PERSBERICHT
SAP-partner TheValueChain start in Nederland
Utrecht, 3 oktober 2016 - SAP-specialist TheValueChain
opent een kantoor in Nederland. TheValueChain telt
meer dan 150 consultants in de Benelux. Het nieuwe
Nederlandse kantoor is gevestigd in Utrecht. Michel
Martens zal de leiding krijgen over TheValueChain
Nederland.
TheValueChain helpt klanten om in de digitale
economie competitief te zijn met behulp van SAPtechnologie. TheValueChain vernieuwt en
vereenvoudigt processen bij klanten met respect voor
de kracht van bestaande systemen. Met meer dan 150 consultants heeft TheValueChain SAPtopexpertise in tal van sectoren.

Sparringpartner van business én IT
TheValueChain profileert zich in Nederland als sparringpartner van business én IT. "Wij willen de
beslissingnemers in IT en in de business niet alleen inspireren, maar ook vooral verrassen met
onze kijk op de huidige IT-wereld" vertelt Michel Martens. "We hebben een duidelijke visie en
willen die inzetten om samen met de klant het maximale uit hun systemen te halen. We are here
to stay".

Dedicated to service
TheValueChain wil in Nederland het verschil maken door resoluut te vertrekken vanuit de
behoefte van de klant. “Wij geloven erg in de outside-in-benadering - luisteren naar je klanten
en dan de beste oplossingen inzetten”, vertelt Michel Martens. “Daarnaast willen we klanten
ook de beste service bieden. De Service Desk van TheValueChain is door SAP gecertificeerd als
Partner Centre of Excellence (PCoE).”

Gumption
TheValueChain Nederland maakt onderdeel uit van het ondernemersplatform Gumption. In
België en Luxemburg leidde Gumption in vier jaar tijd 14 starters tot volwassenheid. De
groepsomzet bedroeg in 2015 twintig miljoen euro. Eerder dit jaar lanceerde Gumption zijn
acceleratorplatform ook in Nederland.
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TheValueChain Nederland is na digital agency Hifluence het tweede bedrijf binnen het platform
in Nederland. Gumption investeert direct in de bedrijven binnen het ondernemersplatform door
hen financiële, strategische en operationele ondersteuning te bieden. Zo kunnen zij focussen op
wat echt telt: hun mensen, klanten, diensten en oplossingen.

Over Michel Martens
Met ruim 16 jaar ervaring in SAP is Michel Martens geen onbekende in de Nederlandse SAPwereld. Hij leidde teams van ontwikkelaars, consultants en projectleiders en was zelf jarenlang
aan de slag als SAP-consultant.

Meer weten
Michel Martens staat u graag te woord.
+31 (0) 6 53 303 666
info@thevaluechain.nl
http://www.thevaluechain.nl
TheValueChain op LinkedIn
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