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Waarom een B2b resource platform 
Innoveren en kennis gaan hand in hand. Dat betekent dat er op de juiste momenten resources 

beschikbaar moeten zijn om een innovatieve oplossing te realiseren of een pijnpunt met software op 

te lossen. Je hebt dus kwalitatieve mensen nodig. Tegenwoordig is het onmogelijk om zelf alle IT 

disciplines in huis te hebben. Dat geldt voor elk bedrijf of instelling maar zeker ook voor een platform 

aanbieder zoals Brixxs. We hebben dus de beschikking over een groot vast netwerk van resources die 

ingezet kunnen worden. Dat kan structureel worden ingezet of op project basis. Een belangrijke 

toegevoegde waarde van het Brixxs B2b platform is de coördinatie en het aanspreekpunt. Jij praat 

over de business, wij praten over de IT en de aansturing van IT expertises. Doen waar je goed in bent 

is een belangrijk uitgangspunt bij het gebruik van het B2b platform. 

Flexibiliteit en dynamiek 
Het flexibel kunnen inzetten van professionals is een noodzaak in een steeds sneller veranderende 

omgeving. Je eigen IT afdeling of IT partij kan niet alle expertises in huis hebben als het gaat om het 

innoveren of het continu doorvoeren van verbeteringen. Het is dus prettig als je een platform 

aanhaakt waar je diverse expertises beschikbaar hebt. Dat geeft eindelijk ruimte voor het 

doorvoeren van kleine verbeteringen en voor sommige bedrijven een flexibele resource stretch met 

nieuwe mogelijkheden voor een digitale toekomst. 

Kwaliteitsborging 
Voor de gebruiker van het platform is het belangrijk om te beschikken over gekwalificeerde 

professionals. Elke resource dat onderdeel uitmaakt van het Brixxs platform voldoet aan de juiste 

kwalificaties, daar hoef je als platform gebruiker dus niets voor te doen. Dat bespaart tijd en geeft 

rust. 

Verandermanagement 
We weten allemaal uit ervaring dat het niet eenvoudig is om een bestaande organisatie in korte tijd 

om te turnen naar een digitale omgeving. De dagelijkse werkzaamheden gaan gewoon door. Met ons 

platform bieden we tevens een verandering management dienstverlening voor elke fase in het 

veranderingsproces want daarmee kunnen we gebruik maken van voorgaande ervaringen van de in 

te zetten technologie. Ook op het gebied van digitale transformatie is kennis en ervaring beschikbaar. 

Je hoeft het dus niet allemaal zelf te doen. 

Expertises 
Voorbeelden van beschikbare expertises die via een project op het B2b platform kunnen worden 

ingezet: 

• Tekstschrijvers 

• Business analist 

• Designers 

• Website bouwers 

• Excel experts 

• Software ontwikkelaars 



 
 

 

• Testers 

• Applicatie specialisten 

• Virtuele assistenten voor routinematige werkzaamheden 

• Projectmanagers 

• Interim managers 

• IT consultants en IT architecten 

Over Brixxs 
Brixxs is opgericht in 2014 en is gevestigd in Almere. Met een uniek software platform, boordevol 

slimme apps en cloud applicaties, verbeteren wij communicatiestromen tussen medewerkers en 

kantoor. Stapsgewijs, zonder grote investeringen en risico’s en altijd betaalbaar. 

Wij voldoen aan alle relevante kwaliteitsnormen en certificeringen en beschikken over ISO 9001, ISO 

27001 en NEN 7510 certificaten. 

 

 


