
 

 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: ITSD 
Branche: ICT dienstverlener, systeembeheer, VoIP en Cloudoplossingen voor het MKB 
Contactpersoon: Daniël Pardoen 
Aantal medewerkers: 14 
Email: info@itsd.nl 
Website: www.itsd.nl 

 

Deze keer bezoek ik onze duo-voorzitter van de PRO: Daniël Pardoen, Algemeen directeur van ITSD, aan de 
Gorslaan in Purmerend.  

  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Zoals ik Daniël ken, stapt hij goed voorbereid in ons interview. Dusss, zekersss ;-}  

Op mijn eerste vraag, antwoordt hij: de belangrijkste activiteiten zijn automatiseringsdiensten en producten 
waaronder systeembeheer, clouddiensten en VoIP telefonie. Daniël gaat verder: onze missie/ons doel is 
kwalitatief de beste ICT-dienstverlener in de regio zijn, met een “no nonsens” instelling.  

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Onze doelgroep is het MKB met 1 tot 300 werkplekken, waarbij voor de systeembeheerdiensten onze focus op 
het MRA-gebied (Metropool Regio Amsterdam) ligt en Purmerend onze primaire “place to be” is. Onze VoIP en 
Clouddiensten leveren wij door heel Nederland aan onze klanten maar ook aan resellers die onze producten 
weer aan hun klanten leveren.  
 

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

De wens om zelfstandig ondernemer te worden, heeft er altijd in gezeten, zegt Daniël. Maar in 2002 werd dat 
door gesprekken met een collega bij mijn toenmalige werkgever Pink Roccade pas concreet. Dat was mijn 
eerste werkgever in de ICT (en ook mijn laatste ;-) want daarna heb ik de daad bij het woord gevoegd en ben ik 
beetje bij beetje begonnen met mijn bedrijf vanaf de zolderkamer, aldus Daniël.  
In 2004 heb ik de echte eerste stappen gezet wat vervolgens in 2006 resulteerde in een eerste eigen kantoor 
aan de Geersstraat, in 2010 de verhuizing naar de Baanstee en nu op de huidige locatie op de Gorslaan in 
Purmerend. Met dit kantoor kunnen we voorlopig vooruit en hebben we ruimte voor verdere groei al willen 
we geen “groot” bedrijf worden.  
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4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
 
Het meest uitdagende vindt Daniël om een bedrijf neer te zetten waarvan klanten én medewerkers fan zijn en 
dat zij met trots kunnen zeggen dat ze bij ITSD werken of diensten afnemen.  
Ook is onze tak van sport leuk door de snelle veranderingen in de ICT-wereld waarbij wij steeds betere en 
mooiere producten en diensten kunnen aanbieden aan onze klanten welke in hele diverse branches actief zijn. 
Van cafés tot advocaten en van sauna’s tot bouwbedrijven. 
Ik vraag Daniël hoe hij zijn bevlogenheid overbrengt naar de collega’s. Die bevlogenheid groeit, vertelt hij, door 
dit te stimuleren en te faciliteren. Het team organiseert zelf of neemt deel aan bijvoorbeeld de vrimibo, uitjes 
naar Reuring, de koebotenrace, themalunches e.d. De betrokkenheid van het team is groot, vertelt Daniël 
trots.  

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Heeft u hier ideeën over?  

Daniël lacht en ja hij levert zijn persoonlijke bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Dat 
doe ik met veel plezier. Hij noemt hierbij uiteraard zijn (met Marije Dekker van Abma Schreurs gedeelde) 
voorzittersrol voor de PRO:, het voorzitterschap in Stichting Purmerend 2000+ en de mede oprichting van 
PurmerValley. Ook hebben wij ons onlangs voor 3 jaar gecommitteerd als sponsor van Reuring en sponsoren 
we diverse goede doelen zoals stichting Opkikker, Kika, de Waterlandse Uitdaging, voetbalverenigingen en ga 
zo maar door.  
Het idee achter de maatschappelijke betrokkenheid is dat je vanuit je persoonlijke betrokkenheid wilt delen en 
verbeteren waar dat kan, zonder daar zelf direct wat voor terug te krijgen. Wij kunnen nu de veranderingen 
bewerkstellingen waar onze opvolgers en kinderen straks plezier aan beleven. Eigenlijk vind ik dit een beetje 
een plicht voor iedereen die daar de mogelijkheid toe heeft. Er zijn nog zoveel uitdagingen op het gebied van 
bijvoorbeeld scholing en op het maatschappelijke vlak.  
Laatst kreeg ik van een lokale bankdirecteur nog de vraag of ik er wel onbezoldigd in sta. Mocht dat gerucht de 
kop op steken: ja, alle bestuurs- en werkgroepleden van o.a. de PRO:, P2000+ en Purmervalley doen het 
allemaal gratis in hun eigen tijd met als doel een beter werk en woonklimaat voor ons allen en voor onze 
kinderen te creëren. Wat dat betreft mogen ze wel wat vaker door een ieder bedankt worden.  

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Daniël vindt het een groot voordeel dat hij als ondernemer een verschil kan maken in de samenleving, en 
Purmerend voor een ieder (bewoner, ondernemer, kind, etc.) hopelijk een stukje mooier kan maken. 
Een nadeel vindt hij het continue voor alles eindverantwoordelijk zijn. Ik vraag hem of hij wel vervanging heeft 
tijdens bijv. vakanties. Dat heeft hij goed geregeld maar helemaal loslaten, is lastig als eigenaar. Hier heeft 
iedere ondernemer mee te maken maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ik heb het micro-managen 
losgelaten.  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

Ondernemen moet in je zitten en het moet een passie zijn, zegt Daniël. Als je niet van je onderneming houdt 
incl. klanten en personeel dan is het gedoemd te mislukken en krijg je nooit de energie om je 24x7 voor het 
bedrijf in te zetten. Ik ben een bevlogen ondernemer met een sociale insteek. Ik ben een autodidact en wordt 
gedreven doordat ik het gewoon goed wil doen. Niet alleen roepen maar doen!  
 

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

Op de website van ITSD en hun Facebookpagina heb ik al veel lovende woorden gelezen en ik vraag of Daniël 
hier nog iets aan kan toevoegen. En dat kan hij. Een klant omschreef ITSD ooit als: C1000, geen fratsen! En van 
de week kregen we nog een recensie: “Duidelijk. Eerlijk. Meedenkend. Blij mee!”. Dat is waar we het voor 

http://www.pro-site.nl/


 

doen, aldus Daniël.  
Wat betreft hoe ik omschreven zou willen worden, denk ik niet dat dat aan mij is. Dat laat ik over aan anderen 
en of mijn kinderen.  
Qua bedrijf zijn wij zoals eerder gezegd, een echt no nonsens bedrijf met als slogan “Gewoon goed in ICT”. We 
blijven reëel en leveren oplossingen waar de klant echt wat aan heeft, tegen een tarief dat niet gebaseerd is 
op alleen maar winst maar op een gezonde bedrijfsvoering. Verkopen is niet ons doel, tevreden klanten en 
relaties zijn dat wel.  
 

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Dat is niet in een enkel persoon uit te drukken, zegt Daniël. Ik kom in alle rollen, zowel via ITSD als in mijn 
nevenfuncties en privé veel mooie mensen tegen die allemaal eigenschappen hebben die mij inspireren.  

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

Geen idee, zegt Daniël. Ik leef in het hier en nu. Ik ben nooit bezig met een geforceerde groei van de 
onderneming of harde targets. Ik focus op de kwaliteit van het berdrijf en de diensten die we leveren. De rest 
volgt volgens mij dan vanzelf.  

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Volg je eigen koers, blijf authentiek maar neem de ervaring en tips van ondernemers met meer ervaring ter 
harte. Ze kunnen je veel leren en behoeden voor eventuele fouten. Zorg ook dat je betrokken bent bij de 
samenleving om je heen. Je doet het namelijk met z’n allen, vindt Daniël! 

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Daniël vond het een leuk interview!  
Ik vond het ook leuk Daniël! Ben fan geworden ;-}  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Daniël geeft het estafettestokje door aan Corine Laurant van Stichting Kinderopvang Purmerend. 

Dankjewel voor je tijd en je enthousiaste verhaal!  

Jeannette 
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