Persbericht
Utrecht, 6 september 2018
RAM INFOTECHNOLOGY VERSTERKT MARKTPOSITIE MET STRATEGISCHE OVERNAME
NETSOURCING

Cloud Service Partner RAM Infotechnology (RAM-IT) neemt per 6 september 2018 branchegenoot
NetSourcing te Waardenburg over. Met de overname bouwt RAM-IT haar positie in de zorgbranche
verder uit. De RAM Groep groeit hiermee naar 190 medewerkers en een omzet van ruim 30 miljoen
euro. Op donderdag 6 september hebben Joachim Kaarsgaren en Dirk Fabels, directieleden van
RAM-IT, en Yvo Hoeke, directeur van NetSourcing, hun handtekening gezet onder het contract,
waarmee de overname een feit is.
Joachim Kaarsgaren: “Met de overname van NetSourcing halen wij een zeer gewaardeerde
branchegenoot binnen. Deze stap past naadloos binnen onze strategie om een leidende speler te
worden binnen de ICT-dienstverlening voor de Zorg. NetSourcing is al ruim 17 jaar actief in de
marktsegmenten Zorg, Welzijn en Veiligheidsregio’s”. Dirk Fabels: “Dat is ook ons werkterrein. We
zijn ervan overtuigd dat schaalgrootte in onze branche essentieel is om innovatief en competitief te
blijven en de kosten van ICT voor onze klanten verder te verlagen.”
Yvo Hoeke: “Samengaan met RAM-IT betekent dat we onze gezamenlijke klanten nog beter kunnen
bedienen. De schaalgrootte van RAM-IT en NetSourcing samen levert voordelen op voor de diensten
die we leveren, de services die we bieden, de vele technologische innovaties die eraan komen en de
persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. We kunnen gerust spreken van een win-win-winsituatie voor onze klanten, onze medewerkers en onze leveranciers.”
OVER RAM INFOTECHNOLOGY
RAM Infotechnology is Cloud Service Partner voor de gezondheidszorg en overheid. De filosofie van
het bedrijf is modulair uitbesteden: Maatwerk-ICT op basis van standaardcomponenten. RAM-IT
heeft ruim 200 klanten. Met het eigen label eCumulus heeft RAM-IT een multi-cloud platform voor
werkplek-, hosting- en netwerkdiensten. Recent heeft onder andere zorgorganisatie Zonnehuisgroep
Vlaardingen RAM-IT geselecteerd als ICT-dienstverlener voor haar 900 medewerkers. RAM-IT is met
RAM Mobile Data en RAM track-and-trace onderdeel van de RAM Groep. Samen hebben zij ruim 190
medewerkers in de Benelux.
OVER NETSOURCING
NetSourcing is een gespecialiseerde serviceprovider voor de branches Zorg, Welzijn en
Veiligheidsregio's. NetSourcing levert flexibele en schaalbare ICT-oplossingen. In 17 jaar tijd heeft
NetSourcing een diepgaande marktkennis en een breed netwerk van leveranciers van applicaties en
andere ICT-gerelateerde diensten opgebouwd.
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Neem voor meer informatie contact op met Niels van Peer, commercieel directeur RAM
Infotechnology: nvanpeer@ram-it.nl, 030 2 390 390.
RAM Infotechnology. Ptolemaeuslaan 69, 3528 BR Utrecht.
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