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ALKMAARSE VERHUIZING OP STAPEL, NIEUW KANTOOR BROEK OP LANGEDIJK

Beerepoot Automatisering
verruimt horizon
Tevreden klanten, groeiende portefeuilles; er zijn tegenwoordig bedrijven, waarmee het minder gaat. De meest
recente ontwikkeling van IT-bedrijf Beerepoot betreft verhuizing naar een nieuw Alkmaars regiokantoor, oog in oog
met voetbalclub AZ. Want centraler gelegen betekent sowieso kansen.
Beerepoot heeft de wind mee. De
automatiseerder uit Zwaagdijk2RVWZDVDOUHJLRQDDOPDUNWOHLGHU
een nieuw regiokantoor met uitzicht op AZ bevestigt de groeiende status. Een hele vooruitJDQJPHHQWDOJHPHHQGLUHFWHXU$OH[
0LGGHOEXUJGLHODDWEOLMNHQµHU]LQLQWHKHE
EHQ¶³2QVEHGULMIJURHLWQRJVWHHGVHQGDWJH
voel van succes willen we ook uitstralen. De
+DYLQJDVWUDDWKHHIWODQJSULPDJHIXQFWLRQHHUG
maar strookte niet voldoende meer met de ambities die we nu hebben. Dit kantoor doet dat
ZHO5HSUHVHQWDWLHYHUFHQWUDDOJHOHJHQHQ
daardoor kansrijk in de regio.” Het nieuw te betrekken kantoor is gevestigd in de Arcadialaan
aan de zuidkant van Alkmaar. Middelburg verwacht 1 mei dit jaar definitief te kunnen verhuizen.

SLAGVAARDIG
De migratie c.q. uitbreiding is er een uit een
reeks. Al eerder besloot Beerepoot tot uitbreiGLQJYDQKXLVYHVWLQJZDWRSMDQXDULGLWMDDU
UHVXOWHHUGHLQHHQH[WUDUHJLRNDQWRRULQ%URHN
op Langedijk. Hiervandaan worden klanten bediend die werkzaam zijn in hoofdzakelijk de
UHJLR+HHUKXJRZDDUG2RNGH]HVWDSEOLMNWWH
zijn voortgevloeid uit groeipotentie. Technisch
directeur Pieter Plas: “De kop van NoordHolland is uitgestrekt. Dit betekent dat er

ruimte moet zijn voor meerdere regiokantoren.
:LMZLOOHQRQ]HNODQWHQGLFKWRSGHKXLG]LWWHQ
omdat we denken daarmee nog slagvaardiger te
kunnen opereren. Dan moet je naar ze toe
komen.” Het kantoor in Broek op Langedijk
vervult dezelfde functie als dat van Alkmaar.
Beide worden aangestuurd vanuit de hoofdvesWLJLQJLQ=ZDDJGLMN2RVW

WLH2RNKHHIWQLHPDQGDQGHUVQRJGHLQYHVWH
ringslef getoond om Cloudbestanden binnen
HLJHQPXUHQRSWHVODDQ ZRUGWGRRUDQGHUHQ
XLWEHVWHHGDDQGDWDFHQWUD ,QGLH]LQPDJMH
ons best uitzonderlijk noemen.”

«

Zie voor meer informatie www.bpaz.nl.

EIGENWIJS
Als gezegd gaat het Beerepoot goed. Diensten
EUHLGHQXLWGHRSGUDFKWSRUWHIHXLOOHJURHLW(HQ
mooi voorbeeld van dienstverruiming is Cloud
&RPSXWLQJGHPRGHUQHRQOLQHRSVODJGLHQVW
waarmee bedrijven overal ter wereld bestanden
NXQQHQRSKDOHQ2RNGHUHFHQWH:LQGRZV;3
stop van begin april legde de automatiseerder
geen windeieren; veel ondernemingen bleken
op het laatste nippertje alsnog verstandig genoeg voor omschakeling. Toch ziet Middelburg
dit soort marktontwikkelingen niet als doorslaggevend. Blijvend succesvol word je alleen
‘wanneer je je weet te onderscheiden van de
FRQFXUUHQWLH¶³0LVVFKLHQ]LMQZHHLJHQZLMV
maar dat is dan zo. Ik geloof heilig in strateJLHsQGLHZH]HQOLMNDQGHUV]LMQGDQYDQDQGHUH
Beerepoot is bijvoorbeeld het enige regionale
automatiseringsbedrijf dat bij storingen niet afhankelijk is van derden. Want we hebben eigen
YRRUUDGHQELHGHQGXVHFKWFRQWLQXwWHLWJDUDQ
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