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Doorgroeien op
vruchtbare grond
Alex Middelburg

Beerepoot Automatisering keert terug naar waar het allemaal begon
Bij Beerepoot Automatisering hoef je niet aan

voorjaar van 2001 verhuisden we daarom naar de Graanmarkt in

werkgebied. ‘Inmiddels zijn we actief in heel Noord-Holland en hebben

ambitie is om onze groei de komende jaren voort te zetten en onze

te komen met evolutietheorieën. Ze weten er

Zwaagdijk. Toen hielden we ons nog voornamelijk bezig met de

we ook een vestiging in Broek op Langedijk. We zijn marktleider voor

positie als marktleider te verstevigen.’

alles van. Van computerwinkel voor particu-

groeiende pc-markt voor particulieren en in mindere mate voor

kwalitatief hoogwaardige ICT oplossingen in West-Friesland en

lieren groeide het bedrijf uit tot marktleider in

scholen en bedrijven in West-Friesland. Daarnaast werkten we samen

Noord-Kennemerland. Onze vijfentwintig professionals zetten zich dag

Terug naar de toekomst

met een aantal grote bedrijven in de regio aan de invulling van hun

in, dag uit in voor de best mogelijke dienstverlening.’

Om haar ambitie waar te kunnen maken blijft Beerepoot Automatise-

ICT voor zakelijk West-Friesland. De kroon op
vijftien jaar hard werken is het nieuwe hoofd-
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pc-privé regeling.’

ring investeren in zichzelf. Voortdurend werken de IT specialisten aan

Passie voor continuiteit

nieuwe oplossingen voor relaties en uitbreiding van de dienstverlening.

Het roer om

Beerepoot Automatisering streeft altijd naar continuïteit. Voor zichzelf,

Innovatie en realisatie staan hoog in het vaandel, evenals representati-

Dat was toen, maar hoe anders ziet de IT wereld er nu uit! ‘De

maar vooral voor haar relaties. Ontzorgen is daarbij het devies. ‘Het is

viteit. ‘Onlangs verhuisde de vestiging in Alkmaar naar een meer

ontwikkelingen gingen door, dus wij ook. In 2005 hebben we onze

noodzakelijk dat onze relaties te allen tijde gewoon hun eigen

centrale en aansprekende locatie naast het AZ stadion. Hier zijn we

activiteiten voor de zakelijke markt verder geprofessionaliseerd. We

activiteiten kunnen uitvoeren. Ze moeten zich geen zorgen hoeven

uitstekend bereikbaar. Ook in Broek op Langedijk kunnen onze relaties

Meebuigen met de markt is zo’n beetje het toverwoord voor de huidige

hebben experts aangenomen, geïnvesteerd in kennis en de processen

maken over hun ICT. Dat is namelijk onze passie. Dat is altijd maatwerk.

altijd terecht voor ondersteuning. Het hoofdkantoor, het hart van onze

tijd. De ontwikkeling van producten en diensten gaat razendsnel, zeker

geoptimaliseerd. De zakelijke markt bleef groeien, terwijl de markt voor

Elke organisatie vraagt een andere infrastructuur en een ander

onderneming, verhuist binnenkort van Zwaagdijk-Oost naar de plaats

op het gebied van ICT. Directeur Alex Middelburg kan dat alleen maar

particulieren achterbleef. We hebben het roer volledig omgegooid en

serviceniveau. Aan ons de taak om onze capaciteiten aan te laten

waar het allemaal begon, Hoorn. Niet alleen zitten we straks op een

beamen: ‘In 1999 werd Beerepoot Computers opgericht. We startten als

zijn ons gaan specialiseren op zakelijke ICT oplossingen.’ In 2007 nam

sluiten bij de wensen van bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties bij

prachtige, centraal gelegen locatie die heel goed bereikbaar is, het

ICT bedrijf dat voortkwam uit EP:Beerepoot. De wortels van ons bedrijf

Beerepoot Computers Secom Automatisering in Alkmaar over. Vanaf

het succesvol maken en houden van hun onderneming. Als er

pand is ook nog het voormalige pand van EP:Beerepoot. Dit is letterlijk

liggen in Hoorn, op de Dr. C.J.K. van Aalstweg. Al snel kregen we echter

dat moment ging het bedrijf verder als Beerepoot Automatisering.

mogelijkheden zijn om te groeien dan faciliteren we dat. Uiteindelijk is

de vruchtbare bodem waar onze oorsprong ligt. Hier kunnen we verder

te maken met ruimtegebrek. We groeiden letterlijk uit onze jas. In het

Behalve West-Friesland, behoorde nu ook de regio Alkmaar tot het

dat wat ze ook voor ons hebben gedaan de afgelopen vijftien jaar. Onze

groeien. We gaan letterlijk terug naar de toekomst.’

kantoor in Hoorn, precies op de plek waar het
allemaal begon.
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