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gezondheidszorg. Eigenlijk overal waar
de complexe IT-uitdagingen te vinden
zijn, daar zijn wij.”

Big data is verandering

“Daarnaast”, zegt Blejie, “heerst de
tendens dat men alles migreert naar de
cloud. Omdat ICT Group hierin ruime
ervaring heeft, kunnen we meteen aan
de slag met de industriële toepassingen.”

‘Vanuit Nederland
bedienen we onze
klanten wereldwijd’

Jos Blejie

‘Iedereen praat erover;
wij doen het gewoon!’
Met bijna veertig jaar ervaring is ICT Group een toonaangevende speler
in Nederland, vooral als het gaat om industriële automatisering. ICT wil
de wereld met haar oplossingen een beetje slimmer maken. “Waar
anderen nog nadenken en ontwerpen, kunnen wij de softwareoplossingen
al leveren.”

Blejie vervolgt: “Making the world a little
smarter is ons motto, maar hoe doen we
dat dan? Wij bedienen drie thema’s:
smarter industries, smarter cities en
smarter health. In die gebieden gaan we
aan de slag met big data. Want de
enorme hoeveelheid data die er ligt, daar
moet iets mee gebeuren. Wij hanteren
hiervoor een uniek model dat bestaat uit
vier stappen: Connect, Collect, Control en
Change. Met deze werkwijze wordt data
omgezet naar relevante informatie.
Belangrijke informatie die de klant kan
gebruiken om direct omvangrijke
beslissingen te nemen. De klant kan zijn
bedrijfsmodel er vervolgens op aanpassen én veranderen. Het nieuwe bedrijfsmodel wordt er beter, sneller en
efficiënter door.”

Wereldwijd klantenportfolio

Blejie: “Vanuit Nederland bedienen we
onze klanten wereldwijd. Sinds jaar en
dag houden we ons al met sensoren en
actuatoren bezig. Industriële automatisering, daar zijn we goed in. We richten
ons op alles rondom engineering.
Natuurlijk verkiezen we het om te
■ Onafhankelijk ■ Making the world a little smarter ■ Industriële automatisering
groeien. Enerzijds op organische wijze;
■ Technische advisering
anderzijds via acquisitie. Dit laatste
expertise en ervaring liggen in verschil- doen we op onze eigen innovatieve
os Blejie, CEO ICT Group,
schetst de huidige situatie in lende sectoren. Variërend van embedded- ICT-wijze. We ontwikkelen steeds weer
nieuwe oplossingen voor de klanten.
de markt. “Iedereen praat
softwareoplossingen voor met name
En zo vindt de klant in ons ook zijn
tegenwoordig over het
automotive, hightech en machine
Total Solution Provider. Zolang de IT
internet of things en big data. Wij doen
bouwers tot procesautomatiserings
het gewoon.” ICT Group is in 1978 mede oplossingen voor de voeding, fijnchemie aan de zijde van het
apparaat is en zich in
opgericht door ingenieurs. Blejie: “We
en farmaceutische industrie. Tevens
de industrie bevindt,
komen dus van origine ‘vanuit het
leveren wij oplossingen voor publieke
apparaat’. Met meer dan 950 professioinfrastructurele projecten, zoals tunnels, zijn wij een bescheiden, maar zeer
nals zijn we een van de grotere organibruggen, sluizen, drinkwatervoorzie
geschikte partij.”
saties op het gebied van industriële
ningen en rioolwaterzuiveringen. Ook
automatisering in Nederland. Onze
leveren wij softwareoplossingen in de
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