers en 
ronaLd vermeuLen
Wat: e-CommerCe
Omzet: 13,3 miLjoen, Winst
Crisis: “dAAr hebbeN We iN het eer-
ste kWArtAAl Wel lAst vAN gehAd, 
mAAr iN plAAts vAN kosteNreduc-
tie hebbeN We meNseN AANgeNo-
meN voor de verkoop. Nu hebbeN 

We de drukste periode ooit eN 
mAkeN We de dip Nog dit jAAr 
goed. AchterAf gezieN hebbeN We 
dus de juiste keuze gemAAkt.”

48 ANAchroN (23) 
433%

Wie: frank hoekstra 
Wat: eLektronisChe  
faCturering
Omzet: 2,5 miLjoen, Winst
Crisis: “blijveN focusseN op sterke 
puNteN. oNze producteN zijN kos-
teNbespAreNd WAArdoor de groei 
zich ook dit jAAr voortzet.” 

49 cleAr2pAy
430% 

Wie: miCheL akkermans en 
jürgen ingeLs
Wat: BetaaLteChnoLogie
Omzet: 39 miLjoen, Winst
Deze tweede Vlaamse Fast 
50-kandidaat is met bijna 500 
werknemers niet de minste. 
In 2001 ging Clear2Pay van 
start met software die betalin-
gen afhandelt via creditcard, 
pinpas, internet en zelfs via 
papier. Dankzij de opkomst 
van nieuwe diensten en 
financiële regelgeving blijven 
bestaande klanten goede 
omzet genereren, zegt Michel 
Akkermans. Clear2Pay werkt 
van meet af aan internationaal. 
De Amerikaanse Fed werkt 
met Clear2Pay, net als grote 
Europese, Chinese, Thaise 
en Australische banken. “Als 
je bedenkt dat de kosten van 
betalingsverkeer 3 procent van 
het wereldwijde bruto product 
bedragen, weet je hoe groot 
onze markt is.” 

50 the people’s  
vAlley (25)

429%
Wie: vinCent gravesteyn
Wat: internetBureau
Omzet: 8,5 miLjoen, Winst
Crisis: “door de opgebouWde 
reserves zijN Wij iN stAAt geWeest 
oNze orgANisAtie AAN te pAsseN. 
We gebruikeN de tijd juist om 
goed NA te deNkeN over de kWAli-
teit vAN dieNstverleNiNg.”
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