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COMATCH vergroot haar team in de Benelux en het VK




Tjeerd Wijffels werd gepromoveerd tot Directeur Benelux
Amelie Kerne en Thijs Lambalk treden toe tot het Benelux Business Development-team
Nieuwe vestiging van een COMATCH kantoor in het VK

COMATCH breidt zijn succesvolle activiteiten in Europa uit met als belangrijke aandachtsgebieden
België, Nederland en Luxemburg. Tjeerd Wijffels neemt als nieuwe directeur voor de Benelux de
verantwoordelijkheid voor meer activiteiten in dit veelbelovende deel van de Europese economie.
Tjeerd werkt sinds september 2016 voor COMATCH en is verantwoordelijk voor de opbouw van
activiteiten in de Benelux, met name in Nederland. Meer dan 100 projecten zijn door COMATCH
consultants bij verschillende organisaties ten uitvoer gebracht, zoals adviesbureaus, private equity
partijen en corporates. Met Amelie Kerne, die recent begon als Business Development Manager en
Thijs Lambalk als Junior Business Development Manager voor de Benelux, leidt Tjeerd nu een
uitgebreid team van 7 consulting experts, op zoek naar uitdagende projecten voor bijna 600
management consultants en branchedeskundigen in de regio. Thijs kwam al medio 2018 bij het
team en heeft tijdens zijn stage geweldige verkoopvaardigheden getoond. Amelie werkte de
afgelopen 3 jaar voor een Europese toonaangevende marktplaats voor uniek en handgemaakt
design en handwerkmaterialen en ontwikkelde zakelijke kansen in Frankrijk en Duitsland.
Tjeerd Wijffels: "Als de leidende online marktplaats voor onafhankelijke management consultants
en branche-experts zien we grote groeimogelijkheden in de zeer dynamische Benelux-markt. In 2019
willen we de relaties met onze huidige klanten intensiveren en extra aandacht besteden aan de
uitbreiding van ons netwerk in België en Luxemburg. Ik kijk er erg naar uit om met een uitgebreid
team van getalenteerde mensen samen te werken om de activiteiten op de Benelux-markt kracht bij
te zetten. "
Brexit-risico's bieden kansen in het VK
Naarmate Brexit de Britse industrieën blijft destabiliseren, zullen bedrijven vaker moeten reageren
op onvoorziene ontwikkelingen, en waar ze snel en met gerichte expertise op moeten reageren.
Hier komt COMATCH in beeld, door onafhankelijke experts en consultants snel te koppelen aan
bedrijfsprojecten, waarbij ze profiteren van de groeiende mogelijkheden voor mensen die
werkzaam zijn in de top van de gig-economie. Twee nieuwe medewerkers traden toe tot het Britse
team om de activiteiten te versterken vanuit een nieuw COMATCH-kantoor in Londen. Charlotte
Gregson begon als de nieuwe Managing Director voor het Verenigd Koningrijk en Ierland en brengt
een schat aan ervaring mee in haar rol, nadat zij eerder managementconsultant was. Sinds 2011
heeft ze netwerken opgebouwd en gespecialiseerd in het plaatsen van consultants als bestuurlijk
adviseurs, leiders en externe deskundigen bij nationale en internationale klanten in verschillende
sectoren. William Jones trad daarnaast aan bij COMATCH als Senior Manager Business
Development. Eerder werkte hij samen met FMCG-bedrijven en organisaties in de publieke sector
in het leveren van Organisatorische Transformatie, Productinnovatie en IT-implementaties.

Over COMATCH
COMATCH is de online marktplaats voor onafhankelijke managementconsultants en industrie experts
van topkwaliteit. Bedrijven van elk formaat gebruiken COMATCH, waaronder multinationale
ondernemingen, startups en adviesbureaus. Om de topkwaliteit te waarborgen, moeten al onze
consultants een tweetraps selectieproces door; waarna ca. 50% van alle aanmeldingen wordt geweigerd.
COMATCH GmbH, met haar hoofdkantoor in Berlijn, werd opgericht door de voormalige McKinseyconsultants Christoph Hardt en Jan Schächtele.
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