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Devoteam versterkt leidende positie op het gebied van 
Google Cloud-diensten in Europa met overname van 

Fourcast 

Brussel, 8 september 2020 – ICT-dienstverlener Devoteam, marktleider in Google Cloud in 
Europa, kondigde vandaag aan Google Cloud partner Fourcast over te nemen. 

Met deze nieuwe overname versterkt Devoteam zijn leidinggevende positie op het gebied 
van Google Cloud in Europa dankzij de aanwezigheid van Fourcast in België, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk. Een aanpak die volledig in lijn is met het, acht jaar geleden 
gelanceerde, strategische partnerschap met Google. 

Het in 2014 opgerichte Fourcast specialiseert zich in Cloud-projecten, -innovatie en  
-transformatie. Met meer dan 250 klanten is het bedrijf een sterke troef voor Devoteam in 
Europa.  

Devoteam en Fourcast slaan de handen ineen en zullen zich focussen op hun 
gemeenschappelijke expertises, zoals projecten op het gebied van modernisering van de 
IT-infrastructuur, slimme analyse, modernisering van applicaties en productiviteit & 
samenwerking. 

Geert Stragier, Managing Director Devoteam Belux & Group Offer Director Agile IT Cloud & 
DevOps, is enthousiast over de overname van Fourcast: “Deze acquisitie is een nieuwe stap 
om leider te worden in digitale transformatie-diensten in de Benelux en het Verenigd 
Koninkrijk. Het stelt ons in staat om nog meer klanten te ondersteunen en hen de 
voordelen van het Google Cloud-portfolio te laten ervaren.” 

Sébastien Chevrel, Group Managing Director bij Devoteam: “De gedurfde beslissing om 
Google sinds 2012 als strategische partner te hebben, heeft ons een uniek 
innovatievermogen voor onze klanten opgeleverd. 2020 is wederom een belangrijk jaar: na 
het ontvangen van de Google Cloud Reseller Partner of The Year award voor de EMEA-
regio, zal de overname van Fourcast ons in staat stellen om onze dominante positie over 
deze technologieën in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te versterken. We zijn 
verheugd om het team te mogen verwelkomen. Vandaag kunnen we met trots zeggen dat 
we meer dan 300 Google-experts hebben om onze 2000 GCP-accounts te ondersteunen 
bij het digitaliseren van hun bedrijf.” 

Valon Rexhepi, medeoprichter & CEO van Fourcast door Devoteam: "Door onze krachten 
te bundelen met Devoteam kunnen we het beste uit Google Cloud halen, van strategie 
tot uitvoering, en onze expertise en ons aanbod in de bredere Devoteam-markt verder 
uitbreiden. 
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 OVER DEVOTEAM 

Bij Devoteam bieden we innovatief 
technologisch advies voor bedrijven. 

Als pure speler voor digitale transformatie van 
toonaangevende organisaties in heel EMEA, 
zijn onze 7.600 professionals erop gericht 
ervoor te zorgen dat onze klanten hun digitale 
strijd winnen. Met een uniek transformatie-
DNA verbinden we business en technologie. 

Actief in 18 landen in Europa en het Midden-
Oosten en met meer dan 20 jaar ervaring, 
geven we vorm aan technologie voor mensen 
om waarde te creëren voor onze klanten, onze 
partners en onze medewerkers. 

  
 
Devoteam behaalde in 2019 een omzet van € 
761,9 miljoen. 
 
Wij van Devoteam zijn Digital Transformakers.  
 
Devoteam SA (DVT) staat genoteerd op 
Euronext Paris, compartment B (ISIN: FR 
0000073793), onderdeel van de indexen CAC 
All Shares, CAC All-Tradables, CAC Mid&Small, 
CAC Small, CAC SOFT. & C.S., CAC 
TECHNOLOGY en ENT PEA-PME 150. 
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