
 

 Persbericht 

 

Connective lanceert gloednieuw wereldwijd 
partnerprogramma  
 

Antwerpen, België – 10 september 2019  - Connective, specialist in digitale 
handtekeningen, identiteitsdiensten en slimme documentgeneratie, lanceert een 
gloednieuw partnerprogramma. Een mijlpaal voor de snelgroeiende scale-up, die zich sterk 
focust op het werken met gecertificeerde partners voor het implementeren en 
doorverkopen van haar oplossingen. Deze certificering is een extra garantie naar 
eindklanten toe en is de ideale manier voor partners om alles te ontdekken over het 
innovatieve aanbod van Connective. Zo hebben ze alle tools en kennis in handen om de 
oplossingen van Connective bij elke klant in te zetten. 

 

Een gecertificeerde partner worden 
 

Om een gecertificeerde partner te worden, worden IT-dienstverleners en value added resellers 
twee keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan speciale opleidingssessies. Naast 
hands-on technische trainingen over functionaliteiten en nieuwe functies, verkooptrainingen 
en go-to-market ondersteuning komen ze ook alles te weten over de wetgeving rond de 
aangeboden Connective oplossingen. De eerste sessies worden georganiseerd in Europa, 
later wereldwijd. België en Frankrijk zijn het eerst aan de beurt. 

Dit betekent concreet dat klanten van Connective beroep kunnen doen op een wereldwijde 
groep van vertrouwde, lokale partners om hen te begeleiden en te helpen slagen in hun 
digitale transformatie. 

Na afloop ontvangen de deelnemende bedrijven een Connective Partner certificaat en kunnen 
ze het logo voor gecertificeerde Connective partners gebruiken in hun communicatie. 
Bovendien krijgen gecertificeerde partners toegang tot een wijde waaier aan technische 
hulpmiddelen, productondersteuning en go-to-market tools.  



 

Voordelen voor partners 
 

Onze partners krijgen tal van voordelen. Ze leren niet alleen alles over de digitale oplossingen 
van Connective, maar blijven ook op de hoogte van de trends en evoluties in de wereld van de 
digitale identiteit en digitale handtekeningen. De wetgeving rond dit thema verschilt van land 
tot land en evolueert razendsnel. Als expert op dat vlak zit Connective bovenop al deze 
ontwikkelingen en die expertise deelt het bedrijf exclusief met zijn gecertificeerde partners.  

Naast het benutten van deze kennis en het recht om het ‘certified partner’ logo te gebruiken, 
krijgen gecertificeerde partners voorrang bij projecten én worden ze actief vermeld in de 
wereldwijde communicatie.  

Nicolas Metivier, CEO van Connective, besluit met trots: “Door onze implementatiepartners en 
resellers alle tools en kennis te geven om onze oplossingen te implementeren en te verkopen, 
wil Connective een vertrouwde voorkeurspartner worden wat betreft digitale identiteit, 
digitale handtekeningen en smart documents oplossingen. Dit partnerprogramma zal de 
huidige samenwerking in het partnerecosysteem beslist versterken.” 

 

Word lid van het partnerprogramma 
 

Het partnerprogramma wordt naar verwachting gelanceerd in november 2019. Meer details 
over het programma worden binnenkort bekendgemaakt. Wilt u meer weten of bent u 
geïnteresseerd om een gecertificeerde partner te worden? Neem dan zeker contact op via 
partner@connective.eu.   

 

 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
 
Hendrik Vandecruys, verantwoordelijke voor marketing, communicatie en pers bij Connective 
Mobiel nummer: +32 494 76 68 24 
E-mailadres: hendrik.vandecruys@connective.eu  
 

Over Connective 
Connective werd opgericht in 2014 en is snel uitgegroeid tot een referentie op het vlak van Digital Transaction Management 
(een combinatie van diensten op het gebied van digitale identiteit, slimme documentgeneratie en digitale handtekeningen). Dit 
groeibedrijf biedt allerhande oplossingen om documentgerichte processen te digitaliseren en documenten eenvoudig digitaal te 
ondertekenen. Bedrijven zoals BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, 
Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen en vele andere geloven stellig in de oplossingen van Connective. 
Connective telt meer dan vijftig medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen. Daarnaast heeft het bedrijf filialen 
in Amsterdam en Parijs. Ga voor meer informatie naar www.connective.eu.  


