
In dat ‘blijven’ en ‘zelf’ zit heel duidelijk de eigenheid van 
beide bedrijven. De korte lijnen die er zijn met de 

bestaande klanten. Je eigen kantoor in je eigen omgeving. 
Dat is waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. Dat 
blij�. Bij ‘wij’ en ‘ons’ is dat anders. Juist dat is waar Arrix 

en IT Worxx elkaar zo goed vinden. De kracht en expertise 
die we met onze eigen klanten delen, of gaan delen. 

‘Wij springen echt niet in zeven 

sloten tegelijk. En fierljeppen gaan 

we al helemaal niet doen.’

Ronald de Veen
directeur IT Worxx

Het hoge woord moet er toch een keer uit. Eigenlijk 
is het niet meer te stoppen, zo leuk vinden we 
elkaar. Het is allemaal nieuw en wennen, maar we 
gaan er wel voor. Elk op onze eigen wijze.

Op het gebied van ICT kunnen we goed met elkaar door één deur. 

We gaan definitief samenwerken. Maar dat van die ene deur? 

Nee, dat gaat niet gebeuren. We passen wel bij elkaar, daar zijn 

we het over eens. Maar we passen ons niet (helemaal) aan, er zijn 

grenzen. Wij blijven Drenten en Friezen, die hebben elk hun trots 

én kwaliteiten.

Arrix en IT Worxx 
vinden elkaar leuk

Van twee merken 
merk je eigenlijk niks
Beide vestigingen blijven bestaan, elk met hun eigen naam en 

merk. Arrix blij� in Drachten en IT Worxx in Emmen. Onze klanten 

merken hier weinig tot niets van, we blijven onszelf. We werken 

wel met één directie en backo�ce en de facturatie voor telefonie 

verandert binnenkort (daarover later meer). En dan alleen de 

afzender van de factuur, je bereik wordt er niet anders van. Met 

de samenwerking versterken we elkaar met onze gezamenlijke 

expertise en specialismen. 

Wij hebben er zin in en werken achter de schermen al een tijd 

samen. Regelmatig klonk (met een Fries of Drents accent): 

wat er ook gebeurt, wij zijn onszelf én blijven onszelf. 

Hartelijke groet,

Bernard Veenstra          Ronald de Veen

Ze zeggen wel eens dat je alleen sneller gaat en samen verder 

komt. Dat is best een mooi gezegde, maar te veel samen kan 

leiden tot verlies van eigenheid. Laat dat nou precies zijn wat 

we niet willen... wij blijven onszelf!
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Hartelijke groet,

Bernard Veenstra 


