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Een bouwbedrijf 
met een rijke 
historie
Dura werd in 1855 opgericht in 

Katendrecht, Nederland, als 

aannemersbedrijf en timmermanszaak. 

In de daaropvolgende 150 jaar groeide 

Dura uit tot een landelijk bedrijf 

gespecialiseerd in wegenbouw en 

expert in woning- en utiliteitsbouw. 

Het bedrijf hielp bij het pionieren van 

de prefab woningbouw in Nederland.

Piet Vermeer startte in 1961 een 

wegenbouwbedrijf. 

In de jaren 60 en 70 profiteerde het van de snelle groei van 

de auto- en overheidsinvesteringen in infrastructuur om 

honderden kilometers asfaltwegen aan te leggen. Vanaf de 

jaren zeventig breidde Vermeer zijn activiteiten uit met 

ondergrondse leidingen voor riolering, water en gas, maar 

ook tunnels en viaducten. Gedurende de jaren '70 en '80 

heeft Vermeer een reeks overnames nagestreefd om de 

binnenlandse reikwijdte en internationale dekking van zijn 

infrastructuurprojecten uit te breiden.

In november 1998 fuseerden Dura en Vermeer tot een van 

de grootste bouwbedrijven van het land, Dura Vermeer.

Foto: Dura Vermeer werkers eind 

19e eeuw
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Inspelen op continue  
verandering en 
nieuwe uitdagingen 
De uitdaging

Dura Vermeer heeft in de afgelopen decennia honderden bouwprojecten in heel 

Nederland geleid en een ongelooflijke hoeveelheid bouwexpertise opgebouwd.

De bouw- en infra-activiteiten van Dura Vermeer moeten snel kunnen inspelen 

op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals: duurzaamheid, 

veiligheid, kwaliteit, nieuwbouwwijze en concurrenten. De digitalisering van de 

werkprocessen is van strategisch belang, met een toenemende nadruk op slim 

en veilig mobiel werken.

Dura Vermeer implementeerde eind 2014 de eerste 50 iPads. Sindsdien is het 

aantal mobiele devices uitgegroeid tot 1.250 iPads, 2.850 smartphones en er 

worden ruim 40 zakelijke apps gebruikt. Dura Vermeer stelt hoge eisen aan 

security en het borgen van de privacy en privacy gevoelige informatie. Om deze 

uitdagingen het hoofd te bieden had Dura Vermeer de keus om te investeren in 

de doorontwikkeling van haar IT service organisatie of om het Enterprise 

Mobility Management uit te besteden aan een specialist. 

Lees verder op volgende pagina →
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Het ontbrak Dura Vermeer aan de benodigde IT-kennis en aan 

(support)specialisten om de groei van het gebruik van mobiele devices en 

zakelijke apps goed te begeleiden. Medewerkers van Dura Vermeer moeten 

immers bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden terug kunnen 

vallen een professionele support organisatie als er problemen zijn met het 

gebruik van mobiele devices of apps. De investering en de inspanning om dit zelf 

op te zetten paste niet in het beleid waarbij de nadruk ligt op digitalisering van 

de kernbedrijfsprocessen. Het besluit werd genomen om de Enterprise Mobility

Management activiteiten uit te besteden aan een specialist zodat Dura Vermeer 

zich kan focussen op digitale transitie en de innovatie van zijn 

kernbedrijfsprocessen.

DE UITDAGING
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Enterprise Mobility
Management (EMM) 
uitbesteden
De oplossing

Dura Vermeer koos ervoor om haar Enterprise Mobility Management uit te 

besteden aan SOTI en Cloud Seven. Met behulp van SOTI MobiControl is Dura 

Vermeer nu in staat om de groei van mobiele apparaten en zakelijke apps 

effectief te beheren en tegelijkertijd zijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen voor 

meer operationeel en commercieel succes.

Met veranderende tools, apps en apparaten is het belangrijk dat Dura Vermeer 

een zakelijke mobiliteitsoplossing heeft die kan worden geschaald en die 

bedrijfscontinuïteit biedt voor al zijn activiteiten.

Lees verder op volgende pagina →
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De resultaten 
van het EMM 
uitbesteden aan 
Cloud Seven en 
SOTI

Professionalisering van de Enterprise Mobility

supportdiensten — De ondersteuning is in 

handen van professionals van Cloud Seven op 

basis van SLA-afspraken.

Single point of service en selfservice — De data 

uit SOTI MobiControl, de data uit het asset 

managementsysteem en de data uit het service 

ticketing systeem zijn door Cloud Seven

geïntegreerd in een selfservice portal. 

Medewerkers van Dura Vermeer kunnen online 

supportdiensten aanvragen voor mobiele devices

en apps en de status van de afwikkeling van de 

services calls online volgen.

Continuïteit van de Enterprise Mobility

supportdiensten — Dura Vermeer hoeft niet meer 

te investeren in een eigen ondersteunende 

organisatie. Geen investeringen meer in de 

werving en opleiding van personeel en geen 

investeringen meer in IT-middelen.

Flexibele prijzen en besparingen — Er wordt een 

prijs betaald per mobile device per maand. De 

kosten gaan omhoog of omlaag, afhankelijk van 

de behoeften van de organisatie. Tevens is er een 

aanzienlijke besparing gerealiseerd op Enterprise 

Mobility Management gerelateerde kosten zoals: 

IT investeringen, werving en trainingskosten, 

externe advieskosten en personeelskosten. 
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“In Cloud Seven en SOTI hebben we partners 

gevonden die actief meedenken over vernieuwing en 

het realiseren van innovaties, maar waaraan we ook 

het complete beheer van al onze mobiele devices en 

zakelijke apps hebben kunnen uitbesteden. Hierdoor 

kunnen wij ons richten op onze kernactiviteit.”

RUUD VAN TOL, IT CONTRACT MANAGER DURA VERMEER GROEP

“Het in stand houden van een eigen 

supportorganisatie en de kennis en middelen die 

nodig zijn om een grote variëteit aan mobiele devices 

en apps operationeel te houden is een complexe en 

kostbare zaak die een groot scala aan verschillende 

vaardigheden vereist. Voor bedrijven is het vaak een 

slimmere beslissing om hun Enterprise Mobility 

Management uit te besteden aan een specialist.”

MARC KUIKEN, CEO CLOUD SEVEN



Meer weten?
We vertellen u 
graag meer!

+31 (0)79 363 4250

m.kuiken@cloudseven.nl

Bleiswijkseweg 37F
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