
PERSBERICHT 
  
SMA reikt de eerste Sales Certificaten uit aan Imtech ICT Nederland 
  
Veenendaal, 22 april 2013 – De Sales Management Association (SMA), leider in de 
markt voor de commerciële functies, heeft 6 internationaal erkende Sales Certificaten 
uitgereikt aan Imtech ICT Nederland.   
  
De vereniging SMA heeft door het ontwikkelen van de SMA-standaarden voor commerciële 
functies de leidersrol opgepakt in het commerciële veld en geeft als vakvereniging mede 
sturing en richting aan commercieel Nederland. ‘De deskundigheid van Studenten, Young 
Professionals, Professionals tot en met directeuren moet permanent worden bevorderd’, 
vindt SMA directeur Petra Claessen. De SMA biedt zijn leden in samenwerking met haar 
Partners, veelal Sales Professionals (maar je kunt er terecht vanaf Student tot en met 
Executives), optimale netwerkmogelijkheden, vakinhoudelijke programma’s en autoriteit: 
accreditatie, examinering, Permanente Educatie (PE) punten en certificering. Deze trajecten 
die onder toezicht worden uitgevoerd door de Examenkamer, worden in Europees verband 
voorgelegd ter accreditatie (Europese erkenning voor de SMA certificering).  
  
De certificering van 6 Sales Professionals met een internationaal erkende register titel, 
worden opgenomen in het SMA Nationaal Sales Register en dat bevestigt de voortdurende 
investering van Imtech ICT Nederland, in een verdere professionalisering van de organisatie. 
Één van de belangrijke onderdelen van de certificering werd gevormd door een strenge audit 
(de organisatie wordt onderworpen aan een audit en de kandidaat wordt getoetst onder de 
vlag van de SMA), op het gebied van kennis en ervaring. Met de uitreiking van deze 
certificaten onderschrijft het SMA, dat klanten bij Imtech ICT kunnen rekenen op deskundig 
en professioneel advies. 
 
Jurgen Hoogeveen, Commercieel Directeur van Imtech ICT Nederland: “Wij zijn erg trots dat 
we als eerste organisatie in Nederland deze certificaten in ontvangst hebben mogen nemen. 
En met de partnerships die we hebben met de wereldmarktleiders op ICT gebied zijn onze 
relaties verzekerd van een uitstekende advisering rondom de beste producten en diensten 
van Imtech en onze partners”. 
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