
 

 



 

 

  

  
Score DRN BV 
Visie      

Missie      

Strategie      

Doelen: financieel      

Doelen: organisatieontwikkeling      

Doelen: marktbenadering      

Doelen: producten en dienst-ontwikkeling      

Rendementsverbetering      

Versterken en uitbouwen positie      

Stuurbaarheid realisatie      

 
Opvallende succesfactoren 
Internationalisatie      

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! !  

Interne efficiëntieverbetering ! ! !   

Omzetverhoging ! ! ! !  

HR-beleid ! ! !   

Duidelijke Competentie-ontwikkeling      

Consistente Managementstijl      

Innovatie ! ! ! !   

Productdifferentiaties ! ! !   

 
 
 
 



 

Oordeel Nominatiecommissie 
DRN BV (Data Recovery Nederland) presenteert zich als de absolute specialist in een bijzondere 
sector, te weten die van de Data Recovery, oftewel het ‘redden’ c.q. ‘herwinnen’ van data op 
harde schijven en andere mediadragers, dus in geval van mechanische schade, brandschade, 
waterschade en softwarematige problemen (systeemcrash, virusaanval). Het levert een breed 
scala aan diensten op gebied van dataverlies, dataverliespreventie, data-recovery en forensisch 
elektronisch onderzoek. Overal waar data onherstelbaar verdwenen lijkt biedt DRN uitkomst; zij 
profileert zich als een betrouwbare partner voor haar klanten, die zorgt dat hun (kostbare) data 
alsnog weer beschikbaar komt. Met de schat aan kennis en ervaring die DRN  inmiddels heeft 
opgedaan, waardoor zij altijd op de hoogte is van de laatste stand van de techniek, slaagt zij erin 
om in 95% van alle gevallen de data weer beschikbaar te maken.  
Innovatie is het sleutelwoord bij DRN , want zij is continu bezig om – in samenwerking met haar 
partners en klanten - haar producten en diensten verder te verbeteren en men investeert volop in 
de modernste technieken, ook op gebied van SSD-data recovery en virusdetectie en –bestrijding, 
waarvoor DRN een apart team heeft ingesteld (VR&D). 
 
De Nominatiecommissie is van mening dat DRN op basis van die gronden uitgeroepen kan 
worden als winnaar/vertegenwoordiger in de Data recoverybranche en tevens in aanmerking 
dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

 
DRN BV  is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor: 
 
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award  2015 
•  Beste werkgever 
•  Meest innovatieve onderneming 
•  Snelste groeier 
•  Beste Start Up 
•  Beste vrouwelijke ondernemer/CEO 
•  Groenste bedrijf van Nederland 
•  Beste in Online Business 
 
Sectoren-awards: 
•  Beste in ICT 
•  Beste in High Tech 
•  Beste in Hospitality/Zorg 
•  Beste in Maritiem / Deltatechniek 
•  Beste in Agri & Food 
•  Beste in Logistiek 
•  Beste in Bouw 
•  Beste in Chemie 
•  Beste in Finance 
•  Beste in Retail / Consumergoods 
•  Beste Kleinbedrijf 
•  Beste in Zakelijke dienstverlening 
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Toelichting op de beslissing van de commissie 
 
Profiel DRN  BV – beschrijving activiteiten 
 
DRN BV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming op het 
gebied van data recovery, met een zeer sterke positionering. Het bedrijf heeft grote kennis en 
ervaring op het gebied van data recovery en heeft inmiddels een uitstekende reputatie 
opgebouwd. Het wordt algemeen als een van de leidende bedrijven op dit gebied gezien en 
weet haar grote kennis van data recovery en haar klant- en servicegerichte aanpak uitstekend 
met elkaar te combineren, waardoor zij een zeer grote mate van tevredenheid bij haar klanten 
weet te bereiken.  
 
 
Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 
DRN BV is een van de leidende bedrijven op het gebied van data recovery. Niet voor niets maken 
tal van gerenommeerde bedrijven gebruik van de diensten van DRN, zoals KLM, Ahold, Mercedes, 
Philips, ING en vele anderen, en bijna zonder uitzondering zijn zij uitermate tevreden over DRN 
Belangrijkste succesfactoren voor DRN zijn naast de topkwaliteit (en de snelheid) van haar 
recoverydiensten haar grote vakkundigheid en knowhow, die haar in staat stellen om bedrijven 
ook te adviseren op het gebied van systeembeheer (off- en on-site), onderhoud en configuratie. 
Ook datavernietiging behoort tot het pakket van DRN, evenals het maken van on-line backups.  
DRN is klein genoeg om op directieniveau persoonlijke contacten te kunnen opbouwen en 
onderhouden met alle stakeholders en met partijen die wellicht in de toekomst belangrijk kunnen 
zijn. Hierin is DRN absoluut erkend de beste speler en heeft zij veel vertrouwen opgebouwd.   
  
Positie in de markt 
DRN BV is opgericht in 2010, maar vindt zijn oorsprong al in 2006. Het beschikt naast het 
hoofdkantoor in Uden over zes kantoren, verspreid over heel Nederland. 
Het bedrijf valt op bij de Nominatiecommissie door de uitstekende reputatie die het in de branche 
heeft. In een markt die continu in beweging is, weet DRN door zijn vooruitstrevende instelling 
uitstekend te anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en is het zijn 
concurrenten vaak een slag voor.  

De Nominatiecommissie ziet in de DRN  een stabiele, vooruitstrevende onderneming die naar 
verwachting in de toekomst nog veel successen kan behalen binnen de markt. 
 


