
MAART 2019 - NR.01 - TWENTEVISIE.NL 55

Bedrijf: 

Odin Groep

Persoon: 

Hans Lesscher

Functie:

Algemeen directeur

Vestigingsplaats:

Hengelo

Website:

www.odin-groep.nl

PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

‘Onze nek 
uitsteken om 
IT’ers te houden’

1. Wat doet Odin Groep?

“Als groep bestaan we uit drie bedrijven: 

Previder, Winvision en Heutink ICT. Elk met 

een eigen IT-vak, gericht op de Nederlandse 

markt. Met bijna vijfhonderd man in dienst 

en een groot kantoor, logistiek centrum en 

datacenter op de plek van het voormalig 

Expo Center langs de A1 hebben wij alle 

expertise die de drie bedrijven en hun 

klanten nodig hebben.”

2. Voor wie werkt Odin Groep?

“Winvision werkt vooral voor klanten in de 

zorg, lokale overheid en bouw en infra. 

Previder richt zich op bedrijven en Heutink 

ICT is specialist voor het onderwijs. Voor 

die laatste tak ontwikkelen we onder 

andere online platformen waar 450.000 

leerlingen op inloggen voor digitaal 

onderwijs.”

3. Wat is de kracht van het bedrijf?

“Wij zijn de ideale partij voor organisaties 

die alles bij één IT-leverancier willen 

onderbrengen. Van dataopslag in eigen 

datacenters – echt uniek! – tot inloggen op 

Of we nu digitaal les willen geven, jeugdhulpverleners in één 
systeem laten werken of data van gemeenten in de cloud 
opslaan – het draait allemaal om IT. En dát is het specialisme 
van Hans Lesscher. Met zijn organisatie Odin Groep houdt 
hij vele IT-ballen in de lucht. Maak hier kennis met deze 
ambitieuze ondernemer. 
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NIEUWE DEELNEMER: Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets boven het 
echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van 
IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor.

NIEUWE DEELNEMER -

een digitale werkplek en cloudomgeving. 

Sinds de AVG-wet hebben veel klanten ook 

vragen op privacygebied. Hiervoor hebben 

we zelfs een eigen security officer.”

4. Wat is úw kracht in de organisatie?

“Het ondernemerschap zit van jongs 

af in mijn bloed. Strategische visie, 

het vooruitdenken en inspelen op 

ontwikkelingen in de markt zijn mijn 

grootste kracht.”

5. Wat staat de regio dankzij  

Odin nog te wachten?

“Twee op de drie IT’ers verlaten de regio. 

Daarom houden we intern focus op 

ontwikkeling van onze medewerkers en 

starten we daarnaast met andere partijen 

een talentenprogramma om IT-studenten 

studieschuldvrij te laten studeren. Zo steken 

we onze nek uit om IT’ers in de regio te 

houden.”

6. Heeft u een advies voor IKT-ers?

“Onze regio heeft zo veel moois te bieden. 

Toch kiest men vaak voor samenwerking 

met partijen honderden kilometers 

verderop. Mijn advies luidt daarom: kies 

meer voor lokale samenwerkingen.”

‘Kies meer 
voor lokale 

samenwerkingen’ 

We gaan graag jouw uitdagingen aan op het 
gebied van sales. Laat onze helden concrete 
afspraken voor je realiseren. Onze persoonlijke 
telemarketingaanpak werkt voor jouw bedrijf!

Saleshelden 
veranderen 
kansen in 
klanten

heroes in sales 

www.saleshelden.nl


