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V O O R W O O R D

N T R O D U C T I E  D O O R  P A R T N E R

UITDAGENDE
TIJDEN

Het lijkt erop dat we na twee pandemiejaren eindelijk van 
corona af zijn. Helaas is er geen reden voor uitbundige 
vreugde. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 
verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne. Een oorlog op 
ons continent, met enorm menselijk leed tot gevolg. En een 
nieuwe dreun voor de economie, met uitzonderlijk hoge 
inflatie als resultaat. Energie- en grondstofprijzen rijzen de 
spreekwoordelijke pan uit. Natuurlijk voelen ook bedrijven 
die kostenstijgingen.

Ondanks alle onzekerheden in de wereld, blijft de 
verkoopbereidheid van ondernemers onverminderd groot. 
Onze krapte is niet een tekort aan deals, maar een tekort 
aan goede mensen om die deals te begeleiden en sluiten. 
En tóch groeien we door.  In Nederland, maar zeker ook 
erbuiten. Als sterke believers in Europa zien we kansen voor 
Marktlink én de ondernemers om internationale deals te 
begeleiden en te sluiten.

Niet voor niets openden we in korte tijd opnieuw twee 
vestigingen buiten Nederland, met uitstekende managers 
aan het roer. In Kopenhagen vonden we Jesper Fogh 
Duelund en in Manchester bleek Jonny Parkinson de juiste 
persoon op de juiste plek. Onze nieuwste loot stellen we 
op pagina 22 voor. En daar blijft het niet bij: we willen 
verder uitbreiden in Engeland en Duitsland, nog voordat de 
kerstboom weer wordt opgetuigd. 

De komende tijd hebben we nogal wat vacatures in te 
vullen, zeventig om precies te zijn, in de volle breedte van 
onze organisatie. We zoeken niet zomaar collega’s, maar 
échte Marktlinkers. Mensen die zich kunnen inleven in de 
ondernemer en alle verantwoordelijkheden en vrijheden 
van het ondernemerschap begrijpen.

Een voorbeeld daarvan zijn de fondsmanagers van MIP. 
Na het succes van Marktlink Investment Partners met Fonds 
I, is ook Fonds II uit de startblokken gevlogen, en verwachten 
zij dat we per begin mei Fonds II kunnen gaan sluiten. Ook 
hebben we, samen met de zeer ervaren specialisten Bouke 
Marsman en Jaap Vriesendorp, een venture-capital-fund 
of fund - genaamd Welt - opgezet. Naast het aantrekkelijke 
te verwachten rendement van het venture-capital-fund, 
sluit de missie van Welt ook perfect aan bij Marktlink. Wij 
stimuleren ondernemerschap in Europa: ondernemen met 
ondernemers. Dat is waar we elke dag voor 100% voor gaan 
bij de Marktlink Group, in binnen- én buitenland.

Een ander voorbeeld van Marktlink ondernemerschap 
is Petra Borkent, die aan de basis stond van twee in dit 
magazine beschreven deals (zie pagina 6 en 48). Zij laat 
als manager zien dat women in finance hun mannetje 
staan. Petra weet als geen ander connectie te maken met 
de klant, en stimuleert ons om meer diversiteit in onze 
organisatie te brengen zodat we van elkaar blijven leren en 
breed georiënteerd blijven. De onzekerheid in de wereld 
en in de economie zal nog wel een tijd aanhouden dat zal 
ook zijn weerslag gaan krijgen op de bedrijfsresultaten 
van de ondernemingen die wij begeleiden bij aan- of 
verkoopprocessen. Ondanks deze uitdagende tijden kijken 
wij vol vertrouwen naar de toekomst; ondernemen met 
ondernemers daar gaan we voor!  

Tom Beltman  
Managing Partner

Wil jij ook het 
verschil maken voor 
ondernemers?

Dan zijn we op 
zoek naar jou!
 

KIJK OP:
CAREERS.MARKTLINK.COM

Wat Marktlink onderscheidt, is het 

stukje ondernemerschap. Als young 

professinonal word je continue 

uitgedaagd om het beste uit jezelf 

te halen. Vanaf het eerste moment 

krijg je veel vertrouwen, vrijheid 

en verantwoordelijkheid.“

JANNIEK
SANDERS

Bij Marktlink werken veel young 

professionals en veel ervaren 

dealmakers. Die combinatie maakt 

dat je terechtkomt in een bedrijf waar 

altijd wel iemand beschikbaar is om 

te sparren. Elke week is anders en 

nieuw. Je leert in een hoog tempo en 

er komt een heleboel op je af.”

ANDREA 
VAN GRIEKEN

Het bedrijf investeert sterk in je 

ontwikkeling zowel op persoonlijk als 

op professioneel vlak. Kenmerkend is 

ook de warme cultuur. De band tussen 

collega’s is heel sterk en iedereen werkt 

samen als een team. Elke deal is uniek 

maar voor elke ondernemer is 

een overname vaak 

levensveranderend.“

DAVID
DOAN

BECOME
AN M&A 
DEAL-
MAKER?
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Petersen Metaalbescherming is een straal-, spuit- 
en schoopeerbedrijf in Harderwijk. Een team 
van zo’n dertig professionals verduurzaamt en 
conserveert dagelijks producten van klanten in 
tien gigantische productiehallen van samen 10.000 
m2. Hier worden onder andere constructies, 
machinedelen en transportmiddelen handmatig 
gestraald, geschoopeerd of gespoten. Petersen 
Metaalbescherming is voornamelijk actief in de 
(petro)chemische, offshore- en baggerindustrie, de 
maritieme sector en voor defensie. 

Henk richtte Petersen Metaalbescherming op in 
1987. Maar het verhaal gaat verder terug, vertelt 
Leonie, huidig directeur. “Mijn opa had vroeger, 
samen met zijn broers, een schoonmaakbedrijf. 
Daarnaast verleenden ze diensten in brand- en 
roetbestrijding en was mijn vader onder andere 

verantwoordelijk voor het gevelstralen. Toen er 
hier in Harderwijk een straalbedrijf te koop kwam, 
hebben ze dat samen gekocht. Bij mijn opa zag 
mijn vader de charme van het ondernemen. In de 
afgelopen 35 jaar heeft mijn vader het bedrijf, zowel 
qua dienstverlening, werknemers en klanten als qua 
oppervlakte enorm laten groeien”, vertelt Leonie 
trots. “Heel mooi om te zien.” 

DE VOLGENDE FASE IN

“Mijn vader is een rasechte ondernemer”, gaat Leonie 
verder. “Hij weet ook echt alles op het gebied van 
oppervlaktebehandeling. Toen hij richting de zestig 
ging, begon toch het overnamevraagstuk te spelen. 
Bij een bedrijf van deze omvang krijg je, buiten je 
core business, nu eenmaal ook te maken met zaken 
als wet- en regelgeving, arbo en personeelszaken. 

P E T E R S E N  M E T A A L B E S C H E R M I N G 

Als Henk Petersen, van Petersen Metaalbescherming, een stap terug wil doen, is het zijn dochter 

Leonie Petersen (35) die naar voren stapt. Zij wil met het familiebedrijf de volgende fase in. Maar 

niet alleen. Een overname past binnen de groeistrategie en dus volgt een zoektocht naar een 

geschikte koper én partner. Niet eenvoudig, want vader en dochter hebben ieder een ander 

uitgangspunt. Toch hebben ze samen één doel: een succesvolle toekomst voor het bedrijf. En met 

een geslaagde overname lijkt die verzekerd.

Sterk staaltje (groei)
strategie voor Petersen 

Metaalbescherming 
partner gevonden in Van Ginkel Groep 
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kon achterlaten. Leonie daarentegen wilde juist 
aandelen vergaren en zocht een betrouwbare 
partner. “We kwamen er zelf niet helemaal uit. 
Binnen mijn netwerk ben ik gaan rondvragen: met 
welke overnamespecialist heb je goede ervaringen? 
Zo zijn we bij Marktlink uitgekomen”, legt Leonie 
uit. “Mijn vader en ik maakten een afspraak voor 
een kennismakingsgesprek. Daar hadden we allebei 
een goed gevoel bij. Marktlink kon ons begeleiden, 
adviseren én de belangen van ons allebei 
behartigen. We besloten er, samen met Marktlink, 
voor te gaan.”

OP ZOEK NAAR DE JUISTE KOPER

Tijdens het proces bleek er veel interesse voor 
Petersen Metaalbescherming. Samen met Marktlink 
stelden Leonie en Henk een lijst op met potentieel 
geschikte kopers. Ze voerden veel gesprekken 
met geïnteresseerde partijen en konden zo een 
weloverwogen keuze maken. Leonie en Henk kozen 
uiteindelijk voor Van Ginkel Groep: een straal- en 
conserveringsbedrijf actief in de infra, bouw- en 
offshore-industrie met 120 medewerkers. Het 
voelde gelijk goed, vertelt Leonie. “De klik was 
er direct, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. 
Van Ginkel Groep is actief in dezelfde markt en 
weet dus wat er speelt. Omdat we profiteren 
van synergievoordelen staan we samen echt 
sterker. Daarnaast is Van Ginkel Groep, net als 

Dat vond hij steeds lastiger; hij wilde hier niet langer 
de dagelijkse verantwoordelijkheid voor dragen. 
Ondertussen was het bedrijf nog steeds flink 
groeiende en ik, sinds 2017 ook toegetreden tot 
het bedrijf, zag ook dat we binnen de huidige markt 
aan schaalvergroting moesten gaan doen. Stappen 
maken, een volgende fase in. Maar ik zag het mezelf 
allemaal niet alleen doen. Dat was het moment dat 
we besloten: we gaan een partner zoeken.”
 

MET MARKTLINK IN ZEE

Maar hoe doe je dat, waar begin je met zoeken? 
Best lastig in dit geval, want vader en dochter 
hadden ieder een ander uitgangspunt. Henk wilde 
voor 100% verkopen en gaan afbouwen, waarbij hij 
zijn bedrijf en de mensen met een gerust gevoel 

D E A L S T O R Y

BEDRIJFSNAAM   Straalbedrijf Petersen B.V.

KOPER     Leonie Petersen en Van Ginkel Groep

TRANSACTIE     Gedeeltelijke Verkoop - Strategisch

WEBSITE   www.petersenbv.nl

DEALTEAM   Petra Borkent, Merel Smink  
   en Christine Huisman

 Leonie Petersen, Merel Smink (consultant) en Petra Borkent (manager)
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Petersen Metaalbescherming, een echt familiebedrijf. 
Onze bedrijfsculturen sluiten verrassend goed op  
elkaar aan.” 

De familie Van Ginkel is als aandeelhouder met 75% van de 
aandelen toegetreden tot Petersen Metaalbescherming. 
Leonie bezit de overige 25%. Terwijl de twee bedrijven 
samen werken aan een toekomst voor Petersen 
Metaalbescherming, kan Henk met een gerust hart een 
stap terugdoen. De overname past in de groeistrategie 
van beide bedrijven, legt Leonie uit. “Met Van Ginkel 
Groep kunnen we onze dienstverlening uitbreiden in 
onder andere de infrasector, in de offshore-industrie 
en voor overheden. Het doel is dat we samen sterker 
worden; samen kunnen we meer betekenen voor elkaar 
én voor onze klanten.”

INTENSIEF MAAR SUCCESVOL VERKOOPTRAJECT

“Ik kijk met een goed gevoel terug op het hele 
verkooptraject”, vertelt Leonie. “Al vond ik het wel 
intensief. Je moet veel stappen doorlopen en over veel 
zaken nadenken. Dat doe je allemaal naast het leiden 
van je bedrijf, want dat gaat ondertussen gewoon door. 
Daarnaast hadden mijn vader en ik ieder een ander 
uitgangspunt; ik werd natuurlijk voor een deel koper. 
Dat maakte het soms best ingewikkeld. Dan is het heel 
fijn om een partner als Marktlink naast je te hebben, 
die ons bij elke stap begeleidde en onze beide belangen 

Van Ginkel Groep is, net als  

Petersen Metaalbescherming,  

een echt familiebedrijf. Onze 

bedrijfsculturen sluiten verrassend 

goed op elkaar aan”.

- Leonie Petersen



Een unieke overname met twee 

familiebedrijven waarbij krachten 

worden gebundeld en de volgende 

generaties samen aan het roer staan.

- Petra Borkent



P E T E R S E N  M E T A A L B E S C H E R M I N G 

VROUWEN IN EEN ‘MANNENWERELD’

Binnen deze sector kom je niet zo veel jonge, 
enthousiaste en ambitieuze vrouwen als 
Leonie tegen. Directeur worden bij Petersen 
Metaalbescherming was aanvankelijk nooit de 
intentie, vertelt ze. “Ik was actief in de financiële 
dienstverlening en werkte met veel plezier voor 
de Rabobank. Op financieel vlak dacht ik steeds 
vaker met mijn vader mee en in 2017 besloot ik in 
het bedrijf te stappen, als medebestuurder. Met 
een open blik en zonder verwachtingen. Maar 
ik verloor mijn hart aan het bedrijf, de mensen, 
de branche.” Dat ze als vrouw nu werkzaam is in 
een door mannen gedomineerde wereld, ervaart 
Leonie gelukkig niet als belemmering. Ze moet 
lachen. “Toevallig heeft Van Ginkel Groep óók 
een vrouw in het bestuur. De derde generatie aan 
het roer van het familiebedrijf bestaat namelijk 
uit twee broers en hun nicht”, legt Leonie uit. 
“En ons dealteam van Marktlink bestond ook 
helemaal uit ambitieuze vrouwen. Hoe leuk  
is dat!”

behartigde. Ze weten wat er speelt omdat ze 
uitgebreid vooronderzoek naar ons bedrijf hadden 
gedaan. Op die manier gaan ze écht op zoek naar de 
beste oplossing. Marktlink beschikt over een groot 
netwerk en over de juiste kennis en ervaring, ook 
op juridisch gebied. Dat geeft houvast. Ze monitoren 
alles en houden overzicht tijdens het hele proces. 
Ook bij vragen, of om even te sparren, staan ze 
voor je klaar. In zo’n hectische periode geeft dat  
veel rust.” 
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 Hylke Hertoghs
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M A R K T L I N K  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S 

MARKTLINK INVESTMENT PARTNERS STAPT  
IN DE MARKT VAN VENTURE CAPITAL 

WELT VENTURES: 
INVESTEREN IN  
DE TOEKOMSTIGE 
UNICORNS VAN  
EUROPA

Na het succes van Martklink Investment Partners (MIP) is Marktlink begonnen 

met een fonds voor Venture Capital. Welt maakt het mogelijk voor individuele 

beleggers om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van top Venture 

Capital en Growth Equity fondsen. In andere woorden: het is MIP voor Venture 

Capital. Het fonds wordt geleid door ervaren professionals met ruime ervaring 

in technologie investeringen en met een breed internationaal netwerk.
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W E L T  V E N T U R E S 

Hylke Hertoghs, managing partner van Marktlink 
Investment Partners (MIP), is trots op de nieuwe stap 
die het nog jonge MIP met Welt Ventures zet. “Dit fonds 
is mede tot stand gekomen vanwege de grote vraag 
bij investeerders. Na het closen van twee succesvolle 
private-equityfondsen, is Welt een logische volgende 
stap. Een die natuurlijk voor investeerders interessant is, 
maar ook een hogere ambitie heeft. Namelijk bijdragen 
aan het vergroten van de hoeveelheid groeikapitaal voor 
kansrijke, innovatieve startups in Europa. Zeker op het 
vlak van tech komen verreweg de meeste succesverhalen 
uit de Verenigde Staten. Denk bijvoorbeeld aan de apps 
op je telefoon, bijna allemaal Amerikaanse bedrijven. 
Het is essentieel dat Europa op dat vlak competitiever, 
onafhankelijker en krachtiger wordt. Daar kunnen we zelf 
aan bijdragen door op ons eigen continent te investeren 
in startups. Europa maakt inmiddels een stevige 
inhaalslag; 2021 was een recordjaar met 100 miljard aan 
venture-gerelateerde investeringen. Daarmee lopen we 
nog steeds ver achter op de VS, terwijl de laatste 10 jaar 
het rendement in Europa hoger is dan in de VS. Dit is 
dus een mooi momentum voor investeerders om in te 
stappen en Europese startups die extra push te geven, 
om daar natuurlijk ook zelf de vruchten van te plukken in 
de vorm van goed rendement.”

VENTURE CAPITAL VS. PRIVATE EQUITY 

Het grootste verschil tussen de twee eerdere private-
equityfondsen van MIP en het nieuwe Welt-fonds, 

is het risico- en dus ook rendementsprofiel. Hylke: 
“Investeren in een startup is vrijwel altijd risicovoller 
dan deelnemen in stabiele bedrijven met een jarenlang 
trackrecord. Dat is geen hogere wiskunde. Door te 
investeren in een Venture Capial fund of funds, dat 
investeert in een groot aantal startups, is het risico 
bovendien niet noodzakelijkerwijs hoger dan bij een 
private equity fonds. Plus: een bijdrage leveren aan 
de doorontwikkeling van kansrijke startups, heeft voor 
veel beleggers extra aantrekkingskracht en een zekere 
funfactor. Veel van onze investeerders zijn zelf succesvol 
ondernemer of hebben hun bedrijf verkocht. Meedoen 
in een fonds dat veelbelovende jonge bedrijven helpt 
door te breken, vinden zij uitdagend en interessant. En 
ik begrijp dat volledig. Hoe geweldig is het om te kunnen 
vertellen dat jouw investering heeft bijgedragen aan de 
doorbraak van een bedrijf dat misschien wel wereldwijd 
succesvol wordt en bij miljoenen mensen bekend is? En 
dan hebben we over het bijbehorende rendement nog 
niet gesproken.” 

DEMOCRATISERING VAN PRIVATE INVESTERINGEN 

De stap die MIP heeft gezet, is een vernieuwende in de 
investeringswereld. Hylke: “Venture capital en growth 
is net als private equity een domein waar je normaal 
gesproken als individuele of particuliere belegger niet of 
nauwelijks tussenkomt. De instapdrempel ligt regelmatig 
op 20 miljoen euro of meer. En zelfs dan is het nog 
moeilijk om überhaupt mee te doen, want bestaande 
investeerders krijgen altijd voorrang op nieuwe 
deelnemers. Met een fonds als Welt democratiseren 
we private investeringen, door toegang tot deze 
topfondsen te verschaffen met een toegangsdrempel  
van 250.000 euro.”  

VOORMALIG MCKINSEY 

MIP is Welt Ventures gestart samen met Bouke Marsman 
en Jaap Vriesendorp als Managing Partners. Zij hebben 
samen bij McKinsey de praktijk voor Venture Capital en 
unicorns opgezet. 

Bij succes is het rendement  

van venture-capital-investeringen 

vele malen hoger”.

- Hylke Hertoghs





M A R K T L I N K  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S 

LET OP! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

beslaan samen slechts 2 procent van het totale 
bedrijfsleven. Een groeiend aantal beleggers ontdekt dat 
er juist buiten de beurs mooie kansen liggen, met mooie 
en stabielere rendementen. Dat MIP dus vanaf het 
begin zo’n succes is, is eigenlijk niet heel verwonderlijk. 
Bovendien zijn het bedrijven in beweging, ze groeien dus 
vaak ook sneller dan beursgenoteerde bedrijven. En dat 
heeft vanzelfsprekend te maken met de actieve rol die 
fondsen hebben wanneer ze participeren in een bedrijf. 
Door het bundelen van krachten en kennis, groeien 
ze hard en hebben daardoor relatief minder last van  
bijvoorbeeld inflatie.” 

De verwachtingen voor Welt? Daar is Hylke duidelijk 
over. “We hebben pas onlangs wereldkundig gemaakt 
dat we dit gaan doen en ontvangen alleen maar positieve 
reacties. We verwachten dan ook om na de zomer al 
op onze target size van 75 miljoen euro te zitten. Het 
fonds zullen we vervolgens binnen 12-18 maanden 
committeren aan zo’n 15 topfondsen.  Zo bouwen we 
mee aan de toekomstige Europese unicorns.” 

In deze praktijk gaven ze strategisch advies en brachten 
ze startups, experts en investeerders bij elkaar om groei 
te versnellen. Ze kennen de wereld van venture capital 
daarom van binnenuit. 

Dat netwerk is cruciaal om toegang te krijgen tot de 
beste fondsen. En dat is weer belangrijk, omdat de beste 
5-10% van de fondsen verantwoordelijk zijn voor circa 
80% van de startups met een waarde van meer dan 1 
miljard dollar, de zogeheten unicorns.”  

GROTE INTERESSE VERWACHT

Hylke en zijn team hebben veel vertrouwen in het nieuwe 
fonds. “In deze markt loont het om te investeren. Als geld 
op een spaarrekening staat, kost het nu zelfs geld. Door de 
negatieve rente en de inflatie, verdampt de waarde snel. 
Op basis van 4 procent inflatie verliest slapend geld in 
vier jaar zelfs zo’n 25 procent van zijn waarde. Niks doen 
is dan geen optie. Tegelijkertijd zorgen de geopolitieke 
spanningen voor onzekerheid op de beurs, waardoor 
deze door veel beleggers als minder aantrekkelijk wordt 
gezien. En bovendien, beursgenoteerde bedrijven 

STRATEGIE

Datagedreven investeringsstrategie, met focus op top technologiefondsen in Europa.

TOEGANG

Selectie van top quartile (beste 25%) early stage, late stage en growth equity fondsen.

RENDEMENT

10-20% netto rendement op geïnvesteerd vermogen op basis van historische resultaten.

DIVERSIFICATIE

Diversificatie over 5-15 fondsen met spreiding over investeringsfase, sectoren en landen.

NETWERK

Sterk en actief netwerk van ondernemers en investeerders met jaarlijkse evenementen.
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W E L T  V E N T U R E S 

Welt is een initiatief van Marktlink Investment Partners en 

wordt geleid door ervaren fondsmanagers. Wilt u informatie 

over de mogelijkheden om te investeren – neem dan contact 

met ons op:

BOUKE@WELT.VENTURES | JAAP@WELT.VENTURES

WELT.VENTURES

MARKTLINKINVESTMENTPARTNERS.COM

Jaap
Vriesendorp

Bouke
Marsman
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VENTURE CAPITAL VERSLAAT ALLE BELEGGINGSCATEGORIEËN

VOORBEELDEN VAN 

INVESTERINGEN VAN DE 

MANAGERS WAARIN WELT 

GAAT INVESTEREN.

Gemiddeld jaarlijks bruto rendement, percentage 2006 - 2020

OBLIGATIES AANDELEN HEDGEFONDSEN VASTGOED PRIVATE EQUITY VENTURE CAPITAL
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D E A L S T O R Y

Marc 
de Vocht

Mark
Smits  
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M O U N T A I N  R E S I D E N C E S 

“In de eerste jaren werkten we voor PURE Resorts 
uitsluitend samen met franchisers”, vertelt Mark 
Smits. “We maakten een brandboek met alle 
protocollen, kwaliteitseisen en merkrechten. Bij elk 
nieuw resort selecteerden we vervolgens de meest 
geschikte ondernemer. Bij de kleinere resorts, tot 
circa 80 bedden, functioneerde dit goed; maar 
daarboven wordt álles in omvang groter en dient de 
organisatie daarop te worden aangepast.”

ELK DETAIL TELT

“We wilden een sterk en consistent merk neerzetten 
en verder uitbouwen”, vervolgt Mark. “De afgelopen 
jaren hebben we veel in de organisatie en operatie 
geïnvesteerd en de verhuur van een aantal resorts 
in samenwerking of eigen beheer uitgevoerd.” 
Dat kostte veel tijd en energie en legde extra druk 
op de activiteiten, merkten beide heren. Marc 

de Vocht: “De hotellerie is een 24/7-business. 
De gast is koning en ieder detail telt. Je wilt en 
moet op alle vlakken tegelijk kwaliteit leveren, 
de continuïteit waarborgen en zorgen dat alles 
goed functioneert. We zijn perfectionisten. Ook 
de belangen van (mede-)investeerders moeten  
worden gewaarborgd.” 

Gezien de sterke groei in bouw en ontwikkeling, 
groeit ook de operatie en daarmee de ‘druk’ en 
verantwoordelijkheid. “Als ondernemer in een 
gezond en sterk groeiend bedrijf moet je afwegingen 
en keuzes maken om de kwaliteit op alle vlakken te 
kunnen blijven continueren”, stelt Marc.

Marc en Mark vragen zich af of opsplitsen of 
verdergaande uitbreiding van het bedrijf met 
een aparte operatietak een idee is. Maar het 
hart van beiden ligt meer bij de ontwikkeling.  

Blauwe luchten, witte bergen en Milka-achtige alpenweiden: het Oostenrijkse landschap 

is fenomenaal. Waar talloze landgenoten hun honger naar het land stillen met een  

weekje wintersport in Tirol, pakken Marc de Vocht en Mark Smits het resoluter aan. 

Het ondernemersduo start Mountain Residences in 2011, en concentreert zich op de  

ontwikkeling en bouw van hoogwaardige chalets en appartementen op toplocaties in de 

Oostenrijkse Alpen. Voor de verhuur en operatie van de locaties richten zij al snel hun eigen 

hotellabel op: ‘PURE Resorts’.

Vanaf nu tijd voor 
volledige focus op de
projectontwikkeling

Mountain Residences gaat voor toekomstbestendige  
samenwerking met Oasis Premium ResortsMarc 

de Vocht

15



D E A L S T O R Y

PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE KLIK

In 2019 werd Mountain Residences al eens 
benaderd door een partij met interesse in zowel 
het ontwikkelbedrijf als het PURE Resorts-label. 
Mark: “Daardoor werden we gedwongen erover 
na te denken. Willen we verkopen en waarom? 
En wat willen we eigenlijk in de toekomst?” 
Onder begeleiding van Marktlink-partner Remon 
Lustenhouwer ging het ondernemersduo met de 
partij in gesprek. Marc: “Mark kende Remon nog 
van zijn studie. Maar ook ik voelde meteen een 
persoonlijke én professionele klik. Marktlink bracht 
ons bedrijf in kaart, dacht een goede deal uit, maar 
dacht ook mee of het bedrijf bij ons persoonlijk 
paste. Remon begeleidde ons in het gehele 
traject. Uiteindelijk bleek de geïnteresseerde partij 
geen match te zijn. Toch bleef het idee van een 
gedeeltelijke verkoop in ons hoofd hangen.” 

Ontwikkelen van hoogwaardige hotelconcepten; dát 
is waar ze met name goed in zijn, maar bovenal wat 
ze het allerleukste vinden. Marc: “We kwamen tot 
de conclusie dat we op termijn een professionele 
partner wilden vinden die het PURE-label voor ons 
kon exploiteren en verder kon uitbouwen.”

BEDRIJFSNAAM   Mountain Residences B.V.  
   - label ‘pure resorts’

KOPER     Oasis Premium Resorts

TRANSACTIE     Verkoop - Strategisch

WEBSITE   www.mountain-residences.com

DEALTEAM   Remon Lustenhouwer, Hesse van der Werk
   en Paul Schoenmakers

 Mountain Residences in Nuenen
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GEEN DOORSNEE TRAJECT

Omdat Mountain Residences in 2021 een aantal 
grote nieuwe resorts opleverde én er een aantal 
grote projecten op de planning stond, vroeg PURE 
Resorts van de ondernemers steeds meer energie 
en aandacht. Dit voelde voor Marc en Mark als hét 
moment om afspraken te maken voor de toekomst. 
Marktlink maakte daarom een lijst met partijen die 
interessant zouden kunnen zijn als professionele 
partner in de operatie voor Mountain Residences. 
Mark: “Samen maakten we een selectie. Daarbij 
zat ook Oasis Premium Resorts. Zij verzorgden al 
de exploitatie en verhuur van PURE Resort Ehrwald 
en hadden daarom absoluut een streepje voor. Het 
traject met Marktlink bood ons de mogelijkheid 
dat verder te ontdekken. Marktlink dacht objectief 
met ons mee: wie is die partij? Kunnen ze de 
groei aan? Die rol was onmisbaar om belangrijke 
afspraken goed op papier te krijgen en onze grenzen  
te bewaken.”

“Marktlink is sterk in de communicatie en blinkt uit 
in begeleiding. Je merkt aan alles dat ze veel ervaring 
hebben”, vertelt Marc. “En belangrijk: nooit is iets te 
veel. Ze namen ons veel uit handen.” Mark vult aan: 
“Ze zijn bovendien ondernemend en denken creatief 
in structuren. Een label verkopen is niet doorsnee, 
maar Marktlink wist de waarde van het merk feilloos 
vast te stellen.” Oasis bleek de juiste partij. Marc: 
“In het verleden richtten zij zich ook op ontwikkeling 
en operatie. Omdat Oasis zich nu wil specialiseren 
in de operatie, en wij in ontwikkeling, vonden we 
elkaar. Sinds 1 december zijn ze officieel eigenaar 
van het label en de organisatie PURE Resorts.”

Een label verkopen is niet doorsnee, 

maar Marktlink wist de waarde van 

het merk feilloos vast te stellen”.

- Mark Smits

 WEDERZIJDS VERTROUWEN

Dat de deal in de reisbranche zich tijdens 
de coronacrisis voltrekt, is op zijn minst 
bijzonder te noemen. Toch had de pandemie 
volgens de heren slechts kleine invloed. 
Marc: “Dat de reiswereld stillag, lag niet aan 
het feit dat mensen niet op vakantie wílden 
gaan, maar puur aan de reisbeperkingen.” 
Mark geeft aan: “Daarom hadden zowel wij 
als Oasis vanaf het begin het vertrouwen om 
het met elkaar aan te durven. In de structuur 
van de deal is wel rekening gehouden met 
de financiële afwikkeling. Gelukkig kwam 
de transactie toch voor het einde van de 
pandemie rond. Zo zijn we klaar voor de 
toekomst, nu reizen weer mag.”

RUST EN RUIMTE   

VOOR NIEUWE STAPPEN

De heren kijken vol vertrouwen en energie 
naar de toekomst. “Ik blijf me richten op de 
financiën en contractuele zaken, Marc op de 
locaties en contacten met investeerders en 
de concepten. Op deze wijze kunnen we ons 
exclusief concentreren op het ontwikkelen 
van nieuwe projecten”, zegt Mark. 
“Daarnaast treden we als adviescommissie 
toe tot Oasis. Op deze wijze behouden we 
betrokkenheid. Wetende dat alle processen 
in handen zijn van professionals geeft rust”, 
vindt Marc.

Toekomstplannen voor Mountain Residences 
zijn er genoeg. Mark: “In Lech gaan we een 
tweetal kleinschalige luxe boutique hotels 
realiseren. In Serfaus wordt de bouw van 
een nieuw PURE Resort voorbereid. Ook 
kijken we nu naar Duitsland en Nederland. 
Daar hadden we absoluut geen tijd voor 
gehad als we deze stap niet hadden gezet.” 
Marc besluit: “We kunnen nu heel selectief 
de beste projecten oppakken en ons merk 
verder verbreden. De focus is terug.” 

M O U N T A I N  R E S I D E N C E S 
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D E A L S T O R Y

Jolanda van  
den Wijngaart

Han van  
den Wijngaart
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T O M A T E N H A K E N W I K K E L B E D R I J F  V A N  D E N  W I J N G A A R T 

Na lange tijd in loondienst te hebben gewerkt, 
beginnen de in Breda geboren Han (61) en Jolanda 
(58) in 1994 met hun ondernemingsavontuur. Nieuw 
in het handelsregister: Tomatenhakenwikkelbedrijf 
Van den Wijngaart. Tomatenhakenwikkelbedrijf, 
dat klinkt ingewikkeld, maar het valt mee. In feite 
houden de zogeheten tomatenhaken in combinatie 
met touw de tomatenplanten overeind, op de 
ideale werkhoogte. Teel je tomaten, dan zijn zulke  
haken essentieel.

27 MILJOEN HAKEN

Het Brabantse echtpaar begint met twee 
handmachines. Twee jaar later nemen ze de eerste 

halfautomaat in gebruik. Han: “Die machine hebben 
we samen met een machinebouwer ontwikkeld. 
Het gevolg was dat de productie omhoog schoot. 
Jolanda en ik runden het bedrijf altijd samen, maar 
vanaf 2013 zijn we met personeel gaan werken. 
Er kwam steeds meer vraag naar onze haken en 
we konden het niet meer met z’n tweeën aan. We 
maken, sinds dat moment, jaarlijks zo’n 27 miljoen 
haken. Die worden gebruikt op zo’n duizend hectare 
in tomatenkassen.”

Het leiden van het bedrijf, in het dorpje Galder, 
is keihard werken. Han leidt de productie terwijl 
Jolanda – die eerder bij de Rabobank werkte – de 
administratie onder haar hoede neemt. 

Tomatenhaken- 
wikkelbedrijf  

Van den Wijngaart 
plukt de vruchten na 

succesvolle deal
Overname door Bato Plastics uit Zevenbergen

Stranden met de haven in zicht is pijnlijk en frustrerend. Han en Jolanda van den Wijngaart kunnen 

erover meepraten. In 2020 leek de overname van hun bedrijf door een buitenlandse onderneming 

rond, maar toch ging het mis. Gelukkig kent hun verhaal een positief einde. Op dertig minuten 

rijden vonden ze in Bato Plastics de ideale koper.
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D E A L S T O R Y

kinderen is er een redelijke kans op opvolging, zou 
je zeggen. “Onze kinderen hadden ook wel iets met 
ons bedrijf. Vier van de vijf hielpen in de vakanties 
en weekenden mee, om wat bij te verdienen. We 
hadden altijd wel gedacht dat één van hen het 
bedrijf over wilde nemen. Uiteindelijk had niemand 
interesse. Dat respecteren we. Het is voor ons 
belangrijk dat onze kinderen doen waar ze gelukkig 
van worden. Als dat binnen het familiebedrijf is, was 
dat mooi geweest. Dat is niet gebeurd en dat is ook 
goed”, vertelt Jolanda nuchter.

Interne opvolging zit er dus niet in, maar Han en 
Jolanda kijken vol goede moed verder. Het duo 
richt de blik naar buiten en klopt bij Marktlink 
aan. “Onze middelste zoon is goed bevriend met 
Bart Schouten, die bij Marktlink werkt. Bart kwam 
regelmatig bij ons koffie of een bierke drinken. Hij 
stelde voor om zijn collega Jan Dijkmans een keer 
langs te sturen en de verkoopmogelijkheden door te 
spreken. Het team van Marktlink kwam al snel tot de 
conclusie dat er zeker wel belangstelling moest zijn 
voor ons bedrijf. Zelf waren we daar niet per se van 
overtuigd. Het is een erg specifieke markt waarin 
we actief zijn. Je koopt niet op elke straathoek  
een tomatenhakenwikkelbedrijf.”

INTERESSE

Toevallig of niet, maar op hetzelfde moment – 
het is intussen augustus 2019 – bekent een partij 
buiten Europa serieuze interesse in het Brabantse 
bedrijf. Jolanda: “We hebben Marktlink daarover 
geïnformeerd en het dealteam voegde in. Toen 
begon de hele procedure. In 2019 kwam de 
gegadigde bij ons langs met zijn financiële man. 
Dat was voor ons een nieuwe bevestiging dat de 
interesse serieus was. In januari 2020 tekenden we 
de Letter of Intent. Het zag er goed uit.”

STEEDS MOEIZAMER

Niet alles is wat het lijkt. Han en Jolanda merken 
dat de gesprekken steeds moeizamer verlopen. 

Voor dag en dauw gaat de wekker. In de beginjaren 
van de onderneming is de productie nog niet zo 
hoog als in de laatste jaren. Maar in die jaren hebbn 
de vijf kinderen natuurlijk meer aandacht nodig. 
Terwijl Han wikkelt, zorgt Jolanda voor het kroost. 
“Mijn werkzaamheden lieten zich wat makkelijker 
inplannen. Een factuur maken kan ’s avonds ook.”

GEEN FAMILIEOPVOLGING

Han en Jolanda hebben het druk, en dat is een 
behoorlijk understatement. Zeker als het druk is, 
vliegt de tijd: het moment om na te denken over de 
opvolging van het bedrijf breekt vanzelf aan. Met vijf 

BEDRIJFSNAAM   Tomatenhakenwikkelbedrijf  
   Van den Wijngaart B.V.  

KOPER     Bato Plastics B.V.

TRANSACTIE     Verkoop - Strategisch

WEBSITE   www.bato.nl

DEALTEAM   Jan Dijkmans, Bart Schouten, 
   Job van Heiningen en Christine Huisman

 Hogedraadhaak
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“Gemaakte afspraken werden daarna weer 
teruggedraaid. Steeds was het wat anders, steeds 
kwam er wat nieuws bij. Hoe dan ook: het ging 
alsmaar stroever. Toch ontstond er in juli 2020 een 
akkoord, na een bespreking van anderhalve dag 
in Teams. Daarna zouden de contracten worden 
opgesteld. Dat duurde al lang, maar het was  
ook vakantietijd.”

“Toen de contracten eindelijk kwamen”, vervolgt 
Jolanda, “wisten we niet wat we zagen. In het 
contract stonden hele andere dingen dan we 
hadden besproken. Han en ik waren er hélemaal 
klaar mee en we trokken de stekker eruit. We 
hadden er totaal geen vertrouwen meer in. Intussen 
was het september en was het hoogseizoen voor 
ons weer aangebroken. Han en ik besloten ons 
eerst op de productie te gaan richten. Even geen 
overnamestress meer, maar doen waar we goed  
in zijn.”

Van den Wijngaart draait een topseizoen; wat 
bijdraagt aan feestelijke 2020-jaarcijfers. Dat maakt 
het bedrijf nog aantrekkelijker om over te nemen. 
De negatieve ervaring is in april 2021 naar de 
achtergrond verdwenen: tijd voor een nieuwe kans. 
En dat is het moment waarop Marktlink het verschil 
kan maken, vertelt Jolanda. “In tegenstelling tot het 
proces met  de afgehaakte partij, kon Marktlink deze 

keer wel vanaf de basis beginnen en het 
hele proces leiden. Hun mensen deden hun 
werk, verkenden de markt en stelden een 
lijst met interessante partijen samen. Wij 
hoefden alleen maar kruisjes bij de namen 
te zetten. Uiteindelijk zijn er vijf partijen op 
gesprek geweest.”

KURK VAN DE FLES

Daaronder zat ook Bato Plastics uit 
Zevenbergen, dertig minuten rijden vanaf 
Galder. Volgens Jolanda een wereld van 
verschil. “Het was een verademing: we 
konden in het Nederlands onderhandelen, 
er waren geen cultuurverschillen en we 
hadden niets te maken met buitenlands 
recht. Natuurlijk hadden we wel 
discussiepunten, maar daar konden we 
goed over praten. In juli tekenden we de 
Letter of Intent en drie maanden later 
passeerde de akte. Eindelijk kon de kurk 
van de champagnefles en er viel een last 
van onze schouders. Dankzij Marktlink, 
maar ook onze oudste zoon verdient veel 
credits”, blikt Han terug. “Hij is controller 
en is heel nauw betrokken geweest bij het  
hele traject.”

EN DE TOEKOMST? 

Die gaan de ondernemers met open vizier 
tegemoet, vertelt Han. “Hele concrete 
plannen hebben we niet. We zijn pas opa 
en oma geworden, dus we zullen regelmatig 
oppassen. Ook vissen en wandelen, doe ik 
graag en Jolanda is regelmatig op de racefiets 
te vinden. “Ik ga in elk geval heerlijk van 
onze tuin genieten. We hebben een grote 
tuin. Nee, geen moestuin. Tomaten hebben 
we in ons leven wel genoeg gezien.” 

Het team van Marktlink kwam al 

snel tot de conclusie dat er zeker 

wel markt moest zijn voor ons 

bedrijf. Zelf waren we daar niet per 

se van overtuigd”.

- Han en Jolanda van den Wijngaart



T O M A T E N H A K E N W I K K E L B E D R I J F  V A N  D E N  W I J N G A A R T 
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I N T E R N A T I O N A A L

Het is voor Marktlink een kwestie van lange dagen maken en volle kracht vooruit. Luttele 

maanden nadat Marktlink de Deense en Scandinavische markt betrad, is het Verenigd Koninkrijk 

nu de volgende halte. Op 1 februari werd het eerste Britse kantoor van Marktlink geopend in 

het centrum van Manchester, met Managing Partner Jonny Parkinson aan het stuur. Van daaruit 

zal hij, samen met zijn team, profijt trekken van een sterk Europees netwerk van kopers en 

adviseurs, om nieuwe kansen te creëren voor Britse klanten en Europese ondernemingen die 

willen uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk.

JONNY PARKINSON 
VOERT MARKTLINK’S 

JONGSTE VESTIGING IN 
MANCHESTER AAN

hij de kans aan om de volgende stap in zijn carrière 
te zetten. “Ik heb geprobeerd te tellen hoeveel deals 
ik in de jaren bij Benchmark precies heb gedaan en ik 
kwam uit op 99. Het is wel een grappig idee dat mijn 
honderdste M&A-deal bij Marktlink zal worden gesloten. 
Ik kijk ernaar uit deel uit te maken van dit gevestigde 
bedrijf en er mijn eigen stempel op te drukken. Maar 
waar ik het meest naar uitzie is erop uit te gaan en 
samen te werken met ondernemers. Mijn team en ik 
zullen het Marktlinkmodel navolgen; relaties opbouwen 
door met onze klanten om tafel te zitten, tijd met elkaar 

Je kunt rustig stellen dat dealmaking Jonny in het bloed 
is gaan zitten – zijn hele loopbaan speelt zich af in de 
wereld van fusies en overnames en in de afgelopen 
zes jaar begeleidde hij bijna 100 deals. Nadat hij elf 
jaar geleden afstudeerde in de politicologie, kwam hij 
in dienst bij fusie- en overnameadviseur Benchmark 
International, waar hij de knepen van het vak leerde en 
als adviseur bouwde aan zijn kennis van diverse branches 
– in de laatste vier jaar als directeur en teamleider. Toen 
hij door Marktlink werd benaderd met het aanbod een 
vestiging in het Verenigd Koninkrijk op te zetten, greep 
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door te brengen, hun ondernemingen met eigen ogen 
te bekijken en uit te vinden wat hen succesvol maakt. 
Ik verheug me erop hen te leren kennen en te helpen 
met verkoop, aankoop of groei in welke richting ze  
maar willen.”

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN INTERNATIONALE 

EN LOKALE AANWEZIGHEID

In Manchester, met toegang tot de bloeiende markten 
in Liverpool, Leeds, Birmingham en zelfs Schotland, 
staan Jonny en zijn team te trappelen om Marktlink 
in het Verenigd Koninkrijk te lanceren en aan de slag 
te gaan. “De regio Manchester is enorm in opkomst 
en het is er geweldig. Een groeiend aantal private-
equitypartijen vestigt zich er, en het aantal deals in 
het noordwesten van het land neemt elk jaar toe. Wat 
Marktlink aan dit spannende speelveld gaat toevoegen, 
is de mogelijkheid werkelijk te profiteren van een enorm 
internationaal netwerk met toegang tot kopers en 
crossborder deals, wat volgens mij geen enkele andere 
partij zou kunnen bieden. Het Verenigd Koninkrijk is een 
gigantische markt met veel lokale nuances, en ik geloof 
dat ondernemingen en ondernemers graag werken met 
lokale adviseurs. Onze Britse klanten zullen profiteren 
van ons inzicht in een groot aantal branches – we weten 
wat er in die markten omgaat en wat ze drijft, zowel in 
het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten.” 

De regio Manchester is enorm in opkomst en het 

is er geweldig. Een groeiend aantal private equity 

partijen vestigt zich er, en het aantal deals in het 

noordwesten van het land neemt elk jaar toe”.

- Jonny Parkinson
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Martin
Jooren

Ruben  
van Alten
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E M P L O Y M E N T  G R O U P

Martin Jooren is een echte Werkendammer, 
bouwjaar 1984. Dat hij iets met schepen zou gaan 
doen, stond waarschijnlijk in de sterren geschreven. 
“Mijn vader Cees had vroeger een scheepswerf in 
Werkendam die hij had overgenomen van zijn vader, 
mijn opa dus. Zo kwam ik al op jonge leeftijd met de 
scheepsbouw in aanraking”, steekt hij van wal. 

OPRICHTING VAN EUROPE@WORK

Voor het werk op de werf maakte vader Jooren 
veel gebruik van de diensten van arbeidsmigranten; 
zoals lassers, ijzerwerkers en pijpfitters. In eerste 
instantie werkte hij daarvoor samen met bestaande 
uitzendbureaus, maar dat was volgens zoon Martin 
geen succes. Die problemen met flexibel personeel 
ondervond ook Harry Cornet, van de Cornet 
Groep die alle classificeerwerken uitvoert op de 

scheepswerf. Martin: “De uitgezonden mensen 
waren niet goed genoeg, werden te laat betaald of 
hun huisvesting was niet goed geregeld, wat ook 
niet bepaald motiverend werkte. Dat moet veel 
beter kunnen, was onze gedachte.” 

Die opvatting leidde in 2009 tot de oprichting van 
uitzendbureau Europe@Work, gespecialiseerd in 
de maritieme industrie. Later werd vanuit deze 
organisatie het overkoepelende Employment Group 
opgericht, waar Europe@Work onder valt. 

DRUKKE TIJDEN

Martin, sinds 2005 officieel werkzaam op de 
scheepswerf van de familie: “Het uitzendbureau liep 
zó goed, dat mijn vader en Harry Cornet versterking 
nodig hadden. 

Werkendam grenst aan de Biesbosch en ligt aan de Merwede. In dat licht is het niet zo vreemd 

dat veel Werkendammers hun brood verdienen met scheepsbouw en scheepsvaart. Dat geldt ook 

voor Martin Jooren, scheepsbouwer en mede-eigenaar van uitzendbureau Europe@Work. Na de 

overname van provinciegenoot WerkNu gaat er een wereld voor zijn bedrijf open.

Employment Group 
verbreedt horizon 

met overname 
van WerkNu 

Gemene delers zorgen voor soepel proces
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 Marcel Muller

BEDRIJFSNAAM   Employment Group B.V. 

AANGEKOCHT     WerkNu B.V.

TRANSACTIE     Aankoop - Strategisch

WEBSITE   www.europeatwork.nl

DEALTEAM   Sven Peeters, Fleur Stout, Bart Schouten  
   en Job van Heiningen

werkende vennoot naast Ruben, met Cees Jooren en 
Harry Cornet als stille vennoten op de achtergrond. 
Er zijn voorbeelden genoeg van situaties waarbij 
de aanwezigheid van twee kapiteins op één schip 
leidde tot aanvaringen, maar voor Europe@Work 
werkte het prima. Ruben deed de front office en 
onderhield contact met klanten en uitzendkrachten. 
Martin was vooral achter de schermen bezig. Hij 
bemoeide zich onder meer met de financiën en de 
huisvestiging van arbeidsmigranten. “Ondertussen 
dacht ik ook na over onze toekomst: welke koers 
gaan we varen? Hoe gaan we ons dienstenpakket 
verbreden? Gaan we zelf acquisitie doen of gaan we 
voor een overname?”

LINKEDIN-UITNODIGING

Martin herinnert zich een artikel in Het Financieele 
Dagblad, dat hij in februari 2021 las. “Dat ging over 
een deal tussen twee Brabantse uitzendorganisaties. 
Marktlink werd in het artikel genoemd als partij 
die de begeleiding deed. Het toeval wil dat ik op 
dezelfde dag een LinkedIn-uitnodiging kreeg van 
Sven Peeters, manager bij Marktlink. Hij vroeg mij 
om een keer samen een kop koffie te drinken.”

KLIK

Het koffiemoment met Sven en zijn collega Bart 
Schouten gaf Martin de bevestiging dat een 

Of ik dat er niet ‘even’ bij wilde doen in de avonduren, 
terwijl ik al projectleider op de scheepswerf was, 
met soms wel vijftig medewerkers om me heen. 
We hadden het superdruk met werkzaamheden aan 
binnenvaartschepen, zoals cascobouw, afbouw en 
het inbouwen van motoren en installaties.” 

De avonden werden al snel te kort om het 
uitzendbureau er ‘even’ bij te doen. Martin had in 
2010 dringend behoefte aan versterking. Die vond 
hij in Ruben van Alten. “Ruben heeft zich volledig 
gericht op Europe@Work. Terwijl ik vol gas werkte op 
de werf, bouwde Ruben aan het uitzendbureau.” Dat 
deed hij een kleine tien jaar zelfstandig. Totdat de 
scheepswerf van de familie in 2018 werd verkocht. 
Martin kwam aan boord bij het uitzendbedrijf, als 

 Martin Jooren en Ruben van Alten
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overname de horizon van Europe@Work zou 
verbreden. “De gesprekken verliepen soepel en er 
was meteen een klik. We spraken meermaals over 
onze visie en doelen. Op basis van onze wensen is 
Marktlink op verkenning uitgegaan. Al snel kwamen 
ze terug met een interessante partij: WerkNu, een 
Udense uitzender voor de civiele techniek.” Een 
kennismaking volgde snel.

“Wat ik mooi vond”, zegt Martin, “is dat WerkNu en 
Europe@Work veel overeenkomsten hebben. We 
zijn actief binnen een andere branche, maar onze 
verhalen lijken echt op elkaar. We komen allebei uit 
Brabant en hebben allebei sterke binding met de 
sector waarbinnen we actief zijn. Ook hebben we 
vergelijkbare waarden: goed voor je mensen zorgen 
en alleen personeel plaatsen dat geschikt is voor het 
werk. Omdat we zelf uit het vak komen, kunnen we 
dat prima beoordelen.”

WITTE ROOK

De gemene delers droegen bij aan een soepel 
overnameproces. Martin: “Het gevoel was meteen 
goed. Dat is het belangrijkste. Papier en cijfers 
zeggen me niet zo veel. Als de klik er niet is, hoef 
je niet eens naar de cijfers te kijken. Dan wordt het 
namelijk toch niks. Uiteindelijk liep het allemaal 
heel gestroomlijnd. In juni 2021 spraken we René 
Verbruggen en Rosina van Dijk van WerkNu voor het 

eerst. In november was er witte rook. Dat is 
snel; ik hoorde dat zo’n traject meestal wel 
een jaar duurt. Maar als je hetzelfde over 
zaken denkt en je gaat allebei realistisch de 
onderhandelingen in, hoeft het niet lang  
te duren.”

Met de toevoeging van WerkNu, is 
Employment Group van meer markten 
thuis. Klaar voor het volgende hoofdstuk: 
dat van groei. “We hebben het bedrijf niet 
overgenomen om het weer te verkopen; 
we willen er zelf energie uit halen. Ruben 
is 36 en ik 37 en we zijn nog lang niet 
van plan om te stoppen. Wij hebben 
een meerderheidsbelang in de groep, 
maar ook René en Rosina blijven actief  
binnen WerkNu.”

NIEUWE KANSEN

In januari 2022 is de overname bezegeld 
bij de notaris. Vanaf dat moment is 
Employment Group aan het bouwen, vertelt 
Martin. “We kijken welke processen we 
van elkaar kunnen overnemen en hoe we 
efficiënter kunnen worden door het slim 
combineren van elkaars netwerk. Daar gaat 
wat tijd overheen. Maar één ding is zeker: 
door de overname ontstaan er prachtige 
nieuwe kansen.”

Voorlopig is Martin nog niet in rustig 
vaarwater terechtgekomen. “Sterker nog: ik 
ben me al aan het oriënteren op een nieuwe 
overname, samen met Marktlink. Wel 
rustig aan, want met de recente overname 
van WerkNu hebben we genoeg op ons 
bordje. Maar we hebben in elk geval genoeg 
ambities, zoals actief worden in andere 
technische branches dan de maritieme en 
civiele techniek.” Kortom: voor de voormalig 
scheepsbouwer lijkt de haven nog niet  
in zicht.  

Het gevoel was meteen goed. Dat 

is het belangrijkste. Papier en cijfers 

zeggen me niet zo veel. Als de klik 

er niet is, hoef je niet eens naar de 

cijfers te kijken”.  

- Martin Jooren



E M P L O Y M E N T  G R O U P
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van Bruggen
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L U X F O R M

Zet Chris Groothuizen (67) en Henri van Bruggen (55) 
samen in een ruimte en je hebt geen spraakwater 
nodig om het gesprek op gang te houden. Beide 
ondernemers vullen elkaar goed aan. En het lijkt 
alsof ze elkaar al een heel leven lang kennen.

Dat laatste is niet helemaal waar. In het pre-Luxform-
tijdperk zag Chris al heel wat van de wereld. “Nadat 
ik in 1978 was afgestudeerd aan Nyenrode, heb 
ik achtereenvolgens gewerkt in de Dominicaanse 
Republiek, Puerto Rico en Venezuela.” Terug op ons 
continent, zag het er geen moment uit dat Chris zou 
solliciteren naar een 12,5-jarig jubileum bij dezelfde 
werkgever. De geboren Alkmaarder, nu woonachtig 
in het Brabantse Deurne, voegde nog verschillende 
werkgevers aan zijn palmares toe. Totdat hij in 2005 
neerstreek als managing director van Intermatic; een 

producent van laag voltage, solar-, en professionele 
verlichting. Dit van oorsprong Amerikaanse bedrijf 
zette in dat jaar voet aan de grond in Europa en nam 
Luxform over.

VAN MEDEWERKER TOT MEDE-EIGENAAR

2005 was ook het jaar van de eerste ontmoeting 
tussen Chris en Henri. In 1986 debuteerde 
laatstgenoemde binnen het in 1978 opgerichte 
Luxform, en daar ging de IJsselmuidenaar nooit 
meer weg. Zijn rol veranderde wel, van medewerker 
in mede-eigenaar. “De Amerikanen stopten in 2009 
alweer met Luxform en richtten zich op andere 
markten en activiteiten. Door een management 
buy-out kwam ik, samen met Chris, aan het roer van 
de organisatie. 

Verkoop aan Arli 
Hemsson bezorgt 

Luxform nóg meer 
lichtpuntjes

Tuinverlichtinggigant Luxform in handen van Arli Hemsson

‘Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw’, luidt een oude tegeltjeswijsheid. Achter 

Chris Groothuizen staat bovenal een vrouw met een sterke wens: “Stop op je 70e maar lekker 

met werken.” De CEO van tuinverlichtinggigant Luxform lijkt zich keurig aan die afspraak te gaan 

houden. Met de verkoop van zijn bedrijf aan de internationale groothandel Arli Hemsson heeft hij, 

net als zijn compagnon Henri van Bruggen, binnenkort tijd voor andere mooie dingen.
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KLAPPEN VAN DE KREDIETCRISIS

Ondernemen bestaat niet alleen maar uit 
successen. Na het topjaar kwamen de klappen 
van de kredietcrisis. Chris: “Dat was een moeilijke 
tijd. We parkeerden onze plannen maar even in de 
koelkast. Goed overleven was het credo. Dat lukte, 
door scherp aan de wind te varen. Zo kwamen we 
die tijd goed door. Sterker nog: nog voor het einde 
van de crisis konden we onze groeiplannen weer uit 
de koelkast halen.”

Toen een Chinese partij op de stoep stond om een 
intensieve samenwerking aan te gaan, klonk dat 
Chris en Henri als muziek in de oren. “We verkochten 
een derde van onze aandelen en richtten onze pijlen 
op vernieuwende producten in nieuwe segmenten. 
Dat was achteraf niet onze beste keuze. Sterker nog: 
het liep uit op een drama. We hadden de Chinese 
partij behoorlijk overschat. Mooie boel, dachten we. 
Hadden we net de kredietcrisis achter ons, kwamen 
we opnieuw in de problemen.”

CRESCENDO

In 2017 werd de Chinese partij een stille vennoot 
en keerde Luxform terug naar de basis: de verkoop 
van de vertrouwde producten. Het was een gouden 
greep. Het bedrijf groeide als kool en noteerde 
het beste jaar ooit. Luxform was echter nog niet 
helemaal van de uitdagingen af; COVID-19 kwam 
om de hoek kijken. Chris: “In maart 2020 was 
het natuurlijk even spannend, maar een week 
of zes later volgde weer een enorme run op onze 
producten. Vanaf dat moment ging het crescendo.”

Kennelijk stond Luxform door de goede resultaten 
in de spotlights. “Eind 2020 werden we benaderd 
door een bedrijf dat interesse had in een overname. 
Niet veel later gebeurde dat weer. Ik zei tegen Henri: 
‘Als dit nu gaat spelen, moeten we toch maar eens 
kijken naar de mogelijkheden”, vertelt Chris. “Er was 
namelijk ook nog die afspraak met mijn vrouw, en de 
zeventig komt snel dichterbij.”

We veranderden de naam in Luxform Global”, zo vat 
Henri dit deel van de geschiedenis samen. 

Tussen beide ondernemers was er direct een goede 
klik, vertelt Henri. “Chris deed de sales en marketing, 
terwijl ik de boel financieel en operationeel in 
goede banen leidde. Dat liep prima. Meteen in 2009 
maakten we de strategische keuze om solarlampen 
te verkopen via tuincentra, bouwmarkten en 
distributeurs, zoals bol.com en andere grote 
postorderbedrijven in Europa.” Dat was een zonnige 
zet. De omzet steeg meteen met 40 procent. 

BEDRIJFSNAAM   Luxform Global B.V. 

KOPER     Arli Hemsson

TRANSACTIE     Verkoop  - Buy and build

WEBSITE   www.luxformglobal.com

DEALTEAM   Fredrik Jonker, Laurens Dekker  
   en Menno Cosijnse

 Henri van Bruggen en Chris Groothuizen in hun showroom in Kampen
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CONTACT MET MARKTLINK

Chris en Henri hadden een partij nodig om een 
eventueel overnameproces te begeleiden. Daarvoor 
hoefden ze niet te googelen, want Chris had de 
naam van Marktlink-partner Fredrik Jonker al in 
zijn telefoonlijst staan. “Ik heb hem een jaar of tien 
geleden eens ontmoet op een beurs. Sindsdien 
heeft hij het contact altijd warm gehouden. We 
spraken af met zijn team. Mij werd meteen duidelijk 
dat de prioriteit lag bij het overnamerijp maken 
van Luxform. Daar zijn Henri en ik dus flink mee  
bezig geweest.”

De samenwerking met Marktlink leidde tot een 
mooi Bidbook. Het duurde niet lang of Marktlink 
had een aantal kandidaten gevonden. Chris: “Met 
één kandidaat kwamen we best wel ver, maar vlak 
voor de finish ging het mis. We hadden het idee 
dat we op de citroenpers lagen. De communicatie 
werd alsmaar stroever en het vertrouwen was 
weg. Henri en ik waren het er snel over eens: we  
stoppen hiermee. 
 

HERKANSING

De herkansing volgde snel, toen home-and-
living-platform Arli Hemsson zich meldde. Henri: 
“Alle gesprekken met hen waren gebaseerd op 
gelijkwaardigheid. Ze hadden plannen om Luxform 
te integreren in hun bedrijf en zo te groeien. We 
vullen elkaar geweldig aan. Arli Hemsson is online 
supersterk en wij hebben een stevig internationaal 

Mij werd meteen duidelijk dat de 

prioriteit lag bij het overnamerijp 

maken van Luxform. Daar zijn Henri 

en ik dus flink mee bezig geweest”.

- Chris Groothuizen

 verkoopapparaat. Van meet af aan was er een 
sterke klik en we waren er relatief snel uit.  
Complimenten voor Marktlink. Ze hebben 
ons goed begeleid en ons veel werk uit 
handen genomen.” 

Nog een kleine twee jaar tot Chris’ 
zeventigste verjaardag, dus hij ligt prima 
op koers om zijn vrouw tevreden te stellen. 
“De deal is dat Henri en ik op 31 december 
2022 eruit stappen. Maar misschien blijven 
we nog wat langer, als het klikt. Daar zijn 
we nu nog even niet mee bezig. We zitten 
midden in het buitenseizoen; iedereen 
schreeuwt om orders. Daar zijn we nu druk 
mee. En tegelijkertijd met het finetunen  
met Arli Hemsson.”

MOTORFIETS UIT DE SCHUUR

Henri staat er ook zo in. “Als ze vragen of ik 
nog een paar jaar blijf, dan zal ik dat serieus 
overwegen. Ik ben goed gezond en heb 
plezier in mijn werk. Maar ik wil straks wel 
wat minder gaan werken. Ik heb veel ups en 
downs gehad en lange tijd 60–70 uur per 
week gewerkt. Straks wordt het wel weer 
eens tijd om de motorfiets uit de schuur  
te halen.”

De kans dat Chris zich na zijn vertrek 
verveelt, is nihil. “Mijn jongste dochter, zoon 
en schoonzoon hebben een onderneming. 
Ze vragen hun pa en schoonpa vaak om 
advies. Mijn vrouw en ik hebben vier 
kleinkinderen en daar hebben we straks 
ook meer tijd voor. We gaan dingen doen 
die we leuk vinden. Mijn oudste dochter is 
gediagnosticeerd met borstkanker. Gelukkig 
is ze te genezen. Het laat me wel beseffen 
dat we nú moeten genieten en geen dingen 
moeten uitstellen. Kortom: momenten 
plukken. En genieten van de lichtpuntjes. 
Zelfs ná de verkoop van Luxform.  

L U X F O R M
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Sectorvisie industrie en productie  

INTERNATIONALISERING 
ZET DOOR, NET ALS 

BUY-AND-HOLD 
STRATEGIE 

Kapitaal vindt al een aantal jaar makkelijker zijn 

weg naar mkb-bedrijven. Parallel aan deze 

ontwikkeling neemt ook het aantal investeerders in de 

maakindustrie in een rap tempo toe. “Waren er tien 

jaar geleden slechts enkele tientallen investeerders 

in het mkb actief, inmiddels zijn het er honderden. En 

ze acquireren steeds vaker over de grens, ook in de 

industrie. Het aantal Europese cross-border deals in 

het mkb is de afgelopen jaren flink toegenomen en 

zal dat de komende tijd blijven doen. We zijn eigenlijk 

pas net begonnen”, zegt Willem Mulder, manager 

M&A bij Marktlink.
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die van Tessu Systems; specialist in productie en 
installatie van grootkeukenventilatiesystemen. “Onze 
klant, die zocht naar een partij die de continuïteit 
kon waarborgen, verkocht in 2021 succesvol aan het 
Zweedse Absolent Group, dat expert is in schone 
lucht in werkomgevingen. Net als Absolent’s andere 
deelnemingen, blijft Tessu autonoom en onder 
eigen naam functioneren. Dat past bij hoe de markt 
voor grootkeukenventilatie in elkaar zit, want deze 
is in heel Europa gefragmenteerd. Absolent ziet en 
benut juist kansen in het centraal ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen, die vervolgens via haar 
deelnemingen in elk land vermarkt worden.”   

AUTONOOM BLIJVEN

Een aankoopstrategie als deze sluit goed aan bij 
wat veel ondernemers belangrijk vinden wanneer 
ze besluiten hun bedrijf te verkopen. Het behouden 
van 100% zelfstandigheid is niet zozeer een halszaak; 
het goed zijn voor de medewerkers, behoud van 
de bedrijfscultuur en het waarborgen van de 
continuïteit is dat meestal wel. Willem: “De buy-
and-hold-strategen zijn gebaat bij ondernemingen 
met een goed management. Als groep werken ze 
weliswaar op strategisch niveau samen, maar de 
koper wil bovenal dat de onderneming autonoom 
doorgroeit zoals zij deed vóór de overname. Het 
gaat de strategische investeerder vaak niet om 
integratie of om het bouwen van een groot concern 
met één identiteit. Voordelen zitten vooral in het 
samenbrengen van zaken als inkoop, backoffice 
of research en development. Ook het optimaal 
benutten van productiefaciliteiten, het delen van 
het verkoopnetwerk en het bieden van een breder 
productaanbod, speelt vaak een rol.” 

“De afgelopen periode ben ik bij diverse deals in 
de industrie betrokken geweest. Daarbij heb ik zelf 
ervaren dat steeds meer internationale bedrijven 
met een maakaspect over hun landsgrenzen kijken. 
Vooral in nichemarkten zien we dat het aantal 
overnames sterk groeit. In tegenstelling tot de 
bekende buy-and-buildpartijen, leggen strategische 
investeerders focus op het relatief autonoom 
laten voortbestaan van hun acquisities. Bovendien 
hebben ze niet de intentie en de druk om snel te 
bouwen en daarna te verkopen. Ze willen hun 
aankopen behouden, wat vaak goed voelt voor een 
verkopende ondernemer.” 

LOKALE AANSTURING 

Dat behouden doet elke strateeg met eigen 
argumenten. Regelmatig wil de strateeg keten- of 
overheadvoordeel behalen, maar de investerings-
rationale zit ook in het aanboren van nieuwe 
geografische afzetmarkten door middel van lokale 
aanwezigheid. Willem: “Vanwege commerciële of 
logistieke redenen kan het voor een strateeg zeer 
interessant zijn om centraler of op een strategische 
plek gevestigd te zijn. Dichter bij bestaande klanten 
kunnen produceren telt ook vaak mee. Dat betekent 
echter niet dat deze investeerders zelf naam willen 
maken. Aangekochte bedrijven behouden in de 
meeste gevallen hun eigen locatie en hun eigen 
identiteit. Ze blijven zelfstandig opereren, met de 
aansturing op lokaal niveau.”

VOORBEELD: TESSU SYSTEMS 

Een voorbeeld van een door Marktlink begeleide 
overname die aansluit bij bovenstaande visie, is 
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Industriële ondernemers ervaren 

uitdagingen door de huidige  

oorlog in Oekraïne en kampen  

ook nog steeds met de naweeën  

van de coronapandemie”.  

- Willem Mulder


ondernemer naar de toekomst van zijn bedrijf kijkt 
en zijn gewenste rol in de transactie, is grotendeels 
bepalend voor die keuze. Naast enkele Nederlandse 
buy-and-hold investeerders, zien wij dat dit type 
kopers in Zweden verder ontwikkeld is. Er zijn in 
dat land meerdere beursgenoteerde fondsen die 
wereldwijd zoeken naar mooie mkb-bedrijven. Qua 
cultuur matchen we goed. Onze manier van werken 
en van zakendoen lijken erg op elkaar. Dat is zeer 
belangrijk, zonder klik en vertrouwen komt er geen 
deal tot stand.” 

UITDAGINGEN

In de markt vol kansen ziet Willem ook 
uitdagingen en bedreigingen. “Industriële 
ondernemers ervaren uitdagingen door de 
huidige oorlog in Oekraïne en kampen ook nog 
steeds met de naweeën van de coronapandemie. 
Onder andere hogere inkoopprijzen, hogere 
transportkosten en niet leverbare onderdelen geven  
ondernemers hoofdbrekens.” 

Een andere bedreiging, die juist door investeerders 
wordt omgezet in een kans, is die van schaarste 
aan technisch personeel en arbeidskrachten voor 
productieomgevingen. Willem: “Bij veel bedrijven 
is het vinden van Nederlandse medewerkers een 
gepasseerd station. En zelfs het vinden van loyale 
en bekwame arbeidsmigranten is ontzettend 
moeilijk. Dat betekent dat verdere automatisering 
en robotisering van het productieproces steeds 
interessanter wordt. Zo’n transformatie vraagt 
om grote investeringen. Iets wat voor sommige 
ondernemers te kapitaalsintensief is of onbekend 
terrein is. Het aansluiten bij een kapitaalkrachtige 
groep, is een goede optie om je bedrijf wel 
toekomstbestendig te maken.”  

GEEN PRE-EXIT RISICO’S 

Verkopende ondernemers willen beschermen 
wat ze hebben opgebouwd; dat matcht over het 
algemeen goed met buy-and-hold strategen. Maar 
dat heeft niet alleen met het behoud van identiteit 
te maken of met diepgaande inhoudelijke kennis van 
de business. Willem: “Over het algemeen zijn dit 
100% overnames, wat betekent dat de ondernemer, 
binnen een redelijk korte periode van warme 
overdracht, wordt vervangen als hij dat wil. Een 
situatie die dus ook de ondernemer zelf zekerheid 
over zijn toekomst geeft. Er zijn geen risico’s zoals 
die er bij een pre-exit wel zijn. Dat geeft veel 
ondernemers een gerust gevoel.” 

 
LANDEN MET GELIJKSOORTIGE CULTUUR

De groei van het aantal strategische overnames 
gaat volgens Willem zeker niet ten koste van het 
aantal partijen dat met een buy-and-build argument 
bedrijven koopt. “De groei is momenteel zo sterk en 
er is zo veel kapitaal in de markt, dat er voor beide 
smaken voldoende vraag en aanbod is. Hoe de 
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OVERNAME 
TRENDS

                         
 ȃ Overnames voor creëren one-stop-shop (zowel ketenintegratie  

als verbreding product- en dienstenaanbod)

 ȃ Overnames voor betere (inter)nationale  
dekking/levering/aanwezigheid

 ȃ Buy-and-hold-strategie van internationale strategen  
in specifieke sub-sectoren/niches

 ȃ  Pre-exit, o.a. om partner/investeerder te vinden om  
bedrijf te transformeren/gereed te maken voor industrie 4.0 
(robotisering/digitalisering)

 ȃ  Reshoring, het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het 
buitenland o.a. vanwege leveringsbetrouwbaarheid, door 
robotisering weer concurrerend, kwaliteit

UITDAGINGEN 
IN DE SECTOR

 ȃ Oplopende kosten  

grondstoffen/energie

 ȃ Afhankelijkheid van (internationale) 

toeleveranciers / tekorten

 ȃ Personeelstekorten

 ȃ Industrie 4.0 (Digitalisering/

Robotisering)

Omvang sector in NL                      

23% 
van de omzet van de NL’se 

bedrijven (CBS 2020)

Prognose productiegroei 2022                      

+2,5%  
(t.o.v. 2021)

(ING Research)

Productiegroei 2021                      

+7,5% 
(t.o.v. 2020)

(ING Research)

Aantal medewerkers NL                     

806.200 
(o.b.v CBS 2020 - recentere 

informatie is niet beschikbaar)

MARKTLINK
MULITPLE

Bereken hier uw 
bedrijfswaarde3.484x Bedrijfswaarde

berekeningen
in 2021
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Mathilde
Meijer

Johan
Meijer
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P .  D E  V R I E S  I N S T A L L A T I E T E C H N I E K E N  B . V .

Een specifieke reden om destijds het 
ondernemerschap aan te gaan, had Johan Meijer 
niet. Hij begon in 1989 als medewerker bij P. de 
Vries en groeide drie jaar later als vanzelf in zijn 
rol. Zus Mathilde werkte in een kantoorvakhandel 
en had plannen om uiteindelijk een eigen bedrijf te 
gaan starten. Met Johan’s operationele expertise 
in het vakgebied en Mathildes financiële kennis, 
vormen broer en zus een sterk team aan de top 
van P. de Vries. Samen bouwen ze aan een allround 
installatiebedrijf in elektra, werktuigbouwkunde, 
beveiligingstechniek en verlichting binnen de 
woning- en utiliteitsbouw.

EEN STAPJE TERUG

Het familiebedrijf is een begrip in Leeuwarden en 
omstreken. En dat willen broer en zus zo houden. 
Ook wanneer het voor beide directieleden tijd is 
om een stapje terug te doen. Er is Johan (63) en 
Mathilde (62) alles aan gelegen om de continuïteit 
ook de komende dertig jaar te waarborgen. “De 
jeugd heeft de toekomst”, zegt Johan daarover. 
“Door jonge medewerkers binnen het bedrijf te 
laten doorgroeien, versterkten we P. de Vries 
de afgelopen jaren al in de breedte. Toch bleek 
het moeilijk om voor alle kansen in de markt het 
juiste personeel aan ons te binden.” Reden voor 
broer en zus om na te denken over mogelijke 
samenwerkingen met andere technische bedrijven. 
“We hadden een speler nodig die ons kon helpen om 
onze dienstverlening uit te breiden.”

De eerste strip van Kuifje. De eerste uitreiking van de Oscars. De geboorte van Mies Bouwman. En de 

oprichting van P. de Vries Installatietechnieken B.V.. Het was een levendig jaar, 1929. Drie decennia 

later, in 1960, kwam Klaas Meijer aan het roer van het bedrijf. Hij breidde het dienstenaanbod en 

het personeelsbestand uit. In 1992 namen zoon Johan en dochter Mathilde het stokje over. Samen 

ontwikkelden ze het bedrijf door tot wat het nu is: een allround installatiebedrijf met ongeveer 

100 medewerkers. Na dertig jaar doen zij een stap terug.

“P. de Vries 
Installatietechnieken B.V. 

en VDK Groep hebben 
dezelfde filosofie”

Meer slagkracht onder dezelfde naam
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hem voor deze rol te vragen. Samen spraken we af 
dat hij mij altijd kan bellen. Ook zou ik nog helpen 
met acquisitie. Maar: hij had de algemene leiding en 
nam de beslissingen. Zo kon ik alvast afstand nemen 
van de dagelijkse gang van zaken.”

Ondertussen zochten Johan en Mathilde op 
eigen initiatief naar partijen in de markt voor een 
overname. “Dat schoot niet op”, zegt Johan. “We 
wilden vooruit, maar misten de expertise die nodig 
is om een goede match te vinden. Gelukkig wees 
onze accountant Aksos ons begin 2021 op Marktlink. 
Na een gesprek met naamgenoot Ralph Meijer, die 
overigens geen familie is, waren we overtuigd. Het 
gevoel was direct goed en het traject is uitstekend 
en prettig verlopen.”

BINNEN EEN JAAR

Johan en Mathilde hadden een aantal elementen 
die voor hen erg belangrijk waren. “We hadden 
een paar voorwaarden”, schetst Johan: “De naam 

VERKOOPKLAAR MAKEN

In het jaar dat P. de Vries 90 jaar bestaat, start het 
duo stap voor stap met het verkoopklaar maken van 
het installatiebedrijf. Een jaar later, in 2020, treedt 
Mathilde meer naar de achtergrond en treedt Johan 
terug als algemeen directeur om het stokje over te 
dragen aan Jeroen van der Geest. “Hij werkt al meer 
dan twintig jaar bij ons, en heeft zich in die tijd meer 
dan bewezen. Daarom voelde het heel logisch om 

BEDRIJFSNAAM   P. de Vries Installatietechnieken B.V. 

KOPER     VDK Groep

TRANSACTIE     Verkoop  - Strategisch

WEBSITE   www.pdevries.nl

DEALTEAM   Ralph Meijer, Laurens Heideman  
   en Simone van Haarlem

 Johan Meijer, Frans van der Kolk (VDK Groep) en Mathilde Meijer
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P. de Vries moest blijven bestaan, Jeroen moest 
blijven als algemeen directeur en er moest verder 
ook weinig veranderen voor de medewerkers. Het 
uitgebreide netwerk en de brede ervaring van 
Marktlink in de installatiebranche zorgde ervoor dat 
er een uitgebreide lijst van potentiële kopers werd 
opgesteld. Daarna vormde Marktlink het cement 
tussen de stenen; ze maakten de connectie tussen 
ons en de andere partijen.”

In VDK Groep vonden Johan en Mathilde de juiste 
koper. De filosofie waarbij de mens centraal 
staat en bedrijven zelfstandig binnen de groep 
opereren – met de voordelen van een groot bedrijf 
– past perfect bij P. de Vries, vinden beiden. “Wat 
de doorslag gaf is dat VDK Groep geen enkele 
inmenging heeft binnen P. de Vries. Natuurlijk kijken 
ze financieel mee en bieden ze ondersteuning, maar 
verder laten ze de volledige verantwoordelijkheid 
bij ons team. Precies zoals wij voor ogen hadden. 
Daarnaast geloven ze, net als wij, dat een bedrijf 
in de omgeving veel commitment heeft met de 
opdrachtgevers, zéker een bedrijf dat bijna honderd 
jaar bestaat. En dat de naam daarvoor van ongekend 
belang is. We behouden dus onze eigen identiteit. 
Daarom zie ik het eigenlijk niet eens echt als een 
overname, maar als een samenwerking.”

MEERDERE DISCIPLINES, 

ÉÉN PORTEFEUILLE

Groeien is niet per se het doel. “Al komt 
er uit deze overname vast groei voort”, 
zegt Johan. “We hebben heel veel meer 
kennis binnengehaald. Daardoor kunnen 
we de kwaliteit, expertise en een solide 
basis behouden. Maar we versterken elkaar 
ook, en kunnen nu meerdere disciplines 
aanbieden; in één portefeuille. Onder de 
paraplu van de VDK Groep ontstaan meer 
mogelijkheden en meer slagkracht.”

Per 1 december 2021 is P. De Vries 
Installatietechnieken B.V. onderdeel van 
VDK Groep. Al met al was de deal binnen het 
jaar rond. Johan: “Wij zijn geen advocaten, 
maar installateurs. Dan is het fijn dat een 
specialist meekijkt wanneer je alles tot in de 
puntjes wil regelen. Marktlink verzorgde het 
juridische deel met alles erop en eraan; dat 
deden ze keurig én heel vlot.”

LOSLATEN

Mathilde blijft een paar dagen per week 
betrokken in een financiële rol. Johan 
heeft nu meer tijd voor zijn andere bedrijf: 
PV-installatiebedrijf Vriezon. En af en toe 
bezoekt hij zijn huisje in Spanje. Maar 
helemaal loslaten kan hij P. de Vries en VDK 
Groep nog niet. “Het was de bedoeling iets 
meer persoonlijke tijd te krijgen, maar dat 
is nog niet gelukt. Het zit in de aard van het 
beestje, ik moet in beweging blijven en werk 
heel graag. Binnen P. de Vries en VDK ben 
ik ook nu nog op de achtergrond actief en 
heb ik een adviserende rol. Maar: zij hebben 
zeggenschap, ik niet meer”, lacht hij. “En 
daar heb ik het volste vertrouwen in.” 

Wij zijn geen advocaten, maar 

installateurs. Dan is het fijn dat een 

specialist meekijkt wanneer je alles 

tot in de puntjes wil regelen”.

- Johan Meijer



P .  D E  V R I E S  I N S T A L L A T I E T E C H N I E K E N  B . V .
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“We hoeven niet  
de grootste te zijn,  

we willen wel de 
beste blijven”

Youri
Lieberton

Jerry
Remmers
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Loyals uit Mijdrecht is een full-service bureau 
voor merkenbouw en digitale transformatie. De 
ervaren ondernemers achter Loyals hebben de 
organisatie in zo’n twintig jaar uitgebouwd tot 
een toonaangevend bedrijf met 60 fte. Youri: “We 
maken al jaren een sterke groei door. En de markt 
voor digitale bureaus consolideert sterk. Zodoende 
zaten we ook steeds vaker aan tafel met partijen die 
interesse toonden om ons bedrijf over te nemen. 
Van financiële partijen tot concullega’s met een 
eigen buy-and-buildstrategie. Het was aanvankelijk 
nooit een match. Om meerdere redenen. We zagen 
bijvoorbeeld dat de belangen heel verdeeld waren 
onder de partijen. Bovendien vinden we ons bedrijf 
nog veel te mooi om onze identiteit op te geven in 
het belang van een andere.”

BUY-AND-BUILD ONTWIKKELEN

Begin september 2020 spraken de ondernemers met 
Marktlink-dealmanager Luc Keltjens. “Hij benaderde 
ons, omdat we op een overnamelijst stonden”, blikt 
Youri terug. “Hij kwam peilen hoe we tegenover een 
overname stonden. Uiteindelijk hebben we daar 
nooit over doorgepraat. Luc vroeg ons namelijk 
al snel: waarom ontwikkelen jullie niet zélf een 
buy-and-buildstrategie. En zo geschiedde. We zijn 
plannen gaan smeden om van Loyals een Loyals-
groep te maken.”

EIGEN STRATEGIE VOLGEN

Zo klinkt het heel eenvoudig. “Maar”, benadrukt 
Jerry, “wij hebben altijd onze eigen strategie 
gevolgd. We denken altijd na over het grotere 
geheel en de volgende kans. Met onze ideale klant 
en zijn of haar behoeftes in het achterhoofd. Zo zijn 
we van een webbureau dat websites en applicaties 
verkocht, doorontwikkeld naar een specialist voor 
totale marketing- en communicatievraagstukken. En 
uiteindelijk uitgegroeid tot een full-servicepartner 
op het gebied van strategie, digitale transformatie 
en merkenbouw. Met focus op ondernemers uit het 
midden- en grootbedrijf; met een omzet van €20 tot 
€250 miljoen.” 

GROEISTAP

In 2019 zagen de ondernemers dat ze een 
nieuwe groeistap moesten maken. Jerry: “Veel 
bedrijven claimen full-service te zijn. Maar de 
vraag is of dat wel zo is, als je echt kritisch in de 
spiegel kijkt. Wij beseften dat we heel goed zijn in 
digitale transformatie, procesontwikkeling, online 
vraagstukken en branding. Maar op het vlak van 
development of performance marketing kunnen 
we eigenlijk geen volledige service bieden. Om dat 
te veranderen, moesten we groeien. En daar was 
kapitaal voor nodig.” De ondernemers verkochten 
daarom een dochteronderneming: hostingbedrijf 
‘De hostingmakelaar’. “Hosting is een apart vak, 
waar we niet per se in willen groeien. Met deze 
verkoop vergaarden we kapitaal om te investeren  
in overnames. 

Rasondernemers Youri Lieberton en Jerry Remmers zijn altijd op zoek naar een volgende 

kans. Zij voelden dat zij met hun bedrijf Loyals een groeistap moesten maken om écht 

een full-service digital agency te worden. Daarvoor zochten ze een (kapitaal)partner. 

Met de hulp van Marktlink vonden ze die in de onafhankelijke private-equityspeler 

Sofindev. Het bouwen aan een krachtige Loyals Group is begonnen!

Loyals: loyaal aan eigen strategie
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Daarnaast zochten we naar mogelijkheden om een 
groeifinanciering op te halen.” Op dat vlak heeft het 
Marktlink-team de ondernemers absoluut richting 
gegeven. Youri: “Ondanks dat het groeiplan en de 
buy-and-buildstrategie ‘panklaar’ waren, dachten 
we niet direct aan private equity. Marktlink heeft 
ons met de juiste partijen aan tafel gebracht. En 
dat doen ze trouwens nog steeds. Nu we zelf aan 
het bouwen zijn, zitten we ook weer regelmatig 
met Marktlink aan tafel, al zitten ze nu soms aan de 
andere kant.” 

VRIJHEID EN VERTROUWEN

Uiteindelijk tekenden Youri en Jerry in augustus 
2021 de intentieverklaring voor een samenwerking 
met de Belgische private-equitypartij Sofindev. 
“Ondernemerschap en partnerschap waren 
belangrijke voorwaarden voor ons”, vertelt Jerry. 
“Voor de korte termijn hadden we financieel 
interessantere keuzes kunnen maken, maar dan 
zouden we zelf minder vrijheid hebben om aan onze 
groep te bouwen. Die vrijheid houden we nu wel, 
daar zijn we heel dankbaar voor. Voor Sofindev zijn 
wij ook niet zomaar de eerste de beste, het bedrijf 
was al jaren op zoek naar de beste kans om deze 
markt te betreden. Zij brengen zelf ook heel veel 
kennis en expertise mee. Dat is heel waardevol.”

3-IN-1 DEAL 

Voordat de deal met Sofindev passeerde, hadden 
de ondernemers op eigen benen al een overname 
gerealiseerd: van videocontentbureau PPCRN. 
Daarna volgde een intensieve samenwerking 
met Marktlink en werden verschillende partijen 
benaderd die pasten binnen de strategie en het 
DNA van de Loyals Group. Met Magento-specialist 
Stimmt en app-bouwer Gravity was een klik én 
kwam het uiteindelijk tot een dealakkoord. 

Uiteindelijk passeerde eind oktober 2021 de deal 
met Sofindev bij de notaris en niet veel later volgden 
ook de deals met Stimmt en Gravity. Youri: “Onze 

D E A L S T O R Y

BEDRIJFSNAAM   Loyals B.V. 

KOPER     Sofindev Groep

TRANSACTIE     Verkoop  - Buy-and-build

WEBSITE   www.loyals.com

DEALTEAM   Luc Keltjens, Bart Poos, Marlon Putter  
   en Paul Schoenmakers

 Youri Lieberton en Jerry Remmers
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deal was 3-in-1; een integrated buy-and-build, en 
dat biedt qua contracten en structuur net wat meer 
uitdagingen. Alles moest juridisch, administratief 
en financieel natuurlijk wel goed geregeld zijn, voor 
alle betrokken partijen.” Voor de mannen zelf was 
het niet altijd even leuk. “Je hebt heel veel fases in 
een overnametraject. Sommige geven energie, maar 
de meeste kosten juist heel veel energie. Het begin 
van zo’n overnametraject is supergaaf. Je zit met 
mooie bedrijven aan tafel en mag over jouw merk, 
jouw trots, vertellen. Die weken waren echt gezellig. 
Daarna was het een poosje doorbijten. We zijn blij 
dat we Marktlink erbij hadden; zij hebben ervaring 
met dit soort trajecten en trokken ons door iedere 
fase heen.”

RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP

De nieuwe groep biedt een goede basis; met een 
sterk managementteam en een ‘overhead’ waar 
alle bedrijven binnen de groep gebruik van kunnen 
maken. Denk aan een recruiter, back-office en 
ondersteuning bij finance. De groep heeft één 
centrale winst- en verliesrekening. Youri: “Als je ieder 
merk met een eigen winst- en verliesrekening en 
targets laat werken, houdt dat échte synergie tegen. 
Verder is er heel veel ruimte voor ondernemerschap 
en zelfsturing. Ieder merk blijft doen waar het goed 
in is en investeert in de eigen groei en ontwikkeling, 
met behoud van eigen cultuur en DNA. 

Zo creëren we sterke inhoudelijke merken 
die goed zijn in hun core-discipline. 
Iedereen draagt op eigen manier bij aan het 
grotere geheel. En als groep zijn we – steeds 
meer – full-service.”

Jerry vult aan: “Uiteindelijk moet duidelijk 
zijn dat samenwerking voor iedereen 
positief is, voor de merken die aansluiten 
en absoluut ook voor ons team; de mensen 
die bij ons werken. Wat ik namelijk heel gaaf 
vind om te zien, is dat er heel veel ruimte 
voor talentontwikkeling is ontstaan. Mensen 
staan op, pakken hun rol, laten zien wie ze 
zijn en wat ze kunnen en willen. En dat tilt 
ook het niveau van ons bedrijf omhoog. Zo 
blijven we stappen zetten. Als groep worden 
we mooier, sterker en toekomstbestendiger.”

BOUWEN

Begin 2020 werd het managementteam van 
Loyals al voorbereid op de groeistap van de 
onderneming. De Loyals Group biedt een 
solide basis om op verder te bouwen. Voor 
de ondernemers biedt het ruimte om zelf uit 
de operatie van Loyals te stappen. Samen 
werken ze als aandeelhouder en bestuurder 
aan Loyals Group. Met als doel om 
uiteindelijk écht die full-service-aanbieder 
te worden in digitale transformatie 
en merkenbouw voor het midden- en 
grootbedrijf. Strategie, development, 
content(productie), (performance)
marketing en branding zijn daarvoor de 
belangrijkste pijlers. De strategie? Meer 
bedrijven overnemen. Youri: “We willen een 
house of brands bouwen. Hoeveel merken 
we nodig hebben, weten we nog niet 
precies. Dat moet de tijd uitwijzen. Maar 
we houden vast aan onze strategie. En aan 
onze doelgroep. We hoeven niet per se de 
grootste te zijn, maar binnen onze markt 
wel de beste blijven.” 

Ondanks dat het groeiplan en  

de buy-and-buildstrategie ‘panklaar’ 

waren, dachten we niet direct  

aan private equity. 

- Youri Lieberton 
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MARKTLINK ZET IN OP FORSE GROEI IN EUROPA

OM MARKTLEIDER 
TE WORDEN MOETEN 

WE ALLE KANSEN 
BENUTTEN

Marktlink is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een solide organisatie met brede dienstverlening. Zo 

begeleiden we ondernemers bij de aan- en verkoop van bedrijven, we begeleiden ondernemers bij het 

verkoopklaar maken van het bedrijf middels M-Ready en we helpen ondernemers geld te investeren in 

bedrijven via Marktlink Investment Partners (MIP) en Welt. Daarnaast timmeren we over de grens flink aan 

de weg, met kantoren in Duitsland, België, Denemarken en Engeland. Die ontwikkeling willen we doorzetten. 

Internationaal recruiter Petra Wijnholds en HR-manager Yvonne Tamis vertellen over de plannen.

In 2025 wil Marktlink vanuit tien Europese 
landen de markt bedienen en doorgroeien 

naar ongeveer 350 medewerkers. “Zowel in 
Nederland als in Europa liggen grote kansen 

door de groeiende behoefte aan onze brede 
dienstverlening”, vertelt Yvonne. “Veel 

grote spelers in ons vakgebied focussen 
op een specifieke branche. Wij doen dat 

bewust niet en kunnen daardoor heel 
veel verschillende markten bedienen. 

Dat maakt het voor ondernemers 
interessant om met ons samen 

te werken. In Nederland zijn 
we al marktleider, ons doel 

is om dat ook in Europa  
te worden.”

 Yvonne Tamis en

Petra Wijnholds
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VOORSPRONG

Marktlink Nederland heeft 25 jaar voorsprong op het 
buitenland. Toch zien beide dames mogelijkheden 
voor flinke groei. Yvonne: “In Duitsland hebben we één 
locatie, maar we willen doorgroeien naar minimaal vijf 
locaties. Hetzelfde geldt voor Engeland. En daarna willen 
we ook andere landen bereiken; denk aan Frankrijk, 
Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en meer.” 
Voorwaarde voor die uitbreiding is het vinden van de 
juiste Managing Partners. “We willen toegankelijk zijn 
voor lokale ondernemers. Daarom selecteren we onze 
partners op het Marktlink-DNA: ze moeten bij onze 
cultuur passen, maar ook de taal van het land spreken 
en lokaal een netwerk hebben opgebouwd. Door 
internationaal samen te werken, maken wij het verschil.” 

LINKING PIN

Marktlink startte vorig jaar met International M&A 
Assignments, waardoor werknemers met minimaal 
negen maanden werkervaring bij Marktlink de 
mogelijkheid krijgen om een half jaar naar het 
buitenland te gaan. Petra: “Zij kunnen uitstekend 
helpen om de Marktlink-werkwijze en  -cultuur naar zo’n 
nieuwe locatie te brengen en hun netwerk te delen. Ze 
vormen de linking pin tussen de diverse teams en het 
nieuw geopende kantoor.”

KRUISBESTUIVING

De uitbreiding naar het buitenland zorgt ook voor 
een kruisbestuiving tussen de kantoren. Petra: “Stel 
dat een klant vanuit Duitsland graag in Nederland wil 
aankopen. Dan kunnen wij heel makkelijk een collega 
in Amsterdam of Deventer aanhaken om gezamenlijk 
de deal te doen. Door die kruisbestuiving zijn de lijnen 
korter geworden. Dertig procent van onze deals zijn nu 
al crossborderdeals, een internationale samenwerking. 
In de toekomst zal dat aantal alleen maar groeien. We 
kijken zelf over de grens, maar helpen ook onze klanten 
over de grens te kijken.” 

“Met zulke groeiambities is recruitment een uitdaging”, 
vervolgt Yvonne. “Niet alleen in het zoeken naar nieuwe 
aanwas, ook het behouden van de Marktlink-cultuur 
vraagt om extra aandacht. We willen groeien, maar 
daarin wel ons DNA behouden.”

GOED ZICHTBAAR

“Dit jaar hebben we zo’n 70 vacatures te vullen”, vertelt 
Petra. “Recruitment is in elk land anders, daarom 
zoeken we per land uit hoe we ons het beste kunnen 
profileren in de markt. Daarnaast moeten we uitvinden 
waar de doelgroep zich bevindt en wat hen aanspreekt.” 
Marktlink besteedt daaropvolgend veel aandacht aan 
nationale en internationale vacatures en het benaderen 
van de juiste doelgroep. We proberen zoveel mogelijk 
in direct contact te staan met (latent) werkzoekenden 
in de corporate-finance markt. Daarnaast organiseren 
we in-house events en gaan we structureel nieuwe 
samenwerkingen aan met allerlei studentenverenigingen 
en netwerken. Zo kan onze doelgroep ons goed vinden.
Dit jaar bouwen we onze M&A-community verder uit, 
om de toekomstige Managing Partners overal in Europa 
te kunnen bereiken. Petra: “Door deze inspanningen 
zijn we beter zichtbaar en zetten we tegelijkertijd onze 
organisatie op de kaart, om in de toekomst makkelijker 
mensen te werven.”

ONDERNEMERSCHAP

Nieuwe medewerkers moeten voldoen aan het Marktlink-
DNA. “Ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid 
zijn daarin sleutelwoorden”, zegt Yvonne. “We zoeken 
naar ambitieuze mensen, de partners van de toekomst. 
Junior consultants komen direct bij ons in dienst na de 
universiteit. Ze groeien in circa vijf jaar door naar de 
functie van manager, waarin ze omzetverantwoordelijk 
zijn en een team rond zich verzamelen. Vervolgens 
kunnen ze de stap maken richting partner.”
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VAN CONSULTANT TOT PARTNER 

IN GESPREK MET 
KOEN RUTTEN EN 

LUC KELTJENS
Ons welbekende kopje koffie om kennis te maken was jaren 

geleden voor Koen Rutten en Luc Keltjens ook het eerste 

contact met Marktlink. Managing partner Tim van der Meer 

zocht destijds versterking voor het pas geopende kantoor in 

Amsterdam. Koen startte in 2010 als consultant, Luc volgde 

in 2015. Inmiddels zijn beide heren partner van een bedrijf 

dat in de tussenliggende jaren gegroeid is van een kleine 

onderneming naar dé M&A-specialist van Europa.

In bijna niets lijkt het Marktlink van nu op hoe het was in de beginjaren 
van Koen en Luc. Gehuld in een iets te hippe outfit (“ik dacht modieus 
te zijn”) pakte Koen Rutten 12 jaar geleden de trein van Maastricht naar 
Amsterdam voor een kop koffie met Tim van der Meer. “Via mijn zus, zij 
kenden elkaar uit de wijnhandel, kwam hij bij mij terecht. Ik zat nog in de 
afstudeerfase van m’n studie International Business en had nog nergens 
gesolliciteerd. De klik met Tim was er en ik zag een mooie uitdaging bij 
een onderneming die we met een klein team verder opzetten.”

KOEN

RUTTEN
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“Het is mooi om die professionalisering te zien en dat ik 
er zelf nog steeds onderdeel van ben”, vertelt Luc trots. 
“Als beginnend consultant heb ik eindeloos meters 
gemaakt. Als manager leidde ik de nieuwe generatie 
consultants op, en nu in mijn rol als partner krijg ik 
de kans om nog meer vanuit het geheel te denken  
en te opereren.”

FOCUS OP DUURZAAMHEID 

EN WERELDVERBETERING

Zijn eigen stempel drukken is ook iets wat Koen 
ambieerde toen hij toetrad als partner. “Toen het 
kantoor in Amsterdam eenmaal goed stond, kreeg ik de 
kans om in Drachten een nieuw kantoor op te tuigen. 
Eén van mijn drijfveren is om iets goed te doen voor de 
wereld en dat begint bij jezelf. Daarom zet ik me ook 
graag in om Marktlink te verduurzamen. Daar begon ik 
in Drachten al mee, en inmiddels hebben we een Green 
Team met leden van al onze kantoren. Ik wil echt dat 
Marktlink een bedrijf wordt met een lange termijn focus 
op duurzaamheid en wereldverbetering.”

IEDEREEN IS ONDERAAN BEGONNEN

Een ondernemende houding was, is en blijft altijd een 
voorwaarde om succesvol te zijn bij Marktlink. “Want 
je draait eigenlijk ook je eigen onderneming binnen 
Marktlink”, stelt Luc. “Het mooie is dat je je als jonge 
consultant kan optrekken aan de mensen boven je. 
Iedereen is onderaan begonnen en iedereen weet wat 
er nodig is om stappen te maken.” Koen herkent dat. 
“Als je het in je hebt om zelf initiatief te nemen, dan kan 
je groeien wat je wilt. Belangrijkste is dat je het werk 
leuk genoeg vindt om erin te investeren, dan betaalt het 
zich altijd terug.” 

AAN TAFEL MET ONDERNEMERS

De basis was al iets steviger toen Luc een koffieafspraak 
had met Tim. Ondanks een succesvol afgerond 
managementraineeship bij een grootbank koos hij toch 
voor een functie bij een kleiner consultancybedrijf. Dat 
bracht hem aan tafel met ondernemers van grotere 
mkb-bedrijven. “Ik kom uit een ondernemersnest en 
paste heel goed in dit speelveld. Dat sprak mij ook aan 
in Marktlink: hands-on mentaliteit en hard werken. 
Hoe het toen was, is niet meer te vergelijken met nu. 
Stafafdelingen zoals HR en marketing, kenden we 
bijvoorbeeld nog niet.”

EINDELOOS METERS MAKEN

Wie anno 2022 als consultant begint bij Marktlink, weet 
precies hoe het carrièrepad is uitgestippeld en welke 
kansen er liggen. Die ontwikkeling liep parallel aan de 
persoonlijke ontwikkeling van de mensen die destijds al 
bij Marktlink werkten. 

LUC

KELTJENS

47



D E A L S T O R Y

Bob
Herber

Esther
Herber
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Stoelnummer 706 is de basis van het succes van 
Bob (53) en Esther (55). Bob vond bestaande 
bureaustoelen te kostbaar. Dat kon anders. Hij 
maakte een tekening en ging op zoek naar een 
specifieke stoel met netwave-rug. Die ontstond: de 
706. Ze sloegen 300 stoelen op in een garagebox in 
Zeist, waar Bob en Esther woonden. Drie weken later 
waren alle stoelen verkocht. Inmiddels verkoopt het 
bedrijf ruim 400.000 stoelen per jaar.

FUNDAMENT

Anderhalf jaar na oprichting verhuist het bedrijf 
naar Zwaag en daar groeit 706 Seating Group uit tot 

een internationale speler met uitgebreid portfolio 
en sterk dealernetwerk. Een groot gedeelte van 
de keten heeft het bedrijf in eigen beheer; van 
design, assemblage, sales, logistiek en service tot 
aan aftersales. Door voortdurend te investeren en 
innoveren zetten ze samen een sterk en succesvol 
bedrijf neer.

Esther: “We onderscheiden ons onder andere 
door onze kwalitatief hoogstaande producten 
en ons ketenregisseurschap, maar ook door ons 
personeelsbeleid. Binnen het bedrijf krijgt iedereen 
kansen en we zetten altijd een stapje extra. 

Ruim 25 jaar geleden – zo’n drie maanden nadat ze elkaar leren kennen op de skipiste – richten Bob 

en Esther Herber hun eerste bedrijf op: een discotheek in Zeist. Hebben ze ondernemerservaring? 

Nee. Het lijkt ze gewoon ‘grappig en leuk’. De eerste negen maanden is de discotheek leeg, 

maar wanneer ze wat mensen van de plaatselijke hockey- en voetbalclub aannemen, begint het 

te lopen. Sindsdien zoeken ze overal naar kansen om het ondernemerschap aan te pakken. Zo 

ontstaat vijftien jaar geleden 706 Seating Group, specialist in het ontwerpen, ontwikkelen en 

distribueren van duurzame, hoogwaardige (bureau)stoelen voor de woon- en werkomgeving en  

de hospitality-markt.

AVerest gaat niet 
op onze stoel zitten, 
maar vult ons aan

706 Seating Group is klaar voor groei
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hiërarchie – want daar zijn we niet van. 706 is één 
groot team en iedereen is even belangrijk.”

VOLGENDE GROEIFASE

Bob en Esther hebben ieder hun eigen rol. “Bob is 
van de strategie, sales en finance”, vertelt Esther. 
“Ik houd me vooral bezig met HR, PR en netwerken.” 
Zo groeide 706 Seating Group de afgelopen jaren 
flink en legden de ondernemers de basis voor een 
volgende groeifase. “Uit nieuwsgierigheid spraken 
Bob en ik al eens over de verkoop van het bedrijf. 
We oriënteerden ons zelfs, maar het liep altijd op 
niks uit. In januari 2021 belde Marktlink mij om eens 
een afspraak te maken. Die afspraak kwam er, al was 
het pas in april door corona. Dat was een heel tof 
gesprek, dat ons over de streep trok.”

Volgens Esther was Marktlink direct duidelijk over 
het traject. “Ze legden uit dat het verdeeld is in 
verschillende fases, en dat ze na iedere fase met 
ons zouden bespreken of we ons er nog senang bij 

De 706-familie bestaat inmiddels uit 56 mensen 
en we eten nog altijd – élke dag – samen. Samen 
vormen we het fundament van het bedrijf. Bij de 
bouw van ons nieuwe pand kreeg daarom iedere 
medewerker een paal met zijn of haar naam erop, 
die ze zelf met een machine de grond in mochten 
slaan. Bij de entree hangt een groot kunstwerk met 
afbeeldingen van iedereen die bij ons werkt, zonder 

BEDRIJFSNAAM   706 Seating Group 

KOPER     AVerest Capital

TRANSACTIE     Verkoop  - Pre-exit

WEBSITE   www.706online.com

DEALTEAM   Petra Borkent, Merel Smink  
   en Simone van Haarlem

 Twee jaar geleden is 706 Seating Group verhuisd naar een state-of-the-art kantoorpand en warehouse
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voelden. We waren zelf in de lead en dat gaf ons 
rust. Op die manier wilden we het wel proberen, 
kijken waar het schip strandt.”

MATCH MET EIGEN DNA

Met de hulp van een ondernemende partner zou 
706 Seating Group grote stappen kunnen zetten: 
focussen op internationalisering, distributiekanalen 
verder ontwikkelen en het bestaande dealernetwerk 
en de online positionering uitbreiden. “Daarom 
gaven we Marktlink al snel een go op het maken 
van een prospective, waarmee we samen naar 
buiten traden. De animo was overweldigend”,  
zegt Esther trots.

Begin dit jaar vonden Bob en Esther in investeerder 
AVerest Capital uiteindelijk de juiste partner. “Dat 
alle medewerkers hun baan konden behouden, was 
onze grootste vereiste en AVerest matcht perfect met 
ons eigen DNA. Daarnaast waren ze van het begin af 
aan heel open. Ze gaven ons de telefoonnummers 
van andere ondernemers met wie ze samenwerken 
en zeiden: ‘We kunnen jullie wel vertellen dat we 
niet op de ondernemersstoel gaan zitten én we jullie 
vooruit kunnen helpen, maar dat kun je beter horen 
van ondernemers met wie we samenwerken.’ Bob 
belde deze ondernemers op en die waren allemaal 
ontzettend enthousiast. Dat heeft ons erg geholpen 
bij het maken van een keuze.”

HOOFDPRIJS

Een verkooptraject ingaan is intensief, 
benadrukt Esther. “Je gaat een reis maken 
zonder bestemming en bent daar vervolgens 
24 uur per dag mee bezig. Een verkooptraject 
is als een trechter: gedurende het proces 
wordt het steeds intensiever en vooral 
het einde is pittig. Gelukkig hadden we de 
hulp van het Marktlink-team. Zij hadden de 
lead; namen ons mee in het bos. Stippelden 
de route voor ons uit. Maar stapten ook 
iedere keer op tijd opzij – als we zelf 
keuzes moesten maken. Iedere fase werd 
met ontzettend veel toewijding en kennis 
ondersteund, maar wij waren aan zet: in het 
hele traject hebben ze ons nergens gestuurd 
of gepusht. We hebben wel eens in paniek 
geroepen dat we ermee wilden stoppen. Het 
team was dan altijd een luisterend oor, vol 
begrip. Het contact was warm, een feestje. 
Ik hoop dat iedereen die ooit zijn bedrijf 
gaat verkopen een team als Marktlink om 
zich heen heeft, want dan hebben ze de 
hoofdprijs in de lotto.”

STAPPEN ZETTEN

Esther en Bob zijn zelf nog 25 procent 
aandeelhouder en blijven actief binnen het 
bedrijf. Hun rol is niet veranderd. Esther: 
“706 Seating Group is megagezond en we 
geloven heilig in een mooie toekomst voor 
het bedrijf. Het is fijn dat we nu mensen 
aan boord hebben met veel ervaring op de 
gebieden waarin we stappen willen zetten. 
AVerest gaat niet op onze stoel zitten; wij 
blijven ondernemen, en zij vullen ons aan. 
Samen hebben we meer kennis van de markt 
en een groter netwerk, waarop we kunnen 
bouwen in de toekomst. AVerest kan ons 
verder brengen in de reis die 706 heet.” 

Een verkooptraject is als een 

trechter: gedurende het proces 

wordt het steeds intensiever en 

vooral het einde is pittig”.

- Esther Herber
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E T B  C A S  S O M B R O E K

In 1939 begint Cas Sombroek in Volendam een 
bescheiden winkel met gloeilampen en elektrische 
apparaten. Ruim tachtig jaar later is het kleinzoon 
Marco Sombroek die als algemeen directeur aan het 
roer van het familiebedrijf staat. 25 jaar geleden nam 
hij het stokje over van zijn vader en oom. Inmiddels 
behoort ETB Cas Sombroek – met diensten op het 
gebied van elektrotechniek, duurzame energie, 
beveiligingstechniek, advies en ontwerp, en beheer 
en inspectie – tot de belangrijkste spelers op de 
West-Nederlandse installatiemarkt. 

Onder Marco’s leiding groeit ETB Cas Sombroek 
uit tot een succesvolle onderneming met 120 
werknemers en een omzet van 25 miljoen euro.

OPEN EN INFORMELE SFEER

Hoewel er van die ‘kleine familiezaak’ uit 1939 
allang geen sprake meer is, heerst er nog altijd 
een persoonlijke, gemoedelijke en informele sfeer 
op de werkvloer. “Ik ken al onze 120 werknemers 
bij naam; dat vind ik belangrijk. Zij vormen immers 
de kern van ons bedrijf”, vertelt Marco trots.  

Elektrotechnisch bedrijf ETB Cas Sombroek B.V. in Volendam is een belangrijke speler in de 

Nederlandse installatiemarkt. Het is een echt familiebedrijf en algemeen directeur Marco Sombroek 

(51) behoort tot de derde generatie. Maar toen duidelijk werd dat er geen vierde generatie zou 

komen, ging hij nadenken over een andere manier om de continuïteit van het installatiebedrijf 

te waarborgen. Het klassieke verhaal, van generatie op generatie, moest hij loslaten. Maar het 

voortbestaan van het bedrijf is het uitgangspunt. En met een succesvolle overname is dát gelukt.

Marco
Sombroek

Wat als er geen 
volgende generatie 
klaarstaat binnen je 

familiebedrijf?  
Geen generatiewissel voor ETB Cas Sombroek, wél een succesvolle overname



 Marco Sombroek
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stellen. Maar er is een kleine kink in de kabel: er 
is geen geschikte opvolging. “Er zijn geen kinderen 
die het bedrijf op korte termijn van mij over kunnen 
nemen”, legt Marco uit. “Het runnen van een bedrijf 
is een belangrijk onderdeel van je leven, en daarom 
wilde ik de continuïteit van het bedrijf wél kunnen 
waarborgen. Met het oog op de toekomst was dit 
het juiste moment om op zoek te gaan naar een 
geschikte koper.” Want samen met een sterke partij 
kan het bedrijf, ook op korte termijn, verder groeien.

 
INTENSIEF ZOEKTRAJECT

Marco was al eens eerder benaderd door een partij 
die interesse had om het familiebedrijf over te 
nemen, maar daar had hij geen goed gevoel bij. Een 
overnametraject is een spannend en emotioneel 
proces, zeker in het geval van een familiebedrijf. 
Reden voor Marco om een onafhankelijk expert 
in te schakelen. De ervaring van Marktlink in de 
installatiesector was voor hem een belangrijk 
pluspunt. “Het dealteam is vanwege eerdere 
overnames bekend met vrijwel alle kopers in de 
markt en heeft alles, van begin tot eind, in zeer 
goede banen geleid. Samen stelden we een profiel 
van de gewenste koper op”, legt Marco uit, “zodat 
het team op zoek kon gaan naar voor mij geschikte 

Die persoonlijke aandacht is één van de sterke 
punten van het bedrijf, vindt hij. “We hebben veel 
mensen in dienst die al jaren voor ons werken. En 
ondanks de krappe arbeidsmarkt lukt het ons nog 
altijd om jonge, talentvolle monteurs aan te trekken 
én te behouden. We voelen een sterke binding met 
onze mensen.”

KINK IN DE KABEL

Dat familiegevoel is voor Marco een belangrijke 
reden om, na een kwart eeuw aan het roer, het 
voortbestaan van het installatiebedrijf veilig te 

BEDRIJFSNAAM   ETB Cas Sombroek 

KOPER     VDK Groep

TRANSACTIE     Verkoop  - Strategisch

WEBSITE   www.cassombroek.nl

DEALTEAM   Jelle Rutgers, Roger Loontjens,  
   Tim Rikmenspoel en Wouter Homburg
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partijen. Een uitgebreid en intensief zoektraject 
volgde. Uiteindelijk heb ik met zeven geschikte 
kandidaten om tafel gezeten. Dat leidde tot vijf 
biedingen. En ja, uiteindelijk leidde het ook tot die 
ene koper waar ik direct een goed gevoel bij had.”

WIN-WINSITUATIE

En ‘die ene koper’ is Frans van der Kolk, eigenaar 
van VDK Groep: een ambitieuze groep van 38 
installatiebedrijven, met circa 1600 medewerkers 
die op elk vlak van installatietechniek zijn 
gespecialiseerd. Voor Marco voelde het direct 
goed, vertelt hij. “Ik vond het belangrijk dat ETB Cas 
Sombroek als zelfstandige onderneming zou kunnen 
blijven opereren met behoud van naam en identiteit. 
Dat kan nu. Terwijl we als onderdeel van VDK Groep 
natuurlijk wel profiteren van de voordelen van een 
grotere onderneming en van een sterkere positie 
in de markt. Daarnaast voldeed ook het financiële 
plaatje, dat mag je gerust weten. Alle biedingen 
waren flink hoger dan de ondernemingswaarde die 
ik zelf voor ogen had. Daar heeft Marktlink tijdens 
de onderhandelingen absoluut een belangrijke rol in 
gespeeld. Ik ben heel content met het resultaat na 
een intens en interessant jaar.”

BEGELEIDING VAN A TOT Z

De begeleiding vanuit Marktlink is Marco 
uitstekend bevallen, vertelt hij. “Als ik 
het nog een keer moest doen, zou ik het 
op deze manier zo weer doen. Het is een 
intensief en ingewikkeld traject, en je moet 
niet vergeten dat de zaken ondertussen 
natuurlijk gewoon doorgaan. Marktlink 
heeft alle kennis en expertise in huis, en 
beschikt over een breed netwerk. Ze zijn 
van begin tot eind betrokken geweest: van 
de zoektocht naar kopers tot de juridische 
afhandelingen. Doordat ze me veel werk uit 
handen namen, kon ik me blijven focussen 
op mijn werk in het bedrijf wat uiteindelijk 
heeft geresulteerd in het tot nog toe beste 
jaar ooit van ETB Cas Sombroek. Tijdens 
de onderhandelingen heeft Marktlink het 
maximale voor mij eruit gehaald. Dat leidde 
uiteindelijk tot een overname waar ik écht 
een goed gevoel bij had. ETB Cas Sombroek 
kan gewoon blijven voortbestaan.” 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

En de toekomst? Die is veelbelovend. Als 
onderdeel van VDK Groep blijft ETB Cas 
Sombroek opereren vanuit Volendam. En 
Marco blijft voorlopig aan als algemeen 
directeur. “Het klassieke plaatje van ons 
bedrijf dat van generatie op generatie werd 
doorgegeven, heb ik helaas moeten loslaten. 
Maar: met de overname is de continuïteit 
van het bedrijf gewaarborgd. Sterker 
nog, we gaan samen met VDK Groep onze 
marktpositie in West-Nederland versterken 
zodat we onze huidige klanten én nieuwe 
klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Dat 
geeft rust. En de sfeer op de werkvloer? Die 
is nog altijd gemoedelijk.” Want ook Marco’s 
mensen zijn blij: ETB Cas Sombroek blijft 
voor hen gewoon ETB Cas Sombroek. 

Ik vond het belangrijk dat ETB 

Cas Sombroek als zelfstandige 

onderneming zou kunnen blijven 

opereren met behoud van naam en 

identiteit. Dat kan nu”. 

- Marco Sombroek
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Duco van
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Marijn van 
Benthem

56



C O N S U L T A 

Marijn (58) komt uit het Brabantse Sprundel, een 
dorp tussen Breda en Roosendaal, niet ver van de 
Belgische grens. Eenmaal klaar met de middelbare 
school trok hij naar Amsterdam, waar hij de studie 
bedrijfseconomie volgde. Na veertien jaar in de 
hoofdstad keerde hij, met zijn doctorandustitel op 
zak, terug naar het zuiden. 

Marijn is een rasechte ondernemer. “Ik had al op vrij 
jonge leeftijd de wens en drang om zelfstandig te zijn.” 
Zijn eerste stappen richting het ondernemerschap 
strandden, maar rond de millenniumwissel deed 
zich een kansrijke mogelijkheid voor. “Ik kon me 
inkopen in Consulta, een Belgische leverancier 
van cosmeticaproducten aan de zakelijke markt.  

Daar was ik meteen enthousiast over. Ik besloot de 
stap te wagen.”

STABIELE MARKT

De markt was totaal nieuw voor Marijn. “Ik had 
helemaal niets met cosmetica. Dat weerhield me 
niet; ik vind de markt belangrijker dan de producten 
waar het om gaat en de markt beviel me. Hoe 
die markt was? Erg stabiel. Het was een branche 
waarbinnen je geen enorme pieken of dalen hoefde 
te verwachten. Er was een gezond rendement, met 
redelijke marges en overall een gezonde groei. 
Kortom: het leek me verantwoord om in te stappen.”

Een grensoverschrijdende samenwerking, maar dan op een positieve manier; zo kan je het laatste 

wapenfeit van ondernemer Marijn van Benthem wel samenvatten. Hij is de man achter Consulta; 

de toonaangevende Mechelse leverancier van cosmeticaproducten. Na de overname door het 

Nederlandse Care Cosmetics heeft het toch al succesvolle bedrijf nóg meer kleur op de wangen.

Consulta maakt 
zich op voor 

nieuwe successen 
na overname door 

Care Cosmetics 
Consulta en Care Cosmetics zetten de klokken gelijk

Duco van
Keimpema
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voor ons heel goed uitgepakt. Het was een moment 
waarop we in de spiegel keken en veranderingen 
doorvoerden. Als je vóór corona tegen een klant 
zei: laten we via Teams afspreken of een webinar 
organiseren, kwam je daar niet mee weg. Klanten 
wilden persoonlijk contact. Nu ziet iedereen dat het 
prima kan en doet niemand er moeilijk over. Het 
was dus een goed moment om de bezem door de 
organisatie te halen en efficiënter te worden.”

Al grossiert Consulta in anti-agingproducten; ook 
Marijn ontsnapt niet aan de tand des tijds. De 
laatste jaren dacht hij meer dan eens na over een 
leven na Consulta. “Ik ben in mei 58 geworden. Mijn 
idee was altijd dat je een jaar of twee tot drie verder 
bent voordat je je bedrijf hebt verkocht. Vervolgens 
werk je nog een paar jaar mee en dan pas is het 
moment daar om ermee te stoppen. Ik stond nooit 
per definitie negatief tegenover interesse. Maar 
het moet wel gaan op een manier die bij mij past. 
Concurrenten die Consulta sec wilden overnemen 
gaf ik nul op hun rekest. Ik wilde niet de deal sluiten, 
de sleutels inleveren en van het toneel verdwijnen. 
Daar ben ik sowieso nog veel te jong voor.”

Toen het Nederlandse Care Cosmetics op Marijns 
deur klopte, ondersteund door de Belgische 
investeringsmaatschappij 3d investors, was zijn 
interesse toch gewekt. “Dat werd een heel ander 
verhaal. Hun doel was een strategische overname. 
Care Cosmetics kun je sterk vergelijken met 

Consulta presteerde inderdaad naar – of zelfs 
boven – verwachting. “In de eerste jaren groeiden 
we redelijk snel. En we zijn altijd blijven groeien, 
ondanks uitdagende tijden. Door de jaren heen 
hebben we verschillende crises goed doorstaan. De 
internetcrisis in 2000, de kredietcrisis in 2008–2009 
en de eurocrisis die tot 2014 duurde.”

OMZETDALING EN WINSTSTIJGING

COVID-19 hoort natuurlijk ook in dat rijtje, maar 
die crisis leverde Consulta juist veel op. “Het 
gevolg voor ons was een omzetdaling van ruim 
acht procent, maar een winststijging van zeventien 
procent. Hoe dat komt? Omdat we veel minder 
kosten maakten. We besteedden veel minder aan 
marketingactiviteiten, zoals beurzen. Corona heeft 

BEDRIJFSNAAM   Consulta (België) 

KOPER     Care Cosmetics (Nederland)

TRANSACTIE     Verkoop  - Buy-and-build

WEBSITE   www.consulta.cc

DEALTEAM   Filip Mariën

 Marijn van Benthem Consulta en Nicolas Sneyers van 3d Investors
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Consulta. Care had in Nederland een leidende 
positie in de cosmeticadistributie, zoals wij dat in 
België hadden. Het doel van Care was om Consulta 
onderdeel te maken van de groep en samen verder 
te groeien.”

RIJDENDE TREIN

Wat ook meespeelde, is dat Marijn voorkwam in 
de plannen van de kopers. “Ik zou in een rijdende 
trein stappen en nog een heel aantal jaren blijven 
zitten. Het hielp ook dat ik de CEO van Care, Duco 
van Keimpema, al langer ken. We weten van elkaars 
ambities. Zou je onze sterktes samenvoegen, dan 
zou dat leiden tot een enorm potentieel voor 
gecontroleerde groei in Noordwest-Europa. De 
betrokkenheid van een sterke speler als 3d investors 
zag ik als een enorme meerwaarde. Daardoor zou 
slagkracht ontstaan om verder te gaan bouwen.”

Marijn dacht na over het scenario en werd steeds 
enthousiaster. “Het voelde als een grote stap. Kijk, 
producenten worden steeds machtiger. Om als 
distributeur een sterke positie te behouden, doe je 
er goed aan om een alliantie te smeden en je op 
de internationale markt te richten. Als je maar groot 
genoeg bent, komen leveranciers vanzelf naar je 
toe – dat is zelfs al gebeurd. Wat je als zelfstandige 
onderneming niet kunt, kun je als groep wél. 
Daarnaast ontstonden er door de overname kansen 
om veel efficiënter te werken. Investeringen in zaken 

als marketing en e-commerce zijn zo veel 
beter te dragen en we kunnen backoffice-
activiteiten centreren.”

Marijn was eruit en liet – in samenspraak met 
Duco – het Antwerpse team van Marktlink 
invliegen om de ideeën te vertalen naar een 
notariële akte. Marijn: “Marktlink is daarbij 
van niet te onderschatten waarde geweest. 
Managing partner Filip Mariën kent het 
klappen van de zweep en heeft het proces 
uitstekend en tot in de puntjes begeleid. Bij 
zo’n overnametraject zijn twee zaken van 
groot belang: prijs en voorwaarden. Een 
hoge prijs is mooi, maar stelt niets voor als 
de voorwaarden slecht zijn. Over de prijs 
waren we het snel eens. Overeenstemming 
bereiken over de voorwaarden kostte wat 
meer tijd, maar uiteindelijk kwamen we 
daar ook in goede harmonie uit.”
 

SLIMME PROCESSEN OVERNEMEN

De dag vóór Kerstmis 2021 kwamen 
de handtekeningen op papier en de 
champagne op tafel. Een extra feestelijke 
kerst voor Marijn, die sinds 1 januari 2022 
in dienst is bij Care Cosmetics. Consulta 
wordt nu geleidelijk geïntegreerd binnen 
de groep. “We stemmen onze organisaties 
goed op elkaar af. De klokken gelijk zetten, 
zogezegd. Slimme processen van elkaar 
overnemen. En tegelijkertijd doorgaan met 
het verwezenlijken van onze ambities.” 

Voorlopig zit Marijn nog volop in de 
cosmetica. En zoals hij het zelf zegt: in de 
trein. Een trein die op weg is naar grote, 
ambitieuze bestemmingen. “Voorlopig 
blijf ik aan boord. Uiteindelijk zal Care 
Cosmetics ook ritten moeten maken nadat 
ik ben uitgestapt, maar dat is iets voor later. 
Ik hoop eerst nog een flink aantal stations  
te passeren.” 

Ik wilde niet de deal sluiten, de 

sleutels inleveren en van het toneel 

verdwijnen. Daar ben ik sowieso 

nog veel te jong voor”.

- Marijn van Benthem
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“Verkopen doe je maar één 

keer en in dat traject staat een 

ondernemer vaak alleen”

“Voor sommige ondernemers is het heel lastig om los te 
komen van het bedrijf”, vult Jeroen aan. “Verkopen doe 
je maar één keer en in dat traject staat een ondernemer 
vaak alleen. Je bent op dat vlak een beginner en de 
zaken die je dan laat liggen, door gebrek aan de juiste 
begeleiding, worden keihard afgestraft. “Dat heb ik zelf 
ook ervaren, toen ik mijn aandelen verkocht.” 

De overnamemarkt zit nog altijd enorm in de lift: bijna 80% van de ondernemers 

overweegt hun bedrijf te verkopen. Ook is de interesse en belangstelling vanuit kopers 

en investeerders momenteel enorm. En dat betekent veel werk voor M-Ready; zoveel 

werk dat het team dit jaar is uitgebreid met trusted advisors Roger van Meer (57) en 

Jeroen Offermans (52). Gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven en het ondernemerschap, 

begeleiden zij DGA’s en families richting het daadwerkelijke verkooptraject.

‘Begin with the end in mind’ – wat is je einddoel? Een 
vraagstuk waar weinig ondernemers heel bewust mee 
bezig zijn, maar toch vormt het antwoord de basis voor 
een succesvolle verkoop. Voor ondernemers is het vaak 
een kwetsbaar gebied; nadenken over de periode ná de 
verkoop of hun carrière. “Ook succesvolle DGA’s lopen 
op een gegeven moment tegen hun eigen plafond aan”, 
constateert Roger. “Het loyaliteitgevoel is vaak erg 
hoog, zeker in familiebedrijven, en dat staat eerlijke 
feedback soms in de weg.  Daarbij is die ene vraag 
cruciaal: is er urgentie om het bedrijf te verkopen? 
Om de juiste stappen richting de toekomst te kunnen 
zetten, is het belangrijk dat óók de mens achter de DGA  
zichtbaar wordt.”

M-READY BEGELEIDT 
DE ONDERNEMER 
OP ALLE FRONTEN 

RICHTING VERKOOP

60



B E D R I J F  V E R K O O P K L A A R  M A K E N

Zonder na te denken over de gevolgen, 
gooide ik iets te snel in het proces de cijfers 
over de bühne. Niemand die me vertelde 
dat ik dat beter niet kon doen. Uiteindelijk 
is het allemaal wel goed gekomen, maar 
ik had destijds graag een sparringpartner 
of ervaringsdeskundige gehad die me hier  
op wees.”

Nu de heren als trusted advisor voor 
M-Ready aan de slag gaan, zijn ze meer 
dan ooit in staat om ondernemers op 
alle fronten te begeleiden richting het 
verkooptraject. Beiden vanuit hun eigen 
expertise en achtergrond. “Wat ons bindt, 
en wat een voorwaarde is voor deze rol, 
is onze oprechte interesse in de mens. 
Verkoop is een heel emotioneel proces”, 
vertelt Jeroen. Roger: “En wij zijn ervoor 
om in dat proces het overzicht te bewaken, 
zowel bedrijfsmatig als op persoonlijk 
niveau. Niet dat wij alleswetend zijn, maar 
we schetsen op een onafhankelijke wijze 
verschillende scenario’s. Hoe zit je als mens 
in de wedstrijd? Wat heb je nodig, zakelijk 
en privé, om de volgende stap succesvol te 
kunnen en willen zetten?”

“Wat deze constructie 

zo sterk en uniek 

maakt, is dat we heel 

complementair zijn aan 

elkaar en daarmee een 

breed palet aan ervaring 

en deskundigheid bieden”

 Jeroen Offermans  

en Roger van Meer 
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mee met een financiële en juridische blik. Heb je 
eenmaal de onderneming verkocht voor een mooi 
bedrag, dan biedt Marktlink Investment Partners 
de mogelijkheid om een gedeelte te investeren in 
Europese private-equityfondsen. Daarnaast denken 
we ook graag mee over de tijd en ervaring die er vrij 
komt; hoe geef je daar een passende invulling aan? 

“De internationale groei van 

Marktlink versterkt de ambitie 

om M-Ready op termijn ook 

buiten Nederland uit te rollen”

Nu de werkwijze van M-Ready haar meerwaarde 
heeft bewezen en de basis steeds steviger wordt, 
ligt uitbreiding in capaciteit en geografisch bereik 
voor de hand. Voor Roger en Jeroen uitdaging 
genoeg om aan boord te komen. “De aanvoer van 
nieuwe klanten is ongekend, en het is fantastisch 
dat wij DGA’s onder de vlag van M-Ready deze 
dienstverlening mogen aanbieden”, vindt Roger. “En 
parallel daaraan kunnen we weer nieuwe trusted 
advisors opleiden zodat we ook weer nieuwe 
klanten kunnen bijstaan. De internationale groei 
van Marktlink versterkt de ambitie om M-Ready 
op termijn ook buiten Nederland uit te rollen”,  
besluit Jeroen. 

In amper drie jaar tijd is M-Ready opgeschaald 
van een start-up naar een steeds groter wordend 
bedrijf. Het idee komt uit de koker van Remon 
Lustenhouwer, partner bij Marktlink. “Ik raakte 
met Remon in gesprek en kon me erg vinden in 
de structuur van werken”, vertelt Roger over zijn 
kennismaking. Nu we het aantal masterclasses flink 
hebben uitgebreid, kunnen we nog meer DGA’s 
vanuit M-Ready ondersteunen en daarna overdragen 
aan de ervaringsdeskundige van Marktlink. Wat deze 
constructie zo sterk en uniek maakt, is dat we heel 
complementair zijn aan elkaar en daarmee een 
breed palet aan ervaring en deskundigheid bieden.”

Dat brede palet eindigt overigens niet bij het 
ontkurken van de champagne na een succesvolle 
overname. “Bij Marktlink hebben ze goed nagedacht 
over de klantreis en hier verschillende afsplitsingen 
in gemaakt”, ziet Jeroen. “De focus ligt niet, zoals 
bij concurrerende bedrijven, hoofdzakelijk op de 
verkoop. Dealmakers kijken al in een vroeg stadium 

7 september 2022  | 14.00-17.30 uur | Drachten
28 september 2022  | 14.00-17.30 uur | Deventer
19 oktober 2022  | 14.00-17.30 uur | ‘s-Hertogenbosch
20 oktober 2022  | 14.00-17.30 uur | Eindhoven
16 november 2022  | 14.00-17.30 uur | Amsterdam
7 december 2022  | 14.00-17.30 uur | Gouda

WWW.M-READY.NL/MASTERCLASSES 

M-Ready organiseert in het najaar van 2022 
live masterclasses door het land heen, met 
zo’n vijftien verschillende ondernemers aan 
tafel. We zoeken zorgvuldig ondernemers die 
niet in elkaars markt opereren en die wél veel 
van elkaar kunnen opsteken. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden nemen we je mee in de 
‘10 stappen naar een succesvolle verkoop‘ van 
jouw bedrijf en hoe je jezelf en jouw bedrijf 
verkoopklaar maakt als de tijd komt.
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 Trusted advisors Jeroen Offermans en Roger van Meer



Bij de (ver)koop van een onderneming wil de tegenpartij graag weten of uw  

bieding fair is. U onderbouwt de enterprise value meestal middels een EBITDA Multiple. 

Bij de beoordeling van uw bieding maken ondernemers en accountants veelal gebruik  

van openbare branche multiples.

Is het ook uw ervaring dat dit vaak tot misverstanden leidt? Bijvoorbeeld dat een 

bedrijf met 1 miljoen euro EBITDA in dezelfde branche veelal een fors lagere multiple 

heeft dan een bedrijf met 15 miljoen euro EBITDA? Ook de ondernemingsomvang en  

een managementteam dat wel of niet met u wil mee investeren, zijn in onze ogen 

belangrijke differentiators van de branche multiple.

Als tool voor dit vraagstuk hebben wij de Marktlink Multiple ontwikkeld. Hier 

krijgen ondernemers op eenvoudige en snelle wijze een meer accurate indicatie van  

de bedrijfswaarde.

BEREKEN DE
BEDRIJFSWAARDE 

 BINNEN 1 MINUUT

BEREKEN UW 
BEDRIJFSWAARDE

 

MARKTLINKMULTIPLE.COM
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Getting 
Deals 
Done


