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Frisse start in 2016 voor Kontek

Geachte relatie,
Wij sloten 2015 met een glimlach af. Trots op de mooie projecten die wij realiseerden en trots op de
organisatie zoals die inmiddels staat. Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat Kontek per
1 januari aanstaande van start gaat met een nieuw managementteam: Peter Timmermans als
directeur, Kasper Nieuwstraten als verantwoordelijke voor onze adviesdiensten, waaronder het
kostenexpertisecentrum en Marcel van der Boom als manager voor de inventarisatieafdeling en het
tekenbureau.
Een fris management met veel kennis en ervaring waardoor we u als opdrachtgever nog beter kunnen
bedienen. Waarbij de focus ligt op datgene waar we goed in zijn; inzicht geven in uw vastgoed. Onze
unieke, integrale aanpak van vastgoedinventarisatie, informatiebeheer, vastgoedoptimalisatie en
(bouw)kostenadvies helpt onze klanten optimaal rendement met hun vastgoed te behalen.
Stevig fundament
Met ons nieuwe managementteam streven we naar maximale kwaliteit en groei van de organisatie. En
dankzij het stevige fundament van Brink Groep kan altijd de hulp ingeroepen worden van ruim
honderdvijftig collega’s van de drie zusterbedrijven binnen de groep: Ibis, innvire en
Brink Management / Advies.
Even voorstellen
Peter Timmermans (1969) is vanaf 1998 werkzaam bij Brink Groep en
heeft zijn voetsporen in de bouw en vastgoedmarkt al ruimschoots
verdiend. Hij heeft aan diverse onderdelen binnen Brink Groep leiding
gegeven wat hem in staat stelt optimaal te verbinden.
Kontek krijgt met Peter als directeur een zeer gedreven persoon met
veel ervaring aan het roer.
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Kasper Nieuwstraten (1977) vervulde afgelopen zeven jaar diverse
functies bij Strukton. De laatste jaren lag zijn focus op het realiseren
van nieuwe, innovatieve businessmodellen door integrale samenwerking
binnen de gehele (DBMO)keten. Binnen Kontek is hij verantwoordelijk
voor de uitbouw van onze adviesdiensten en verwachten wij dat vanuit
het kostenexpertisecentrum onze integrale kostenkennis nog
nadrukkelijker wordt ingezet.

Marcel van der Boom (1961) werkte afgelopen jaren voor Schiphol
Group en Ahold waar hij zich specialiseerde in het leiden van
onderhoudsprojecten en het opstellen en uitvoeren van MJOP’s. Als
leidinggevende voor de inventarisatieafdeling en het tekenbureau van
Kontek breidt hij zijn ervaring verder uit.

Via deze weg bedanken we de vertrekkende managers Marc Schlaghecke en Delano Tjokrodikromo voor
hun aanhoudende inzet en het opbouwen van Kontek in de afgelopen jaren.
Wij wensen u een goed en succesvol nieuwjaar toe en kijken uit naar verdere samenwerking in 2016.

Met vriendelijke groet,

Hans de Jonge

Paul Beyersbergen

Erik Deiman

Directievoorzitter Brink Groep
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