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Thalento screent toptalent met 
innovatieve hosting op Combell 
Kubernetes Essential

Hoe zit je persoonlijkheid in mekaar? Zijn je denkniveau, je 
taalvaardigheid en je specifieke kennis op niveau? Wat is je 
belangrijkste motivatie? Het zijn stuk voor stuk kernvragen van 
werkgevers op zoek naar talent. Met gereputeerde online evalua-
ties is Thalento® een vast onderdeel van het wervingsproces bij 
honderden grote en minder grote bedrijven. Combell zorgt hierbij 
voor de beschikbaarheid en de feilloze werking, op Kubernetes 
Essential: een toekomstgericht technisch platform. (lees hier wat 
Kubernetes juist is)

Thalento® ging in 2010 van start met online evaluaties op het 
vlak van Human Resources. Tien jaar later is het een toonaange-
vende wereldwijde Software-as-a-Service-aanbieder met klanten 
in zowat alle tijdzones. “We zijn wereldwijd actief, in meer dan 
vijftig landen en in 27 talen, met een heel specifieke dienst”, blikt 
CEO en oprichter Ben Greeven terug.

Sterke content en beschikbaarheid
Ben Greeven - CEO Thalento“HR-technologie was ruim tien jaar 
geleden sterk in opmars, maar dan vooral op het vlak van loon-
administratie en procesautomatisering. Denk aan het beheer van 
vacatures, kandidaturen, rekrutering… Thalento® is veel meer 
met de inhoud bezig, denk daarbij aan persoonlijkheidsevalua-
ties, taaltesten, … Die zijn specifiek per taal, maar ook per land of 
regio.”

“We werken op het raakvlak van ICT en psychologie, met zorg-
vuldig uitgewerkte testen, die volledig onderbouwd zijn op basis 
van data. Naast tien jaar aan ervaring met het uitwerken van 
betrouwbare content, is de permanente beschikbaarheid onze 

grootste troef. Daarvoor doen we al sinds het begin een beroep 

op Combell", vertelt Ben.”

Elastische schaal en toekomstgerichte 
ontwikkeling

“Als je een topkandidaat voor een internationale directiefunctie 
vraagt om een online test, dan wil je echt niet dat het platform 
hapert. Daar staat onze reputatie op het spel. En de betrouw-
baarheid van de test, want een stress-emotie kan je resultaat 

SaaS-apps / webapps

https://www.thalento.com/
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beïnvloeden. Als je voor pakweg een reorganisatie bij Proximus 
of een outplacement bij Swissport plots honderden eigen mede-
werkers tegelijk wil laten screenen, dan moet het Thalento®-
platform dit feilloos aankunnen. Of je nu vijf tests of 1250 tests 
per uur afneemt, het moet allemaal even performant draaien.”

Combell helpt om hierop in te spelen, door proactief de infra-
structuur te laten opschalen. Hiervoor viel de keuze recent op 
Managed Kubernetes. In 2020 was het software-platform van 
Thalento® aan een grondige herziening toe. De uitdaging was 
om de erfenis van bestaande software te verzoenen met de 
hedendaagse principes van DevOps, microservices en cloud 
computing.

“We hebben gekeken naar de mogelijkheden van internationale 
cloud-spelers zoals Amazon Web Services, Google en Azure. 
Onze ICT-experts, die vanuit Polen werken, wilden deze weg op. 
Daar tegenover stond het wederzijds vertrouwen van meer dan 
tien jaar ervaring met Combell.”

“Uiteindelijk kwam Combell met een concurrentieel voorstel op 
basis van het nieuwe aanbod Kubernetes Essential. Zo combi-
neren we de technologische innovatie van Kubernetes met de 
managed services van Combell. Bij de ‘megaclouds’ ben je als 
klant uiteindelijk maar een nummer. Bij Combell weet je dat je 
direct tot bij de juiste persoon geraakt. Dat vertrouwen heeft voor 
ons het verschil gemaakt.”

Liesbeth Gysemans: 
“We zijn enorm onder 
de indruk van het 
projectbeheer bij de 

migratie. We zijn geen 
halfuur over tijd gegaan.”

Strakke projectplanning en foutloze migratie
Naadloze migratie van Thalento naar Kubernetes 
Essential“Combell heeft vanaf het begin met ons meegedacht”, 
bevestigt Liesbeth Gysemans, die als project manager voor 
Thalento® de overstap begeleidde. “Generieke public clouds 
zoals AWS of Azure kunnen financieel wel interessant lijken, 
maar als het ergens fout gaat dan wil je dat er ook 24/7 de juiste 
specialisten klaarstaan. Het eigen ICT-team van Thalento® is 
daarvoor te beperkt. Dankzij Combell combineren we een stevige 
Service Level Agreement met een betaalbare basisinfrastructuur, 
die snel kan opschalen wanneer nodig.”

“We zijn enorm onder de indruk van het projectbeheer bij de 
migratie. Ondanks dat het om een nieuwe Combell-dienst ging, 
verliep de omschakeling erg vlot – on time, on plan, on budget. 
De beslissing viel midden april 2020, de migratie gebeurde in mei 
tijdens het Hemelvaart-weekend. De voorbereiding zat perfect, 
en de communicatie was voorbeeldig. We zijn geen halfuur over 
tijd gegaan.”

“De switch is feilloos verlopen. De nieuwe omgeving stond klaar. 
We wisten perfect wanneer onze mensen moesten tussenko-
men. Op elk moment stonden Combell-specialisten stand-by. 
Hun mensen waren uitstekend gebrieft. Ze wisten alles. Zo hoort 
het, maar het is niet vanzelfsprekend.”

“Wanneer we enkele maanden later tegen een bug in een subsys-
teem van Kubernetes aanliepen, toonde Combell opnieuw zijn 
expertise en proactieve aanpak. Dit totaal nieuw probleem werd 
correct geanalyseerd. Combell zette een eigen workaround neer, 
die rekening hield met onze noden, lang voordat de Kubernetes-
community met een oplossing zou komen.”

https://www.combell.com/nl/managed-kubernetes
https://www.combell.com/nl/blog/wat-is-devops-en-waarom-is-het-zo-belangrijk/
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Kubernetes vol voordelen voor 
software-ontwikkeling

Door de stap naar Kubernetes kan Thalento® gemakkelijker zijn 
infrastructuur opschalen voor de piekmomenten. Ontdubbelde 
onderdelen en de ondersteuning van Combell houden de 
impact minimaal in geval van een technisch probleem. Het 
Kubernetes Essential-platform, een vereenvoudigde en betaal-
bare variant van Managed Kubernetes, is daarnaast ook een 
stevige fundering voor een volledige vernieuwing van de eigen 
Thalento®-software.

“We herwerken onze bestaande software stap voor stap op 
basis van microservices. Voor nieuwe onderdelen maken we 
nu gebruik van het Symfony PHP-framework. Dat is eenvoudi-
ger en beter beheersbaar dan onze erfenis van zelfgeschreven 
software.”

“Kubernetes laat ons ook toe om te gaan werken met ‘release 
planning’. De uitrol van nieuwe software-onderdelen loopt nu 
gestandaardiseerd en voor een stuk geautomatiseerd. Die 
manier van werken is een stuk minder gevoelig aan menselijke 
fouten, en dus veiliger. Mede dankzij Combell hebben we onze 
afhankelijkheid van legacy-software afgebouwd.”

“We combineren de 
technologische innovatie 
van Kubernetes met de 
managed services van 
Combell.”

https://www.combell.com/nl/blog/kubernetes-essential-het-instapmodel-van-de-container-technologie/
https://www.combell.com/nl/managed-kubernetes

