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BrainCap Software & Services
groeit door in Beverwijk
Zoals de naam al zegt, verleent BrainCap Software & Services IT-dienstverlening op een breed terrein. Dat liet het
bedrijf zien tijdens een open huis bij de nieuwe vestiging in Beverwijk.
Zo’n tweehonderd nieuwsgierigen
waren afgekomen op het Open
Huis van BrainCap Software &
Services op 29 september. “We zijn sinds april
2016 gevestigd in dit mooie pand. Hoog tijd
om ons gezicht te laten zien aan de mensen en
bedrijven die we nog niet kennen in deze regio
en ons nieuwe pand te tonen aan de mensen
die we al wel kennen”, zegt Marco van der
Breggen, manager van BrainCap. Er is een interessant en divers programma samengesteld.
Na het welkomstwoord van Van der Breggen
en de officiële opening door Ton van der
Scheer, voorzitter Ondernemersvereniging
IJmond, is er een vermakelijke Quest/ICTquiz, met spelleider/Quest-hoofdredacteur
Thomas Hendriks. Dan volgt het spannende
werk: het live hacken van een bedrijfsnetwerk
door een echte (ethische) hacker, met toelichting door Frank Kemeling, manager van
BrainSec. Roger de Jonge, manager
BrainCare, verzorgt informatie over onder
meer cloud-diensten en mobiele communicatie.

SOFTWARE-OPLOSSINGEN, ICT-DIENSTEN EN
DETACHERING
Drie zusterbedrijven werken samen in
BrainCap Software & Services.
- BrainCap is gespecialiseerd in de detachering
van ICT’ers;
- BrainCare biedt software diensten: managed
services (dus ICT-ondersteuning en – helpdesk en systeembeheer), cloud oplossingen
en mobiliteit & communicatie in het mkb;
- BrainSec is expert in cyber security.

Deze diensten vullen elkaar aan en klanten zijn
zowel mkb’ers als grote organisaties. De circa
honderdvijftig medewerkers opereren landelijk
vanuit vestigingen in Bosschenhoofd (bij Breda),
Heerenveen en sinds april dus Beverwijk. “We
kunnen nu verder groeien”, volgens Van der
Breggen. “Wij werken in twee divisies: software
en services. Vanuit Beverwijk verlenen we nu
nog vooral de services, maar straks vinden hier
ook software-activiteiten plaats.”

‘BrainCap,
BrainCare en
BrainSec komen
niet alleen hun
diensten verlenen,
maar gaan ook in
innovatie een rol
spelen’
CYBER SECURITY, INNOVATIE EN
ICT-VACATURES
Van der Scheer schetst de economische situatie in de IJmond en wijst op de noodzaak van
systeembeveiliging. “Wij hebben een onderzoek laten doen naar de kansen van deze
regio. Daaruit bleek dat het een goed draaiend
gebied is. Toch loopt de werkgelegenheid
terug. Door de nabijheid van economisch
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sterke regio’s, zoals Amsterdam, hebben we
dat gelukkig niet gemerkt in de werkloosheidscijfers. IJmond heeft van oudsher veel
industrie en ik ben blij dat deze bedrijfstak
eindelijk weer wordt erkend als motor. Er vinden in de IJmond heel veel innovaties plaats
op heel veel terreinen. Dat moeten we meer
uitstralen. BrainCap, BrainCare en BrainSec
komen niet alleen hun diensten verlenen,
maar gaan ook in innovatie een rol spelen.”
Van der Scheer verwijst naar een rapport van
Europol over de veiligheidsrisico’s voor bedrijfsprocessen en de rol die BrainSec kan
spelen bij cyber security. Maar hij is ook blij
met de andere diensten. “Kleine bedrijven in
deze regio werken vaak samen in clusters. Zij
hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf hun
IT te regelen, maar dankzij bedrijven als
BrainCare kunnen zij toch beschikken over
alle benodigde IT-faciliteiten. Daar is behoefte
aan. Ik hoop dat jullie de groei zullen laten
zien die jullie verwachten.”
Marco van der Breggen haakt daarop in. “Wij
willen graag een maatschappelijke bijdrage leveren, als ondernemer en als werkgever, en
groeien met mensen uit deze regio. We hebben
ICT-vacatures en we hebben altijd behoefte
aan meer goede professionals. Als jullie IT’ers
kennen, laat ze contact met ons opnemen!”  
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