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Databalance en SJ-Solutions investeren in de toekomst
Wij zijn trots en verheugd dat Databalance en SJ-Solutions de krachten bundelen. Dit is een
belangrijke stap in onze ambitie en ontwikkeling om een toonaangevende Managed IT
Solutions partner te zijn. Met deze samenwerking versterken we onze positie, investeren we in
de toekomst, en voegen we kennis en ervaring toe aan onze groep.
SJ-Solutions is gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren en beheren van
hoogwaardige datamanagement-oplossingen. Maatwerk IT-oplossingen voor de groei,
continuïteit en veiligheid van bedrijfskritische data. Passend in de visie dat data steeds
belangrijker wordt voor de bedrijfsvoering en innovatie.
Voor Databalance biedt de samenwerking met SJ-Solutions de kans om haar portfolio verder
uit te breiden en te blijven investeren in hoogwaardige maatwerkoplossingen. Altijd vanuit de
business context van haar klanten en op basis van gestandaardiseerde bouwblokken, best
practices, bewezen technologie en conform de hoogste eisen aan security, privacy en
compliance.
Met SJ-Solutions heeft 5CS Capital Partners naast Databalance een tweede ambitieuze,
ervaren en gerenommeerde IT-specialist aan boord in haar groep gespecialiseerde Managed
IT Solutions Partners, die past in de visie om krachten te bundelen en een toonaangevende
kwaliteitsspeler te worden op basis van organische en in-organische groei.
SJ-Solutions zal vanuit Leusden haar klanten blijven bedienen. De teams van Databalance en
SJ-Solutions werken inmiddels al actief samen, om de kwaliteit te verhogen en nieuwe
ontwikkelingen en innovaties mogelijk te maken.
Over Databalance
Databalance is een toonaangevende Nederlandse Managed IT Solution partner, die al 25
jaar maatwerkoplossingen bedenkt, bouwt en beheert voor bedrijven, waarbij IT
voorwaardelijk is voor hun succes en ambities. Vanuit Nieuwkuijk wordt er met 25 medewerkers
gewerkt aan cloudonafhankelijke IT Solutions op basis van standaard bouwblokken, bewezen
technologie, best practices en de hoogste eisen aan security, privacy & compliance.
Over SJ-Solutions
SJ-Solutions levert hoogstaande datamanagement en datastorage-oplossingen aan bedrijven
en overheden. In 2003 begon SJ-Solutions al met het ontwerpen, implementeren en beheren
van IT-oplossingen voor bedrijfskritische data, vanuit de visie dat het belang van data alleen
maar verder zou gaan toenemen. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk portfolio aan
oplossingen en een bewezen track-record in het overheidsdomein en de zorgsector. Dagelijks
werken er 20 medewerkers vanuit Leusden aan de belangrijkste data: uw data.
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Over 5CS Capital Partners
5CS Capital Partners is een onafhankelijke hands-on Nederlandse investeerder, die
ondernemingen de fundamentele kapitalen biedt om de volgende stap voorwaarts te
maken; van funding tot diepgaande expertise. Wij ondersteunen managementteams en
DGA’s actief in het realiseren van hun groeiambities en creëren op die manier gezamenlijk
waarde.
Contact
Voor vragen en of aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met:
• Daniel Federer
• daniel@databalance.eu
• +31 (0) 6 41 44 88 96

