
 

 

 
VIJFHART wint prestigieuze internationale prijs 
Nederlandse IT-opleider uitgeroepen tot beste van Europa 
 

 

Nieuwegein, 7 juni 2022 - Vijfhart IT-Opleidingen is de grote winnaar van de 

Training Reseller of the Year Award 2021 geworden. Deze prestigieuze 

internationale prijs is een initiatief van de Amerikaanse onderneming Red 

Hat, dat ruim drie jaar geleden voor 34 miljard dollar werd overgenomen 

door computerreus IBM.  

 
Voor de Training Reseller of the Year Award 2021 werden in totaal 4 bedrijven genomineerd, 

afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Vijfhart ging er uiteindelijk met de prijs 

vandoor. De jury roemt de wijze waarop Vijfhart de cursussen kwalitatief verzorgd, de 

consistente communicatie en de gerealiseerde verkoopresultaten gedurende het coronajaar 

2021. Eerder dit jaar viel Vijfhart ook al in de prijzen als best gewaardeerde IT-opleider van 

Nederland.  

 

Herman Sanderse, ceo van Vijfhart: ‘Ik ben heel blij met deze prijs en vooral trots op onze 

medewerkers. Ondanks alle coronabeperkingen in 2021 hebben ze alles op alles gezet om zichzelf uit te 

dagen, telkens met ons uitgangspunt: het moet kloppen voor de klant. Dat is goed gelukt, we liggen op 

koers om de leukste opleider van Nederland te worden.’ 

 

Gary Williams, Business Development Manager van Red Hat vult aan: ‘Vijfhart really deserves this 

award. They more than doubled their revenue from the prior year despite the challenges with the 

pandemic we all faced. Vijfhart really engaged with the Red Hat Instructors and their customers!’.  
 

 

Over Vijfhart 

Vijfhart IT-Opleidingen, opgericht in 1984, is de grootste onafhankelijke IT-opleider van 

Nederland en heeft inmiddels meer dan 450.000 werknemers opgeleid tot IT-professional.  

Vijfhart is samen met AT Computing en Cibit onderdeel van Complementair Groep. Vijfhart.nl 

 

Over Red Hat 

Red Hat is in 1993 opgericht als aanbieder van Linux- en Unix-diensten. In 2012 was Red Hat het 

eerste opensourcebedrijf dat een jaaromzet van meer dan een miljard dollar wist te bereiken. 

Inmiddels heeft Red Hat 19.000 medewerkers.  

 

 

 

https://www.vijfhart.nl/over-ons/

