Bart Kalshoven wordt Chief Technology Officer (CTO) voor Aareon NL
Amsterdam, 19 oktober 2018 – Met ingang van 1 januari 2019 wordt Bart Kalshoven Chief
Technology Officer (CTO) voor Aareon NL.

Chief Technology Officer
Het is de visie van Aareon dat ook vastgoedprocessen steeds verder gedigitaliseerd zullen worden met
als belangrijke katalysator nieuwe technologie. Het beschikbaar stellen van een robuust en veilig
platform voor onze klanten met goede integratiemogelijkheden tussen de oplossingen uit de Aareon
Groep en die van de strategische partners van Aareon vormt de basis van onze groeiambities. Op gebied
van productontwikkeling zal Aareon nog nadrukkelijker gaan samenwerken met de andere Europese
Aareon-vestigingen.
De Chief Technology Officer speelt hierin een strategische rol en vormt de spil bij het bepalen van onze
investeringen en daarmee ons productbeleid.
Jeroen Kuiper, algemeen directeur Aareon NL: “Aareon en Kalshoven hebben allebei over de jaren heen
een belangrijke marktpositie kunnen opbouwen respectievelijk in de sociale volkshuisvesting en in de
commerciële vastgoedmarkt. Wij realiseren ons dat we voortdurend moeten investeren en innoveren om
onze koppositie als automatiseerder in deze markten te behouden. We zien Bart Kalshoven als een
krachtige en strategische denker. Daarom zijn we blij dat hij de uitdaging wil aangaan om als CTO ons
managementteam te versterken en zich in deze rol aan ons te verbinden voor de komende jaren”.

Nieuwe directeur van Kalshoven Automation
De directie van Aareon NL heeft in Marion Gootzen een geschikte kandidaat gevonden als nieuwe
directeur van Kalshoven Automation. Marion heeft in haar rijke loopbaan veel ervaring opgedaan bij
diverse IT-leveranciers. Ofschoon de vastgoedbranche een nieuwe uitdaging voor haar is, hebben wij er
alle vertrouwen in dat ze ook snel thuis zal zijn in de doelmarkt van Kalshoven met haar specifieke
behoeften.
“Marion gaat zich samen met het volledige team van Kalshoven inzetten voor de ontwikkeling van
innovatieve oplossingen voor de commerciële vastgoedmarkt. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn nieuwe
rol samen te werken aan oplossingen van morgen voor de commerciële vastgoedmarkt”, aldus Bart
Kalshoven.
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Over Aareon Nederland
Aareon Nederland ontwikkelt en implementeert toepassingen en diensten voor diverse markten. Het
bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Aareon in zijn geheel is actief in de sectoren
woningcorporaties, commercieel vastgoed, (lokale) overheid, zorg, handel & logistiek en
facilitymanagement. In elk van deze sectoren onderscheiden wij ons door oplossingen die zich
kenmerken door de veelzijdigheid, gebruiksvriendelijkheid en optimale functionaliteit.
Aareon Nederland maakt onderdeel uit van de Aareon Groep: Europa's grootste leverancier van
software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal), outsourcing en consultancy.

Contactgegevens
Wilt u naar aanleiding van dit persbericht meer weten? Neem dan contact op met:
Kalshoven Automation B.V.
Contactpersoon: Bart Kalshoven, algemeen directeur
Telefoonnummer: 020 606 8 606
E-mail: bart.kalshoven@kalshoven.nl
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