Focussing ontwikkelt software, elektronica, fotografeert en geeft vorm

“Altijd het maximale eruit halen”
Hoewel de naam anders doet vermoeden, beperkt Focussing zich niet tot één

ontdekken, technische oplossingen bedenken,”
relativeert hij. “Mijn kracht is de lijn te zien in

dienst. Toch is er wel degelijk een rode draad: de ideeën van klanten innovatief

projecten en in software, de architectuur van

vertalen met behulp van technologie. De focus van Verbruggen is om er altijd het

zien, komt ook terug in mijn foto’s, die ik onder

een ontwerp. Dat lijnenspel en het grote plaatje
andere voor RegioLokaal maak. Ik ben breed

maximale uit te halen.

inzetbaar terwijl ik ook specialistisch bezig kan zijn.
Perfectionistisch, zonder door te draven.”

Het gezicht achter Focussing is Raymond

specialist. Hij heeft jarenlange ervaring in

Uitdaging

Verbruggen, een veelzijdige generalist én

softwareontwikkeling, systeemarchitectuur en

Verbruggen zoekt graag zijn grenzen op.

Adres

elektronica, netwerkbeheer en projectmanagement.

De triatlon gaat hij niet uit de weg. Regelmatig

Een patent voor een röntgendetector staat op

fietst hij ‘even’ een paar honderd kilometer op een

zijn naam en hij is Prince2-gecertificeerd. Ook

dag. “Mijn drijfveer is er altijd het maximale uit

bedacht hij een 3D-krachtsensor om kracht in drie

te halen, zowel in mijn werk als bij het sporten.

dimensies te kunnen meten. De besturingssoftware

Ik ben niet gauw tevreden, wel betrouwbaar en

en koppeling met webapplicaties ontwikkelde hij

nauwgezet. ‘Op de winkel passen’ is niks voor

zelf. Voor het maken van 3D-software en websites,

mij. Ik heb uitdaging nodig. Dat vind ik in sport,

digitale vormgeving en fotografie draait hij zijn

fotografie, techniek, met mensen omgaan en

hand ook niet om.  

ondernemen. In Focussing komt dat allemaal
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samen.”
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Lijnenspel

Tel. (06) 250 500 69

Je zou Verbruggen best een uitvinder kunnen

mail@focussing.nl

noemen. “Ach, ik doe wat ik leuk vind en waar ik

www.focussing.nl

goed in ben: lekker ondernemen, nieuwe dingen

Tip
“Zeg wat je doet en doe wat je zegt.”

regiolokaal.nl

