
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Total Specific Solutions acquireert leverancier van Enterprise Information 
Management-oplossingen BCT Holding BV 
 
Nieuwegein / Sittard, Nederland 3 december 2020. BCT Software is een toonaangevende 
Nederlandse specialist in informatiemanagement voor de lokale overheid, de 
gezondheidszorg en bedrijven, en heeft ook kantoren in België en Duitsland. Met de 
overname wordt de positie van TSS in de primaire verticals verder uitgebreid en wordt de 
positie in België en Duitsland verder versterkt. 

De Enterprise Information Management technologie omvat alle soorten van 
informatiebeheer, van het ontvangen, opvolgen en archiveren van documenten en 
andere ongestructureerde inhoud tot het beheren van workflows en processen. Het 
portfolio bestaat uit Corsa, een document management systeem dat zorgt voor orde, 
overzicht en inzicht in informatie. Liber, een zaaksysteem voor de publieke sector dat 
informatiestromen van en naar burgers, bedrijven en stakeholders vereenvoudigt. 
Elemenz, een cloud-based applicatieontwikkelingsplatform voor het veilig ontwerpen van 
communicatie, (keten)processen en informatie-uitwisseling tussen organisaties en hun 
klanten, leveranciers en partners. En Essentials, kant-en-klare producten voor 
documentverwerking als uitbreiding van het portfolio van partners. 
 
De Enterprise Information Management technologie helpt de publieke sector en andere 
branches met administratieve planning, besluitvorming en opvolging en biedt partners 
een aanzienlijke toegevoegde waarde.  

Jurriaan Piek, General Manager bij TSS: “We zijn erg trots om BCT Software te 
verwelkomen binnen TSS. BCT is een bekende leverancier van document- en 
casemanagement-oplossingen met een rijke historie in de Nederlandse 
(semi)overheidssector. BCT viert momenteel haar 35-jarig bestaan en heeft een lange 
staat van dienst ten behoeve van hun internationale klanten bij de ondersteuning van 
hun primaire processen. Sommige van hun huidige klanten gaan nog steeds terug tot de 
beginjaren van het bedrijf en zorgen voor intensieve relaties en diepgaande kennis van 
de markt. In de afgelopen drie jaar heeft BCT veel geïnvesteerd in hun nieuwe 
platformen, zodat ze hun klanten kunnen bedienen met state-of-the-art software en 
partners kunnen voorzien van onderscheidende technologieën in de nabije toekomst. 
Door het delen van onze best practices zijn we ervan overtuigd dat we zowel BCT's als 
onze bestaande TSS-klanten nog beter kunnen bedienen. Ik kijk uit naar een nauwe 
samenwerking met Dimitri Palmen en Jos Bischoff, die ik al jaren ken en waardeer voor 
de diepgaande kennis die zij hebben van hun markt en klanten.” 
 
Dimitri Palmen, Directeur van BCT Holding: “Na 35 jaar als familiebedrijf zijn we klaar 
voor de volgende stap als BCT door ons aan te sluiten bij TSS als zelfstandig bedrijf. Het 
wordt een spannende nieuwe stap, van 140 naar meer dan 3.000 nieuwe collega's in heel 
Europa. Door deel uit te maken van TSS kunnen we onze groei als een van de meest 
ervaren en professionele bedrijven in ons segment voortzetten. Ik blijf het bedrijf leiden, 
samen met mijn collega Jos Bischoff en het team onder de vlag van TSS, en ik kijk 
ernaar uit om onze reis voort te zetten.”  
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Over BCT Software 
 
De kern van BCT Software is Enterprise Information Management; ervoor zorgen dat 
informatie op een veilige manier wordt beheerd, verwerkt en gedeeld, conform de 
archiefwetgeving en de privacy- en AVG-regelgeving. Betrouwbaarheid is de basis voor 
hun succes in de afgelopen 35 jaar. Duurzame betrokkenheid bij klanten, partners en 
stakeholders heeft hen tot de belangrijkste leverancier in dit segment gemaakt. BCT 
Software is opgericht in 1985, heeft kantoren in Nederland, België en Duitsland en heeft 
ongeveer 300 directe klanten. Meer informatie is te vinden op de website: 
https://www.bctsoftware.com.   

 
 
Total Specific Solutions (TSS) 
 
Total Specific Solutions is een toonaangevende Europese leverancier van IT-business-
oplossingen en bestaat uit onafhankelijke business units die producten en diensten 
leveren aan hun specifieke verticale marktsegmenten. Deze marktexpertise is gebaseerd 
op tientallen jaren ervaring. TSS is actief in de verticals van de gezondheidszorg, lokale 
en centrale overheid, retail, financiële en juridische dienstverlening, accountancy, 
verenigingen, vastgoed, automotive, horeca, productie, mobiliteit en onderwijs. TSS is 
onderdeel van Constellation Software Inc. (CSI), een beursgenoteerde onderneming in 
Canada. Meer informatie is te vinden op de website: www.totalspecificsolutions.com.   
 
Meer informatie: 
 
Total Specific Solutions 
Jurriaan Piek 
General Manager 
Telefoon: +31 6 46 091 384 
E-mail: j.piek@tss-vms.com 
 
BCT Holding 
Dimitri Palmen 
Directeur 
Telefoon: +31 6 46 928 806 
E-mail: Dimitri.palmen@bctsoftware.com 
 
Als u eigenaar bent van een bedrijf in Vertical Market Software in de publieke 
sector en u wilt meer weten over het toetreden tot TSS, neem dan contact op: 
Abdelmoula Salah  
M&A Manager  
Telefoon: +31 6 11 222 415 
E-mail: a.salah@tss-vms.com   
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