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Voorw
oord

Beste student/werkzoekende,   

Wat leuk dat je interesse hebt in een baan bij Bechtle! Ben 
je benieuwd naar de bedrijfscultuur, onze voorwaarden  
en openstaande vacatures? Dan heb ik goed nieuws, want 
dit magazine staat helemaal in het teken van werken bij 
Bechtle.

In dit magazine lees je wat Bechtle precies doet en wat voor 
soort organisatie we zijn. Wist je bijvoorbeeld dat wij een 
grote, internationale organisatie zijn met vestigingen in 
14 Europese landen en heel wat doorgroeimogelijkheden, 
maar dat je op het hoofdkantoor in Eindhoven toch in een 
gezellig, familiaal bedrijf terechtkomt? En dat wij niet 
alleen hard- en software verkopen, maar klanten ook 
ondersteunen met aanvullende IT-dienstverlening?

Verschillende van je toekomstige collega’s vertellen 
waarom zij graag bij Bechtle werken én wat hun baan 
inhoudt. Je vindt ook een referentiecase van een van onze 

grote klanten, Automotivebedrijf Van Mossel terug in 
het magazine. Zo krijg je een concreet beeld van de IT-
oplossingen en dienstverlening die wij aanbieden en hoe 
zo’n project bij Bechtle in z’n werk gaat.

Tot slot krijg je inzicht in onze sollicitatieprocedure, het 
onboardingproces, de arbeidsvoorwaarden en enkele 
openstaande vacatures. Ik hoop dat je na het lezen van 
dit magazine enthousiast bent geworden over Bechtle 
en nodig je graag uit voor een kop koffie in onze eigen 
baristabar.

Tot snel! 

Vriendelijke groet,

Laura de Bruijn
Recruiter 

Bechtle
Your trusted IT partner in a hybrid world 
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Leer Bechtle kennen
Your trusted IT partner in a hybrid world
Wat doet Bechtle? 
Bechtle is de vertrouwde IT partner als het gaat om de inrichting van de werkplek, het datacenter en de 
connectiviteit. Binnen deze specialismen verzorgt Bechtle de hardware, software én security. We ondersteunen 
onze klanten bij zowel de inkoop als de implementatie. Daarnaast bieden we aanvullende services zodat de IT-
infrastructuur van klanten efficiënt, flexibel en schaalbaar is. Dankzij onze ontzorging krijgen IT-afdelingen een 
regierol en blijft er meer tijd over voor andere belangrijke zaken, zoals innovatie. 

Wij werken transactioneel: klanten hebben bepaalde producten of diensten nodig en kunnen hiervoor terecht bij 
ons als one stop shop. Én we bieden complete IT-oplossingen aan voor complexere businessuitdagingen rondom 
de werkplek, het datacenter en de connectiviteit. Bechtle kijkt hierbij met een hybride visie naar de volledige IT-
infrastructuur van klanten.
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Wie is Bechtle?
Bechtle direct Nederland maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Bechtle AG in Duitsland. Het hoofdkantoor 
van Bechtle direct Nederland ligt in Eindhoven. Bechtle biedt lokale én internationale ondersteuning. 

Zo hebben we in Europa vestigingen in maar liefst 14 landen. Door uniformiteit in de inkoopvoorwaarden en 
bedrijfsprocessen kunnen klanten op Europees niveau dezelfde kwaliteit verwachten. Ook buiten de Europese 
grenzen kunnen wij klanten bedienen, met onze Global IT Alliance (GITA). Zo bieden we wereldwijde IT-
ondersteuning. 
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Hoe wij klanten kunnen helpen. 
We kunnen klanten op verschillende manieren helpen. Hoe hangt helemaal af van de IT-uitdaging van je klant! 
Weet de klant al welke producten hij wil aanschaffen? Of heeft hij een grotere businessuitdaging waarbij je advies 
en ondersteuning nodig hebt vanuit Business Solutions? In elke situatie kunnen wij invulling geven aan de behoefte 
van de klant.

Voorbeeld

Duur project

Team

Toegevoegde waarde

Een klant weet al 
welke producten hij nodig heeft.

Hij heeft nieuwe switches 
nodig.

Circa 48 uur

Accountmanager, 
solution advisor

l
Product, prijs, 

evertijden, snelheid

TRANSACTIONEEL

Je klant kent de IT-uitdagingen binnen 
zijn organisatie, maar weet niet wat de 
beste oplossing is en welke producten 

hij hiervoor nodig heeft.

Het datacenter is vervangen en je 
klant wil alles vervangen, maar hij 

weet niet hoe en waarmee. Hij vraagt 
zich af of hij nog wel een fysiek 

datacenter nodig heeft.

Je klant heeft hulp nodig met de 
implementatie van een 

IT-oplossing of behoefte aan 
monitoring/ondersteuning bij de 

nieuwe infrastructuur. 

Hij wil het wifi-netwerk 
vervangen, maar weet niet 

hoe of wanneer.

Circa 1 week tot 6 maanden

Accountmanager,  solution 
advisor,  partner, consultant

Oplossing, ontwerp, 
implementatie, kwaliteit

PROJECTREALISATIE

De klant heeft een businessuitdaging die 
met een IT-oplossing kan worden 

verholpen.

Circa 3 maanden tot 2 jaar

Strategie, oplossing, ontwerp, 
implementatie, kwaliteit,  

projectmanagement

CONSULTANCY (MANAGED) SERVICES

Het datacenter wordt geïnstalleerd. 
De collega's van je klant worden 

getraind en je klant krijgt dagelijkse 
ondersteuning van de servicedesk, 

die helpt bij het optimaliseren van de 
nieuwe omgeving. 

Circa 3 maanden tot 4 jaar

Consultant, 
accountmanager, partner, 
vendor, system integrator

Consultant, 
accountmanager, partner, 
vendor, solution advisor

Strategie, oplossing, ontwerp, 
implementatie, kwaliteit,  

projectmanagement, training, 
support, innovatie

Wat we klanten beloven.
�  Wij zijn de partner die de IT van klanten toekomststerk maakt.
�  Wij geven vorm aan de behoefte van de klant.
�  We zijn nauw verbonden door persoonlijke betrokkenheid en waardering.
�  We gaan relaties voor langere termijn aan.
�   Onze ervaringen, de ontwikkelingen en de trends in de IT-markt: we beoordelen ze allemaal en  

zetten ze in voor de organisatie van klanten.  

Eén team.
Wanneer klanten met ons samenwerken, omringen we ze met een team van professionals. Zie ons als een verlengstuk 
van de eigen IT-afdeling. Afhankelijk van de behoefte stellen we een team samen dat kan bestaan uit een toegewezen 
accountmanager, die het aanspreekpunt zal zijn, of de klant gaat aan de slag met onze consultants en advisors van 
onze Solutions teams. Het IT-Solutions team wordt ingeschakeld bij technische, complexe IT-uitdagingen. En het 
Business Solutions team schuift aan bij strategische, lange termijnprojecten. 

//  WERKEN BIJ BECHTLE
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Interview: Jessie en Olaf

Traineeship Bidmanager

Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen? Hoe zijn 

jullie in de functie van bidmanager terechtgekomen?

Jessie: “Ik ben Jessie, kom uit Helmond en ben vorig jaar 
begonnen als junior bidmanager via het bidmanagement 
traineeship programma, samen met Olaf. Hiervoor heb ik 
in een Coolblue winkel gewerkt. De functie bidmanager 
was dan ook totaal nieuw voor mij. Ik wilde graag iets 
anders doen dan sales, het harde verkopen. Op de 
website van Bechtle kwam ik deze vacature tegen en het 
sprak me meteen erg aan, want ik heb Trend Research 
& Concept Creation gestudeerd. Het stukje onderzoek 
doen bij bedrijven interesseert me, en daarin zitten 
overeenkomsten met de functie van bidmanager.”

Olaf: “Hi, mijn naam is Olaf en heb Commerciële 
Economie gestudeerd. Die studie focust zowel op sales 
als op marketing, en dat komt goed van pas in mijn baan 
als bidmanager. Hoe ik het vak in ben gerold? Voordat 
ik bij Bechtle werkte, zat ik bij een groot cateringbedrijf 
waar ik destijds begon als Sales Support medewerker. In 
dat bedrijf werd toen een Tenderdesk, net zoals we die 
bij Bechtle hebben, opgericht. De Tenderdesk focust zich 
op het winnen van aanbestedingen. Ik kwam al snel in de 
functie van bidmanager terecht. De functie was mij dus 
wel al bekend toen ik bij Bechtle solliciteerde.”

Zouden jullie aan toekomstige collega’s willen 

uitleggen wat de Tenderdesk precies doet?

Olaf: “Het Tenderdesk team houdt zich doorlopend bezig 
met het winnen van Europese aanbestedingen. Dat doe 
je binnen Bechtle vier verschillende entiteiten: ARP 
Nederland, Bechtle direct, Buyitdirect en de Bechtle Group 
NL Public. Je werkt met veel verschillende projectteams 
samen. Daarbij kun je echt rekenen op het team én op de 
kennis en ervaring van je collega’s.”

Hoe ziet het traineeship bidmanagement eruit?

Olaf: “Je wordt tijdens dit traject geleidelijk opgeleid 
tot bidmanager. Je krijgt de eerste anderhalve maand 
intensieve begeleiding. De eerste week leer je Bechtle 
beter kennen, de tweede week werk je aan een 
‘proefaanbesteding’. Dit evalueer je dan samen met 
iemand uit het team. Ook leer je aanbestedingstukken 
analyseren. Daarna ga je weer een stapje verder en krijg je 
een ‘schaduwaanbesteding’. Dan loop je op de achtergrond 
mee bij een aanbesteding die op dat moment loopt. Je bent 
nog niet zelf de kartrekker, dat is de laatste stap.”

Jessie: “Inderdaad, dan mag je van A tot Z aan een eigen 
aanbesteding werken, waarbij er nog wel iemand met je 
meekijkt op de achtergrond. Zo word je beetje bij beetje 

Jessie en Olaf
Functie titel:  Beide bidmanager via traineeship 
Leeftijd:  32- 30 jaar 
Woont in:  Helmond - Someren 
Werkzaam bij Bechtle sinds:  1 oktober 2021 

//  INTERVIEW

““We zijn gestart 
in het traineeship 
bidmanagement, 

waarbij je geleidelijk 
wordt opgeleid tot 

bidmanager”
 

Olaf 
Bidmanager

meegenomen in de wereld van aanbestedingen en steeds 
meer losgelaten. Tussendoor krijg je voldoende trainingen 
vanuit Bechtle.”

Hoe ziet een dag van een bidmanager eruit?

Olaf: “Ik neem even een typische dinsdag als voorbeeld. 
Dan zitten we gezellig met z’n allen op kantoor in 
Eindhoven. We beginnen de dag met het teamoverleg en 
nemen we de week door: wat is de workload van iedereen, 
zijn er nog bijzonderheden? Na de meeting kan je dag erg 
verschillen. Soms ben ik een hele dag aan het schrijven, 
omdat er een tender geschreven moet worden. Maar 
ik kan ook veel afspraken hebben omdat we een prijs of 
tekst final moeten maken. Er zijn ook dagen waar je juist 
die afwisseling hebt: een beetje schrijven, administratie 
doen en technische documenten voorbereiden om een 
aanbesteding op te maken en in te dienen.”

Jessie: “Een beetje een cliché, maar er is geen dag die 
er precies hetzelfde uitziet. Afhankelijk van de fasen 
waarin je projecten zitten. Het kan zijn dat een project in 
de opstartfase zit en het andere al in de afrondende fase, 
dat geeft ook veel afwisseling. Bij het opstarten van een 
aanbesteding krijg je een bestek aan documenten dat 
je moet checken: de offerteaanvraag, een prijzenblad, 
inkoopvoorwaarden en een conceptaanbod. Komen we iets 
geks tegen, dan moeten we daar vragen voor opstellen en 
indienen. Dan plannen we bijvoorbeeld een brainstorm in 
met het team om antwoorden te formuleren.”

Werk je veel samen met collega’s van andere teams?

Olaf: “Ja, we werken veel samen met het Strategic 
Proposals team maar ook met Sales. Als het om een 
‘eenvoudig’ project gaat, hebben we vaak voldoende 
technische kennis binnen het team om dit zelfstandig 
op te pakken. Zijn het wat ingewikkeldere projecten, dan 
schakelen we met IT-Solutions, het technische team van 
Bechtle, om ons van juiste kennis te voorzien. Het is tof 
dat je contact hebt met verschillende specialisten over 
workspace, datacenter, connectivity, services, security en 
software. Zo blijf je ook je eigen kennis ontwikkelen.”

Jessie: “Doordat de IT-markt zo dynamisch is, leer je altijd 
bij. Niet alleen van collega’s, maar ook van fabrikanten en 

klanten. Wat ik ook leuk vind, is dat we voor alle Bechtle 
entiteiten werken en dus contact hebben met verschillende 
mensen in heel Nederland.”
Wat vinden jullie het allerleukst aan jullie functie?

Olaf: “Je bent als bidmanager écht diepgaand met 
je klanten en hun wensen en behoeften bezig, erg 
interessant! Ook mijn competitieve karakter speelt mee, 
ik vind het gaaf om aanbestedingen binnen te halen en te 
winnen. Verder hebben we een jong team waar een fijne 
sfeer hangt, iedereen is erg open en toegankelijk als je 
vragen hebt.”

Jessie: “Voor mij is de afwisseling een pluspunt. Dat 
je met een fijn team rondom je samenwerkt, maar ook 
zelfstandig kunt werken. Wat ik ook prettig vind is dat je 
een duidelijk start- en eindpunt hebt bij een aanbesteding. 
Je moet deadlines halen en ervoor zorgen dat je je werk 
binnen die tijd af hebt. En ook wat Olaf zegt – het geeft een 
goed gevoel om met het team een nieuw project binnen te 
halen.”

Wil je meer informatie over het 
traineeship bidmanagement bij Bechtle? 
Bekijk de vacature voor meer informatie 
of neem contact op met onze recruiter 
Laura.

// 6 // 7



Je bent begonnen in de talentpool. Kun je daar wat 

meer over vertellen?

“Jazeker. Ik ben begonnen in de talentpool op de afdeling 
Account Support. De talentpool houdt in dat je begint met 
het ondersteunen van sales, voordat je zelf echt in een 
salesrol start. Als je net zoals ik net van school komt en 
alles in het bedrijfsleven vrij nieuw is, is dat prettig. Je 
parkeert dan heel even je ambitie om accountmanager 
te worden. Het voordeel is dat je op je eigen tempo het 
bedrijf, de systemen waarmee Bechtle werkt, netwerken, 
partners, fabrikanten en collega’s goed leert kennen. Je 
krijgt als het ware alvast feeling met de organisatie. Hier 
heb je op lange termijn profijt van.”

Hoe snel kun je vanuit de talentpool doorstromen naar 

een salesrol?

“Dat hangt helemaal van jezelf af, als jij er klaar voor 
bent. Mijn advies is om dit op je eigen tempo te doen en 
jezelf niet te vergelijken met anderen. De een leert sneller 
dan de ander. Ik werk hier nu zeven maanden en ben nu 
richting de rol van accountmanager aan het groeien. Het 
speelt in mijn voordeel dat ik de IT-markt erg interessant 
vind.”

Je hebt Commerciële Economie gestudeerd, geen 
technische richting. Hoe heb je dan IT-kennis opgedaan?
“Het begint met affiniteit met IT. Vanuit Bechtle wordt het 
bijspijkeren van IT-kennis goed ondersteund. Collega’s 
hebben heel wat IT-kennis en iedereen is erg toegankelijk 
– je kunt altijd bij iemand terecht met je vraag. Bechtle 
biedt daarnaast ook genoeg handvaten om je kennis 
individueel te vergroten, bijvoorbeeld door middel van 
trainingen, zowel intern als extern. Dankzij die combinatie 
heb ik de afgelopen maanden veel informatie tot me 
genomen en begrijp ik de IT-wereld steeds beter. Wat ook 
fijn is: je hoeft als accountmanager niet álles te weten. Als 
je brede kennis hebt kun je altijd een van je collega’s van 
IT-Solutions met meer technische kennis inschakelen.”

Wat is jouw doel de komende tijd?

“Terechtkomen in een salesrol en daarin doorgroeien – op 
welke afdeling maakt mij niet zoveel uit. Mijn voornaamste 
doel na het halen van mijn opleiding Commerciële 
Economie was om bij een leuk bedrijf ervaring op hbo-

Max van Almen 

Functie titel:  Accountmanager 
Leeftijd:  22 jaar 
Woont in:  Eindhoven 
Werkzaam bij Bechtle sinds:  1 oktober 2021 

//  INTERVIEW

“Vanuit de talentpool groei ik 
nu door naar mijn ambitie: 
accountmanager worden”

“
Max van Almen

Accountmanager

Hoe ervaar jij de Bechtle bedrijfscultuur, omdat je bent 

opgestart in een periode van thuiswerken?

“Gelukkig mogen we nu weer meer en heb ik mijn collega’s 
en de organisatie zowel op Microsoft Teams als in het echt 
goed leren kennen. Wat ik heb ervaren is dat Bechtle een 
serieuze en professionele organisatie is, maar we intern 
wel op een informele, familiale sfeer met elkaar omgaan. 
Iedereen kan hier zichzelf zijn op de werkvloer. Dat was 
voor mij één van de doorslaggevende factoren om hier te 
komen werken. We boeken grote successen met elkaar en 
werken hard, maar er is voldoende ruimte voor plezier. Die 
balans is voor mij een groot pluspunt.”
 

niveau op te doen in een markt die me bevalt. Dat is gelukt, 
ik zit bij Bechtle op mijn plek. Ik vind dat je jezelf vragen 
moet stellen als: werk ik bij een fijne organisatie? Kan ik 
nog iets leren? Daarop kan ik bij Bechtle volmondig ‘ja’ 
antwoorden.”

Hoe een doorsnee werkdag er voor jou uit?

“Op dit moment ondersteun ik mijn salescollega’s, maar 
pak ik ook al eigen salestaken op. Zo hou ik me bijvoorbeeld 
bezig met hunting en volg ik marketingleads op, die we 
krijgen van onze marketingafdeling via campagnes. Ik 
ga proactief met leads aan de slag. Ik bedoel daarmee 
dat ik niet alleen een lead opbel, maar bijvoorbeeld ook 
onderzoek of het een geschikte Bechtle klant is – een 
klant die bij ons past op lange termijn.”

Talentpool
Interview: Max
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gewerkt. In 2019 zocht ik een andere uitdaging dichter bij 
de deur. Ik woon namelijk in de buurt van Roermond, en 
stond bijna dagelijks in de file onderweg naar het kantoor 
in Eindhoven. Erg jammer vond ik dat toen, want ik werkte 
met veel plezier bij Bechtle. Dat is ook de reden dat ik een 
tijdje geleden opnieuw gesolliciteerd heb. Ik moet zeggen 
dat ik het wel spannend vond om weer terug te komen. Je 
vraagt jezelf toch af of je het in je hoofd misschien mooier 
hebt gemaakt dan dat het in werkelijkheid is. Maar toen 
ik hier weer binnenkwam dacht ik meteen: dat zit wel 
goed! Inmiddels is bij Bechtle het hybride werken door de 
pandemie helemaal ingeburgerd. Voor mij is dat top – ik 
werk twee dagen per week op kantoor in Eindhoven en de 
rest thuis. De balans tussen werk en privé is voor mij nu 
veel beter.”  

““Mijn balans tussen werk en privé is 
dankzij het hybride werken nu veel beter”  

Tedde van der Heijden
Customer Support

Tedde is terug van weggeweest bij Bechtle. In 2019 ging 
ze een andere uitdaging aan omdat de reistijd begon 
door te wegen – Tedde was elke dag meer dan twee uur 
onderweg. Sinds de pandemie werken we bij Bechtle in 
een hybride vorm, deels thuis en deels op kantoor. We 
zijn van plan om dat ook in de toekomst te blijven doen. 
“Voor mij is dit scenario ideaal. Twee dagen per week 
ben ik op kantoor in Eindhoven, de andere dagen werk 
ik thuis. Bij Bechtle krijg je de ruimte om zelf te bepalen 
waar je werkt*.” 

Welkom terug bij Bechtle! Kun je wat meer vertellen 

over je terugkeer? 

“Dank je, en dat kan ik zeker! Voordat ik weer begon in 
oktober heb ik eerder iets minder dan een jaar bij Bechtle 

Tedde van der Heijden 
Functie titel:  Customer Support 
Leeftijd:  27 jaar 
Woont in:  Swalmen 
Werkzaam bij Bechtle sinds:  1 oktober 

Hybride werken
Interview: Tedde

Hoe ziet hybride werken er bij Bechtle in de praktijk 

uit?  

“Dat hangt natuurlijk een beetje af van het soort functie 
en ook van je eigen voorkeur. Wil je liever altijd op kantoor 
werken? Dan kan dat natuurlijk ook, als de geldende 
coronamaatregelen dat toelaten. Maar je krijgt bij Bechtle 
de vrijheid om een aantal dagen per week thuis te 
werken. Dat maakt het voor mensen die net zoals ik wat 
verder weg wonen aantrekkelijker om hier te werken. De 
verdeling tussen thuis en op kantoor werken is voor mij 
heel fijn. Niet alleen qua reistijd, ik kan me ook veel beter 
concentreren wanneer ik thuiswerk. De taken die veel 
concentratie vragen doe ik dus in alle rust daar, terwijl 
ik de dagen dat ik op kantoor werk gebruik om sociaal te 
zijn en meetings in te plannen met collega’s. Sinds kort 
hebben we een nieuwe verdieping op kantoor die in het 
teken staat van hybride werken. Die verdieping is een 
echte ontmoetingsplaats voor collega’s.” 

Dat klinkt goed. En vervul je nu opnieuw dezelfde rol 

als voorheen?  

“Niet helemaal, al werk ik wel op dezelfde afdeling. De 
afdeling Support is de afgelopen jaren flink gegroeid en 
uitgebreid. Er is nu onderscheid gemaakt tussen Account 
Support, Sales Support en Customer Support. Ik doe 
Customer Support, dat houdt in dat ik accountmanagers 
ondersteun met hun klantenset. We zitten wekelijks samen 
om de lopende zaken en de prioriteiten te bespreken. 
Het leuke aan mijn baan vind ik dat ik met veel mensen 
in contact sta, zowel intern met accountmanagers en 
bijvoorbeeld IT-Solutions als ik meer informatie nodig 
heb over een bepaalde IT-oplossing of -dienst, maar ook 
extern met klanten. Ik help klanten met vragen over zowel 
hard- als software. Daarnaast stel ik offertes op, verwerk 
ik orders en doe ik een gedeelte van de facturatie. Ook 
met fabrikanten heb ik goed contact, om bijvoorbeeld 
prijsafspraken te maken of voorraden te checken.”

Waarom zou je jouw toekomstige collega’s aanraden 

om bij Bechtle op gesprek te komen? 

“Bechtle is een warm en gezellig bedrijf. Heb je een vraag 
of zit je ergens mee? Dan kun je bij iedereen terecht, 
ongeacht op welke afdeling je werkt. Je collega’s zijn als 
familie. Er is ruimte om samen leuke dingen te doen, zoals 
een barbecue in de zomer of een weekend weg met z’n 
allen. Bij Bechtle hangt een informele sfeer, er is altijd tijd 
voor een praatje bij het koffiezetapparaat, maar daarna 
knallen we weer door. Er wordt ook gewoon hard gewerkt. 
Toen ik hier voor de eerste keer op gesprek kwam zat mijn 
gevoel bij de organisatie meteen goed. Ik dacht meteen: 
hier wil ik werken! Twijfel je dus of werken bij Bechtle iets 
voor jou is? Kom een keer een kop koffie drinken en luister 
naar je gevoel.”  

 

“Je krijgt bij Bechtle de vrijheid 

om een aantal dagen per week 

thuis te werken. Dat maakt het 

voor mensen die net zoals ik wat 

verder weg wonen aantrekkelijker 

om hier te werken.” 
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Dirk klom in vier jaar tijd op van accountmanager SMB naar accountmanager Enterprise en nu naar solution developer 
in het nieuwe Business Solutions team.  ‘Hier is veel mogelijk als je ambitieus bent. Grijp de kansen die je krijgt!’

Hoe ben je bij Bechtle terecht gekomen?

Ik werk nu vier jaar bij Bechtle. Voordat ik bij Bechtle begon 
heb ik al 1,5 jaar in de IT-branche gewerkt. Bij mijn vorige 
werkgever was ik bezig met koude sales, altijd bellen. Ik 
ben een Brabander en hou van een beetje gezelligheid! 
Bij mijn vorige werkgever ging het niet echt om duurzame 
relaties, bij Bechtle wel: zowel met je collega’s als met 
klanten. Door de informele sfeer kun je ook makkelijk 
inbreng leveren richting het management. Vanaf het 
eerste moment dat ik binnenkwam was er een klik. Eerst 
met Niels, onze sales manager, maar later klikte het 
eigenlijk met iedereen die ik tegenkwam. Ook het mooie, 
frisse interieur sprong eruit. Die uitstraling is stiekem 
ook heel belangrijk. Dat in combinatie met de Brabantse 
gezelligheid heeft me uiteindelijk overtuigd. 

Wat trok je nog meer aan, afgezien van de sfeer?

Bij Bechtle krijg je veel kansen als je dat wilt. Als je 
ambitieus bent is hier veel mogelijk. Voor m’n dertigste wil 
ik zoveel mogelijk ervaring opdoen en de markt begrijpen. 
Ik ben mezelf aan het ontwikkelen op verschillende 
vlakken en Bechtle is daar het perfecte bedrijf voor. 

Hoe heb jij die mogelijkheden kunnen benutten?

Ik ben begonnen in het SMB (Small and Medium 
Businesses) team en zo doorgegroeid naar account-
manager Enterprise. Ik heb daarnaast een aanvullende 
internationale rol bekleed, terwijl ik in het SMB team 
werkte. Maar sinds begin dit jaar heb ik een nieuwe rol: 
ik ben nu solution developer in het nieuwe Business 
Solutions team. Ik merkte in mijn vorige functie dat ik 
de operationele taken van accountmanagement minder 
leuk vond, en me meer op strategisch niveau met klanten 
wilde bezighouden. Dit heb ik toen aangegeven bij de 
sales manager.  Het management begreep me heel goed, 
alleen op dat moment waren er nog geen mogelijkheden. 
Ze vroegen me om even geduld te hebben, en dat heb ik 
gedaan. Daar ben ik blij om, want eind vorig jaar werd 
bekendgemaakt dat er een nieuw Business Solutions 
team opgericht zou worden.

Dirk van de Werdt 

Functie titel:  Solution developer 
Leeftijd:  31 jaar 
Woont in:  Uden
Werkzaam bij Bechtle sinds:  juni 2016 

“Bij Bechtle kun je jezelf op een brede 
manier ontwikkelen, omdat we een 
breed aanbod in IT-producten en 
-diensten aanbieden.”

Doorgroeimogelijkheden
Interview: Dirk

Hier is veel mogelijk als je ambitieus 
bent. Grijp de kansen die je krijgt!

Dirk van de Werdt
Solution developer

“
Ik vind dat een van de sterkste punten van Bechtle: dat het 
management met je meedenkt en dat je – waar mogelijk 
– een andere rol kunt bekleden als je daar behoefte aan 
hebt. Voor mij is dat een must voor een goede werkgever. 
Ik ben ambitieus en wil mezelf blijven ontwikkelen. Járen 
dezelfde baan doen is niets voor mij. Daarom ben ik super 
enthousiast over deze nieuwe rol. Ik ben erg benieuwd wat 
we met dit team gaan bereiken de komende tijd.

Wat houdt je nieuwe functie precies in?

Het nieuwe Business Solutions team is opgericht om 
meer de focus te leggen op onze propositie. 
Wij zijn ‘your trusted IT partner in a 
hybrid world’. Nu zien klanten ons 
nog te vaak als gewone reseller, maar 
we zijn zoveel meer dan dat. Wij denken 
strategisch met klanten mee, we moeten veel 
meer naar het partnerschap toe. Onze teamleden 
zijn gesprekspartners van klanten op C-level. We 
willen impact creëren, en met de klant meedenken 
op lange termijn. De accountmanagers focussen zich 
op projecten binnen een bepaald jaar en de uitvoering 

hiervan, ik denk overkoepelend mee over projecten die 
we aansluitend kunnen doen over bijvoorbeeld drie jaar. 
We stellen een roadmap op met de klant en blijven hem 
begeleiden: voor, gedurende en na het traject. Ik vind het 
heel fijn dat ik nu kan doen wat ik graag doe.

Wat zou je aan toekomstige collega’s willen meegeven? 

Ik kende Bechtle nog niet goed toen ik op gesprek kwam. 
Voor mij was het echt een soort ontdekking. Ik zit hier nu vier 

jaar en ik ben enorm gegroeid, zelfs 
naar andere functies. Er liggen 
nog andere mooie uitdagingen in 

het verschiet. Je loopt weinig risico, 
want Bechtle groeit gigantisch snel. Dat 
geeft ook weer extra mogelijkheden om 

jezelf in andere functies te ontwikkelen. 
Bechtle is een mooi bedrijf: een multinational waar je 
toch nog het Brabantse, familiaire gevoel ervaart. Ik zou 
zeggen: grijp de kansen die je hier krijgt!
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Hoe zorg je ervoor dat bij een grote, snelgroeiende onderneming als Van Mossel de IT-infrastructuur goed 
geregeld is? Hoe regel je dat het datacenter kan meegroeien met de organisatie, het beheer eenvoudiger wordt én 
het datacenter goed beveiligd is? Dit was de businesscase waarmee Van Mossel een aantal jaren geleden bij ons 
aanklopte. In deze Success Story lees je welke oplossing een uitkomst bood én wat die oplossing het automotive 
bedrijf nu in de praktijk oplevert.

Sector

Soort project

Aantal werkplekken

Aantal medewerkers
� Snelle groei
� Decentraal beheer
� Tijdrovend beheer

Uitdagingen voor de start

� 99% meer uptime
� Eenvoudiger beheer (1x per week)
� 700 werkplekken uitrollen in 20 seconden
� Snel op- en afschalen 

Resultaten Services

2000 (Nederland)

4600

Automotive

Datacenter

Networking Solutions, Professional 
Services, Server & Storage, Software, 
Training Services, Virtualization

Over Van Mossel
Mobiliteitsbedrijf Van Mossel Automotive Groep is met ruim 
4.600 medewerkers in bijna 75 jaar tijd uitgegroeid tot het 
grootste automotive bedrijf van de Benelux. Het bedrijf telt bijna 
300 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en 
Luxemburg. Als Van Mossel Automotive Groep zijn we dealer 
van bekende merken zoals Audi, Peugeot, Citroën, Opel, Ford, 
Seat, Skoda en nog veel meer. Via Van Mossel Occasion bieden 
ze ook een ruim aanbod van gebruikte auto’s aan. Jaarlijks 
verkoopt Van Mossel bijna 100.000 auto’s. Onderdeel van de Van 
Mossel Automotive Groep is verder een eigen leasemaatschappij 
– International Car Lease Holding. Met een leasevloot van ruim 
100.000 voertuigen, behoort International Car Lease Holding tot 
de top 3 van leasemaatschappijen van Nederland. 
www.vanmossel.com 

Een hyperconverged 
datacenteroplossing die kan 
meegroeien met uitbreiding 
Van Mossel 

Van Mossel

De naam Van Mossel doet bij iedereen die in Nederland 
of België woont wel een belletje rinkelen. Wie autodealer 
zegt, zegt Van Mossel. Het bedrijf is de afgelopen jaren 
enorm gegroeid – van 1000 naar 4600 medewerkers. 
De overnames van autodealers gebeuren in een rap 
tempo. Het is niet abnormaal dat een garage met tien 
vestigingen in een week wordt overgenomen en volledig 
omgezet moet worden naar Van Mossel locaties. 

Die groei is natuurlijk fantastisch, maar zorgt tegelijk 
voor serieuze uitdagingen voor de IT-afdeling. De IT-
infrastructuur moet op een snelle, maar gezonde manier 
meegroeien. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn een 
must. Een extra uitdaging is dat Van Mossel niet één 
merk wagens aanbiedt, maar verschillende merken die 

allemaal met eigen, vaak verouderde applicaties werken. 
Een moderne en schaalbare datacenteroplossing was 
noodzakelijk. 

Over dit onderwerp spreken we Rens Boeren, ICT 
Directeur bij Van Mossel, en Romano Obispo, teamleider 
IT-infrastructure, op één van de locaties van de 
grote Automotive Groep in Tilburg. Ze vertellen hoe 
ze deze uitdagingen in 2016 bij Peter van den Berg 
(accountmanager) en Joost van Lochem (Business 
Consultant), bespreekbaar maakten, hoe we samen tot 
de meest geschikte datacenteroplossing kwamen én wat 
die oplossing ze daadwerkelijk heeft opgeleverd. Zo is het 
IT-team nog even groot als een paar jaar geleden, terwijl 
het aantal vestigingen en medewerkers fors toenam.
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Sector

Soort project

Aantal werkplekken

Aantal medewerkers

Services

2000 (Nederland)

4600

Automotive

Datacenter

Networking Solutions, Professional 
Services, Server & Storage, Software, 
Training Services, Virtualization
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Wat waren de uitdagingen waar jullie tegenaan liepen, 

die jullie met het vervangen van het datacenter wilden 

oplossen?

Romano: “De grootste uitdaging waren de vele decentrale 
locaties. Van Mossel groeide – en groeit nog steeds – 
heel snel. In 2016 hadden we acht kleine datacentertjes 
in ons eigen hoofdpand draaien. De uitbreidingen met 
nieuwe dealers ging zó snel dat we iets moesten doen. We 
moesten zaken centraal regelen, het beheer moest worden 
gecentraliseerd en beter beveiligd. Mijn collega heeft toen 
Peter van Bechtle om advies gevraagd. Mogelijkheden 
waren er genoeg, maar welke oplossing paste het beste 
bij ons?”

Rens: “Bij Van Mossel heeft iedere medewerker wel iets 
van IT in zijn hand. Onze monteurs lopen met tablets rond 
en in de showrooms gebeurt ook bijna alles digitaal. Ook 
dat gedeelte regelt Bechtle trouwens bij ons; werkplekken, 
smartphones en randapparatuur. We moesten ervoor 
zorgen dat het datacenter de grote groei aankon. Ook 
wilden we het datacenter moderniseren. We voeren 
veel verschillende merken en hebben veel verschillende 
vestigingen. Meestal is een applicatie gebouwd voor één 
dealer met misschien twee vestigingen. Wij hebben er 
320.” 

Op welke datacenteroplossing viel uiteindelijk de 

keuze?

Joost: “We kwamen samen tot de conclusie dat HPE 
SimpliVity, de hyperconverged infrastructure (HCI-)
oplossing van HPE, de beste keuze was voor Van 
Mossel. HPE SimpliVity combineert IT-infrastructuur en 
geavanceerde gegevensdiensten in één geïntegreerde all-
flash oplossing. De oplossing omvat opslag, computing, 
networking, virtualisatie en gegevensdiensten in één 
node.” 

Romano: “Deze HCI-oplossing is voor ons ideaal omdat 
we resources zoals storage en CPU makkelijk opschalen. 
Mochten we bijvoorbeeld redundant gaan, dan kunnen 
we dit ook eenvoudig toepassen in de productie. Dat was 
voor ons een van de belangrijkste uitgangspunten om voor 
deze oplossing te kiezen. We wisten ook dat er nog meer 
overnames op de planning stonden. Met SimpliVity kunnen 
we eenvoudig performanceblokken bijzetten. De vorige 

ICT Directeur heeft de eerste drie SimpliVity’s aangekocht 
bij Bechtle op een berekening van 1000 medewerkers. We 
kwamen er al snel achter dat dit te weinig was. Daarom 
zijn we verdergegaan met het concept en is de cluster 
alleen maar groter geworden. Er werken nu ongeveer 
4600 mensen bij ons. We zijn met drie nodes begonnen en 
we zitten nu op een dertigtal. Een flinke groei!”

Voorheen hadden jullie een traditioneel datacenter. 

Was dat de doorslaggevende factor om voor HPE 

SimpliVity te kiezen? 

Peter: “We hebben verschillende soorten oplossingen 
naast elkaar gezet en de vergelijking gemaakt. We zijn 
onder andere op bezoek gegaan bij HPE om te zien welke 
voordelen SimpliVity bood. Hoe snel kon een VM uitgerold 
worden? Hoe snel kon een nieuwe gebruiker inloggen? 
Het was een no brainer om voor deze hyperconverged 
oplossing te kiezen. Ook een pluspunt was dat edge 
computing mogelijk is. Met kleinere SimpliVity’s kun je 

op verschillende Van Mossel locaties werken. Dit wordt 
momenteel nog niet gebruikt, alles gaat nu via VDI en thin 
clients.”

Romano: “Misschien dat we dit nog inzetten in de 
toekomst, als we meer hybride gaan werken. We hebben 
nu ook VMware Horizon aangeschaft, een desktop- en 
app-virtualisatieproduct. Het voordeel hiervan is dat we 
in de toekomst nog alle kanten op kunnen, of het nu in 
ons eigen datacenter is, in Microsoft Azure of AWS of via 
een andere cloudprovider. Zo hebben we meer flexibiliteit 
gecreëerd. Dat was ook de reden dat we voor Horizon 
kozen in plaats van standaard VMware licentie. Horizon 
licenties zijn tegenwoordig universeel, dat betekent dat 
je ze op elk platform kunt gebruiken. Daar gaan we ook 
slim mee om, door sommige licenties te bundelen of af te 
nemen in abonnementsvorm in plaats van te kopen. Ook 
op die manier zijn we als IT-afdeling in samenspraak met 
Bechtle continu op zoek naar verbetering.” 

Wat heeft de keuze voor HPE SimpliVity jullie 

uiteindelijk opgeleverd?

Romano: “Ik kan er geen exact cijfer op plakken, maar 
ik durf te zeggen dat het een uptime van 99% heeft 

opgeleverd. Terwijl het beheer van ons datacenter eerst 
een dagelijkse last was, moeten we het nu één keer per 
week even bijhouden. Het beheer van SimpliVity wordt bij 
ons gedaan door twee IT-medewerkers. En dan moet je in 
je achterhoofd houden dat er maar liefst 2000 ingelogde 
gebruikers op onze SimpliVity omgeving zitten. Dan tel 
ik de medewerkers die op een tablet of eigen device 
inloggen niet eens mee. Ook de back-up loopt netjes in 
het venster door de Veeam-oplossing die we hiervoor 
gebruiken. Terwijl we in het verleden de kans hadden dat 
we uit het window liepen, zijn we nu ver verwijderd van 
dat moment.” 

Rens: “Wat voor mij ook erg waardevol is, is dat er 
ondanks de groei van het bedrijf nog steeds evenveel 
medewerkers op de IT-afdeling werken. We doen veel 
meer met hetzelfde aantal mensen. Als we geen gebruik 
zouden maken van HPE SimpliVity zou het team moeten 
verdubbelen. We zijn nu in balans: we krijgen er als IT-
afdeling steeds meer werk bij, maar doordat het werk 
slimmer wordt neemt de werklast af.” 

“De uitbreidingen met nieuwe dealers ging zó snel dat 

we iets moesten doen. We moesten zaken centraal 

regelen, het beheer moest worden gecentraliseerd 

en beter beveiligd. Mijn collega heeft toen Peter van 

Bechtle om advies gevraagd. Mogelijkheden waren er 

genoeg, maar welke oplossing paste het beste bij ons?

Romano Obispo
Teamleider IT-infrastructure
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Leverde het jullie ook nog andere voordelen op?

Rens: “Zeker. Bij een overname wordt alles overgezet naar 
de Van Mossel look and feel, qua branding maar ook wat 
betreft IT. Alles wordt gestandaardiseerd, dat is gewoon 
veel makkelijker voor de IT-servicedesk. We kunnen 
medewerkers veel sneller helpen als alle beeldschermen 
van hetzelfde type zijn. En hetzelfde principe als we 
op werkplekken toepassen, passen we ook toe op ons 
datacenter en de digitale werkplekken die we aanbieden. 
Omdat alles gestandaardiseerd is kunnen we snel op- en 
afschalen.”

Romano: “We gaan binnenkort ook Instant Clone van 
VMware introduceren en met HPE SimpliVity gaat dat heel 
snel. Op deze manier rol ik in 20 seconden werkplekken 
uit voor 600 tot 700 medewerkers. Voorheen was ik voor 
20 gebruikers ruim drie uur bezig. Waar je dus vroeger 
een aantal weken zoet mee was regel je nu in een paar 
seconden. Je bent zelf in de lead als IT’er, je kunt de 
desktop via elk platform distribueren voor de gebruiker. 
Als ik sneller moet schalen is het een kwestie van licenties 
toewijzen en een gebruiker aanmaken. Het is daarbij wel 
belangrijk om de kosten in de gaten te houden, zowel in 
de cloud maar ook on premise, daar moet ik ook licenties 
bijschakelen.”

Hoe vergelijken jullie de manier waarop de IT-

afdeling nu werkt met de vorige situatie?

Romano: “Voorheen moest ik steeds releasenotes 
lezen, checken wat compatibel was, welke versie ik kon 
draaien. Ik kon niet zomaar iets upgraden. Ook dit gaat 
nu veel eenvoudiger - in een paar klikken kan ik online 
documentatie vinden over SimpliVity over bijvoorbeeld 

compatibilities. Dan weet ik waaraan ik moet voldoen en 
kan ik direct upgraden.”

Rens: “We hebben een enorme performance boost 
gekregen. Deze oplossing is een wereld van verschil 
met onze oude situatie toen we met traditionele schijven 
werkten. Van Mossel is een bedrijf dat draait op cijfertjes 
- we moeten zaken snel kunnen uitlezen uit databases 
om voor te leggen aan de directie. Hoe mooi is het dan 
als IT kan bijdragen aan je bedrijfsresultaat? Ik kan nu 
bij overnames heel makkelijk een berekening maken en 
perfect bij Bechtle aangeven hoeveel extra SimpliVity’s 
we nodig hebben. Het draait eenvoudig mee in de huidige 
configuratie zonder dat we vanuit IT al te veel aanpassingen 
moeten doen.” 

Hoe ervaar je de samenwerking met Bechtle?

Rens: “Daar kan ik kort over zijn: goed! We schakelen 
snel en lossen het samen op. We weten wat we aan elkaar 
hebben. Zo hebben we wel eens in het weekend een 
noodgevalletje gehad bij een overname. Daarin is Bechtle 
ook heel flexibel.”

Romano: “Eens. Wat ik verder als prettig ervaar, is dat 
Bechtle meedenkt in het totaalplaatje. Het is een partij 
die niet gewoon snel probeert een product te verkopen, 
dat zie je ook aan dit datacenterproject. Bechtle is al 
jaren onze IT partner. Ook weet Peter wat de juiste route 
is naar de personen of fabrikanten die we nodig hebben 
om ons doel te behalen. Omdat Bechtle een sterke 
positie heeft in het partnerlandschap, kunnen zij goede 
prijsonderhandelingen doen met vendoren. Dat hele 
pakket maakt dat onze samenwerking al jaren goed gaat.” 

Sollicitatieprocedure
Benieuwd naar hoe de sollicitatieprocedure bij Bechtle eruitziet? Hieronder vind je de verschillende stappen 
die je doorloopt in het sollicitatieproces bij Bechtle. Zo weet je meteen waar je aan toe bent.

Je solliciteert via de 
website

Stap 1

We bellen je voor een 
telefonische intake

Stap 2 Stap 3

Jouw CV wordt intern 
beoordeeld

Stap 4

We plannen een eerste 
kennismaking

Stap 5 (optioneel)

Je krijgt een 
assessment

Stap 6

We plannen een tweede 
gesprek

Stap 7

We doen je een aanbod

Stap 8

Welkom bij Bechtle!
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Onze voorwaarden
Dit is wat wij je bieden

Hieronder zie je de verschillende arbeidsvoorwaarden die bij je baan kunnen horen. Let op: dit is afhankelijk van 
welke baan je gaat doen. Bekijk jouw arbeidsvoorwaarden bij de specifieke vacature waarop je solliciteert.

Bedrijfsfitness

Mobiele werkplek

Teamuitjes

Bonusregeling

30 vakantiedagen

Laptop

Vaste 2% eigen bijdrage

Leaseauto

Leasefiets

Collectieve verzekering

Incentives

Smartphone

Onboardingproces
Je hebt een nieuwe baan bij Bechtle. Gefeliciteerd! Maar hoe gaat het nu verder? 
Ontdek ons onboardingproces. 

1. Week voor startdatum

Je ontvangt een welkomstpakket 
en een brief met info over je eerste 
werkdag.

2. Eerste werkdag

Je eerste werkdag staat in het 
teken van kennismaken met 
Bechtle én je ontvangt een leuk 
cadeautje.

3. Eerste maand

Je eerste maand maak je kennis 
met jouw afdeling, collega’s en 
begin je  met iLearn.

4. Eerste evaluatie

Aan het einde van de eerste maand 
heb je een eerste evaluatie met je 
leidinggevende.

5. Leer iedereen beter kennen

In de eerste maanden maak je door 
middel van presentaties kennis met 
alle afdelingen binnen Bechtle.

6. Spijker je IT-kennis bij

Dankzij interne inhoudelijke 
trainingen maak je snel kennis met 
de wereld van IT of spijker je jouw 
kennis bij.

7. Verbazingsgesprek

Na 3 maanden heb je een 
verbazingsgesprek met 
Recruitment over hoe je geland 
bent binnen Bechtle.

8. Naar Duitsland

Het laatste onderdeel van je 
onboarding is een bezoek van 
twee dagen aan ons hoofdkantoor 
in Duitsland, samen met andere 
nieuwe (internationale) collega’s.
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Fit en Fun bij Bechtle

FIT BIJ BECHTLE
Werken én in shape blijven
Naast het feit dat we van hard werken en een goed 
feestje op z’n tijd houden, vinden we ook sport en 
gezondheid bij Bechtle belangrijk. Je zult veel fitte 
collega’s tegenkomen bij ons, die het leuk vinden om 
samen actief te blijven. Fit bij Bechtle betekent:

�  Dat je na het werk met je collega’s jouw energie kwijt 
kunt in uitdagende bootcamplessen. Hoe fijn is het 
om thuis te komen en al gesport te hebben?

�  Dat je, wanneer de bootcamps nog niet genoeg voor 
je zijn, goedkoper naar de sportschool kunt omdat we 
korting op bedrijfsfitness geven.

�  Dat we vanuit Bechtle iedereen bewust willen 
maken hoe fijn een gezonde levensstijl kan zijn. Zo 
organiseren we elk jaar een healthday waar je onder 
andere kennis maakt met gezond en lekker eten en 
hoe je kunt blijven bewegen tijdens jouw werkdag.

�  Dat je een elektrische fiets wel heel goedkoop kunt 
leasen! Zo ben je snel op kantoor én gezond bezig.

�   Dat je gratis mee kunt doen aan leuke sportevents, 
zoals de Marathon van Eindhoven, Mudmasters en 
nog veel meer!

FUN BIJ BECHTLE 
Werken en plezier gaan hier samen
Bij Bechtle werken betekent professionaliteit én plezier 
maken met elkaar. Want we vinden dat er na het harde 
werken tijd moet zijn voor ontspanning. Fun bij Bechtle 
betekent:

� Samen onderuit gaan op de skipiste; 
�  Samen met een kater aan de ontbijttafel aanschuiven 

tijdens het Bechtle weekend;
�   Samen na de afronding van een mooi project de stad in 

gaan voor een hapje en een drankje;
�        Samen het jaar afsluiten met een mooi kerstfeest;
     een aantal kilootjes aankomen van al het lekkere                   
     eten en drinken;
�   Samen proberen die kilootjes er weer af te zweten 

tijdens de bootcamps;
�  Als dat gelukt is samen trainen voor Mud Masters en de 

Marathon van Eindhoven;
� En nog veel meer!
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Bechtle is de laatste jaren hard gegroeid en zal dat ook de komende tijd nog doen. Daarom 
investeren we in nieuwe collega’s die bij ons passen. Je zult merken dat je je meteen thuis voelt 
bij Bechtle, in welk team je dan ook terechtkomt. Professionaliteit en plezier gaan bij ons hand 
in hand. We delen successen met elkaar. 

Verbondenheid maakt ons sterk genoeg om de toekomst samen aan te pakken. Met meer dan 
13.000 medewerkers is Bechtle één van de grootste IT partners van Europa. We zijn er klaar voor 
om samen met jou de toekomst aan te kunnen. Jij ook? Klik dan hier

Bekijk hier de vacatures

READY FOR YOUR BECHTLE FUTURE?

Bechtle-directnl-b.v.Bechtle_direct Bechtle direct NLBechtledirectnl

https://www.werkenbijbechtle.nl
https://www.linkedin.com/company/bechtle/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/bechtle_direct/
https://www.youtube.com/channel/UCsBBUxlkJ7_PsoRFN5Sh-UA/videos?app=desktop
https://www.facebook.com/Bechtledirectnl/

