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Vivenda Media Groep benoemt nieuwe COO
Martin van der Linden versterkt directieteam
AMSTERDAM, 1 augustus 2012 – Het beursgenoteerde Vivenda Media Groep (VIVE)
heeft een nieuwe directie. Gisteravond werd tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders Martin van der Linden benoemd als COO. Hij vormt samen met CEO
Ron van Veldhoven de dagelijkse leiding van Vivenda.
Martin van der Linden is de oprichter/eigenaar van Q4Group. Deze bundeling van zes
softwarehuizen is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van websites en online
applicaties gebaseerd op open source technologie. Vivenda Media Groep maakte 23 mei
jongstleden het voornemen bekend om Q4Group over te nemen. De algemene vergadering
van aandeelhouders ging vandaag akkoord met deze overname.
De eerste taak van Van der Linden is om zijn bedrijven logisch te integreren binnen Vivenda.
‘Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat wij middels strategische overnames doorgroeien’,
aldus Van der Linden. ‘Wij zullen dit doen zonder dat ten koste gaat van de kwaliteit van
onze producten, diensten en oplossingen. Sterker nog, waar mogelijk zullen wij de
opgeleverde kwaliteit nog verder vergroten.’
De in totaal zeven werkmaatschappijen van Vivenda Media Groep richten zich naast websites
en online applicaties op cloud computing. Hiervoor is de software waarop de werknemers
werken buiten de deur geplaatst. Van der Linden: ‘Een server ergens op kantoor met daarop
het boekhoudpakket en alle bestanden is niet meer van deze tijd. Mensen worden door de
cloud-ontwikkeling steeds minder afhankelijk van de locatie en het device waarop zij werken.
Ze kunnen overal hun werk doen. Het voordeel is dat een ondernemer zich niet meer bezig
hoeft te houden of de software wel up-to-date is. Deze ontwikkelingen gaan in een hoog
tempo. Wij willen onze klanten hierin optimaal ondersteunen.’

Over Vivenda Media Groep
Vivenda Media Groep (Vivenda) - VIVE - is al een kwart eeuw actief als een
gerenommeerde uitgeverij en multimediabedrijf. De beursgenoteerde onderneming is middels
internet en gedrukte vorm actief in de wereld van het ontroerend goed. Met de aankoop van
Q4Group in de zomer van 2012 stapt Vivenda ook in de wereld van cloud computing. Met
deze overname is Vivenda een ict-dienstverlener geworden. De verschillende
werkmaatschappijen van Q4Group hebben hun sporen verdiend als het gaat om de bouw van
websites, webwinkels of het leveren van diensten als advies en Software als een Service
(SaaS). De kracht van de groep is dat gebruik wordt gemaakt van open source technologie.
Vivenda heeft de ambitie om de komende jaren door autonome groei en overnames verder te
expanderen in het veld van cloud computing.
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