
CNC Holding is een wereldwijd opererende speler in de paddenstoelenbranche. Om in de 
toekomst te blijven groeien, was een structurele IT-oplossing noodzakelijk. Door de Cloud 
Workspace ervaren zij een besparing van dertien procent ten opzichte van een on-premise 
variant. Maar ook een gevoel van ontzorgd zijn en een betrouwbare basis voor verdere groei.
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Jarenlang beschikte CNC over een IT-omgeving 
die stond als een huis. Een traditioneel, eigen 
serverpark en moderne hard- en software. 
Dat ging goed tot het systeem trager werd en 
het plaatsen van een extra server niet meer 
werkte. “Onze servers kregen hoe langer hoe 
meer informatie te verwerken”, vertelt Marc 
Aerts, IT Manager bij CNC. “Om in de toekomst 
te blijven groeien, was een structurele oplossing 
noodzakelijk”. CNC zocht naar een nieuwe IT-
oplossing. Met deze IT-oplossing wilden zij 
hun eigen ambities faciliteren. Maar ook beter 
anticiperen op de veranderende wereld om hen 
heen, om op deze manier klaar te zijn voor de 
toekomst.

Een betrouwbare IT-oplossing
Werknemers van CNC moeten kunnen 
vertrouwen op de snelheid en kwaliteit van 
hun IT-systeem. Een systeem dat voldoet 
aan de hoogste eisen van een moderne 
kantooromgeving. Daarnaast moet het 
systeem ook betrouwbare ken- en stuurgetallen 
genereren. “We wilden een oplossing die ons helpt 
in de toekomst te blijven groeien”. Schaalbaar, 
betrouwbaar en transparant. De oplossing voor 
de IT-uitdaging bij CNC vond Marc Aerts bij 
Eshgro.

Over CNC
CNC Holding is een toonaangevende 
en wereldwijd opererende speler in de 
paddenstoelenbranche. CNC Holding bestaat 
uit zeven vestigingen in Nederland en Polen. 
Er zijn ongeveer 475 mensen werkzaam bij 
CNC. 

Dochterbedrijf CNC Grondstoffen geldt als 
een van Europa’s grootste leveranciers 
van compost en dekaarde voor de 
champignonteelt.

“Er is zeker niet zomaar voor Eshgro gekozen”, 
stelt Marc Aerts. Hij heeft eerst zijn licht 
opgestoken bij een andere IT-gebruiker van 
Eshgro. “Zij hadden, na een uitgebreide en 
strenge selectie, voor Eshgro gekozen. Volgens 
hun IT Manager leverde Eshgro de meest 
schaalbare en betrouwbare oplossing. Mede door 
de driepartijenovereenkomst met HPE, wordt 
de continuïteit nog sterker gewaarborgd dan 
bij andere cloudpartijen”. Marc Aerts vervolgt: 
“Bovendien verliep de implementatie, een 
uitdaging die zeer nauwkeurig moet worden 
uitgevoerd, vlekkeloos bij deze partij. Ik was 
overtuigd!”

“Een oplossing die ons helpt in de 
toekomst te blijven groeien”

Marc Aerts, IT Manager bij CNC



Focus op groei
De besluitvorming rondom het meest geschikte 

systeem voor CNC, herinnert Marc Aerts zich 

nog goed: “We wilden eigenlijk gaan voor een 

IaaS-oplossing; Infrastructure as a Service. De 

servers en het onderhoud worden dan uitbesteed 

naar een externe partij. Maar de directie van 

CNC wilde eigenlijk nog een stap verder gaan: 

een cloudoplossing waarbij het niet draait om 

techniek, maar om de gebruikers en de business.

CNC koos voor de Cloud Workspace van Eshgro. 

“Een schaalbare, stabiele en veilige IT-oplossing”, 

aldus Marc Aerts. “We hebben precies dezelfde 

applicaties draaien en een herkenbare look en 

feel voor onze medewerkers. De medewerkers 

ervaarden al snel een betere performance van 

het systeem”, constateert Marc Aerts. “Door deze 

IT-oplossing besparen we tijd en kunnen wij ons 

richten op de groei van CNC”.

“Een besparing van dertien 
procent ten opzichte van een 
on-premise variant”

Schaalbaar en transparant
Marc Aerts maakte een berekening voor een 

periode van vijf jaar. “Hieruit kwam een besparing 

van dertien procent ten opzichte van een on-

premise variant”, vertelt Marc Aerts. “Dit opgeteld 

bij het uitbestedingsgemak, de voordelen van 

het op- en afschalen en de garantie van een 

veilige omgeving maakte onze keuze definitief. 

We hebben nu aanzienlijk minder onzichtbare en 

onvoorspelbare kosten. In plaats van een groot 

bedrag vooraf uit te geven, betaal ik nu een paar 

tientjes per gebruiker per maand en dat is het. 

Echt ideaal”, ondervindt Marc Aerts. 

Veilig en vertrouwd
Marc Aerts is nog steeds tevreden: “Het systeem 

draait perfect. We breiden uit, zonder dat we 

van systeem of IT-oplossing over hoeven te 

stappen”. Af- en opschalen is kinderspel met 

de Cloud Workspace van Eshgro. “Eshgro 

biedt gegarandeerde veiligheid in de cloud 

en presenteert heldere maandrapportages”. 

Marc Aerts vervolgt: “Afspraken worden keurig 

nagekomen. Dat gevoel van ontzorgd zijn, voelt 

goed en biedt vertrouwen voor de toekomst”. “Als 

CNC groeien we gestaag, ook in het buitenland. 

Het is fijn dat je dan blindelings kunt vertrouwen 

op een professionele IT-partner die jou, maar ook 

je business, kent. Dat biedt vertrouwen voor de 

toekomst”, aldus Marc Aerts.
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Contact
Benieuwd hoe jij jouw organisatie kan laten groeien?  Neem contact met ons op. 

Bel +31 (0) 485 47 61 93 of bezoek www.eshgro.nl voor meer informatie.


