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PERSBERICHT  
  
Approach opent een kantoor in Antwerpen 

Antwerpen – 16 Mei 2019 – Het cybersecurity bedrijf Approach kondigt de opening van  een 
kantoor in Antwerpen aan. 

Opgericht in 2001, de cybersecurity specialist Approach streeft naar een duurzame groei en werkt 
nauw samen met zijn klanten en partners. Het bedrijf maakt deel uit van het portfolio van Pamica 
NV, het investeringsfonds van Michel Akkermans, die tevens ook uitvoerend voorzitter is van 
Approach. 

“De belangrijkste succesfactoren voor Approach zijn de nabijheid en de loyaliteit van onze klanten. 
Het hart van onze strategie is het begrijpen van onze klanten en het aanbieden van op maat 
gemaakte oplossingen door samen te werken met onze klanten en partners.  Deze strategie 
impliceert onze lokale aanwezigheid, vlotte communicatie en de beschikbaarheid van getalenteerde 
cybersecurity specialisten” zegt David Vanderoost, CEO van Approach. 
 
Approach heeft gekozen voor Antwerpen voor zijn regionaal kantoor. Antwerpen is een ware 
economische kracht. Het heeft één van de grootste havens en is tevens één van de meest belangrijke 
commerciële hubs in Europa. Antwerpen is ook geografisch geschikt om na Vlaanderen ook uit te 
breiden naar Nederland.  
 
“Cybersecurity is de grote uitdaging van het moment. Iedereen wordt vandaag geconfronteerd met 
de kwetsbaarheden binnen IT.  Voor bedrijven is het een gigantische uitdaging om alle IT-risico’s te 
beheersen. Bedrijven hebben ook niet altijd de juiste expertise in huis. Bedrijven verwachten ook een 
bepaalde maturiteit in IT security van hun leveranciers en hun diensten. De vraag naar certifiering 
zoals ISO 27001 is dan ook groot.  

Met ons aantal gespecialiseerde diensten, de kennis en de gedrevenheid van onze medewerkers, zijn 
we overtuigd dat we bedrijven in Vlaanderen en Nederland kunnen bijstaan op een professionele 
manier.” zegt Peter Winkelmans, Cybersecurity Consulting Director van Approach. 

Peter Winkelmans heeft onlangs de overstap gemaakt naar Approach. Peter heeft een jarenlange 
ervaring in IT en information security zowel binnen de financiële en retail sector. 

Verschillende consultants hebben zich reeds vervoegd bij het team. Het doel is om snel te groeien 
met een bijkomende 30-tal medewerkers in Antwerpen. Approach is momenteel op zoek naar 
gekwalificeerde mensen in risk management, GDPR, ISO27001, application security, pen testing, 
security architecture, project management and eIDAS trust services (e-signature). 
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Over Approach  

Approach NV/SA is opgericht in 2001 en is een consultancy bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity en 
het aanbieden van services voor de privé en publieke sector. Approach biedt services en oplossingen 
aan over de ganse lijn in cybersecurity. Dit van governance en strategie tot flexibele technische 
designs, architectuur en implementatie ervan. Dankzij onze eigen software factory zijn we in de 
unieke positie om zeer veilige oplossingen aan te bieden aan onze klanten.  

Meer informatie over onze services en visie kan je vinden op onze website op www.approach.be 

 

Over Pamica 

Pamica NV is het investeringsfonds van Michel Akkermans, serieel ondernemer. 

Meer informatie op www.pamica.be 

 

Contact Approach Antwerpen  

Peter Winkelmans   -   +32 475 825 822   -   peter.winkelmans@approach.be    

Rouaansekaai 1, 2000 Antwerpen 

 


