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ICT Group versterkt positie in logistiek en industrie 

  
Vandaag kondigt ICT Group N.V. ('ICT') de overname aan van 100% van de aandelen van Yellow Star 

Solutions Holding B.V. ( 'Yellowstar'). Yellowstar biedt webgebaseerde oplossingen die real-time 

inzicht, toegang en controle bieden in de supply chain. In januari 2021 heeft het bedrijf ongeveer 80 

medewerkers en rapporteert het een jaaromzet van ongeveer € 8 miljoen. Yellowstar is actief in 

dezelfde geografische markten als ICT. De afronding van de transactie zal naar verwachting begin 

januari plaatsvinden. 

 

De overname van Yellowstar is in lijn met de groeistrategie van ICT. Yellowstar versterkt de positie 

van ICT in de sectoren industrie, handel, retail en logistiek. Bovendien zullen de high-end en eigen IP-

software voor supply chain oplossingen van Yellowstar het softwareaanbod van ICT uitbreiden en 

daarmee de terugkerende inkomstenbasis van ICT vergroten. 

 

Yellowstar, opgericht in 2009 en gevestigd in Barendrecht, maakt supply chains volledig voorspelbaar 

en transparant. Yellowstar realiseert tevens customized softwareoplossingen voor 

transportmanagementsystemen, dynamische planningsborden, terminalbesturingssystemen en klant- 

en carrierportals. De software stelt alle partners in de supply chain in staat om 24/7 naadloos samen 

te werken.  

 

Yellowstar blijft opereren als een aparte, onafhankelijke entiteit, met zijn eigen marktidentiteit en 

softwareoplossingen voor specifieke klantengroepen. 

  

Jos Blejie, CEO van ICT Group: "Ik ben verheugd de mensen van Yellowstar te mogen verwelkomen 

als onze nieuwe collega's. Het bedrijf levert diensten aan een gerenommeerd klantenbestand van 

hoge kwaliteit en heeft een internationale focus. Deze overname is belangrijk voor ICT omdat het onze 

positie in de logistieke en industriemarkt versterkt en ons eigen IP-oplossingenportfolio uitbreidt." 

  

Stijn Scheepers, CEO van Yellowstar: "We kijken ernaar uit om deel uit te maken van de ICT Group. 

Voor ons legt het de basis voor verdere groei in de markten waarin we actief zijn met onze IP-software 

voor supply chain oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat we een ware aanvulling vormen op het 

bestaande portfolio van de ICT Group en dat we elkaar wederzijds zullen versterken. Klanten zullen 

vooral profiteren van onze grotere operationele sterkte en zakelijke kracht." 

  
Er worden geen verdere financiële details bekendgemaakt. 



 
Over ICT Group N.V. 
  
ICT Group N.V. is een toonaangevende Europese leverancier van oplossingen voor industriële 

technologie. Onze toegewijde technische professionals bieden onze klanten diensten op het gebied 

van consultancy, software ontwikkeling, projectmatige oplossingen en IT-systeemonderhoud. Het is 

onze missie om de wereld elke dag een beetje slimmer te maken. 

  

Onze specialistische kennis in uiteenlopende branches stelt ons in staat om innovatieve oplossingen 

te realiseren door mensen, technologieën en ideeën met elkaar te verbinden. Met ongeveer 1.500 

toegewijde technische specialisten in het veld zijn we in staat om nieuwe en innovatieve 

technologieën te bouwen en te integreren in relevante bedrijfsoplossingen voor onze klanten. 

  

Met onze oplossingen voor de industriële sector bedienen we de automobiel-, productie-, high-tech-, 

voedsel-, chemische en farmaceutische, olie- en gas- en logistieke industrie. Onze Public & Infra 

oplossingen zijn gericht op de infrastrsuctuur voor water, spoor- en wegverkeer evenals op openbaar 

vervoer en mobiliteit. ICT Group biedt in alle sectoren in eigen huis ontwikkelde bedrijfsspecifieke 

softwareoplossingen, waaronder een eigen cloudplatform voor IoT, digitale transformatie en 

kunstmatige intelligentie. 

  

ICT Group N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en heeft vestigingen in Nederland, België, 

Bulgarije, Frankrijk, Duitsland en Zweden.  

  
Voor meer informatie: 
Carla Stuifzand, Directeur marketing 
+31 (0)88 908 2000 
E-mail: info@ict.nl 
www.ict.eu 
 
 
Over Yellowstar Solutions 

Yellowstar is een vooruitstrevende softwareleverancier die sociale oplossingen biedt voor logistieke 

ketensamenwerking. Via onze software verbinden, verkorten en versnellen we logistieke ketens en 

maken deze volledig voorspelbaar. Met de schil die wij over bestaande systemen heen leggen bieden 

wij bedrijven real-time inzicht in hun supply chains en overzien daarmee de gehele keten. Ook 

ontwikkelen wij bij Yellowstar intermodale transport management systems (TMS), dynamische 

planborden, terminal operating systems (TOS) en klant- en carrierportalen. Onze nadrukkelijke 

aandacht voor ketensamenwerking maakt dat wij hierin eveneens echt anders zijn dan anderen. 

  

Internettechnologie biedt ons de unieke mogelijkheid mensen met elkaar te verbinden en systemen 

sociaal te maken. Afdelingen, leveranciers, klanten en vervoerders kunnen zo naadloos met elkaar 

samenwerken. Waarbij de mens centraal staat en niet de middelen. Met als resultaat: een hogere 

efficiency, een betere dienstverlening, minder verspilling, lagere kosten en gemotiveerdere 

medewerkers. 
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