ICTZ gaat verder onder de naam ilionx
Utrecht, 10 december 2020 – ICTZ, IT-specialist voor de zorg, gaat vanaf 1 januari
2021 verder onder de naam ilionx. In september 2019 nam de IT-dienstverlener ICTZ
al over met als doel om klanten in de zorgsector nog beter te ondersteunen bij hun
strategische IT-agenda. De naamswijziging is een logische vervolgstap in de
samensmelting van de twee organisaties, waardoor ilionx haar positie in de
zorgmarkt versterkt. Onder het label ‘ilionx healthcare’ biedt ilionx zorginstellingen
een complete IT-dienstverlening, van IT-outsourcing tot EPD-beheer en
werkplekoplossingen. Het voormalige ICTZ blijft opereren als een van de acht
zelfstandige vestigingen binnen de ilionx Group.
“De naamswijziging is vooral symbolisch”, vertelt Ruben Faber, vestigingsdirecteur
ilionx Hoorn. “Onder de motorkap werken we al meer dan een jaar samen en dat wil
je ook uitstralen naar de markt. Doordat ICTZ nog vanuit haar eigen naam
opereerde, leek het alsof er sprake was van twee soorten dienstverlening. Met de
naamswijziging nemen we deze verwarring weg en is het voor klanten duidelijk dat
we alle zorginstellingen bedienen met hetzelfde portfolio.”
Leidende positie
Jan Veltman, CEO van ilionx: “ilionx heeft al een leidende positie in de markt als het
gaat om healthcare; zeventig procent van de ziekenhuizen is klant bij ons. Onze
ambitie is om deze positie ook te verwezenlijken in de caresector. De naamswijziging
opent deuren om, naast onze dienstverlening rondom zorgspecifieke ITvraagstukken, zorginstellingen te ondersteunen met onze expertise op het gebied
van werkplekbeheer en managementinformatie. Op deze manier willen we nog meer
impact maken als het gaat om zorgverlening en de kwaliteit van zorg.”
--Over ilionx
ilionx is een IT-dienstverlener die organisaties helpt voorop te blijven lopen. Sinds haar oprichting in
2002 ondersteunt ilionx haar klanten als digitale partner op het gebied van business innovations,
applications, data analytics en cloud & security. ilionx biedt specialistische kennis, is wendbaar en
flexibel én heeft de slagkracht en schaalgrootte voor het succesvol implementeren van grote
projecten. Dit heeft al tot veel geslaagde projecten geleid voor zorginstellingen, lokale overheden en
bedrijven, zoals onder andere NN, KLM, UMCG, ABN AMRO, ASML, Sligro Food Group, KPN,
VodafoneZiggo, diverse gemeenten en een groot aantal ziekenhuizen. Sinds 2017 heeft Egeria een
meerderheidsbelang in ilionx. In 2018 fuseerde ilionx met QNH Consulting en in 2019 werd ICTZ
overgenomen. Het bedrijf heeft ruim 900 medewerkers in dienst en is gevestigd in Groningen,
Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven en Hoorn. Meer informatie is te
vinden op www.ilionx.com of volg ilionx op Twitter, Facebook of LinkedIn.
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