PERSBERICHT

VIQTOR DAVIS SLUIT ZICH AAN BIJ FIRST CONSULTING EN VALCON:
SAMEN BOUWEN AAN EEN STERKE NOORDWEST-EUROPESE CONSULTING ORGANISATIE
Amsterdam – 18.2.2021 – Viqtor Davis sluit zich aan bij de recent gevormde combinatie van
First Consulting en het Scandinavische Valcon. Viqtor Davis kent haar oorsprong als
dienstverlener voor datamanagement, datascience en data analytics. Met deze aansluiting
wordt een volgende stap gezet in het realiseren van een Noordwest-Europese consulting en
technology organisatie.
De combinatie van First Consulting (inclusief First Technology) en Valcon heeft een sterk
track record aan dienstverlening op het gebied van operationele strategie, business
transformaties (processen, technologie en implementatie) en digitalisering bij leidende
bedrijven in Noordwest-Europa. Met de aansluiting van Viqtor Davis wordt dit versterkt met
een sterk track record in Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van data: van
het data fundament tot geavanceerde analytische toepassingen.
Het gebruik van geavanceerde analytische toepassingen om operationele beslissingen te
verbeteren is een topprioriteit in elke directiekamer. De impact van Covid-19 en de
versnelde behoefte om te digitaliseren versterken deze ontwikkeling. De digitale en fysieke
wereld binnen organisaties zijn in toenemende mate versmolten. Het is een cruciale
uitdaging om de twee op één lijn te brengen. De nieuwe groep is optimaal toegerust om met
de combinatie van business consulting, technologie en data echte veranderingen bij een
klant te bedenken en implementeren.
Met deze stap groeit het gezamenlijke bedrijf naar ruim 800 medewerkers in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Duitsland. Met deze aansluiting treedt Viqtor
Davis ook toe tot het gezamenlijk management team van de groep. De groep wordt
ondersteund door private equity investeringsgroep Waterland.
Geert van den Goor, Group Managing Partner en Managing Partner van First Consulting en
First Technology: “Wij zien bij onze klanten dat operationele vraagstukken naast processen,
mensen en technologie steeds meer een data invalshoek kennen. Daarom zijn we erg blij dat
we met Viqtor Davis een leidende partij op data gebied hebben die zich bij ons aansluit. Dit
past ook goed bij onze strategische richting naar een Noordwest-Europese consulting en
technology organisatie.”

Ivo-Paul Tummers, Chairman of the Board VIQTOR DAVIS: “De markt vraagt steeds meer om
brede ondersteuning bij data- en digitale transformatie. Effectieve digitale
transformatieprojecten zijn een complexe mix van veranderingen in de cultuur, processen en
technologie, ondersteund door data. Succesvol resultaat vereist de combinatie van
verschillende disciplines. In de nieuwe combinatie voorzien we een unieke bundeling van
expertise die direct aansluit op de vraag van de klant.”
Michael Hjortlund, Managing Partner van Valcon: “Onze bundeling met Viqtor Davis is een
natuurlijke volgende stap in de reis die begon met onze bundeling met First. De behoefte van
onze klanten aan een trusted advisor die hen kan ondersteunen bij alle aspecten van hun
digitale initiatieven, is versneld door de pandemie. Gezamenlijk als groep zou ik zeggen dat
we nu een uitermate sterke speler op de markt zijn die klanten kan ondersteunen bij het
voorbereiden van hun bedrijf op de toekomst.”

---------------------------Over First Consulting
First Consulting (inclusief First Technology) is een snelgroeiende no-nonsense consulting en
technology organisatie. Met 350 medewerkers richt het bedrijf zich op het oplossen van
operationele vraagstukken bij klanten in de sectoren Telecom, Retail & Industrie,
Banken & Verzekeraars, Infrastructuur en Energiebedrijven. Kern hierbij wordt
gevormd door de operationele bedrijfsprocessen van een klant, waarbij daarnaast
aandacht is voor de digitalisering en de borging van een verandering in de organisatie.
Over Viqtor Davis
Viqtor Davis is een gespecialiseerd team van meer dan 300 professionals die zich uitsluitend
richten op business transformaties door effectief gebruik van data. Het bedrijf is actief in de
Benelux en het Verenigd Koninkrijk, met gespecialiseerde ontwikkelingscentra in Mexico en
India. Het is voor leidende klanten in vrijwel alle sectoren een partner in data science,
strategy, governance, management en analytics.
Over Valcon
Valcon is een Scandinavisch strategie en operations consulting bedrijf, opgericht in
2000. Vanuit de Scandinavische thuisbasis helpt Valcon wereldwijd klanten met het
realiseren van hun strategische doelen en de benodigde transformaties. Bij Valcon
werken 180 medewerkers vanuit Denemarken en Zweden.
Meer informatie
Geert van den Goor - geert.van.den.goor@firstconsulting.nl
Ivo-Paul Tummers - ivo-paul.tummers@viqtordavis.com
Annette Mystek - ancs@valcon.com

PRESS RELEASE

VIQTOR DAVIS JOINS FIRST CONSULTING AND VALCON:
BUILDING A STRONG NORTH-WESTERN EUROPEAN CONSULTING ORGANISATION
Amsterdam – 18.2.2021 – Viqtor Davis is to join the recently formed combination of First
Consulting and Valcon. Viqtor Davis has its origin as a service provider for data management,
data science and data analytics. This joining of forces is a next step in the journey to become
a leading North-western European consulting and technology organisation.
The combination of First Consulting (including First Technology) and Valcon has a strong
track record in helping leading companies in North-western Europe with operational
strategy, business transformation (processes, technology and implementation) and
digitalisation. Upon joining forces with Viqtor Davis, this is strengthened with a strong track
record in helping leading companies in the Netherlands and UK with all aspects on data:
from data management to advanced data solutions.
Using advanced analytics to improve operational decisions is top of mind in any board room.
The impact of Covid-19 and the accelerated need to digitise boost this development. The
new group is ideally prepared to help leading clients with identifying and implementing real
changes through the combination of business consulting, technology and data.
With this step, the combined company grows to over 800 people in the Netherlands, the
United Kingdom, Denmark, Sweden and Germany. With this joining of forces, Viqtor Davis
will join the management team of the combined group. The group is supported by private
equity investment group Waterland.
Geert van den Goor, Group Managing Partner and Managing Partner of First Consulting and
First Technology, states: “At our clients, we see that the data angle is of growing importance
in realising operational challenges, in addition to processes, people and technology. We are
therefore very happy that Viqtor Davis, a leading organisation in data, will be joining forces
with us. This also seamlessly fits with our strategy to become a leading North-western
European consulting and technology organisation.
Ivo-Paul Tummers, Chairman of the Board VIQTOR DAVIS, adds: “The market is increasingly
asking for broad support across data- and digital transformation. Effective digital
transformation projects are a complex mix of change to the culture, processes and
technology, under-pinned by data. Successful outcomes will require the combination of

various disciplines. In the new combination, we envisage a unique collection of expertise that
will directly connect to customer demand.”
Michael Hjortlund, Managing Partner, Valcon, concludes: “Our merger with Viqtor Davis is a
natural next step in the journey that began with our merger with First. Our clients’ need for a
trusted advisor that can support them in all aspects of their digital initiatives has been
accelerated by the pandemic. As a group, I would say that we are now a very strong player in
the market able to support clients with making their business ready for the future.”

---------------------------About First Consulting
First Consulting (including First Technology) is a fast-growing no-nonsense consulting and
technology organisation. With 350 employees, the company focuses on resolving
operational issues at customers in the Infrastructure, Utility, Telecom, Retail, Manufacturing,
Banking, Insurance and Government sectors. At the heart of this are the operational
business processes of the customers, focusing on digitisation and enabling change in
organisations.
About Viqtor Davis
Viqtor Davis is a specialised team of over 300 professionals focused exclusively on business
transformation through the effective use of data. The firm operates in Benelux and the
United Kingdom with specialised development centres in Mexico and India. It is a partner in
data science, strategy, governance, management and analytics.
About Valcon
Valcon is a Scandinavian strategy and operations consulting company founded in 2000. From
a Scandinavian base, Valcon supports client organisations globally in achieving their strategic
goals and succeeding on their transformational journeys. Valcon employs around 180
professionals working from offices in Denmark and Sweden.
More information:
Geert van den Goor - geert.van.den.goor@firstconsulting.nl
Ivo-Paul Tummers - ivo-paul.tummers@viqtordavis.com
Annette Mystek - ancs@valcon.com

