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Samen 
excelleren 
op het web.

2025





Voorwoord.
Wat enkele jaren geleden begon als een idee, is nu 
uitgegroeid tot een succesvolle onderneming: klanten 
écht vooruithelpen en laten excelleren op het web. 
Met veel trots presenteren we de Convident 2025 
Guide.

In een jaar waarbij alles anders was, zijn we extra blij om je 
mee te nemen naar onze organisatie. We zijn vastberaden dat 
de toekomst van jouw website, webshop en online marketing- 
campagne bij Convident ligt.

We beginnen deze brochure met een introductie over onze 
organisatie, waarin je kunt lezen over wat wij als Convident doen 
en waar we voor staan. Onze kernwaarden en mensen lichten 
we toe. We maken onze missie en visie inzichtelijk en schetsen 
een tijdlijn vanaf de oprichting tot nu. Waar staan we in 2025? 
We geloven in groei en dat doen we samen met blije klanten, 
partners en medewerkers. We benoemen organisaties waar we 
voor en mee samenwerken. Samenwerken is een belangrijke 
voorwaarde voor succes. Daarom investeert Convident in 
duurzame relaties. We sluiten de guide vol trots af met informatie 
over onze maatschappelijke projecten en onze eigen Convident 
foundation. Want Convident is meer dan een digital agency.

Wij wensen je veel leesplezier!

Namens de directie,

Rick Dreise 
Co-founder

Rutger van de Griendt
Co-founder

Colofon.

Vormgeving

Tekst

Fotografie

Lennert Fabriek

Louise van Dijk

Bart Lindenhovius

Redactie

Bel voor al je vragen naar: 050 553 23 34

Convident werkt volgens de ICT Office voorwaar-

den, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Midden-Nederland.

Suggesties voor in de brochure? 

Mail dan naar hallo@convident.nl

Contactgegevens

Convident B.V.

Kraneweg 48

9718 JS Groningen

050 - 553 23 34 hallo@convident.nl

Rick Dreise en Rutger van de Griendt
Founders Convident BV

Directie
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01.
Over Convident
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Klanten écht vooruithelpen met steengoede websites, webshops 
en online marketingtrajecten. Daar staat Convident bekend om. 
Convident is een digital agency. We bieden een scala aan slimme 
WordPress-oplossingen, voornamelijk gericht op midden- en 
grootbedrijf en overheid. We laten organisaties succesvol excelleren 
op het web. Onze opdrachtgevers en partnerships brengen ons op 
vele plekken in de wereld.

We zetten online merken in de markt die impact maken. WordPress-expertise, 

custom modules en conversies realiseren. Dat is waar we goed in zijn en een 

bewezen track record in hebben.

Wij kijken naar vernieuwing en verandering, maar respecteren tradities en lang 

bestaande bedrijfs- en organisatieculturen. Zo creëren we samen met onze klanten 

uitzonderlijke online belevingen. 

Founders Rick Dreise en Rutger van de Griendt bouwen aan een organisatie waar 

mensen bij willen horen.  We zijn een agency met getalenteerde, bevlogen en 

hoog opgeleide mensen. Een goede mix van UX designers, developers en online 

marketeers vormt een belangrijke kracht van onze organisatie. 

Klaar voor de 
toekomst.

Wij bieden toekomstbestendige 
oplossingen die de klant écht 
vooruithelpen.
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We houden van samenwerken op basis van 
kernwaarden. De energie die je krijgt van blije en 
geïnspireerde opdrachtgevers is geweldig.

Persoonlijk en toegankelijk. Onze opdrachtgevers hebben altijd 

contact met dezelfde contactpersoon. Zo kan er snel geschakeld worden.

Betrouwbaar en doelgericht. Met een team van specialisten laten we bedrijven 

succesvol excelleren en streven we naar 100% klanttevredenheid. 

Samenwerken door kennisoverdracht. Vanuit inhouse expertise vullen we kennis 

aan door strategische partnerships met gerenommeerde merken binnen de digitale wereld.

Maatschappelijk betrokken. We verbinden, leiden mensen op, hebben aandacht voor elkaar 

en zijn vanuit de Convident foundation volop betrokken bij maatschappelijke initiatieven. Daar 

zijn we trots op!

Onze
Kernwaarden.
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Bouw samen met Convident aan een krachtige online propositie van 
jouw merk. Onze referenties van klanten en partnerships geven aan 
dat je Convident kunt vertrouwen als digitaal partner.

We stellen onze kennis beschikbaar en bouwen samen aan een duurzame relatie. 

Waarom kies je voor Convident, de digitale trots van het Noorden:

WordPress-specialisme en custom modules.

Full-service webdiensten onder één dak.

Onze compacte sprint werkwijze.

Met ons supportteam en online helpdesk zijn we altijd in de buurt.

Onze stad Groningen is uitgegroeid tot de tweede ICT-stad van Nederland met 

inmiddels 1400 bedrijven in de online-industrie en 8200 werknemers. En dat 

aantal groeit nog elk jaar.

Honderden referenten zijn je al voorgegaan.

Behoefte belofte bewijs 

Een sterke propositie.
Meer dan 1000 

cases en klantverhalen!

Jaarlijks draaien we 
gemiddeld 50 nieuwe 

projecten.

Bekijk alle beoordelingen op 
convident.nl/beoordelingen

Convident wordt 
beoordeeld met een 4.8 / 5.
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Mensen groeien op het 
moment dat ze beseffen 
dat ze dingen kunnen 
realiseren. Wanneer ze 
in zichzelf geloven, dan 
hebben ze het eerste 
geheim van succes 
ontdekt.

Convident heeft als propositie verrassend verbonden. Met 
onze full-service WordPress-dienstverlening kan in principe 
alles gekoppeld en geïntegreerd worden. Daarnaast wordt 
alle informatie en content vanuit één beheersysteem naar alle 
apparaten gepusht; altijd en overal toegankelijk én bereikbaar. 

Wij vinden dat we als digitaal partner onze verantwoordelijkheid moeten

nemen in een sterk veranderende wereld. Websites en webshops dienen 

hedendaags aan belangrijke eisen en componenten te voldoen.

 

We kiezen bewust voor het werken met de open source technieken van 

WordPress. Het systeem biedt veel vrijheid in code en is wereldwijd het 

meest gebruikte CMS. Met onze (maatwerk) manier van ontwikkelen binnen 

WordPress ben je altijd verrassend verbonden. We hanteren de nieuwste 

PHP-standaarden en op onze code kunnen organisaties en developers 

bouwen. We bieden krachtige (eigen) serveromgevingen voor snelle 

websites en webshops. Daarnaast staat ons supportteam en helpdesk klaar 

voor het uitvoeren van onderhoud en het behandelen van vragen. 

Met onze manier van ontwikkelen binnen WordPress CMS ben je altijd 

verrassend verbonden. Hier profiteren niet alleen klanten en partners van, 

maar ook onze eigen medewerkers.

Verrassend 
verbonden.
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De medewerkers maken Convident en daar zijn we trots op! Steeds 
meer organisaties en bedrijven willen met Convident werken. Dus 
hebben we ook meer mensen nodig. Mensen die vol enthousiasme 
en met 100% inzet aan de slag gaan. En voor die mensen trekken wij 
alles uit de kast.

Maar er is meer. Zo durven we te investeren in kennis en groei van onze mensen, 

bouwen we jaarlijks vele nieuwe WordPress maatwerkmodules en bereiden we 

steeds verder uit in ons kantoorpand. Ook kijken we naar (andere) groeimarkten en 

dragen we bij aan social return door te participeren in maatschappelijke projecten. 

Deze koers willen we graag samen met jou verder uitbouwen naar 2025.

Werken bij
Convident.
Stap ook aan boord bij Convident! We hebben meer dan 15 
enthousiaste collega’s, maar we zoeken er nog meer. Bedrijven, 
organisaties en overheidsinstellingen succesvol laten excelleren 
op het web. Dat is onze missie. Niet alleen met onze digitale 
oplossingen, maar met name door onze eigen medewerkers en 
iedereen die aan ons verbonden is.
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De V staat voor 
vertrouwen.



02.
Missie en visie
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Convident is in het leven geroepen met een missie. Voordat 
Rick Dreise en Rutger van de Griendt begonnen met Convident 
hadden ze de zaken prima op de rit, maar of ze daar altijd gelukkig 
van werden? Niet echt. Met de juiste focus en mindset laten ze 
Convident groeien. Dat begint met een heldere missie en visie.

Omdat wij vertrouwen hebben in onze groeicapaciteit en niet stil kunnen zitten, 

willen we onze koers richting 2025 nog gerichter voortzetten. Dit betekent meer 

focus op de juiste klanten en het uitbouwen van onze eigen WordPress-modules. 

En dat doen we met mensen op de werkvloer die het verschil maken. Daarbij 

is het belangrijk dat we altijd onze identiteit blijven behouden: betrouwbaar, 

persoonlijk en down-to-earth. Onze missie, visie en kernwaarden vormen het hart 

van het DNA van Convident.

Vol vertrouwen 
richting 2025.
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Visie.
Met een eenvoudig en performance gedreven 

platform bouwen we aan een wereld vol digitale 

expertise. We maken het web toegankelijk en voegen 

real-time waarde toe.

Missie.
Ambitieuze organisaties 

vanuit een onafhankelijk 

platform succesvol laten 

excelleren op het web.
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De fusie tussen de bedrijven van Rick Dreise en Rutger van de 
Griendt is voltooid en daarmee is de oprichting van Convident 
een feit! Met onze relaties en eerste medewerkers wordt dit uit-
gebreid gevierd in ons kantoorpand in hartje Groningen.

We ontwikkelen eenvoudige websites en webshops voor kleine bedrijven. 

We richten ons vooral op kleine bedrijven.

We delen onze kennis en leiden zelf mensen op vanuit stagetrajecten.

We groeien in het eerste jaar naar 3 vaste medewerkers.

We bouwen aan naamsbekendheid. Naast reguliere projecten willen we ook meteen 

iets teruggeven aan de maatschappij. Zo sponsoren we de eerste websites voor 

goede doelen, waaronder het Ronald McDonald Huis Groningen.

We bepalen onze missie en visie en houden koers.

De oprichting.

Klein bedrijf, grote dromen. Wat is ons verhaal?

Convident.
Door de jaren
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20152017

Meer focus op kennis en kwaliteit.

We bouwen aan specialistische WordPress-modules en bouwen steeds uitgebreidere websites en webshops.

We wijzigen onze missie en visie en stellen kernwaarden vast.

We richten ons minder op de kwantiteit van ons klantenbestand, maar meer op de 

kwaliteit en investeren in langetermijnrelaties.

We gaan de eerste strategische partnerships aan met bedrijven waarmee we kunnen samenwerken.

Naast mkb-bedrijven bedienen we ook grote bedrijven, corporates en overheden.

Convident groeit naar 8 medewerkers en we kiezen ervoor om een 
projectmanager aan te nemen. We introduceren een ‘hutje-op-de-hei 
sessie’ met daarin gelijk belangrijke input van ons team.

We gaan onze focus volledig leggen op maatwerkoplossingen van websites, webshops 

en online marketing. We kiezen bewust voor meer kwaliteit en minder kwantiteit. De 

langetermijnrelatie staat centraal en we willen meer investeren in bestaande relaties. Intern 

vraagt dit een hoger niveau programmeren en een andere klantbenadering. De focus van 

mkb-bedrijven verschuift mede richting grote bedrijven, corporates en overheden.

2016

Onze naamsbekendheid in Noord-Nederland neemt steeds verder 
toe en Convident ontwikkelt zich meer en meer als hét digitale 
webbureau van Groningen.

Vanuit onze brede doelgroep bekijken we de mogelijkheden om naast online 

marketingdiensten ook offline marketingtoepassingen in de markt te zetten. 

We breiden in 2016 uit naar 5 medewerkers en het eerste officiële teamuitje 

door de grachten van Groningen is een feit. We groeien enorm snel met ons 

klantenbestand en we richten ons eigen supportteam op voor klantondersteuning.

Service kent geen grenzen.

Ons klantenbestand groeit en we richten ons eigen support-team op.

We groeien naar 5 vaste medewerkers.

We roepen “Convident in de maatschappij” in het leven voor het presenteren van 

onze maatschappelijke bijdragen.

We ontwikkelen eenvoudige websites en webshops voor mkb-bedrijven.
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Naast het presenteren van onze diensten gaan we onze doelgroepen ook 

branchegerelateerd aanspreken.

De Convident foundation is een feit! We supporten maatschappelijke doelen 

nu ook vanuit onze eigen foundation.

We groeien naar 10 vaste medewerkers.

We zijn genomineerd voor De Jonge Ondernemingsprijs.

De ontwikkeling van Convident is niet onopgemerkt gebleven. Feest op kantoor, want 
we zijn als team genomineerd voor De Jonge Ondernemingsprijs. We bouwen verder 
aan de maatwerkmodules van onze WordPress-websites en WooCommerce-webshops. 

Ook stijgt de vraag naar onze maatschappelijke ondersteuning en daarom roepen we (met veel trots) de 

Convident foundation in het leven. Vanaf heden ondersteunen we ook met donaties vanuit onze eigen 

foundation. Aan de hand van de Scaling-Up groeiformule bouwen we aan meer fundament voor de 

toekomst van Convident.

Scaling-up.2018

We groeien langzamerhand uit ons kantoorpand, maar kunnen er ruimtes 
bijhuren voor het verlengen van de levensduur in dit karakteristieke 
herenpand in hartje Groningen.

De focus op langetermijnrelaties werpt zijn vruchten af en we groeien samen met onze 

klanten. We ontwikkelen een eigen Werken Bij Convident website om het vraag-en-

aanbodverkeer van toekomstige medewerkers in goede banen te leiden. 

Uitbreiding kantoorruimtes.

Convident in de maatschappij krijgt steeds meer aandacht van bedrijven en partners 

om ons heen. Het aantal maatschappelijke projecten en het enthousiasme binnen ons 

team neemt een grote vlucht.

De vraag naar online marketingdiensten neemt explosief toe onder bestaande 

klanten en we beginnen een eigen online marketingafdeling.

We investeren met opleidingen en cursussen in onze eigen mensen om de kern van 

onze vaste medewerkers te behouden.

We ontwikkelen maatwerk websites en webshops voor mkb-bedrijven, grote 

bedrijven en overheden.
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Convident groeit en we richten ons op opdrachtgevers en strategische partners die dezelfde 

waarden naleven als wij. Vanuit onze missie en visie houden we koers met de kernwaarden 

waar we voor staan. Het Convidentteam groeit door naar 15 medewerkers. We focussen 

ons steeds specifieker op bepaalde doelgroepen en bieden maatwerk-weboplossingen 

aan om digitale problemen van onze klanten te verhelpen. Vanuit onze maatschappelijke 

projecten boeken we overweldigende resultaten voor diverse projecten, waaronder Stichting 

Gehandicapte Kind, Vrienden van Herseninstituut en Stichting Vluchtelingen Studenten UAF. 

Bedrijfsplan richting 2025.

2021

We are 
Convident for 
the future, are 
you?

Convident bestaat 5 jaar. Een mooi moment om terug te blikken op 
ons bedrijfsverhaal. Rick Dreise en Rutger van de Griendt houden een 
interview in de Mediacentrale Groningen en we vieren het jubileum 
uitgebreid met onze klanten, partners en medewerkers.

Convident B.V. wordt na 5 jaar beoordeeld met een 4.8 / 5 op basis van 227 

beoordelingen (Google reviews). Het Convident kantoor wordt voor steeds meer 

medewerkers een flexibele werkplek in combinatie met thuiswerken. Daarnaast nemen 

we de eerste remote developers aan in het buitenland.

Track records & beoordelingen.

2020

Onze specialistische WordPress-modules breiden steeds verder uit en klanten beoordelen 

ons met een 4.8 / 5.

Een deel van de Convident winst wordt afgedragen aan de Convident foundation en vele 

klanten en partners donoren mee voor Stichting Semmy. Een overweldigend succes! 

We hebben een fors bereik met diverse strategische partnerships (o.a. communicatiebedrijven, 

reclamebureaus, online marketingbureaus) en bouwen gestaag verder aan een krachtig merk.

We ontvangen steeds meer media-aandacht voor het groeiende Convident in verschillende magazines. 

Ons klantenbestand heeft een stabiele omvang met kwalitatief veel meer verdieping door 

specialistische WordPress-modules.

We staan uitgebreid stil bij 5 jaar Convident!

We groeien naar 12 vaste medewerkers en de eerste remote developers.
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2025

Zoals eerder aangegeven betekenen 

partnerschappen veel voor Convident 

en zijn wij altijd op zoek naar nieuwe 

manieren om onze klanten beter van 

dienst te kunnen zijn. Daarin staat ons 

partnerprogramma voor de komende 

jaren centraal.

Onze maatwerkwebsite en webshopmodules gaan we 

steeds verder uitbreiden. Het team van Convident is continu 

in beweging. Zo blijven onze professionals niet alleen up-

to-date over de nieuwste technieken, maar blijven we ook 

investeren in opleiding en trainingen om de kennis en kunde 

te vergroten.

De eerste jaren zijn we enorm gegroeid door een toename 

van ons klantenbestand. Echter richten we ons op kwaliteit, 

niet op kwantiteit. De komende jaren zullen we nog meer de 

diepte op gaan zoeken met onze bestaande klanten. 

Bij uitbreiding hoort meer vast personeel en 

dan vooral op het uitvoerende vlak. Daarom 

blijven wij op zoek naar nieuwe talenten, 

zodat we nóg meer kunnen betekenen voor 

onze klanten.

Strategische 
partnerships.

Nóg meer specialistische kennis.

Focus op (bestaande) klanten.

Groei personeelsbestand.Vaardigheden ontwikkelen die aansluiten op het 

vervullen van onze dromen. Tijd vormt daarin de 

sleutel tot nieuw succes.

Als individu 
groter worden 
in het collectief.
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Alle plannen en ambities van ons team leiden 

uiteindelijk tot nog meer uitdagende projecten. 

Convident heeft een divers klantportfolio met 

projecten in alle soorten en maten. De komende 

jaren willen we meer focus aanbrengen en 

meegroeien met specifieke klanten.

Uitdagende projecten.

Online marketing is een sterk groeiende afdeling binnen onze organisatie. 

Het versterkt de kracht van goede websites en webshops en steeds 

meer klanten weten ons hiervoor te vinden. De komende jaren zal het 

groeipotentieel van onze online marketingafdeling optimaal benut worden.

Online marketingafdeling.

Onze opdrachtgevers en 

partnerships brengen ons op 

plekken over de hele wereld. 

Dit willen we de komende jaren 

versterken. 

Internationalisering.

Grip op groei, dat vinden 
we belangrijk. En dat doen 
we samen met blije klanten 
en partners.
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03.
Onze diensten
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Vanuit een helder stappenplan (sprints) ontwikkelen we 
gebruiksvriendelijke en vindbare maatwerkoplossingen voor 
onze klanten.

Door de jaren heen heeft Convident zich ontwikkeld tot hét bureau voor 

geavanceerde websites, converterende webshops en krachtige online 

marketingtrajecten. Wij doorlopen de volgende fases:

Krachtige 
dienstverlening.

Strategy mapping (sprint 0)

Wireframing (sprint 1)

Technische realisatie (sprint 3).

Oplevering (feest).

Doorontwikkelen.

UX webdesigns (sprint 2).
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Online marketing.
Grip, meetbaarheid en controle over jouw SEO, SEA en Social Mar-

ketingcampagnes. Online vindbaarheid in Google start bij Convident! 

Onze specialisten denken met je mee om te bepalen welke vorm(en) 

van online adverteren voor jouw organisatie het meest geschikt is.

Webshop ontwikkelen.
Wij ontwikkelen jouw webshop op maat in het betrouwbare 

e-commerce systeem voor WordPress genaamd: WooCommerce. Of 

het nu voor de consumentenmarkt of zakelijke markt is. In alles hou-

den we rekening met het vermarkten van jouw product of dienst.

Website ontwikkelen.
Met het bouwen van jouw website houden we rekening met een op-

timale mix tussen UX design en een technisch goede code. Op een 

persoonlijke en gebruiksvriendelijke manier bouwen wij jouw site op 

maat. Vindbaar in de zoekmachines en passend bij je (online) doelen.

Sprint 3

Waarmee kunnen we jou van dienst zijn? 

UX-webdesign.
De user experience (UX) designers van Convident zetten de behoefte van jouw 

doelgroep op alle devices voorop. We analyseren, inspireren en overtuigen je 

doelgroep met unieke webdesigns. We zorgen voor een optimale webervaring. Zo 

verbeter je niet alleen je bezoekerservaring, maar groeit je bedrijf ook met leads.

Wireframing.
Wireframes zijn een visuele weergave in grijsschaal van de structuur en func-

tionaliteit van jouw website of webshop. We ontwerpen de wireframes in een 

vroeg stadium van het ontwikkelingsproces, om zo de basisstructuur vast te 

stellen alvorens het webdesign en de inhoud worden toegevoegd.

Strategy mapping. 
Voor een gedegen online routekaart binnen jouw organisatie schakel je 

Convident in! Een strategie plannen is één ding, het uitvoeren ervan een 

tweede. Convident heeft op strategisch vlak de juiste ervaring om bedrijven 

aan een effectieve online strategie te helpen.

Sprint 0

Sprint 1

Sprint 2



04.
Onze klanten
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Capteur.
Maatwerk oplossingen

“Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking met 

Convident. Convident heeft vanuit een duidelijk plan de 

wireframes en UX-designs van onze website ontwikkelt. 

Deze (ruwe) schetsen worden in het designprogramma 

Figma gemaakt en kunnen eenvoudig en interactief gedeeld 

worden, waardoor we optimaal meegenomen worden in het 

webproces. Er staat een prachtige website online en wij zijn 

supertrots op het resultaat! Bedankt Convident!”

Teak.nl
Binnen- en buitenmeubelen

“Wij werken met Convident nauw samen aan de ontwikkeling 

van onze webshops. Convident heeft kennis van zaken 

en heeft een goed werkend resultaat afgeleverd. Ze zijn 

communicatief sterk en hanteren een duidelijke sprint-
werkwijze. De conversies vanuit onze webshops zijn flink 

gestegen.”

Convident bouwt aan een wereld vol digitale expertise, 
waaronder op jouw werkvloer. En (merk)belofte maakt schuld. 
Onze referenties van klanten en partnerships geven aan dat je 
Convident kunt vertrouwen als digitaal partner. We stellen onze 
kennis beschikbaar en bouwen samen aan een duurzame relatie.

Een wereld vol 
digitale expertise.

Midden- en 
kleinbedrijven.



5150

Van der Werff.
Een begrip in transport

“Mooi team van enthousiaste 

mensen, een keurig 
product en een goede prijs-

kwaliteitverhouding. Bij de start 

is zeer goed geluisterd naar 

onze wensen (plan van eisen). 

We hebben precies gekregen 

wat we wilden. De houding van 

de mensen van Convident is 

pro-actief en verfrissend. Het 

eindresultaat van onze website 

met meerdere custom modules 

is een verademing.”

De Vries XL.
Tuinmeubelen

“Zeer content met de online 

resultaten door de mensen van 

Convident. Vanuit onszelf wordt 

maandelijks richting gegeven, 

waarna Convident strategisch 

met data de invulling geeft aan 

campagnes, vormgeving en 

inhoud van de webshop. Beide 

partijen streven naar het beste 

resultaat, dit gaat gepaard met een 

goede samenwerking en heldere 

communicatie. We kunnen Convident 

zeker aanbevelen als online partner!”

Corlido Group.
Supply chain professionals

“Hele fijne samenwerking met 

deze creatieve development-

club die een stapje, of twee, 

extra zetten om een mooie en 

passende website te bouwen.”

Werk in Zicht.
Impact voor de regio

“Vriendelijke mensen, korte 

lijnen en de snelheid waarmee 

je geholpen wordt bij Convident 

spreekt me erg aan.”

Overheden.

Grote bedrijven.
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W

Let’s grow together.

Met gedreven 
professionals aan 
boord creëren we 
impact voor de 
opdrachtgevers 
waar we voor 
werken.



05.
Onze partners
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Communicatiebureau.

Fotografiebureau.

Hostingbureau.

Reclamebureau.
Online marketingbureau.

Videocontentbureau.

Marketingbureau.

Strategischadviesbureau.

Partnerschappen vormen een essentieel onderdeel van de 

identiteit van Convident. Als partners kun je immers veel voor 

elkaar betekenen en van elkaar leren.  

Valt een vraagstuk buiten onze eigen dienstverlening? Geen probleem, 

want wij werken namelijk graag samen met goede partners. Partners waar 

we op kunnen bouwen en die voldoen aan onze kernwaarden. Natuurlijk 

geldt dat andersom ook.

Sluit ook een strategische partnerschap af met Convident en werk samen 

met ons aan gave projecten.

Digitaal 
partner.
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The best way to 
predict the future 
is to create it ”

Abraham Lincoln



06.
Maatschappelijk
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Wij vinden het erg belangrijk om met Convident maatschappelijk 
betrokken te zijn en daarom zetten we ons in voor de 17 
werelddoelen (Sustainable Development Goals). Specifiek 
richten we ons op twee thema’s om doelstellingen te bereiken: 
kwaliteitsonderwijs en partnerschappen.

Op basis van deze thema’s selecteert de Convident foundation elk jaar een 

maatschappelijk doel, dat organisatiebreed gedragen wordt door onze eigen 

mensen. Wat doen wij precies:

Maatschappelijk 
impact maken.

We doneren een deel van onze winst aan een goed doel.

We activeren onze klanten, partners en relaties om ook te doneren.

Convident is beschikbaar als digitaal partner van het doel.

‘’Jaarlijks doneren we een deel van onze winst 
aan de Convident foundation, waarmee we 
een maatschappelijk doel ondersteunen. Ook 
stellen wij ons beschikbaar als digitaal partner 
van het doel, geselecteerd door onze mensen.’’
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De Convident 
foundation 
steunt lokale, 
landelijke en 
internationale 
goede doelen.
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Convident foundation.
Ondernemers en initiatiefnemers van de Convident foundation zijn 
Rick Dreise en Rutger van de Griendt. De Convident foundation 
steunt en ontwikkelt ieder jaar nieuwe maatschappelijke initiatieven. 
We focussen ons ieder jaar op een project, waarbij we speciale aan-
dacht hebben voor kwetsbare doelgroepen. 

Rick: “We vinden het belangrijk dat we een deel van onze winst teruggeven aan de 

maatschappij. We zijn ooit begonnen door maatschappelijke projecten met onze 

diensten te ondersteunen. Het Ronald McDonald Huis en Stichting Assen voor 

Assen zijn hier goede voorbeelden van. Dit bleek dermate succesvol, dat de Convi-

dent foundation in het leven is geroepen. We doneren een deel van onze winst op 

jaarbasis aan de foundation. Iets wat goed past bij ons als ondernemers. Mensen 

helpen, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Daar staan 

we voor met de foundation. Iets teruggeven en kwetsbare doelgroepen helpen om 

hun doelen te bereiken.”

We werken graag samen om onze doelstellingen te verwezenlijken. Zo vergroten we 

onze impact op de volgende vier thema’s:

Gezondheid

Leefbaarheid

Persoonlijke ontwikkeling

Meedoen Vanuit sociaal betrokken 
ondernemen mensen helpen.



Partnerschap 
om doelen te 
bereiken.
De thema’s van de 17 werelddoelen zijn 

belangrijke gereedschappen om van 

de wereld een fijne plek te maken voor 

mens, dier en natuur. Dat geldt ook voor 

“Partnerschap om doelen te bereiken”. 

Samen staan we sterker om onze blauwe 

planeet gezond door te geven, daar dragen 

wij ons steentje aan bij! We werken graag 

samen met klanten, partners en relaties. 

Een mooi voorbeeld van partnerschap om 

doelstellingen te bereiken is het project voor 

Stichting Semmy. Het Convidentteam heeft 

dit doel unaniem gekozen, wij en ons netwerk 

hebben bijdragen geleverd in het bereiken 

van hun einddoel (€ 400.000 voor onderzoek 

naar hersencelkanker) en de Convident 

foundation heeft zelf nog eens € 2500 

gedoneerd. 

Ken jij een vergelijkbaar maatschappelijk 
project dat onze steun goed kan 
gebruiken? Neem contact op en team 
Convident doet mee!

Kwaliteitsonderwijs.
Convident gaat voor goed onderwijs wat bereikbaar moet zijn 

voor iedereen. Wij supporten goede doelen die zich inzetten voor 

kwaliteitsonderwijs. Maar we vinden ook dat we bij onszelf moeten 

beginnen. In onze kernwaarden hebben we samenwerken en 

kennisoverdracht hoog staan. Zo bieden we onze medewerkers naast 

hun job de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, cursussen en 

trainingen. Er is volop ruimte om onderling kennis te delen en te sparren 

over onderwerpen met collega’s.
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Wij zijn 
Convident voor 
de toekomst.
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