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Visma neemt Khonraad over— een
Nederlands platform voor sociale zorg
voor gemeenten
Visma, leider in bedrijfskritische software voor particuliere ondernemingen en
openbare organisaties in Nederland, België, Scandinavië en de Baltische
staten, neemt Khonraad over, een toonaangevende leverancier van
bedrijfskritische diensten gericht op automatisering van workflows in
maatschappelijke zorg.
In de afgelopen jaren is Visma in de Nederlandse markt snel gegroeid met nu
ongeveer € 350 miljoen omzet en meer dan 2.000 medewerkers in deze zeer
strategische regio. Met de overname van Khonraad zet Visma haar opmars in
Nederland voort, waarmee haar positie op de Europese markt wordt versterkt.
“We zijn erg blij dat Khonraad heeft besloten zich bij de Visma-familie aan te
sluiten. De samenwerking met Khonraad geeft ons een geweldige kans om
toe te treden tot het sociale en gezondheidsdomein. We zien ook substantiële
mogelijkheden voor samenwerking, vooral met Visma Roxit en Visma Circle
in het (semi) overheidsdomein, aangezien Khonraad een uitgebreid

klantenbestand heeft van gemeenten en zorgaanbieders ”, zegt Carsten Boje
Møller, Divisiedirecteur van Visma Custom Solutions.
"We zijn verheugd dat we in Visma precies het juiste huis hebben gevonden
voor alle mensen die voor ons belangrijk zijn - een zeer sterke en capabele
partner, een mensgerichte werkgever en, belangrijker nog, een veilige paar
handen voor het welzijn. van de mensen wier rechten worden beschermd
door onze producten '', zegt Toine Khonraad, oprichter en MD van Khonraad
Software Engineering BV
"Nu Khonraad toetreedt tot onze Visma-familie, zetten we weer een stap
voorwaarts in onze missie om een waardevolle bijdrage te leveren aan een
betere samenleving", zegt Rob Steneker, Managing Director bij Visma Roxit
Khonraad zal naast Visma Connect, Visma Roxit, Visma Plusport en Visma
Circle toetreden tot de Custom Solutions Division van Visma waarmee het de
aanwezigheid van Visma in het Nederlandse e-government-ecosysteem
versterkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rob Steneker, Managing Director, Visma Roxit B.V. +3188 217 34 00
Toine Khonraad, Managing Director, Khonraad, +31356039444

Over Khonraad
Khonraad biedt een maatschappelijk zorgplatform dat bedrijfskritische
diensten levert gericht op het automatiseren van workflows op de
dwarsdoorsnede van lokale overheden, zorg en politie in Nederland.
Khonraad zorgt ervoor dat belanghebbenden in het sociale domein tijdig en
wettelijk conforme beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de
geestelijke gezondheid van mensen.
Over Visma
Visma biedt software en diensten die de belangrijkste bedrijfsprocessen in de

private en publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma-groep
is actief in de hele Scandinavische regio, samen met de Benelux, Centraal- en
Oost-Europa. Met meer dan 12.000 medewerkers, meer dan 1.000.000
klantcontracten en een netto-omzet van € 1,5 miljard in 2019, is Visma een
van Europa's toonaangevende softwarebedrijven.
Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen
voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-overheid. Visma Nederland bestaat
uit 22 bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloud- en
softwareoplossingen. Visma is titelsponsor van Team Jumbo-Visma, ‘s werelds
beste wieler- en schaatsteams.

