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 FESTIVALLAND 
De onstuimige groei is onder meer te danken 
aan het feit dat Nederland een echt festival-
land is. Vorig jaar kende Nederland 934 fes-
tivals en evenementen, die goed waren voor 
26,7 miljoen bezoeken. Ten opzichte van een 
jaar eerder kwamen er bijna honderd festivals 
bij. En die hebben bijna allemaal verkeers-
regelaars nodig. Frank Hommes, Manager 
Operations bij Brink Verkeer, zegt dat de groei 
voor zijn bedrijf er nog lang niet uit is. “Als 
het gaat om het leveren van gekwalificeerde 
verkeersregelaars in Nederland, zijn we al 
marktleider. Toch is er nog voldoende ruimte 
om aan marktaandeel te winnen.”

 EXPANSIE 
Brink Verkeer heeft inmiddels de eerste 
stappen over de grens gezet. In onder meer 
Duitsland en België is het bedrijf groeiende. 
Dat er veel vraag is naar de diensten van Brink 
Verkeer in het buitenland is volgens oprichter 
Rudi van den Brink logisch: “Nederland loopt 

internationaal voorop in het organiseren van 
festivals en evenementen. Wij zijn daarin mee-
gegroeid. Brink Verkeer staat bekend als een 
professionele en vakkundige partij.”

 KILOMETERS VRETEN 
Omdat de vele verkeersregelaars van Brink 
Verkeer uitzwermen over het hele land, heb-
ben ze passend vervoer nodig. Een jaar of 
vijf geleden werden daar voor het eerst Kia 
Picanto’s voor ingezet. Eerst een handvol, 
maar inmiddels telt het wagenpark er zeker 
vijftig. Hommes: “We wilden compacte auto’s 
die tegelijk volwaardig zijn. Niet van die gras-
maaiers. De Kia Picanto was en is dan de beste 
keus.” Van den Brink vult aan: “Omdat we 
landelijk opereren is het bovendien prettig om 
voor een merk te kiezen dat overal sterke ser-
vicepartners heeft. Altijd prettig als er een keer 
service nodig is. Vaak zijn de auto’s daar niet te 
vinden, terwijl het wagenpark jaarlijks toch 1,2 
miljoen kilometer maakt. Dat is dertig keer de 
aarde rond.” ◆

Misschien is het je nooit 
opgevallen, maar vaak zijn 
het de verkeers regelaars 
van Brink Verkeer die 
ervoor zorgen dat je  veilig 
en snel een festival of 
ander evenement kunt 
bezoeken. 

G
oedbeschouwd is Brink Verkeer 
net in z’n puberjaren aanbeland. 
Pas 12,5 jaar geleden werd het 
Amersfoortse bedrijf opgericht door 

Rudi van den Brink (links op de foto). Maar 
zoals het gaat met ‘adolescenten’; ze groeien 
als kool. Brink Verkeer heeft inmiddels 150 
werknemers op de loonlijst, naast de honder-
den freelancers die bijspringen bij piekdrukte.

Elk jaar 30 keer 
de aarde rond
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