
 

 

Persbericht 

Magenta MMT en Niveo sluiten zich aan bij Total Specific Solutions 

Per 1 december 2016 neemt Total Specific Solutions (“TSS”) softwareleverancier Magenta MMT over 

tezamen met haar dochtermaatschappij Niveo. Magenta en Niveo bedienen een breed pallet aan 

klanten, waarbij Magenta zich richt op de veiligheidsregio’s en Niveo op de gezondheidszorg. Beide 

bedrijven zullen vanuit Enschede hun eigen klanten blijven bedienen.  

Door deze overname kan TSS een aanvullende propositie aan haar klanten bieden. De verticale 

marktsegmenten waar Magenta en Niveo in opereren zijn aanpalend aan die van TSS. Magenta 

ondersteunt met haar totaalsuites VeiligheidsPaspoort (VP) en ZoneForce een groot aantal 

veiligheidsregio’s en hulpverleningszones in Nederland en België. VP levert een totaaloplossing voor het 

registreren van persoonsgegevens, (vak)bekwaamheidsmanagement, vergoedingen en uitrukken. De 

NIVEO suite wordt binnen de zorgsector (cure & care) ingezet voor vakbekwaamheid en veiligheid, 

waarbij de medewerker en cliënt centraal staan. 

Jurriaan Piek, managing director binnen Total Specific Solutions: “Een veiligheidsregio omvat de 

volledige grondgebieden van een aantal gemeenten. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door 

de deelnemende gemeenten. Wij zijn in contact met de gemeenten en kunnen met de acquisitie van 

Magenta door TSS nu ook voorzien in de softwarebehoefte die de regio’s hebben om hun 

verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit te voeren. Ook de softwaresuite van Niveo kan zeer 

interessant zijn voor onze klanten in de gezondheidszorg. Met een steeds groter wordend pallet aan 

oplossingen kunnen wij onze klanten tegemoet komen in hun gehele scala van behoeften.”  

Marc Essink, managing director Magenta: “Al vanaf de eerste gesprekken met TSS was voor ons duidelijk 

dat we veel met elkaar deelden. Innovatie, kwaliteit en klanttevredenheid zijn belangrijke waarden voor 

zowel TSS als Magenta. En door de ervaring en mogelijkheden die TSS ons biedt zijn we nu in staat om 

deze waarden ook voor de toekomst te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Door de mooie 

combinatie van zelfstandigheid en samenwerking met de TSS-ondernemingen voorzien wij prachtige 

ontwikkelingen voor onze klanten in Nederland en België.  Samen met ons complete team zien we uit 

naar deze toekomst.” 

 

Magenta MMT en Niveo 

Magenta MMT is opgericht in april 1995 en ontwikkelt sindsdien hoogwaardige systemen voor de 

algehele organisatie rondom het beheren en verbeteren van de (vak)bekwaamheid van individuele 

medewerkers en de organisatie als geheel. De Magenta suite bevat vakbekwaamheidsmanagement, E-

learning en cursusadministratie. Niveo, het Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie & 

Ontwikkeling, levert een softwaresuite voor het bevorderen en borgen van de individuele 

vakbekwaamheid. Niveo administreert, verbetert en controleert de vakbekwaamheid van personeel in 

Nederland. Met Niveo’s hulp kunnen werkgevers in één oogopslag zien welke opleidingen, oefeningen, 

certificaten en competenties uw werknemers in huis hebben. 



 

 

 

Total Specific Solutions (TSS) 

Total Specific Solutions is een toonaangevende onderneming voor business solutions, bestaande uit 

zelfstandige business units die elk vanuit hun eigen specialisatie producten en diensten leveren aan hun 

marktsegment. Deze marktexpertise stoelt in de meeste gevallen op decennia aan ervaring. De sectoren 

waarin TSS met name actief is zijn de zorg, de lokale en centrale overheid, retail, financiële 

dienstverlening, juridische dienstverlening en de vastgoedmarkt. TSS is onderdeel van het Canadese 

Constellation Software Inc.  

 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over dit persbericht neemt u dan contact op met: 

Magenta MMT 

Marc Essink 

Tel: 06 51056107 

m.essink@magentammt.nl 

Dimitry Essink 

Tel: 06 52072677 

d.essink@magentammt.nl 

Total Specific Solutions 

Jurriaan Piek 

Tel: 06 46091384 

info@totalspecificsolutions.nl 
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