Ctac kiest het Vicki Brownhuis tot goede doel in 2017!
Ook dit jaar ondersteunt Business Integrator Ctac een goed doel, aangedragen door een van de
medewerkers. Voor 2017 is de keuze gevallen op het Vicki Brownhuis! Gedurende het jaar worden bij
Ctac en in samenwerking met het Vicki Brownhuis activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het inloophuis.
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “We zijn trots op onze samenwerking met het oudste inloophuis
van Nederland. Wij dragen het Vicki Brownhuis een zeer warm hart toe. De ernst van kanker is bij
iedereen bekend, dus het is fijn dat mensen hun verhaal kwijt kunnen op deze informele, gastvrije
ontmoetingsplek. Daarnaast zijn we beide in ’s-Hertogenbosch gevestigd en in 2017 bestaan we ook
nog eens allebei 25 jaar. Een mooie match dus. .”
Jacqueline Crooijmans, directeur van het Vicki Brownhuis: “Zonder de inzet van vrijwilligers en de
bijdragen van onze sponsors kunnen wij niet open blijven. Daarom zijn wij blij verrast door de hulp
van Ctac. Met het geld dat we ophalen kunnen we onze gasten een ontmoetingsplaats blijven bieden
met steun en afleiding en daarmee een positieve bijdrage leveren aan hun levenskwaliteit.
Eva Damen, een voormalig stagiaire bij het Vicki Brownhuis en nu werkzaam bij Ctac, heeft het Vicki
Brownhuis voorgedragen. Wij zijn erg gelukkig met het besluit dat haar voordracht gehonoreerd is.”

v.l.n.r. Eva Damen, Henny Hilgerdenaar, Jacqueline Crooijmans
en Ellen Verspeek (vrijwilliger bij het Vicki Brownhuis)
Over Ctac
Als Business Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te
innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed
portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van
businessconsultancy, projecten en detachering. Hierbij heeft Ctac ruime ervaring opgebouwd in de
sectoren retail, wholesale en manufacturing & real estate.
De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd
personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat er hoog in het
vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’sHertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo september 2016 464 medewerkers. Ctac is
daarnaast oodk actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.
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