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Breda gedaan”, vult Hommes aan. “In die 
 periode vond die vreselijke aanslag plaats op 
de Kerstmarkt in Berlijn. We hebben toen 
direct extra maatregelen in Breda genomen 
om ervoor te zorgen dat geen enkel ongeau-
toriseerd voertuig het gebied kon bereiken.” 

Toonaangevend 
Goede instructies en gemotiveerde col-
lega’s spelen een sleutelrol. Hommes: “Wij 
zijn heel trots op onze mensen, die kennen 
we door en door. We weten precies wie we 
waarvoor moeten inzetten. Van den Brink: 
“Ons personeel is goed opgeleid, weet hoe 
ze kundig moet informeren en om te gaan 
met eventuele vragen.” Die gastvrijheid 
en professionaliteit zijn niet onopgemerkt 
gebleven, want ook het buitenland lonkt. 
“We groeien hard en werken ook in België, 
Duitsland en Denemarken. Nederland is 
duidelijk toonaangevend op dit vakgebied, 
maar omringende landen zijn bezig met een 
inhaalslag. Wij kunnen onze kennis en kun-
de daar ook prima tot uitvoer brengen.” ◾ 

Brink Verkeer opereert al heel wat 
jaren succesvol als partner in drie 
vakgebieden: infra, evenementen en 

kennis & opleiding. Steeds vaker wordt het 
bedrijf ingezet bij evenementen door het 
hele land. Denk aan dance-events met meer 
dan 50.000 bezoekers, de verjaardag van een 
lid van het Koningshuis, voetbalwedstrijden 
en noem het maar op. “Brink Verkeer staat 
voor ontzorgen”, aldus managing partner 
Frank Hommes. “We starten altijd met een 
risicoanalyse vanuit een locatiebezoek en 
stellen vervolgens een passend mobiliteits-
plan op, waarna we het vergunningstraject 
ingaan. Vervolgens hebben we overleg met 
de verscheidene diensten. Voor, tijdens en 
na een evenement zorgen we dat alles per-
fect verloopt en waar nodig wordt inge-
sprongen op actuele situaties.” 

Maandenlange voorbereiding
Bezoekers van een festival beseffen veelal 
niet dat de werkzaamheden al een half 
jaar van tevoren in gang gezet worden. 
Directeur-eigenaar Rudi van den Brink: 
“De bezoeker ziet op de dag zelf een man of 
vrouw met een geelblauw uniform maar dat 
is slechts het topje van de ijsberg. De plan-
ning is van levensgroot belang en we denken 
op strategisch en tactisch niveau mee met 

de opdrachtgever om een goed onderbouwd 
plan op te leveren. Het is dan ook prachtig 
om te zien dat alle puzzelstukjes tijdens een 
evenement, na maandenlange voorberei-
dingen, in elkaar vallen. Op die dag draait 
het om de kern van ons vak: het begeleiden 
van de verkeers- en bezoekersstromen, het 
ondersteunen van de bezoekers tijdens het 
parkeren en bovenal gastheer zijn voor de 
bezoekers tijdens hun aankomst, aanwezig-
heid en vertrek.”

Inspringen bij calamiteiten 
Calamiteiten en ongelukken komen niet vaak 
voor, maar onvoorspelbare weeromstandig-
heden, een last-minute kaartverkoop of een 
ongeluk op een snelweg vlak bij een festival-
terrein kunnen altijd voorkomen. Van den 
Brink: “We moeten op alles voorbereid zijn. 
Denk aan scenario’s met ontplofte vrachtwa-
gens met chemicaliën. Mocht er iets misgaan, 
dan kunnen we direct inspringen.” 
“Eind vorig jaar hebben we het Glazen 
Huis gecombineerd met de Wintermarkt 

'Het is prachtig om te zien dat alle puzzelstukjes 
tijdens een evenement, na maandenlange voor-
bereidingen, in elkaar vallen'

De volledige service 
van Brink Verkeer

Brink Verkeer is al meer dan tien jaar een grote speler op het gebied van evenementen-
mobiliteit in Nederland. Het is een one-stop-shop voor oplossingen buiten de hekken, van 
vergunningsaanvraag met mobiliteitsplan tot het verzorgen van het personeel. “De bezoeker 
ziet een man met een geelblauw uniform, maar dat is slechts het topje van de ijsberg.” 
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