
De Lovie vzw is een begrip in de Westhoek. Op 32 locaties
ondersteunen ze kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking. Filip Vandamme (55) houdt samen met zijn collega
Frederik het IT-systeem draaiende. Een hele klus als je weet dat
De Lovie vzw 650 medewerkers tewerkstelt en 700 personen
met een beperking ondersteunt. “Wij zijn een sector in
verandering. Het is een hele verademing dat Trustteam helpt
zorgen voor de stabiliteit en continuïteit van onze systemen.”
 
Wat doet De Lovie vzw precies?
Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking, zowel in onze 32 locaties als in hun eigen werk-,
school- of leefomgeving. Samen met hen, en wie voor hen
belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk
netwerk verweven met de samenleving.

F I L I P  V A N D A M M E  I S  G E P A S S I O N E E R D
S Y S T E E M B E H E E R D E R  B I J  D E  L O V I E  V Z W

Trustteam zorgt voor
stabiele en performante
IT-omgeving

Wat houdt je job als systeembeheerder in?
Ik beheer en onderhoud het IT-netwerk van De Lovie vzw
samen met mijn collega Frederik. Wij hebben heel wat op
onze boterham. Op IT-vlak zien we constant veel
veranderen.
 
In 2013 besloten we daarom een vaste IT-partner in te
schakelen die ons kon ondersteunen. Na wikken en wegen
gingen we in zee met Trustteam, een goede keuze zo blijkt
nog steeds. We kunnen dag en nacht een beroep doen op
hun expertise.
 
Hoe verloopt de samenwerking met Trustteam?
De problemen die Frederik en ik kunnen oplossen, pakken
we zelf aan. Voor alle zaken die ons IT-petje te boven gaan,
schakelen we Trustteam in. Wij beschouwen hen als een
goede back-up waarin we alle vertrouwen hebben. 
Zij komen 2 à 3 keer per jaar langs voor het onderhoud en
het updaten van de servers. Bij grote aanpassingen aan
ons netwerk schakelen we hen ook in. Zo hebben we twee
jaar geleden onze servers vernieuwd.
 
Trustteam is een goede keuze, zeg je. Hoe komt dat?
Ik mag Xavier, ons vaste aanspreekpunt bij Trustteam,
eender wanneer contacteren voor advies. Ook buiten de
kantooruren kunnen we beroep doen op hun wachtdienst
voor dringende support. Bij eventuele defecten in het
systeem moet er snel worden ingegrepen. Trustteam
garandeert die service. Naast het beheer van de hosts en
support, doen we ook beroep op Trustteam voor
specifieke audits op ons netwerk. Zowel voor mijn collega
Frederik als voor mij is Trustteam een belangrijke partner,
een firma op wie je kan rekenen.
 
Info: www.delovie.be
 

Trustteam is een
belangrijke partner
voor onze organisatie

Frederik Vlaemynck en Filip Vandamme staan in voor het systeembeheer binnen De
Lovie vzw. “Wij kunnen altijd beroep doen op de expertise van Trustteam.”


