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Turning .complexity 
into profitability

MARK HOOGENDOORN EN MAX HUFKENS

ONLINE SUCCES IS STEEDS MOEILIJKER TE BEHALEN. NIET ALLEEN DE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EN SNELHEID BEPALEN DE SLAGINGSKANS, 
MAAR OOK BEVEILIGING, IDENTIFICATIE EN VERANDERDE WETGEVING EISEN VEEL AANDACHT. “BIJ ISAAC HOUDEN WE VAN HET OPLOSSEN 
VAN COMPLEXE ONLINE VRAAGSTUKKEN, ALTIJD MET MEETBAAR VOORDEEL.”

ISAAC

E100-Advertorials-2018-ISAAC.indd   60 18-04-18   11:07



MEI 2018  — EMERCE!100  61  

H et Eindhovense internetbu-
reau timmert hard aan de weg. 
De ontwikkelaar van oplossin-
gen voor complexe internet-

vraagstukken is gespecialiseerd in financiële 
dienstverlening en e-commerce. Praktisch elke 
IT-uitdaging voeren ze met succes uit. Varië-
rend van omvangrijke webportalen tot API-
design en middleware. De techniek, het echte 
bouwen, is de corebusiness. “Wij ontwikkelen 
dagelijks software voor klanten waarvoor de 
internetapplicatie op het kritieke pad ligt. 
Komt een platform van de klant plat te liggen, 
dan kan dat desastreus zijn”, omschrijft  
Max Hufkens, CFO.

.COMPLEXITY-PROPOSITIE
In 2014 begon de groei. ISAAC communi-
ceerde duidelijk in de markt waar het bedrijf 
echt goed in is: de ontwikkeling en het beheer 
van weboplossingen voor complexe online-
vraagstukken. Mark Hoogendoorn, CEO: 
“Steeds meer grote financiële dienstverleners 
outsourcen hun ontwikkeling en beheer bij 
ons. Aan de noodzaak van voortdurend door-
ontwikkelen en innoveren komen ze niet toe. 
Juist voor die bedrijven is het slim om te wer-
ken met ons.”  

ISAAC opereert in klantspecifieke teams van 
drie tot vijftien IT-specialisten die elkaar ver-
sterken. Daarmee sluit ISAAC perfect aan bij 
de ontwikkeling en wensen van hun klanten. 
Binnen deze teams is veel kennis aanwezig en 
zijn de IT-specialisten continu op de hoogte 
van marktontwikkelingen en regelgeving. 
 
Als sterk innovatief internetbedrijf is ISAAC 
voortdurend met de toekomst bezig. Hoogen-
doorn: “Wij bouwen, beheren en ontwikkelen 
webshops en portalen continu door. We heb-
ben veel vergaande kennis en kunde in huis. 
ISAAC investeert veel in opleiding voor het 

deel van de ISAAC Academy) en krijgen 
nieuwe collega’s twee vaste begeleiders, zowel 
een technische als een persoonlijke. Daar kun-
nen ze altijd terecht. Bovendien kan 10% van 
de werktijd worden besteed aan studie. Colle-
ga’s zetten die tijd in voor opleidingen en con-
gressen, maar het is ook mogelijk om die te 
besteden in guilds. Via die guilds bevorderen 
we kennisdeling en innovatie. De kruisbestui-
ving tussen de teams op onze focusgebieden 
finance en e-commerce, naast onze innovatie-
afdeling, biedt namelijk eveneens relevante 
meerwaarde”, vertelt CFO Max Hufkens. 
 
De voornamelijk hoogopgeleide specialisten 
binnen ISAAC moeten het volledig naar de zin 
hebben, vindt Hoogendoorn. Zo zijn er in de 
Star Trek- en Starwars-ademende werkruimtes 
talrijke technische hoogstandjes waarneem-
baar. En voor werknemers is er een aparte 
ruimte ingericht waar de IT’ers diverse spellen 
kunnen spelen. Het resultaat is een groot 
saamhorigheidsgevoel. Hoogendoorn: “Er 
heerst een goede sfeer. Nieuwe mensen wor-
den met open armen ontvangen.” Welkom  
in het walhalla voor de IT’er. 

toepassen van de nieuwste ontwikkelingen en 
technieken. Zo zijn bedrijven altijd verzekerd 
van onder meer optimale beveiliging en actu-
ele kennis van IT-specialisten.” Klanten als 
Baderie, BNP Paribas, Ingenico en Winkel-
straat.nl schakelen ISAAC in voor het leveren 
van specialistische IT-diensten. 

KLANTBELANG CENTRAAL
Het belang van de klant staat altijd voorop bij 
fullservice-internetbureau ISAAC. Zo ook 
klantvriendelijkheid, pragmatisme en samen-
werken. Hufkens: “We willen klanten succes-
vol maken. Dat maken we mogelijk met ruim 
honderd hoogopgeleide medewerkers en alle 
disciplines onder één dak. Bijvoorbeeld een 
grote webshop enkele seconden sneller maken 
is specialistisch werk. Dit heeft grote impact 
op de conversie en dus op de omzet van de 
shop. Bovendien gaan we een klantintieme 
relatie aan. We leren elkaar daarom van a tot z 
kennen, waardoor we in staat zijn om proactief 
mee te denken.”
 
Om grote websites in de lucht te houden, is 
echt vakmanschap nodig. De omzetderving 
voor een website of platform dat stilligt is 
doorgaans groot. Het Performance & Security 
center van ISAAC houdt continu de perfor-
mance en veiligheid van ontwikkelde web-
applicaties in de gaten. Komt er een nieuwe 
softwareversie uit voor betere beveiliging, dan 
informeert de afdeling de klant. Ook komt het 
Performance & Security center onmiddellijk  
in actie bij beveiligingslekken en potentiële 
performanceproblemen. 

INVESTEREN IN IT’ERS
“Bij ISAAC zorgen we voor elkaar”, vertelt 
Hufkens. “We investeren volop in opleiding en 
in de nieuwste apparatuur, zodat onze mede-
werkers zich goed kunnen ontwikkelen. Zo 
hebben we een introductieprogramma (onder-

‘Bij ISAAC zorgen we voor elkaar en  
investeren we volop in opleiding van  
onze collega’s’
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