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Aan het eind van de zomer verscheen een grote partytent op de 
parkeerplaats van CAB holland. Directiesecretaresse Lisette Ariaans: 
“We hebben de opening van ons pand op twee dagen gevierd. 
De vrijdag was bestemd voor zakelijke relaties, de zaterdag voor 
particulieren. Beide dagen waren een succes.”
Jos: “Weet je wat zo leuk was aan de reacties van de zakelijke 
relaties? Dat veel bedrijven nog niet weten wat we allemaal doen! Van 
dataopslag tot kofferoplossingen, van servers tot beveiligingssoftware.  
Alles op ICT–gebied, van hard- en software, maar ook bekabeling, 
connectivity en beveiliging, we doen het.”

Lisette wijst op nog meer diensten. Ze zegt: “Managed Services 
voor het beheersen van IT-kosten, Pro Actieve Monitoring om IT- 
problemen binnen een netwerk te voorkomen, Datasafeonline voor 
een additionele backup via internet en IronPort voor het tegenhouden 
van spam.  Maar wie een cursus wil geven, kan bij ons net zoveel 
pc’s huren als gewenst, compleet met een maxi screentouch voor de 
docent. We bedoelen maar…”

Jos signaleert een belangrijke ontwikkeling. “Bedrijven zijn steeds 
meer afhankelijk van hun ICT. Ondernemers beseffen dat bijvoorbeeld 
een brand of andere ramp desastreuze gevolgen voor hun bedrijf 
kan hebben. Wij bieden met onze dienstverlening op afstand een 
perfecte oplossing. Kort door de bocht: wat de klant aan data heeft, 

Azalea Maritime BV uit Oud-Beijerland is een scheepvaart 
gerelateerde onderneming. Office System Administrator Hans 

van Eijsden: “Heel kort gezegd regelen wij scheepsbemanningen. 
Daarbij verzorgen we alles: van de werving en selectie tot het 
boeken van vluchten voor bemanningen die van of naar schepen 
moeten, tot de lonen, de administratie die daarbij hoort en te 
volgen cursussen tot het behandelen van de scheepspost.”

De ICT vormt 24/7 een speerpunt in de Azalea organisatie. Logisch, 
met ook alle internationale contacten. “Met onze ICT mag gewoon 
niets mis gaan, zo eenvoudig is het,”stelt Hans, verantwoordelijk 
voor de ICT. “Daarom durf ik te zeggen dat wij met CAB holland op 
safe spelen. Met het bedrijf hebben we al een langdurige relatie. Stuk 
voor stuk vakmensen, stuk voor stuk op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.”

Het klinkt allemaal heel complimenteus. Hans: “Dat kan wel zijn, maar 
het is gewoon zo. We hebben bijvoorbeeld onlangs een enorme operatie 
achter de rug, de naam van dit project is Ciao. Dit betekent Citrix 
Implementation Azalea Office. Zonder nu al te technisch te worden, 
maar we hebben in overleg met CAB holland gekozen voor virtualisatie: 
meerdere besturingssystemen draaien dus nu tegelijk op één computer 
en we hebben een centrale storage. Qua beheer is dit echt het 
summum. Maar pas op: als je er aan begint, moet je wel weten wat je 
doet. Samen met CAB holland heb ik echt van het project genoten.”

Met een Onsite Beheer contract weet Hans dat CAB holland vier keer 
per jaar alle cruciale punten in de ICT naloopt en waar nodig aanpast. 
“Teamwork zorgt ervoor dat we als Azalea Maritime BV onze goede 
naam in de markt eer aan kunnen blijven doen en dat de ICT onder 
controle is, elk uur en elke dag van het jaar,” besluit Hans. 
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‘ICT onder controle’
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Directeur Jos Baggerman denkt nog wel eens terug aan zijn 
vorige pand. “Alsof we vanuit Madurodam naar de echte 

wereld zijn verhuisd, “zegt hij lachend vanuit zijn ruime kantoor 
in het prachtige nieuwe gebouw. “Ach, we groeiden uit ons jasje 
en hier hebben we volop ruimte voor groei. Alles is nu beter 
gestructureerd. En dat werkt positief.”



‘CAB holland is oprecht bij ons 
betrokken’

We doen ons 
werk met plezier

United by Music. Talentvolle mensen met een verstandelijke 
beperking maken mooie muziek. Heel mooie muziek. CAB 
holland behoort tot de sponsors van United by Music. Manager 
Margareth Kamermans: “Uiteraard zijn we blij met hun 
sponsorbedrag. Maar ik merk ook oprechte belangstelling voor 
wat we als Unitd by Music presteren. Directeur Jos Baggerman 
van CAB holland bijvoorbeeld zien we regelmatig bij onze 
optredens. Top.”

Met de lift naar boven in het pand van 
ASVZ in Sliedrecht en daar zit in een 
prachtig kantoor het management van 
United by Music. Initiatiefnemer Joris 
van Wijngaarden, in het dagelijks leven 
financieel directeur van de ASVZ, laat dit 
gesprek over aan zijn even enthousiaste als vriendelijke leider en 
manager van United by Music Margareth. Stagiaire Arantxa Stam en 
artiest Shorty - echte naam: Arthur de Kort - verklaren het succes 
van United by Music nader.

Margareth: “Zo’n vijf jaar geleden wilde Joris van Wijngaarden een 
project opzetten. Doel: laat de muzikale grenzen tussen mensen 
met en zonder een verstandelijke beperking vervagen. Hij vond 

bewaren wij ook. Veilig en zo actueel als het maar kan. Ik merk 
dat steeds meer klanten deze activiteit aan ons toevertrouwen. 
Dat is een goede zaak. Voor ons, zeker, maar ook voor onze 
klanten. Zij hebben de garantie dat hun data veilig is, onder alle 
omstandigheden. En wij bepalen per klant hoe we dat het best 
voor hem kunnen doen. Geloof me, dat vinden wij fantastisch om 
aan te aanpakken!”  

in de beroemde Amerikaanse bluesdiva Candye Kane iemand die 
net zo enthousiast over dit idee was. In 2005 was er een ASVZ 
personeelsfeest - het South West Festival - waar verschillende bandjes 
optraden. Hier trad ook Candye op. Het festival sloeg aan, het publiek 
was razend enthousiast. En zie: United by Music was geboren.”

Dan mengt de inmiddels door de wol geverfde artiest Shorty zich in 
het gesprek. 
“We werken heel professioneel. Er zijn voorrondes, waar we nieuw 

talent zoeken. We hebben zangleraren 
en musici die ons helpen en begeleiden. 
Inmiddels hebben we op tal van bekende 
evenementen opgetreden, bijvoorbeeld het 
Big Rivers festival in Dordrecht. En als klap 
op de vuurpijl hebben we een tour gemaakt 

door Noord-Amerika en Canada.”

Het is duidelijk: Wat United by Music laat horen klinkt iedereen als 
(heel mooie) muziek in de oren, waar dan ook. Want ook in Zuid-
Afrika en Ierland zaten toeschouwers met open mond te luisteren. 
Arantxa tot slot: “Vandaar dit advies: kijk op www.unitedbymusic.nl 
of informeer naar een optreden en ga met eigen ogen en oren zien en 
horen wat dit talent presteert!”  

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Meer dan 4000 medewerkers en 1000 vrijwilligers 
zetten zich in voor zo’n 4400 cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, 
ouderen, kinderen of zelfs een heel gezin.

De samenleving stelt hoge eisen aan zelfredzaamheid. Daarom biedt 
ASVZ mensen met een verstandelijke beperking en hun familie 
ondersteuning waar zij dat nodig hebben. Thuis, of in een van de ASVZ-
woonvoorzieningen. 

ASVZ geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans hun leven 
vorm te geven. Uitgangspunt is het persoonlijke verhaal van de cliënt. 
ASVZ laat cliënten aangeven wat ze willen, hoe groot of klein hun vraag 
ook is. 

Raymond Slijkhuis (32) is bij CAB holland hoofd van de afdeling 
Netwerk Operating Center (NOC) en senior consultant.

“De NOC bestaat uit 8 mensen. Ons werkterrein is breed en elk 
terrein vereist specialistische kennis. Met onze vakmensen hebben 
we die kennis zelf in huis. We migreren data van oude naar nieuwe 
omgevingen. We zorgen voor beheer, dus zijn daarbij de vraagbaak 
voor gebruikers en externe systeembeheerders onder andere via onze 
helpdesk. Remote monitoring is ons werkterrein, dus het op afstand 
bewaken van alle kritische ICT-punten van opdrachtgevers. We doen 
hosting, compleet met een online back-up en we verzorgen trainingen 
voor alles op het gebied van ICT.”

Werk genoeg dus, voor NOC. “En we doen ons werk met plezier,” besluit 
Raymond.
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