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Mensen helpen. Het goede doen voor onze 

klanten én voor elkaar. Dat is de kern van 

ons DNA. Iets dat we zo vanzelfsprekend 

vinden, dat we het niet eens zo bijzonder 

vinden. Een ander behandelen zoals je zelf 

behandeld wilt worden, dat is toch  

vrij normaal?

Het 
Hupra 
DNA

Toch ben ik ontzettend trots als ik merk 

dat onze Hupra Helden een goede relatie 

opbouwen met klanten. Als ik zie dat ze naar 

elkaar omkijken en elkaar helpen. We zijn een 

hecht team: we doen het samen!

Dat is ook wat ik wil beschermen. Ik vind het 

belangrijk dat mensen zich op hun gemak 

voelen. Dat onze helden met plezier naar hun 

werk gaan. Maar ook dat ze met net zo veel 

plezier weer naar huis gaan. Werk is immers 

niet het enige in je leven. 

Bij dat DNA van ons horen ook onze 

klanten. Die moeten bij ons passen. Aan een 
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vertrouwensrelatie werk je van twee kanten. 

Het komt dus ook wel eens voor dat ik klanten 

daarop wijs. Maar meestal gaat het vanzelf. 

Wij zetten ons 100 procent in voor onze 

klanten en zij merken en waarderen dat.  

Die waardering krijgen is fijn. Een taart van 

een klant. Een keer uit eten met je partner na 

de oplevering van een groot project. Je werk 

doet er toe – jij doet ertoe. Toen een van onze 

klanten ons ‘de helden van Hupra’ noemde,  

is die uitdrukking blijven hangen. Het zegt iets 

over hoe trots we mogen zijn op ons team.  

Die nuchtere helden van ons. 

Pieter 
Willemsen, 
directeur

‘Onze ICT-helden zijn  
voor ons net zo belangrijk 
als onze klant!’
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Meer dan 
  40 jaar historie

In 1980 begint Hupra als een kleine elektronica-

winkel. Hupra Electronics verkoopt een breed 

scala aan producten, van tv’s tot de eerste 

zonnepanelen. Er zijn vestigingen in Veenendaal, 

Arnhem en Doetinchem.

Als de Commodore 64 op de 

markt komt, is Hupra er vroeg 

bij en start de winkel met de 

verkoop van computers. Er 

blijft één winkel over, aan de 

Hoofdstraat in Veenendaal: Hupra 

Computers & Automatisering.

1980
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In 2020, het jaar van het 40-jarig bestaan, verhuist 

Hupra naar een ruimer pand aan de Fokkerstraat 

22C. Onder de naam Hupra ICT is het bedrijf op de 

nieuwe plek klaar voor de toekomst. Hupra groeit 

jaarlijks behoorlijk. Dat is echter niet het doel, maar 

eerder het gevolg van een hoge klanttevredenheid. 

Nog altijd ligt de ambitie in klanten op de beste 

manier helpen. 

Meer dan 
  40 jaar historie

Hupra ontwikkelt zich van een winkel naar een 

ICT-bedrijf. Het klantenbestand verschuift van 

particulieren naar bedrijven uit de regio. Nog 

steeds staan persoonlijke relaties en de beste 

service voorop. In 2012 verhuist het bedrijf naar 

Fokkerstraat 32 in Veenendaal en gaat het verder 

onder de naam Hupra IT-beheer. 

De focus op goede klantrelaties werkt voor Hupra. 

Plaatselijke klanten zoals Heebink en Automatic 

Choice groeien uit tot internationale bedrijven. 

Inmiddels werkt Hupra door heel Nederland 

en bedient klanten in het MKB met 10 tot 200 

werkplekken.

2012

2020

‘Nog altijd ligt de 
ambitie in klanten op de  

beste manier helpen.‘
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Succes van onze klant voorop

“Wat het beste is voor onze 
klanten, daar gaan wij maximaal 

voor. Hun succes bepaalt 
uiteindelijk ons succes.” 

Cornel van Westen, directeur 
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Altijd en overal gerust aan het werk. Dat is wat wij 

onze klanten beloven. We maken enterprise-niveau ICT-

oplossingen beschikbaar en betaalbaar voor het MKB. 

Daarbij gaan we voor optimaal gebruikersgemak, zonder  

dat het ten koste gaat van de veiligheid.

Waar wij voor staan

Cornel: “Als medewerker krijg je 

veel vertrouwen. We gaan ervan uit 

dat jij zoekt naar de beste oplossing 

voor de klant. Er is niet één manier om 

daar te komen. Hupra ICT faciliteert 

jou om de beste kwaliteit te leveren. 

We werken met enterprise technieken 

en vooraanstaande leveranciers. 

We doen niet aan detachering. 

Consultants draaien bij ons projecten 

van A tot Z en ontwikkelen zich in de 

breedte. En wil je verder specialiseren 

op een bepaald vlak, dan kan dat ook.”

‘Vrijheid en 
  vertrouwen.’

Hupra Held sinds 2005

‘Kwaliteit leveren’



Matthias: “Wat ik erg leuk vind aan mijn werk is dat ik een 

goede relatie opbouw met klanten. Bij Hupra is de kwaliteit 

belangrijk. Ik krijg de tijd om een traject goed aan te pakken. 

Dat heb ik ook anders meegemaakt. Het is prettig om kwaliteit 

te kunnen leveren. Niets is zo vervelend als klanten die boos 

op je zijn. Daar heb ik bij Hupra geen last van. Ik moet juist 

opletten dat ik de tijd neem voor dingen, want het hoeft niet 

meer zo gehaast.”

Cas: “Hupra gaat voor kwaliteit en onze 

klanten willen dat ook. Veel bedrijven zijn 

al lange tijd klant. Ze zijn blij met je en je 

kunt makkelijk met ze praten. Er is veel 

vertrouwen, ze hebben liever dat het goed 

gebeurt dan dat je het afraffelt. Dan kun 

je het ook echt goed doen. Een bedrijf is 

er ook echt afhankelijk van. Werkt de IT 

niet, dan loopt er veel mis. Het geeft mij 

voldoening als ik problemen op kan lossen 

en de klant daar echt blij mee is.”

Hupra Held sinds 2019

‘Kwaliteit leveren’

Hupra Held sinds 2020

‘K lanten  blij maken geeft voldoening’

Kenmerken van
Hupra Helden
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Groei is geen doel op zich

“Mijn doel voor de 
toekomst is om een team 

te hebben, net als nu, 
dat goed op elkaar is 

afgestemd. Dat we een 
bedrijf zijn waar je lekker 
werkt, maar waar je ook 

weer lekker naar huis 
gaat. Of dat nu met 30 of 

met 50 mensen is.” 

Pieter Willemsen, directeur 
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Onze 10 beloftes:

1. Langetermijnrelaties
Hupra is een stabiel bedrijf, we bestaan al meer dan 

40 jaar. We bouwen langetermijnrelaties op met 

klanten en met medewerkers. 

2. Volg je eigen pad
Medewerkers zijn flexibel, vrij en verantwoordelijk. 

Hupra wil mensen empoweren door ze de ruimte te 

geven hun eigen pad te volgen. Daardoor groeien 

ze als werknemer en persoon.

3. Positieve werksfeer
Er is een positieve en prettige werksfeer, waarbij 

teamwork centraal staat. We doen het samen! Er 

is ruimte voor een praatje en er mag gelachen 

worden.

Werken bij Hupra ICT

4. Elkaar helpen
Medewerkers kennen elkaar, leven met elkaar 

mee en helpen elkaar wanneer er iets speelt, 

ook buiten werktijd.

5. We denken met je mee
We denken met je mee en proberen altijd 

samen met jou een oplossing te zoeken als je 

ergens tegenaan loopt in je werk of privé. 

6. Goede werk-privé balans
We vinden een goede werk-privé balans 

belangrijk. Afhankelijk van je functie en je 

lopende projecten kun je veel op de zaak 

werken, je eigen tijd indelen, zitten klanten 

in de buurt en ben je in de avonden en 

weekenden echt vrij. 



7. Ontwikkeling
Bij Hupra kun je je blijven ontwikkelen. Zowel 

in de diepte als in de breedte. Hupra is volop in 

beweging, dus er is genoeg te leren. Je krijgt ook 

de kans om opleidingen en cursussen te doen. 

8. Salarisverhoging
Als het met Hupra goed gaat profiteer jij daar 

ook van. Je hoeft niet om een salarisverhoging te 

vragen, die krijg je gewoon.

9. Kwaliteit en veiligheid
Hupra is een deskundige vakspecialist. We gaan 

voor de hoogste kwaliteit en veiligheid voor onze 

klanten. Dat betekent dus ook dat je de tijd krijgt 

om je werk goed te doen. 

10. Goed geregeld
Goed geregeld is een kernwaarde voor ons. Wij 

faciliteren jou met de juiste middelen om je werk 

goed te kunnen doen.

13
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Uiteindelijk gaat   
   het om mensen helpen

Simon: Politieke spelletjes zijn er bij 

Hupra niet. We doen ons werk om klanten 

blij te maken en om goed werk te leveren. 

Als IT-consultant werk ik in de buitendienst 

en ondersteun ik projecten. Ik werk veel op 

locatie bij de klant en regel dingen van A tot 

Z. Soms is het werk vooral zelfstandig en 

soms werk ik met collega’s samen aan een 

project. Ik vraag er vaak collega’s bij, omdat 

ik graag de samenwerking opzoek.

Het leukste aan mijn werk is dat het zo divers 

is. De ene keer heb ik een simpel klusje, zoals 

een probleem met een printer. En de andere 

keer rol ik een netwerk uit voor een compleet 

warehouse. Geen dag is hetzelfde en ik kom 

op veel plekken. Daarbij heb ik veel vrijheid. 

Natuurlijk moet ik de wensen van de klant 

meenemen, maar ik maak zelf mijn planning.

Ze zeggen altijd dat het gras bij de buren 

groener is, maar ik zie dat niet. De sfeer en 

de dynamiek met collega’s is leuk. We hebben 

een hartstikke mooi kantoor. Elke dag staat 

de lunch voor ons klaar. Alles wordt hier goed 

voor je geregeld. Toen ik overstapte op de 

buitendienst, moest er een auto komen, die is 

er dan ook meteen. Maar ook in het werk zelf, 

als ik aangeef waar ik iets voor nodig  

heb, wordt daar naar geluisterd. 

We werken voor bedrijven, maar het 
gaat natuurlijk om mensen. Je doet 
het om die mensen goed te helpen. 

Hupra Held sinds 
2015

Simon

Wil je nog meer te weten komen 
over werken bij Hupra?  
Kijk op hupra.nl/werkenbij voor 
meer praktijkverhalen en video’s. 

http://hupra.nl/werkenbij 


We doen het samen

Cas: Die klik is belangrijk omdat we het bij 

Hupra samen doen. Ben je een einzelgänger, 

dan pas je hier niet goed. Ik weet nog dat mijn 

sollicitatiegesprek heel luchtig en informeel 

verliep. Denk aan een directeur die op zijn 

sokken rondloopt door het kantoor. Het gaf 

voor mij meteen de sfeer aan: doe maar 

normaal.

Ik ben bij Hupra terecht gekomen omdat ik niet 

bij een te groot bedrijf wil werken. Hier kennen 

we elkaar allemaal en er zijn korte lijntjes. Dat 

betekent dat je geen afdeling hoeft te mailen en 

dan maar op antwoord moet wachten. Hier is 

het aftikken en door.

Ook wilde ik graag bij een ICT-dienstverlener 

werken en niet bij de interne IT van een bedrijf. 

Door voor verschillende klanten te werken, met 

diverse IT-omgevingen, leer ik het meeste. Bij 

Hupra zijn er veel mogelijkheden om door te 

groeien. Als je wilt kun je een opleiding doen, 

zoals een hbo in deeltijd. Maar wil je geen 

opleiding doen, of heb je zoals ik al een hbo-

diploma op zak, dan valt er veel te leren van je 

collega’s.

Geregeld heb ik een klus die wat meer 

uitzoekwerk vergt. Het geeft voldoening als 

het dan uiteindelijk lukt en de klant er blij mee 

is. Dat is het mooie van werken bij Hupra: je 

krijgt de tijd om je werk goed te doen. Onder 

tijdsdruk moet je vaak op kwaliteit of security 

inleveren. Dat hoeft hier niet. Een ander 

pluspunt voor mij is de transparantie. Er wordt 

hier niet achter gesloten deuren iets anders 

gezegd of gedaan. Er is veel vertrouwen en 

iedereen wordt op dezelfde manier behandeld. 

Hupra Held sinds 
2020

Cas

Als je bij Hupra solliciteert, verwacht dan geen klassiek 
sollicitatiegesprek. Het gaat bij de kennismaking om de klik. 

15
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Het Hupra-gevoel 
 is dat van een familie

Er is bij Hupra veel aandacht voor elkaar. We doen 

het tenslotte samen. Dan is het wel zo fijn als je 

weet hoe het met je collega gaat. Als je bij elkaar 

terecht kunt en als je voor elkaar klaar staat. 

Natuurlijk zijn we niet allemaal hetzelfde, 

maar respectvol met elkaar omgaan vinden 

we belangrijk. Dat resulteert ook in veel 

onderling vertrouwen. Jij mag dingen op 

jouw manier doen, want we weten dat jij het 

beste voor hebt met Hupra. Net zoals wij het 

beste voor hebben met jou.  

Vraag je aan medewerkers wat het  
Hupra-gevoel is, dan valt regelmatig het 
woord familie. Goede relaties staan  
voorop, zowel met de klant als onderling. 
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Jannita: “Het Hupra-gevoel, dat is een familie-

gevoel. Gaat het even niet goed met iemand, dan leven 

we allemaal mee. Dat persoonlijke is hier belangrijk.”

Simon: “Ook als ik privé iets heb, kan ik bij ze 

terecht. Bij de directie en bij mijn collega’s. Zou je  

‘s avonds laat met pech langs de weg staan, dan 

komen er zo drie collega’s naar je toe.” – 

Rick: “We staan hier voor elkaar klaar. Als er 

iemand verhuist, helpen we mee in het weekend. 

Maar het is ongedwongen, het hoeft niet. Je hebt hier 

nooit het idee dat iemand er niet bij hoort, of dat er 

groepjes zijn. Iedereen respecteert de ander.” 

Dit zeggen 
      onze §helden 
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Jij bent net zo
        belangrijk als 
  de klant.

Jannita: Als werkende moeder heb ik 

twee rollen. Daar liep ik tegenaan toen het 

met de opvang van één van mijn kinderen 

niet goed ging. Nu heeft thuiswerken niet 

de voorkeur bij Hupra. Voor de onderlinge 

samenwerking en het informele contact is 

het fijn om op kantoor te zijn. Maar er werd 

met mij meegedacht. Ik kon gedeeltelijk 

vanuit huis gaan werken en mijn uren anders 

indelen. Een oplossing waar ik Hupra altijd 

dankbaar voor zal blijven. 

Ik weet dat ik niet de enige ben met wie 

meegedacht wordt. Als directiesecretaresse 

doe ik ook de personeelszaken. Regelmatig 

denk ik: een andere werkgever was nooit zo 

ver gegaan. Maar hier proberen we altijd om 

iemand te helpen en samen tot een oplossing 

te komen. Het is niet voor niets dat er zelden 

iemand weggaat.

Dat er bij Hupra voornamelijk mannen werken, 

vind ik geen probleem. Ik voel me hier nooit 

ongemakkelijk als vrouw, integendeel. Het zijn 

typische techneuten: nuchter en met droge 

humor. Maar ook: een man een man, een 

woord een woord. Daarin herken ik mezelf. 

Waarmaken wat je belooft, dat vindt iedereen 

belangrijk. We gaan er vol voor met zijn allen. 

Dat neemt niet weg dat er ook tijd is voor 

gezelligheid. Vaak gaat dat gepaard met eten, 

want een snack gaat er altijd wel in hier!

Hupra Held sinds 
2014

Jannita

Hupra stelt jou als mens voorop. 
Dat is geen loze belofte, maar iets 
dat ik in de praktijk heb ervaren. 
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Er mag 
gelachen 
worden.

Wat hebben Hupra Helden met elkaar 
gemeen? Ze houden van een hapje en 
een grapje. 

Een beetje gek moet je wel zijn om bij Hupra 

te werken. Met een flinke dosis droge humor 

is het altijd gezellig op kantoor. Er wordt hard 

gewerkt, maar we weten ook: de boog kan niet 

altijd gespannen staan. Dus is er ruimte voor 

een praatje, een potje poolen of een blokje om. 

Elke dag staat er een lekkere lunch klaar. Met 

een gezonde salade of een keer een warme 

snack erbij. Vrijdagmiddag sluiten we de week 

af met een borrel. We gaan er ook graag met 

elkaar op uit. Een paar keer per jaar plannen 

we een uitje. De ene keer een avontuurlijke 

activiteit zoals quad rijden, de andere keer een 

etentje met alle partners erbij.  

Is er een collega jarig? Dan hangen we de 

slingers op en staat er een cadeautje klaar. 

Net als bij de kerstpakketten, zorgen we altijd 

dat het iets persoonlijks is. Het zijn de kleine 

dingen die het verschil maken.

Cas: “Als je met je 

collega’s net zo kan 

opschieten als met je 

vrienden, heb je wel een 

goede sfeer te pakken.” 

Jannita: “We bedenken 

hier vaak dingen met een 

knipoog. Een paar collega’s 

houden bijvoorbeeld erg 

van frikandellen. Dus zorgde 

ik voor XXL-exemplaren 

en organiseerden we een 

frikandellen battle.”

Matthias: “De pooltafel is de beste 

investering van het jaar geweest. Hij 

wordt continu gebruikt in 

de pauzes. Of we doen 

nog een potje op 

vrijdagmiddag.” 

Dit zeggen onze helden: 
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Ruimte voor groei

Ook al is het geen doel op zich: we zien 

Hupra de afgelopen jaren wel flink groeien. 

Een gevolg van de hoge klanttevredenheid. 

Dat biedt volop mogelijkheden om mee te 

groeien. Medewerkers kunnen zich blijven 

ontwikkelen en groeien in de diepte en de 

breedte. 

De ontwikkeling van medewerkers pakken 

we pragmatisch aan. We werken niet met 

ingewikkelde ontwikkelsystemen, maar 

horen graag wat ieders wensen zijn. Wil je 

een opleiding doen? Doe maar een voorstel. 

Past dat op dit moment even niet? Ook geen 

probleem. Een opleiding is niet de enige 

manier om je te ontwikkelen. 

Het niveau van onze ICT’ers ligt hoog. Dat 

betekent dat we altijd kunnen leren van elkaar 

en elkaar scherp houden. We zijn ook een 

organisatie die dingen niet opspaart. Feedback 

krijg je het hele jaar door en altijd met het doel 

om samen vooruit te komen. Je staat er bij 

Hupra nooit alleen voor. 

Bij Hupra willen we altijd vooruit. 

Groei in omzet is daarin niet het doel. 

Het gaat ons om persoonlijke groei  

en het leveren van kwaliteit. 
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‘Kwaliteit leveren’

Hupra Held sinds 
2019

Rick

Hupra Held sinds 
2015

Simon

Simon: “Bij IT-bedrijven ben je al snel een nummertje. Je kunt iets 

en ze willen dat je dat blijft doen. Bij Hupra is dat anders, hier willen ze 

juist dat je groeit. Ik ben bij Hupra doorgegroeid vanaf de technische 

dienst naar support en daarna naar de buitendienst. Kansen moet je 

krijgen en creëren en daar zijn bij Hupra mogelijkheden voor. Je wordt 

gewaardeerd en er zijn geen politieke spelletjes. We doen ons werk om 

klanten blij te maken en dat doen we samen.”

‘Kansen krijgen en creëren’ 
      

Rick: “Ik kwam als mbo-stagiair binnen. 

Ze vonden me een gezellige jongen en 

vroegen me te blijven. Ik ben toen geswitcht 

naar BBL, heb mijn mbo-diploma gehaald 

en volg nu naast het werk een hbo-

opleiding. Er is altijd verandering in het vak 

en geen dag is hetzelfde. Als kind was ik al 

zo enthousiast over techniek. Het is voor 

mij een hobby die ik mag uitvoeren op de 

werkvloer. Zo voelt het echt.”

‘Altijd verandering
 in het vak’
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Jij bent een  
IT-held. 

 
Met je super skills voorkom je het vastlopen 

van de IT en houd je hackers buiten de 

deur. Zodat accountants veilig kunnen 

werken, robots blijven produceren en 

transportbedrijven niet stil komen te staan. 

Dankzij jou kunnen 

duizenden mensen elke 

dag veilig aan het werk. 

Je draagt geen cape en de spotlights 

zoek je niet op. Maar achter de 

schermen maak jij het verschil.
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Voor de klant ga je door 

het vuur. Help je hem uit de 

brand, dan ben je de held 

van de dag. 

Weet jij het ook?  

Wij zoeken mensen zoals jij.

Bekijk onze vacatures: 

     hupra.nl/werkenbij

Een andere dag 

voorkom je een ramp, 

zonder dat iemand 

het ziet. Maar dat 

maakt niet uit: jij weet 

dat jouw werk er elke 

dag toe doet. 

Wij zoeken:
IT-specialisten 

met hart 
        voor de 

klant

http://hupra.nl/werkenbij
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 hupra.nl/werkenbij

Altijd en overal gerust aan het werk.

MIGREER 
JEZELF 
OOK EENS.
Word Hupraheld,
net als Matthias

heldenuitspraken/daden

Hé ICT-held!

http://www.hupra.nl/werkenbij

