
 

 Persbericht 

 

Connective versnelt wereldwijde groei met nieuw 

filiaal in Spanje  
 

Antwerpen – 1 oktober 2019 – Connective, een specialist in digitale handtekeningen, 

identiteitsdiensten en slimme documentgeneratie, opent een nieuw kantoor in Barcelona 

(Spanje). De opening past in de internationale groeistrategie van de onderneming.  

 

Nu steeds meer bedrijven hun bedrijfsprocessen willen digitaliseren, neemt de markt voor 

digitaal transactiebeheer (Digital Transaction Management of DTM) een hoge vlucht. Vooral 

oplossingen voor elektronische handtekeningen krijgen alsmaar meer ingang, grotendeels 

wegens de invoering van de Europese eIDAS-verordening. Als belangrijke speler op de 

Europese DTM-markt gaat het Connective voor de wind. 

 

De ambitieuze scale-up levert software waarmee gebruikers op een intuïtieve en veilige 

manier digitaal documenten kunnen aanmaken, delen en ondertekenen. Connective biedt tal 

van ondertekenmethodes aan, waaronder een brede waaier aan eID-systemen die voldoen 

aan de Europese eIDAS-verordening en aan de Amerikaanse wetten rond elektronische 

handtekeningen (UETA en E-SIGN). 

 

In het kader van zijn internationale groeistrategie leek een kantoor openen in Barcelona 

vanzelfsprekend voor Connective. Na kantoren in België (het hoofdkwartier), Nederland en 

Frankrijk is een nieuw filiaal in Spanje namelijk de logische volgende stap om gemakkelijker 

en sneller te kunnen groeien in Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.   

 

In Spanje en andere Spaanstalige landen geraken digitale contracten, facturen en rapporten 

en elektronische handtekeningen alsmaar beter ingeburgerd. Dat toont aan dat de digitale 



transformatie in die regio's aan het versnellen is. “We besloten om dit nieuwe filiaal te openen, 

omdat er op de Spaanstalige markt vraag was naar een betrouwbare en lokale Europese 

partner met een uitstekende reputatie. Een expert die elke fase van transacties kan helpen te 

digitaliseren, van authenticatie tot het beheer van de workflow. Wij helpen bedrijven digitale 

documenten aan te maken en elektronische handtekeningen te gebruiken met efficiënte en 

gebruiksvriendelijke oplossingen die snel operationeel zijn”, benadrukt Nicolas Métivier, CEO 
van Connective.  

 

De kracht van Connective Spain is dat het als één van de weinige Europese spelers op deze 

markt de mogelijkheid biedt om documenten digitaal te ondertekenen met behulp van 

verschillende Europese identificatiemiddelen, waaronder het Spaanse DNI electrónico. 

Bedrijven kiezen eenvoudig welke ondertekenmethode ze bij welk proces willen gebruiken, 

met een perfect evenwicht tussen risicobeheer en gebruiksgemak als resultaat.  

 

Belangrijker is dat ze de oplossingen van Connective ook buiten Spanje kunnen inzetten. 

Dankzij de hub voor digitale identiteit en handtekeningen van Connective profiteren ook al 

hun kantoren en filialen in de rest van de wereld ervan mee via zowel algemene 

ondertekenmethodes als lokale identificatiemiddelen (itsme, .beID, iDIN, SwissID, Portugese 

ID, ...). Kortom, Connective helpt Europese bedrijven om het even welke zakelijke transactie te 

digitaliseren en stroomlijnen, waardoor de klantervaring er sterk op vooruitgaat en 

ondernemingen hun kosten voortdurend kunnen verlagen. 

 

Met de opening van het Spaanse filiaal, naast de bestaande kantoren in België, Nederland en 

Frankrijk, versterkt Connective zijn 'glokale' aanwezigheid. Dit is een ongelooflijk belangrijk 

aspect van zijn groeistrategie, omdat het Connective in staat stelt om dichter bij zijn klanten 

te staan. Op die manier krijgt het bedrijf ook een helder inzicht in de regels en voorschriften 

van de regio en in de behoeften van zijn lokale klanten.  “Europa is een cruciale economische 

markt voor Connective. We zijn van plan om oplossingen en diensten aan te bieden die perfect 

inspelen op zowel de lokale noden van bedrijven als de wetgeving", legt Nicolas Métivier uit. 

 

 

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-mail: 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 

mailto:hendrik.vandecruys@connective.eu


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, Parijs en Barcelona.  Ga voor meer informatie naar www.connective.eu.   

http://www.connective.eu/

