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BRINK GROEP

Grip op kwaliteit, 
proces en 
eindresultaat 
Sinds eind 2015 houdt Brink Groep kantoor in Groningen. Een interessante en 
uitdagende locatie voor een bedrijf dat zich bezighoudt met management, advies 
en automatisering binnen bouw, huisvesting en vastgoed. 

‘We hadden al vestigingen in Eindhoven en 

Rotterdam, maar nog niet in het noorden 

van het land. Saillant detail, oprichter 

Deddo Brink is een Groninger’, vertellen 

John Vleugel en Jurgen van der Werf. 

Beiden zijn ze werkzaam bij de jongste 

locatie in Groningen. ‘Juist in deze regio 

is deskundigheid zijn veel uitdagingen 

en kansen op het gebied van bouw-, 

huisvesting- en vastgoed vraagstukken. 

Onder andere door   vraagstukken 

rondom aardbevingen en gemeentelijke 

fusietrajecten.’ 

Gepassioneerde medewerkers
Brink Groep bestaat uit twee bedrijven; 

het adviesbedrijf Brink Management/

Advies en het automatiseringsbedrijf Ibis. 

Deze combinatie van diensten is uniek 

in de markt en biedt kansen in deze tijd 

waarin informatisering en big data topic 

zijn. Er werken 225 medewerkers, het team 

uit Groningen telt er tot nu toe zes. De 

experts werken vanuit diverse specialismen 

en waar nodig worden zij ingevlogen 

in Groningen. Er zijn onder andere 

de clusters investeren & ontwikkelen, 

beleid & organisatie en contracteren & 

aanbesteden.  Onderwerpen waarover 

Vleugel en Van der Werf zich buigen zijn 

gebouw- en gebiedstransformaties die 

veelal samenhangen met toenemende 

mobiliteit en daarmee de druk op de 

infrastructuur. Ook het gebrek aan (bouw-)

capaciteit, mislukte aanbestedingen door 

exorbitante prijsstijgingen en het kiezen 

van de meest passende contractvormen 

daarbij zijn hete hangijzers. Tevens 

helpt Brink Groep fusiegemeenten in 

Groningen met vastgoedorganisatie 

en -portefeuillevraagstukken. ‘Wij 

kunnen daarbij onze ervaring op een 

absoluut onafhankelijke en objectieve 

wijze inzetten, zonder eigen belang en 

daarmee adviseren wat het beste voor de 

fusiegemeente is.’

‘Onze medewerkers zijn gepassioneerd 

voor het vakgebied, vanuit welke rol dan 

ook. Dat is wat Brink Groep kenmerkt’, 

zijn Vleugel en Van der Werf het eens. 

Dat geldt niet in de laatste plaats voor 

henzelf. ‘Voor mij is met name het aan 

de voorkant inrichten en organiseren 

van het proces ontzettend interessant. 

Een vastgoedvraagstuk kan voor mij niet 

ingewikkeld genoeg zijn’, lacht Vleugel. 

‘Mijn specialismen zijn projectmanagement 

en duurzaamheidsvraagstukken’, vult Van 

der Werf aan.

Aandacht voor informatisering 
en duurzaamheid
Duurzaamheid staat steeds hoger op 

de agenda binnen huisvestings- en 

vastgoedvraagstukken.  ‘Op strategisch 

niveau is er vaak een duidelijke ambitie 

geformuleerd, maar is het vertalen naar een 

verduurzamingsprogramma en projecten 

een lastige opgave. ‘, legt Van der Werf 

uit. ‘Brink Groep helpt gemeenten en 

woningcorporaties om die slag mogelijk te 

maken en wij hebben daarom modellen 

ontworpen en dashboardtools ontwikkeld 

die daarbij kunnen helpen om de juiste 

keuzes te maken.’
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Uitbreiden en verbreden
‘Wij willen op locatie Groningen graag 

uitbreiden, zodat we alle specialismen van 

het bedrijf ook in het noorden in eigen huis 

hebben. Dit jaar groeien we naar negen 

medewerkers en in de komende jaren 

willen we door groeien naar een team van 

zo’n twintig medewerkers. Die verbreding 

van specialismen betekent dus dat we 

nieuwe collega’s zoeken met ervaring 

op het gebied van vastgoedadvisering 

en projectmanagement maar ook  

planeconomen, ICT-specialisten en data 

analisten zijn zeer gewenst’, aldus Vleugel. 

Over Brink Groep
Sinds 1972 staat Brink Groep voor grip 

op kwaliteit, proces en eindresultaat in 

bouw, huisvesting en vastgoed. We werken 

voor elke organisatie in de keten, van 

ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker en 

bouw- en infrabedrijf tot overheid. Creatieve 

denkers en denkende doeners. Ook in 

Groningen dus!

Herkent u de onderwerpen in dit artikel, wij 

denken graag met u mee! 

Meer informatie
Voor meer informatie www.brink.nl of stuur 

ons een e-mail met uw vraag naar

j.vleugel@brink.nl of p.j.van.der.werf@brink.nl.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 050 553 77 

77, of 06 12 35 40 37 (John) of 06 25 19 84 

95 (Jurgen). Voor een nadere kennismaking 

bent u van harte welkom aan het 

Winschoterdiep 50, 9723 AB te Groningen.<


