
‘We denken vanuit de wensen en behoeften van de klant, niet vanuit een concept’

Vangnet IT en Cariama IT samen 
in IT Kenniscentrum
De Lemelerveldse bedrijven Vangnet IT en Cariama IT hebben met ingang van dit 
jaar hun krachten gebundeld in IT Kenniscentrum. Het is de bedoeling om het ken-
niscentrum uit te breiden met andere IT-bedrijven, elk met hun eigen specialisatie. 
“Veel  IT-bedrijven werken met één management. Daar geloven wij niet in. Je moet 
specialisten hebben. We hebben allebei onze eigen specialiteit en als we breedte 
nodig hebben, schakelen we partners in”, vertellen Peter Nijenkamp van Vangnet 
IT en Marcel Zwakenberg van Cariama IT.

Peter richt zich met zijn bedrijf op advies, implementatie en beheer inzake IT-vraag-
stukken voor het MKB. Dat combineert hij met de leverantie van hard- en software, do-
cumentverwerkingssystemen en printoplossingen. “Ik werk vanuit de drie E’s”, vertelt 
Peter. “Eenvoud, Eerlijkheid en Effi ciency. 
Ik richt me niet op de trends, maar op wat de klant wil en nodig heeft. Eén van de trends is 
bijvoorbeeld dat bedrijven hun toepassingen naar de cloud verplaatsen. Dat kan een heel 
goede optie zijn, maar niet voor elk bedrijf is het ook de beste oplossing. Mijn concept is 
eigenlijk dat ik geen concept heb, de vraag wat de klant wil en nodig heeft staat centraal.”   

Cariama IT richt zich op complete dienstverlening rondom zakelijke websites  (webde-
sign, hosting en het beheren van internet marketing campagnes) en het implementeren 
van software voor kantoorautomatisering, boekhouding en logistieke processen, al dan 
niet in combinatie met barcode-systemen. “Ik ga uit van de KIS-fi losofi e: Keep It Simple, 
“ vertelt Marcel. “Bij elk vraagstuk stel ik mezelf daarnaast de vragen: is dit technisch de 
beste oplossing, kan het goedkoper en als ik het zelf zou moeten betalen, zou ik dan het 
geld er voor over hebben? Er bestaat niet één wondermiddel waarmee ieder vraagstuk 
wordt opgelost. Elk vraagstuk is anders en benader ik met fl ink wat bedrijfskundige kennis 
vanuit een helikopter-perspectief, waardoor samen met de opdrachtgever altijd de meest 
effi ciënte oplossing voor elk bedrijfsproces wordt gevonden.” 

Hoe de twee bedrijven zich tot elkaar verhouden? “Vergelijk het met een woning bou-
wen”, stellen de twee. “Peter zorg met de aanleg van het netwerk voor de technische fun-
dering en het huis, Marcel zorgt hierna vervolgens met de implementatie van specifi eke 
bedrijfssoftware voor de inrichting.” 

De twee besloten eind vorig jaar om hun bedrijven onder te brengen in een gezamenlijk 
pand: het IT Kenniscentrum. Het vloeit voort uit hun gedeelde visie. Korte lijnen, vlotte 
hulp en geen helpdesks. “We denken allebei vanuit het vraagstuk, niet vanuit een vooraf 
opgestelde oplossing. We willen allebei het beste voor de klant”, vatten de twee het 
samen. Inmiddels maakt ook een derde partij gebruik van het IT Kenniscentrum: MFP 
Solutions, een bedrijf dat oplossingen biedt op het gebied van documentverwerking. 
“Binnen het IT Kenniscentrum helpen we elkaar op zakelijk niveau. We vullen elkaar 
aan met onze kennis. We sparren vaak. Maar we behalen er ook voordeel mee op het 
gebied van de dagelijkse praktijk. Als één van ons naar een spoedklus moet, neemt de 
ander de telefoon voor hem op. Waarom maak je tenslotte wél een back-up van je data 
en niet van jezelf? We gaan heel open en transparant met elkaar om. In de IT is het nou 
eenmaal zo dat je elkaar soms overlapt. Als een van ons een opdracht krijgt die eigenlijk 
beter bij de corebusiness van de ander past, helpen we elkaar gewoon.” 
Nieuwe partijen zijn zeer zeker welkom. “De IT mag je eigenlijk niet meer als één en-
kele bedrijfstak beschouwen, er zijn nu ontzettend veel specialisaties in ons vakgebied. 
Het belangrijkste is dat we met andere deelnemers kunnen sparren. En dat ze hun sporen 
hebben verdiend in de praktijk.”
Het Kenniscentrum is op vrijdag 23 maart geopend voor alle zakelijke relaties. Dan 
vieren Vangnet IT, en Cariama IT de opening van het IT Kenniscentrum, waarbij MFP 
Solutions ook acte de présence zal geven. Een dag later is iedereen welkom. Peter en 
Marcel staan klaar om alle vragen te beantwoorden en daarnaast zijn er diverse digitale 
presentaties te zien. Vangnet IT en Carima IT zijn te vinden aan de Handelsweg 23.

Vangnet IT
Als leverancier van functionele IT-oplossingen voor het MKB is Peter Nijenkamp van 
Vangnet IT thuis in zowel Apple als Microsoft. “En dat is toch een unieke combinatie”, 
vertelt Peter. “Het is vaak óf in plaats van én.”  Peter begon zijn carrière in de ICT in 
’92. Van monteur/installateur werkte hij zich op tot netwerkbeheerder. In 2007 nam hij 
ontslag. Daarna volgden enkele korte avonturen bij verschillende ICT-bedrijven. “Ik 
voelde me nergens écht op mijn gemak, ik had inmiddels een eigen kijk op IT ontwik-
keld en die wilde ik graag in de praktijk brengen. Geen focus op de trend van de dag, 
maar focus op de wensen en behoeften van de klant. En geen helpdesks waar de teller 
gaat lopen zodra de telefoon wordt opgenomen, maar snelle en vlotte hulp. En in 2008 
heb ik de stap genomen om voor mezelf te beginnen.”
Vangnet IT is bereikbaar op tel: 0572-763979. Meer informatie op www.vangnet.it. 

Cariama IT
Cariama IT richt zich op dienstverlening rondom zakelijke websites, de implementatie 
van bedrijfsapplicaties en QR-codes. Marcel kwam al in 1978 in aanraking met compu-
ters, en heeft sindsdien in diverse functies op verschillende niveaus gewerkt in de auto-
matisering. “Vanaf ’97 heb ik als ICT-manager gewerkt voor een internationaal bedrijf 
met een vestiging in Raalte. Ik was daar verantwoordelijk voor de complete ICT van de 
vestigingen in Nederland en Engeland. Wij liepen echt voorop met nieuwe technolo-
gieën . Als ‘early adaptor’ leer je een goede afweging te maken tussen kosten en baten 
en alle mogelijke risico’s. In 2005 ben ik voor mezelf begonnen. Mijn bedrijfskundige 
kennis en kennis van logistieke systemen breng ik mee naar mijn opdrachtgevers, daar-
mee verbind ik de digitale met de werkelijke wereld.” 
Cariama IT is bereikbaar op tel: 0572-373400. Meer informatie op www.cariama.nl.  

MFP Solutions
MFP Solutions verzorgt oplossingen op het gebied van documentverwerking. Of het 
nou gaat om kopieer-, print-, fax- of scanvraagstukken, MFP biedt uitkomst. Het bedrijf 
levert multifunctionele afdruksystemen, printsystemen, scanoplossingen, grootformaat 
plotters en scanners, digitale archiefoplossingen, factuurscansystemen, workfl ow ma-
nagement systemen en document management systemen. MFP Solutions is bereikbaar 
op tel: 0523-712299. Meer informatie op www.mfpsolutions.nl. 

IT Kenniscentrum, Handelsweg 23, Lemelerveld


