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Brink Software gaat Belgische bouw- en installatiemarkt ontwikkelen met  
Christophe Hanssens 
 
Rotterdam, 14 februari 2023 - Brink Software gaat de Belgische markt intensiever ontwikkelen 
met Christophe Hanssens als business development manager. Daarmee anticipeert deze 
softwareleverancier voor de bouw-, infra- en installatiesector op een toenemende vraag naar 
eenvoudig te gebruiken calculatiesoftware die te integreren is met een Bouw Informatie Model 
(BIM) en de meest gangbare ERP-programma’s. 
 
Inspelen op marktontwikkelingen 
“In de Belgische markt is er een beperkter aanbod van calculatiesoftware en minder 
standaardisatie voor het begroten van bouwprojecten dan in Nederland”, zegt Sjoerd 
Wiersma, commercieel manager en partner van Brink. “Omdat de bouw- en 
installatiebedrijven in België steeds efficiënter en professioneler alle projecten willen begroten, 
hebben ze behoefte aan betere software. Als een gevolg daarvan hebben wij in 
samenwerking met partners al enkele bouw- en installatiebedrijven uit België als nieuwe klant 
mogen verwelkomen. Vanaf nu gaan wij met onze business development manager Christophe 
Hanssens uit Antwerpen vooral het Vlaamstalige deel van België intensiever ontwikkelen.   
 
BIM- en ERP-integraties 
“In België is er net als in Nederland behoefte aan calculatiesoftware die eenvoudig te 
gebruiken is en integraties heeft met een BIM en ERP-software”, beaamt Hanssens. “Ibis 
Calculeren voor Bouw en Ibis Calculeren voor Installatietechniek onderscheiden zich van 
andere calculatieprogramma’s door de eenvoud waarmee alle benodigde hoeveelheden zijn 
uit te trekken uit 2D-tekeningen en een BIM. Maar ook met de actuele product- en/of 
prijsinformatie van ruim 250 assortimenten aan bouwproducten, die via één druk op de knop 
toegankelijk zijn voor elke calculator. Verder heeft Brink Software al 50 jaar ervaring en is alle 
kosteninformatie eenvoudig te hergebruiken voor nacalculaties en de administratieverwerking 
in ERP-software.”   
 
Over Brink 
De basis voor Brink is gelegd in 1972 en momenteel werken er circa 250 mensen vanuit 
vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Brink werkt voor een groot aantal 
opdrachtgevers, variërend van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker, van bouw-, infra- en 
installatiebedrijf, tot lokale, provinciale en rijksoverheden. Brink voorziet opdrachtgevers 
binnen de gehele keten van advies, ondersteuning van het management en marktbrede 
softwaretools, gebaseerd op een integrale aanpak.  
 
Meer informatie over Brink: Brink.nl  
Meer informatie over Brink Software: Ibis Software voor Bouw, Infra en Vastgoed 
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