
 

   

 

 

Novisource benoemt nieuwe directeur B-street 
Nieuwegein, 11-11-2016 

 

Novisource heeft Marijn Keukelaar (1972) benoemd tot directeur van haar dochter B-street. 

Als intermediair en broker staat B-street met haar dienstverlening midden in een uitdagende 

markt van bemiddeling van zzp-ers. In het licht van de wet DBA heeft B-street alle 

formaliteiten geregeld met de Belastingdienst en ontzorgt haar klanten in deze volledig. Het 

komende jaar staat sterk in het teken van omzetgroei binnen het intermediairsdomein en 

margeverbetering overall. 

Marijn (44) is zijn loopbaan begonnen bij internetbureau Virtual Affairs waar hij tijdens de 

eerste internetboom verantwoordelijk was voor het opzetten van het recruitmentproces in 

Nederland en later ook Spanje. Na een steile groei naar 100+ medewerkers heeft Marijn als 

accountmanager voor webmarketing services diverse grote klanten bediend. Eind 2001 

maakte hij de overstap naar Ordina om Match-IT BV op te zetten om de externe inhuur van 

Ordina te stroomlijnen. Hij heeft meer dan 10 jaar als directeur gewerkt binnen het domein 

van matching en detachering en was lid van diverse directieteams. De laatste jaren is hij in 

diverse commerciële rollen actief geweest voor klanten in het banking domein (business 

development, sales en account management). 

Jurjen Punt is ontheven van zijn directieverantwoordelijkheid voor B-street en zal zijn 

carrière buiten B-street/ Novisource voortzetten. 

Voor meer informatie over dit persbericht: 
Eric Drossaert, Chief Executive Officer  
+31 (030) 850 44 44 
ir@novisource.nl 
 
 
Over Novisource N.V. 
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & 
Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en 
Diesis Consultancy. 



Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource 
actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en 
operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur 
ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te 
ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op 
de sectoren Telecom, Technology en Utilities. 
 
B-street matcht ZZP’ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij 
aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke 
opdrachten. 
 
Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. 
Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects. 
Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen www.novisource.nl, 
www.diesis.nl of www.bstreet.nl. 


