
9-1-2018 Gents TrustBuilder zet turbo op zijn identiteitssoftware | De Tijd

https://www.tijd.be/nieuws/archief/Gents-TrustBuilder-zet-turbo-op-zijn-identiteitssoftware/9969947?highlight=trustbuilder 1/2

Ontdek in primeur de nieuwe website van De Tijd KLIK HIER

Gents Trust Buil der zet turbo op zijn iden ti -
teits soft wa re
09 januari 2018 00:00

Wim De Preter

Het Gent se Trust Buil der heeft am bi ti eu ze plan nen met zijn soft wa re voor iden ti teits toe gangs -
be heer. Het in ves te rings fonds Vec tis en ex-Vas co-top man Jan Val c ke gaan mee aan boord.

Het be heer van de iden ti tei ten en toe gangs rech ten van IT-ge brui kers wordt steeds com plexer. Ap pli ca ties en
data ver hui zen naar de cloud, naast de klas sie ke kan toor-pc ge brui ken werk ne mers en klan ten een waai er aan
mo bie le toe stel len, en heel wat or ga ni sa ties wil len ook derde par tij en ge deel te lijk toe gang geven tot hun IT-
sys te men.

De klas sie ke ID-op los sin gen zijn daar niet op voor zien, waar door veel or ga ni sa ties op ge za deld zit ten met een
mix van sys te men en pro ce du res. Dat is duur en tijd ro vend voor de be heer der, en vaak frus tre rend voor de ge -
brui ker. Trust Buil der komt met een op los sing die die ver schil len de sys te men over koe pelt, en die één toe gangs -
poort biedt tot alle ap pli ca ties die een or ga ni sa tie heeft.

Trust Buil der kan bij voor beeld over weg met zowel de elek tro ni sche iden ti teits kaart (eID) als met wacht woord-
ge ba seer de sys te men. Ook de nieu we ID-app ItsMe wordt bin nen kort in de op los sing geïnte greerd.

Het be drijf wil zich nu vol le dig toe leg gen op het ver ko pen van die op los sing en neemt af scheid van zijn his to ri -
sche ac ti vi teit als IT-in te gra tor en -dienst ver le ner, die het sinds 1999 uit oe fen de onder de naam Se cu rIT. 'Van -
daag komt al 80 pro cent van onze ac ti vi tei ten van ons pro duct Trust Buil der', zegt CEO Marc Van mae le. 'Ons
Ne der land se doch ter be drijf, dat wel meer op dien sten ge richt is, heb ben we ver zelf stan digd.'

Het Gent se be drijf kon zon der noe mens waar di ge mar ke ting al een paar grote in ter na ti o na le klan ten ver lei den
voor zijn ID-op los sing, zoals de Brit se ope ra tor O2 en het Ame ri kaan se clea ring huis DTCC. De ko men de jaren
wil het zijn pro duct ac tie ver ver mark ten, in de eer ste plaats in Eu ro pa.

Trust Buil der haalt daar voor 1 mil joen euro op bij het Vlaam se in ves te rings fonds Vec tis, dat ge spe ci a li seerd is
in Bel gi sche kmo's met groei po ten ti eel. Af han ke lijk van de groei en de noden van het be drijf kan dat be drag
later nog op lo pen, zegt Wal ter Beyen van Vec tis. Jan de Waard, een Ne der belg uit de se cu ri ty sec tor, in ves teert
een klei ner be drag en wordt ver ant woor de lijk voor bu si ness de vel op ment.

'Een IT-be drijf in een vroe ge groei fa se zou nor maal ge zien geen dos sier voor ons zijn, maar dit is een aty pisch
ver haal omdat Trust Buil der al een pro duct met een mooie klan ten ba sis heeft', zegt Beyen. 'Het po ten ti eel om
te scha len is aan we zig, en met die com mer ciële ver snel ling kun nen we wel hel pen.'

Trust Buil der kon ook Jan Val c ke aan trek ken als be stuur der. Val c ke was twee de cen nia lang de ster ke man van
het Ame ri kaans-Bel gi sche be vei li gings be drijf Vasco, be kend van de Di gi pass, waar hij in 2016 de lei ding door -
gaf.

Top man Van mae le maakt zich sterk dat Trust Buil der de con cur ren tie ach ter zich laat op het vlak van veel zij -
dig heid, flexi bi li teit, schaal baar heid en ge bruiks vrien de lijk heid. 'We zien dat heel wat be drij ven hun ID-sys te -
men aan het her be kij ken zijn. Bo ven dien zit er een enor me markt in bu si ness-to-bu si nes s toe pas sin gen omdat
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veel be drij ven net wer ken aan het uit bou wen zijn, waar bij ze hun part ners ook toe gang wil len geven tot hun IT-
sys teem.'

STEI LE GROEI

CEO Marc Van mae le toont zich am bi ti eus. Tegen 2021 hoopt hij 50 mil joen euro omzet te halen, te gen over 3,3
mil joen in 2016. Dat komt neer op een ge mid del de groei van ruim 70 pro cent per jaar. De ploeg van 20 werk -
ne mers wil hij in de loop van dit jaar ver dub be len, voor al met de aan wer ving van ver ko pers en mar ke teers.
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