Persbericht

Groenhuijsen (ex-Rabobank) sluit zich aan bij AUMACON
Hans Groenhuijsen heeft zich als geassocieerde consultant aangesloten bij het
consultantsnetwerk van onafhankelijk kennisbureau voor de automotive sector
AUMACON.
Oprichter van AUMACON Clem Dickmann is blij met de komst van Groenhuijsen. “We
kennen Hans al jaren en zaten al langer op het vinkentouw voor deze uitbreiding. Met
zijn komst zijn we voortaan nog beter in staat om toonaangevende marktanalyses te
presenteren.” Ook voor Groenhuijsen is dit een welkome stap. “Ik ken AUMACON
natuurlijk al jaren. We delen de overtuiging dat het belang van kennis cruciaal is om
succesvol te kunnen werken in deze snel veranderende sector. Daarnaast is het voor
mijzelf belangrijk om deel uit te maken van een kennisnetwerk. Samen kunnen we meer.
En dat is prima voor ons en vooral goed voor onze klanten.”
Groenhuijsen studeerde nieuwste geschiedenis (Universiteit Utrecht) en bedrijfskunde
(TH Delft/IIB). Hij heeft zijn sporen verdiend als adviseur (o.m. Boer & Croon), als
interimmanager en in diverse staf-, management- en directiefuncties (Centraal Beheer,
CARe Schadeservice, Athlon Groep, Akzo Nobel/Nobilas, Pon/Dutchlease en Rabobank
Wholesale.
Over AUMACON
AUMACON is een onafhankelijk kennisbureau voor de automotive-sector en specialist in
marktanalyse en de begeleiding van bedrijfskundige en strategische vraagstukken.
AUMACON ontwikkelt hoogwaardige marktkennis en vermarkt die kennis in
drie productsoorten: consultancy, concepten en content.
Bekende onderzoeken van AUMACON zijn de Dealerholding Top-100, Garageformule Top40en Leasebedrijven Top-50. In 2017 zal tevens voor de eerste maal de AUMACON
Dealer Group Top-100 EUROPE verschijnen.
AUMACON werd in 2002 opgericht door voormalig CEO van Hyundai Nederland Clem
Dickmann en is gevestigd aan het Rapenburg 27 in Leiden.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie dan wel aanvullend beeldmateriaal rondom dit bericht kunt u
contact opnemen met de heer Clem Dickmann, directeur van AUMACON .
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