
    

 

 

BrainCap ICT Professionals actief op unieke locatie 

Beverwijk, 12 april 2017 – BrainCap ICT Professionals is vanaf heden ook actief vanuit een 

tweede, unieke locatie, Breda International Airport in Bosschenhoofd. 

BrainCap ICT Professionals is onderdeel van BrainCap Software & Services, een organisatie 

die bedrijven ondersteunt in hun ICT-processen. Deze overkoepelende organisatie heeft 

vanuit haar bedrijfsactiviteiten een link met de luchtvaart en is daarom gevestigd op Breda 

International Airport. Bij het zoeken naar een geschikte locatie om de 

detacheringsactiviteiten van BrainCap ICT Professionals verder uit te breiden naar het 

Zuiden van het land, was dit kantoor de meest voor de hand liggende oplossing. 

Directeur Marco van der Breggen licht toe: ‘Met onze complete organisatie ondersteunen 

we het bedrijfsleven in hun ICT-processen. Vanuit Bosschenhoofd en Heerenveen bieden 

we softwareoplossingen en vanuit ons kantoor in Beverwijk bieden we ICT-diensten, 

waaronder detachering. Om een betere landelijke dekking te hebben, wilden we graag 

uitbreiden naar het Zuiden. Vanwege de synergie tussen ons dienstenaanbod en onze 

softwaredivisie, was de stap naar Bosschenhoofd snel gezet. Dat we op een bijzondere 

locatie zitten, geeft nog meer allure aan ons bedrijf en extra mogelijkheden om onze 

relaties eens op een andere manier te ontvangen. Bovendien is de geografische ligging voor 

een bedrijf dat zo breed inzetbaar is in ICT bijzonder interessant’, aldus de gedreven 

ondernemer.  

Vorig jaar nog organiseerde BrainCap ICT Professionals in samenwerking met BrainCap 

Managed ICT Services en BrainCap Cyber Security een Open Huis in het nieuwe kantoor in 

Beverwijk. De organisatie is van plan om binnenkort ook vanuit de vestiging in Heerenveen 

te gaan opereren. 

 

 

BrainCap ICT Professionals BV is onderdeel van BrainCap Software & Services, een groep van 7 samenwerkende 

bedrijven die organisaties ondersteunen in hun ICT-processen. De BrainCap Software divisie levert ERP- en 

productieplanning software, Exact-software en software voor Governance, Risk & Compliance. BrainCap 

Services levert ICT-professionals op het gebied van software development, testen en infrastructuuroplossingen, 

cyber security en managed ICT services. 

 

BrainCap Software & Services heeft vestigingen in Bosschenhoofd, Heerenveen en Beverwijk en is met ca. 150 

medewerkers actief in heel Nederland. Meer informatie vindt u op www.braincap-software-services.nl. Voor 

redactionele informatie kunt u contact opnemen met Marty Bosman, Marketing en Communicatie Manager via 

marty.bosman@braincap.nl. Voor salesinformatie over BrainCap ICT Professionals in onze vestiging in 

Bosschenhoofd kunt u contact opnemen met accountmanager Bart de Paauw via bart.de.paauw@braincap.nl 
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