Persbericht

ION-IP benoemt Mark-Jan Wolfswinkel tot Managing Director
Veenendaal, 27 januari 2016 – ION-IP heeft Mark-Jan Wolfswinkel aangesteld als Managing Director.
Per 1 februari krijgt hij in deze functie de dagelijkse leiding over de organisatie en zal hij zich richten
op het verder uitbouwen van ION-IP als Managed Security Provider. Wolfswinkel volgt Michael
Bachman op.
Wolfswinkel is afkomstig van Pink Elephant, waar hij in zijn rol als Director IT Services operationeel en
P&L verantwoordelijk was voor de Pink Elephant Outsourcing services, Cloud services, Transition
services en Detachering. In deze hoedanigheid heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het
verhogen van de klanttevredenheid en het verbeteren van het rendement van Pink Elephant. Ook
heeft hij de organisatie begeleid bij de certificering voor ISO 27001 (Informatiebeveiliging) en NEN
7510 (Informatiebeveiliging voor de Zorgsector).
Wolfswinkel over deze stap: ‘ION-IP is kennisleider op het gebied van security, een vakgebied dat
mijn grote interesse heeft. In de huidige application economy nemen niet alleen de kansen, maar ook
de bedreigingen, razendsnel toe. Bedrijven zijn zich hiervan vaak nog niet voldoende bewust. Ik zie
het niet alleen als een zakelijke, maar ook als een persoonlijke taak, om dit bewustzijn te vergroten
en organisaties te helpen bij het continu beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. ION-IP
kan klanten daar in belangrijke mate in ontzorgen.
Functionaliteit en beveiliging staan vaak haaks op elkaar. Het is mijn ambitie om met het team van
ION-IP voor klanten dé partner te zijn in dit lastige vraagstuk en hen te helpen de security te
waarborgen, zonder dat dit afbreuk doet aan de snelheid en flexibiliteit van de bedrijfsvoering.’
Ronald Wissink van investeerder Value Creation Capital: ‘We zijn erg blij met Mark-Jan aan boord als
de nieuwe Managing Director. Mark-Jan is voor ons geen onbekende. In het verleden heeft hij als
Business Unit Manager van WideXS, destijds onderdeel van ION-IP b.v., veel kennis opgedaan binnen
de datacenter- en hostingbranche en laten zien dat hij zeer goed in staat is een organisatie te
begeleiden in haar groei. Met zijn ervaring kunnen we de positie van ION-IP als Managed Security
Provider voor de top-500 van Nederland verder versterken.’
______________________________________
Over ION-IP
ION-IP optimaliseert de prestaties, de veiligheid en de inzichtelijkheid van de bedrijfskritische
communicatieprocessen van haar klanten. En daarmee van hun business. Dankzij de aanpak van ION-IP heeft
de klant meer inzicht waardoor onderbouwde investeringsbeslissingen, betere prestaties en veiliger
informatievoorziening tot stand komen. Met de diensten, oplossingen en partnerships dekt ION-IP de complete
ICT-levenscyclus af, vanaf ontwerp, via levering, bouw en gebruik tot en met complete uitbesteding (Managed
Services).

Grote organisaties in de sectoren Finance, Telecom, Zorg en Overheid hebben voor ION-IP gekozen vanwege de
pragmatische aanpak, de flexibiliteit en de betrokkenheid van gecertificeerde medewerkers.
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