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De droom
De beste innovaties ontstaan uit waargemaakte jongensdromen. Ook Voiceworks 

is ontstaan vanuit zo’n droom. De Voiceworks CEO’s Stijn en Koen droomden ervan 

om mensen in staat te stellen altijd en overal, met een device naar keuze, hun 

eigen bereikbaarheid te laten regisseren.

Voiceworks bedenkt, ontwikkelt en levert de meest innovatieve 

communicatieoplossingen voor de zakelijke markt

In 2005 is de basis gelegd voor onze baanbrekende VoIP-technologie. Door lef en 

hard werken gingen steeds meer mensen geloven in onze droom. Innovatieve 

communicatie- en bereikbaarheidsoplossingen volgden elkaar snel op. Inmiddels 

delen meer dan 100 collega’s, 220 partners en vele duizenden bedrijven onze droom.
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Visie en missie
Bedrijven en personen worden steeds meer geconfronteerd met informatie en 

communicatie vanuit verschillende richtingen. Om het overzicht te bewaren 

en effi ciënt te blijven werken wil iedereen volledig de controle over zijn 

bereikbaarheid, zowel zakelijk als privé. 

Het is onze missie om iedereen 

bereikbaar te maken

Er zijn wereldwijd grote kansen voor Voiceworks welke vanuit de cloud alle 

communicatiestromen regisseert voor en tussen bedrijven en gebruikers.
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Mega innovatief
Nadenken over hoe wij de bereikbaarheid van mensen kunnen verbeteren, is 

waar wij mee naar bed gaan en weer mee opstaan. Innovatie vormt het cement, 

waarmee wij Voiceworks hebben opgebouwd.

Innovatie zit in onze genen

Wij steken dan ook structureel geld, tijd en energie in innovatie zodat wij onze 

gebruikers kunnen blijven verrassen met vernieuwende communicatieoplossingen. 

In plaats van de technologische ontwikkelingen te volgen, is het onze ambitie om 

zelf nieuwe standaarden te bepalen. En daar werken we elke dag keihard aan.
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Super professioneel
De bereikbaarheid van onze klanten is onze zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per 

week. Om deze bereikbaarheid te kunnen garanderen, vragen wij het uiterste 

van onze mensen.

Het mooiste binnen Voiceworks is dat we met zijn allen continu bezig 

zijn om de beloftes waar te maken en daar altijd weer mee scoren

Onze getalenteerde specialisten zijn niet alleen bevlogen en maximaal 

betrokken bij onze klanten; ze behoren ook nog eens tot de beste op hun 

vakgebied. Van product manager tot account manager verstaan zij hun vak als 

geen ander. Door in onze mensen te investeren bezitten wij zelf de sleutel van 

onze kwaliteit en professionaliteit.
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Ultra fl exibel
Dankzij onze op maat gemaakte diensten bieden wij altijd een oplossing 

naar wens.

Snel en eenvoudig diensten aanpassen. 

Schaalbaar en fl exibel. Ideaal!

Elk mens is uniek, net als zijn situatie en communicatiebehoefte. Wij hebben 

onze innovatieve diensten daarom op zo’n manier ontwikkeld, dat onze klanten 

deze diensten snel en eenvoudig kunnen regisseren en schalen.
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Puur persoonlijk
Het wordt vandaag de dag steeds meer vergeten, maar zakendoen begint met 

persoonlijk vertrouwen. Het staat bij ons aan de basis van een open, eerlijke en 

duurzame samenwerking.

Een succesvolle samenwerking kan 

niet zonder persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is voor ons dan ook het fundament, waarop wij onze droom 

hebben verwezenlijkt. Dat merken onze partners elke dag weer doordat we ons 

graag verdiepen in hun wensen, initiatief nemen en toegankelijk zijn.
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In het geval van Voice Select profi teert de gebruiker van een administratieve 

overname, terwijl het inkomende telefoonverkeer over het KPN-netwerk blijft 

lopen. Dit scheelt al snel in de maandelijkse kosten.

Voice Connect koppelt de telefooncentrale van de gebruiker aan ons ultramoderne 

communicatieplatform. Met behoud van alle functies. Handig als de telefooncentrale 

nog niet is afgeschreven. Steevast goed voor een lagere telefoonrekening.

Met onze hosted telefonie oplossing Managed Voice beschikken gebruikers over 

onze innovatieve telefooncentrales, die wij hebben gestationeerd op goed beveiligde 

centrale locaties. U maakt hierdoor altijd gebruik van de nieuwste functies.
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Vaste telefonie
Voor onze vaste telefoniediensten maken wij gebruik van VoIP (Voice over IP). Dit 

biedt de gebruiker vele voordelen. Het is niet alleen voordeliger dan traditionele 

telefonie, het biedt de gebruiker ook een ruim scala aan extra functies. 

Onze oplossingen groeien mee 

met onze klanten

Eén van onze innovaties betreft de modulaire opbouw van onze vaste telefonie-

oplossingen. Dit biedt onze klanten het voordeel dat zij onze oplossingen naadloos 

kunnen afstemmen op hun behoefte. Daarnaast groeien onze oplossingen als het 

ware mee met het bedrijf van onze gebruikers. Voor elke gebruiker hebben wij een 

passende oplossing.
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Voiceworks Mobile vormt de basis van ons aanbod aan mobiele telefoniediensten. 

Toch is deze dienst al zo geavanceerd dat gebruikers twee mobiele nummers op 

één simkaart kunnen gebruiken. Dat scheelt al snel een extra toestel. 

Mobile Connect koppelt de telefooncentrale van gebruikers aan ons moderne 

mobiele communicatieplatform. Hierdoor kunnen zij ook op hun mobiele telefoon 

beschikken over alle functies, waaraan zij bij vaste telefonie gewend zijn.

Managed Mobile tot slot is het hoogtepunt op het gebied van vast-mobiel 

integratie en combineert hosted voice met mobiele telefonie.  
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Mobiele telefonie
Een goede telefonische bereikbaarheid is inmiddels een basisvoorwaarde voor 

zakelijke gebruikers. Voiceworks sluit hierop aan met een slim aanbod van mobiele 

telefonieoplossingen.

Het meest complete vast-mobiel in 

één portfolio

Gebruikers hebben nog maar één toestel nodig door één vast en twee mobiele 

nummers op één simkaart te plaatsen, dat is ideaal.  Met onze bereikbaarheidsapp 

Reach regisseren gebruikers hun mobiele bereikbaarheid tot in de puntjes...

Bij Voiceworks bestaat de keuze uit drie mobiele oplossingen en mobiel internet.
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Unifi ed Communications
Iedereen wil steeds vaker altijd en overal bereikbaar zijn. Bij Managed UC, onze 

Unifi ed Communications oplossing, hebben wij telefonie, video en chat gebundeld 

in één gebruiksvriendelijke webbased oplossing. Managed UC maakt het mogelijk 

om alle vormen van communicatie via een device naar keuze toe te passen.

Met UC werkt u slimmer, 

effi ciënter en locatie onafhankelijk

Telefonie, video en chat zijn slim geïntegreerd. Het delen van bestanden, een scherm 

delen, één-op-één audio en video (groeps)gesprekken voeren of werken vanuit een 

gezamenlijke directory; met Managed UC is het allemaal mogelijk. Dankzij de integratie 

met Managed Voice en Managed Mobile profi teren gebruikers ook van deze functies.
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Razendsnel internet
Verbindingen leggen tussen mensen is onze passie. Diensten voor hen ontwikkelen 

om hun bereikbaarheid te regisseren is onze missie. Internet vervult hierbij een 

sleutelrol. Het is dan ook geen toeval dat wij veel ervaring hebben met alle 

mogelijke internetverbindingen.

Per situatie inventariseren wij wat 

de beste oplossing is

Onze specialisten weten alles van internetverbindingen. Of het nu gaat om ADSL, 

gebundeld SDSL, VDSL of FTTH. Onze adviseurs zijn getraind om samen met onze 

partners te inventariseren wat de beste oplossing is. Daarom is er altijd een 

oplossing die aansluit op ieders situatie.
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We doen het samen
Wij geloven in de kracht van samenwerking. Een belangrijk deel van onze groei 

hebben wij te danken aan de inzet, expertise en loyaliteit van onze partners. 

Een groot deel van hen werkt al sinds de oprichting in 2005 met ons samen. 

Daar zijn wij trots op.

Echt partnership betekent voor ons 

maximale aandacht en betrokkenheid

En daar mag best iets tegenover staan. Voiceworks biedt verschillende 

partnermodellen met een aantrekkelijk verdienmodel voor een optimale 

aansluiting. Daarmee hebben onze partners de kans om een uniek en 

transparant whitelabel portfolio in de markt te zetten.





27

Samen voor goud gaan
De mening van onze gebruikers staat bij ons centraal. Daarom betrekken wij 

onze partners continu bij productontwikkeling en het verbeteren van onze 

dienstverlening. Door kennis met elkaar te delen groeien wij samen.

Gezamenlijk zetten we een stap extra

Om non-stop topprestaties te leveren is het essentieel te investeren in een goede 

teamspirit en samenwerking. Zo organiseren wij met veel plezier evenementen 

voor onze gedreven medewerkers en partners om de relatie te versterken.

Samen gaan wij voor goud!



Oplagestraat 1 
1321 NK Almere

t. 036 - 760 67 00 
advies@voiceworks.com
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