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CrownIT en TwenteSol slaan handen ineen voor Alpe d'HuZes 

Twentse IT-bedrijven beklimmen samen de Alpe d'Huez om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor 

kankerbestrijding 

 

Hengelo, 28 februari 2021 – CrownIT en TwenteSol hebben zich voor Alpe d'HuZes verenigd in 

Team TwenteIT. Samen beklimmen zij op 4 juni 2021 maximaal zes keer de Alpe d’Huez om zo 

veel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het is voor het eerst dat de Twentse IT-

bedrijven op deze manier hun krachten bundelen. 

 

Beide Hengelose bedrijven werkten al langer samen en wisten met hun combinatie van diensten grote 

klanten aan zich te binden. Multinationals als KPMG, PricewaterhouseCoopers, Philips en DHL maken 

deel uit van de gezamenlijke klantenportefeuille. 

 

Samenwerking leidt tot nieuwe initiatieven 

Door hun partnerschap kwamen de bedrijven erachter dat ze niet alleen op IT-gebied dingen 

gemeenschappelijk hadden. "Door onze nauwe samenwerking hebben we elkaar de afgelopen jaren 

steeds beter leren kennen. Zo hadden de amateurfietsers binnen beide bedrijven elkaar al snel 

gevonden", vertelt Jan Jansen, directeur van CrownIT. Piet Pietersen, CEO van TwenteSol en zelf 

een van die fietsers, vult aan: "Nadat we al een paar keer samen hadden gefietst in het weekend, 

opperde iemand het idee om mee te doen aan Alpe D'HuZes. Dit kwam natuurlijk niet uit de lucht 

vallen. Meerdere collega's hebben helaas zelf of in hun omgeving met kanker te maken gehad." 

 

Tot nu toe 20.000 euro opgehaald 

Toen het idee eenmaal op tafel lag, ging het snel en werden veel collega's enthousiast. Het gevolg 

was dat het maximum aantal deelnemers binnen een dag was bereikt. In totaal telt Team TwenteIT 

veertig deelnemers, waarvan 15 fietsers, 8 hardlopers en 17 wandelaars. Het team heeft op dit 

moment samen zo'n 20.000 euro opgehaald. "Dat is natuurlijk een heel mooi bedrag, maar we willen 

dit nog verdubbelen", zegt Jansen, die zelf wandelend naar boven gaat op 4 juni. Pietersen bevestigt 

dit: "We willen er echt voor gaan, want elke ingezamelde euro gaat 100% naar kankeronderzoek." 

 

De teampagina van Team TwenteIT staat op www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/TeamTwenteIT. 

Hier is ook meer informatie te vinden over Alpe d'HuZes. 

 

Over CrownIT en TwenteSol 

CrownIT ontwerpt en onderhoudt de IT-infrastructuur van bedrijven en zorgt dat medewerkers overal 

hun werk kunnen doen. TwenteSol biedt zakelijke cloudoplossingen en SaaS-diensten. Gezamenlijk 

hebben deze bedrijven een complete dienstenportefeuille die bedrijven helemaal ontzorgt op IT-

gebied. 
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