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ONDERNEMERSCHAP 
IS VOORUITKIJKEN

Al een paar jaar benoemen we met elkaar hoe 

uitdagend de tijden zijn. Amper bekomen van de 

hele covid-periode, brak de verschrikkelijke oorlog 

in Ukraine uit. De wereld op z’n kop, en het houdt 

maar niet op. De effecten raken ons allemaal en 

het vraagt van ondernemers meer dan ooit om 

te anticiperen en om vooruit te kijken. Want dat 

is onze kracht, een stap verder denken en niet 

lijdzaam ondergaan wat er gebeurt.

Ondernemerschap rolt altijd door, dat is het 

interessante van ons mooie vak. Maar het is ook 

heel duaal. De turbulentie, de veranderende 

omstandigheden in de markt… Het weerhoudt ons 

er niet van om voortdurend na te denken over die 

volgende stap. Aan de andere kant merken wij ook 

dat er meer en meer druk komt op de schouders van 

ondernemers. De uitdagingen en onzekerheden liggen 

steeds vaker ten grondslag om het bedrijf te 

willen verkopen.

Wij zijn met z’n allen heel blij dat we dit jaar weer 

grotere groepen ondernemers bij elkaar kunnen 

brengen. Als enige kapitein op het schip is het soms 

best ingewikkeld om steeds maar weer de koers te 

moeten bepalen. Onze netwerkevents zijn bij uitstek 

dé plek om met elkaar in gesprek te komen en te 

sparren over issues die op dat moment spelen. Niet 

alleen faciliteren en stimuleren wij dit, wij informeren 

u ook graag over verschillende trends 

in de overnamemarkt. 

Eén van die trends is dat de overnamemarkt nog altijd 

in beweging is. Natuurlijk, kopers kijken kritischer 

naar de continuïteit en toekomstbestendigheid van 

bedrijven. En in sommige sectoren zien wij ook 

bedrijven die het moeilijk hebben, wat zeker ook 

invloed heeft op de waarderingen. Maar er is nog 

altijd veel vraag, dat betekent dat er voor mooie 

bedrijven nog steeds vele kopers in de rij staan. En om 

u alvast gerust te stellen, de komende tijd zal dat ook 

niet veranderen. 

Ik hoop van harte dat u in deze periode van bezinning 

een moment pakt om rustig na te denken over uw 

bedrijf en de toekomst. Ondernemers blijven altijd 

doorgaan, dat zit in ons DNA, maar daarmee zijn we 

ook geneigd aan ons zelf voorbij 

te gaan. Er is echter meer dan 

uw bedrijf, en u hoeft het 

niet alleen te doen. Samen is 

soms zelfs een betere optie. 

Ondernemen is vooruitkijken, 

en kijkt u dan vooral ook  

naar uzelf. 

FERRY NAHON
MANAGING PARTNER

BEREKEN UW 
BEDRIJFSWAARDE 
BETROUWBAAR, SNEL EN MAKKELIJK

Als ondernemer bent u ongetwijfeld nieuwsgierig 

naar wat uw bedrijf waard is. Misschien wel 

omdat u speelt met de gedachte het te verkopen. 

De Marktlink Multiple biedt u snel en betrouwbaar 

een indicatie van uw bedrijfswaarde. Die indicatie 

is gebaseerd op slimme data, brede sectorkennis 

en meer dan 25 jaar M&A-ervaring. U ontvangt na 

het invullen kosteloos en geheel vrijblijvend een 

gepersonaliseerd rapport.

BEREKEN
BINNEN 
1 MINUUT  

MARKTLINK.COM

MARKTLINK.COM/NL/MULTIPLE
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Marktlink Magazine is een uitgave van Marktlink Fusies 

& Overnames B.V. en verschijnt twee keer per jaar zowel 

in print als online. Voor meer informatie kijkt u 

op marktlink.com.

Deze editie kwam tot stand met dank aan  

Swaans communicatie, Mull2Media, SchuttersMGZ,  

Kirsten Vogd, Robert Jansen, Jort Kelder, Dennis van Iersel,  

Imre Huijgens, Rachel Persoon, Ronald Lommerse en 

Jobert Lommerse, Joanna Rutges, Jeroen Rutges,  

Walter van de Wege, Ronnie Overgoor,  

Patrick Oude Groeniger, Mark Wegh, Familie Kralt,  

Jos en Karen Broekmeulen, Petra en Pieter de With, 

Norbert Chevalier, Udo Waltman, Rob Hogenkamp, 

Herman Kemper, Fernando Smit, Stijn Driever, Vanouds, 

Henk Lever, Hans de Vet, Jeroen Venema, Karlo en 

Annemarie Rosing, Wheels of Thrill en natuurlijk de 

expertise van alle medewerkers van Marktlink, M-Ready, 

Marktlink Investment Partners en Welt.
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“Het gaat er niet om wie 

je bent, maar wie je kent”

Robert
Jansen

Derde deal voor 
ABCO Beveiliging:
Is drie keer 
scheepsrecht?

bij me terug. Zo ontstond bij mij het idee voor ABCO: Altijd 

Blijven Communiceren Over. Na een bescheiden Zwitsers 

avontuur besloten we op een andere manier voor onszelf 

te beginnen. Gewoon in Nederland, vanuit onze eigen 

woonkamer, startten we begin 2006 met ABCO Beveiliging.

“Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent”, 

vertelt Robert. “Je moet áltijd blijven communiceren. In 

klantcontact gebeurt dat vaak niet goed; klanten worden 

losgelaten en gaan zweven. Vandaar dat ze mij bleven 

bellen. ABCO Beveiliging houdt de klant dichtbij. Daarom 

is de binnenste ring van de O in ons logo rood; dat ‘rode 

hart’ staat voor onze klanten en medewerkers. Die staan 

centraal. De ‘dubbele schil’ uit het beeldmerk van ABCO 

komt op verschillende manieren terug. Het staat voor 

bescherming, het borgen van de veiligheid.”

VERTROUWENSRELATIE

Het bedrijf verkoopt niet zomaar inbraakinstallaties. “We 

verkopen TotalCare high end security”, stelt Robert. “We 

bedienen met name hoog-risicoklanten, bijvoorbeeld, 

juweliersbedrijven, high risk en high value warehouses, 

dealerbedrijven in het exclusieve segment en hoge 

segment particulieren onder wie ook een aantal bekende 

Nederlanders.” Robert bouwt een vertrouwensrelatie 

op met zijn klanten. “Klanten mogen mij altijd bellen of 

appen. En wij zorgen dat wat ze vragen geregeld wordt. 

Inclusief alle producten die daarvoor nodig zijn. Van 

inbraakinstallatie tot beveiligingscamera’s en tools voor 

toegangscontrole. Daar zijn we wel uniek in.” 

Robert Jansen – de oprichter van beveiligingsbedrijf 

ABCO Beveiliging – begon op 19-jarige leeftijd 

als servicemonteur bij Chubb Varel, een groot en 

toonaangevend beveiligingsbedrijf. In krap tien jaar tijd 

werkte hij zich op tot het management. Tot hij in 1996 

een ernstig auto-ongeluk kreeg. Hij lag zestien dagen 

in coma. Gebroken, letterlijk en figuurlijk. Eenmaal 

hersteld, wist hij: ik moet het even een tijdje wat 

rustiger aan doen. “Ik wilde terug naar de business; 

klanten helpen. Daarom maakte ik de overstap 

naar een ander, kleiner, beveiligingsbedrijf. Dat 

groeide in korte tijd explosief: van vijftien naar circa 

honderdvijftig medewerkers en een drietal locaties. 

In 2002 werd het bedrijf overgenomen door een grote 

landelijke speler op energiegebied. Deze had een 

andere focus en visie, dus ik besloot er weg te gaan. 

BEGINNEN VANUIT  
DE WOONKAMER

In die tijd was het idee dat Robert en zijn vrouw Debby 

naar Zwitserland zouden vertrekken om een hotel te 

openen. Robert: “Ik werkte op dat moment als marketing-

en salesman bij BDO – een kort uitstapje buiten de 

beveiligingswereld – maar werd nog wekelijks gebeld door 

oude klanten. Ik verwees ze door, maar ze kwamen steeds 

WEBSITE

 abcobeveiliging.nl

KOPER

 VDK Groep

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Strategisch

DEALTEAM

• Ferry Nahon

• Erwin Wilbrink

• Christine Huisman
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GROEISPURT, KEER DRIE

In 2011 zat ABCO Beveiliging al stevig in de lift. “Het team 

was gegroeid, ons aanbod, de omzet. Als bedrijf moesten 

we de volgende stap zetten en ik moest ook een en ander 

zeker gaan stellen. Ik ken Ferry Nahon van Marktlink goed, 

uit het netwerk hier in de regio. Hij zei me: ‘reken de 

boel eens uit, denk goed na; waar sta je nu en waar wil je 

naartoe? En kun je dat allemaal zelf?’ Ik realiseerde me 

dat het antwoord op de laatste vraag ‘nee’ was. Dus ik 

heb versterking gezocht, en – met behulp van Marktlink 

– een investeerder aan boord gehaald, toen nog voor een 

relatief klein deel van de aandelen. En in 2019 opnieuw, 

voor een volgende professionaliseringsslag. Ditmaal een 

grotere investeerder met andere groei-expertise, vooral 

op technisch vlak.”

STROOMLIJNEN ALS EEN PORSCHE

Robert kreeg in 2020 een fietsongeluk. “Nu had ik rechts 

alles kapot, in plaats van links. De angst sloeg toe. 

Opeens besefte ik hoeveel risico ik nam, als werkgever 

van zeventig mensen. De druk op mijn schouders voelde 

opeens heel groot. Dat wilde ik niet langer. In november 

2021 zijn we met VDK in gesprek geraakt over een nieuw 

op te richten VDK Safety & Security Groep. Sinds mei 2022 

is ABCO Beveiliging officieel aangesloten. Dit was ons 

derde traject met Marktlink.” 

De F1-liefhebber gaf al zijn medewerkers een (miniatuur) 

Porsche; een symbolisch cadeau dat erbij hielp om 

het nieuws van de overname aan alle medewerkers te 

brengen. “Bij ABCO Beveiliging draait de motor op volle 

toeren. Het idee is dat we ons bedrijf – net als een 

Porsche – moeten stroomlijnen. Met ABCO Beveiliging op 

de deur en VDK op de motorkap.”

EEN VEILIG GEVOEL  
VOOR DE ONDERNEMER

Deze stap is goed voor de ondernemer. “Mijn bedrijf 

is hiermee veiliggesteld, risico’s dragen we voortaan 

samen en druk wordt gespreid. Ik blijf ondernemer. En 

ik krijg tijd en vrijheid om te doen wat ik leuk vind: sales 

en commercie. Zelf ben ik namelijk nu commercieel 

verantwoordelijk voor de nieuwe VDK Safety &  

Security Groep en participeer met een aandeel mee  

in de VDK Groep.”

ABCO Beveiliging blijft intact en opereren onder de eigen 

naam. Net als de veertien andere bedrijven die zich bij 

de groep aansluiten op beveiligingsvlak. “Dat is sterk 

aan deze formule”, vindt Robert. “VDK heeft een sterke 

naam en een unieke filosofie, maar ABCO Beveiliging 

ook. Wij kunnen nu zeggen: we hebben ook hele sterke 

broertjes en zusjes, in heel het land. Naast dat dit een stuk 

duurzamer is door veel minder reistijd van deur tot deur, 

geeft het de klanten ook een veilig gevoel. Expertise  

om de hoek, wie wil dat nou niet. Samen gaan we de 

markt veroveren!” 
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HÈT KENNISEVENT OVER 
BEDRIJFSOVERDRACHT

De 700 genodigden kregen tijdens de zevende editie 

van Marktlink Connect voor het eerst een breder 

programma voorgeschoteld over bedrijfsoverdracht, 

ondernemerschap en investeren. Dat kwam nog eens 

extra tot uiting in de kennissessies, waar ondernemers 

vooraf konden kiezen tussen de 1st, 2nd en 3rd gear 

en de inhoud dus volledig aansloot op de persoonlijke 

situatie. Op het plenaire podium nam host Jort Kelder 

de deelnemers mee in een afwisselend programma met 

natuurlijk ook veel aandacht voor de Formule 1.

Ruim 1.200 ondernemers troffen elkaar in het eerste weekend van september, toen de Formula 1 

neerstreek op het CM.Com Circuit Zandvoort voor de Heineken Dutch Grand Prix. Met Marktlink 

Connect op donderdag en aansluitend verschillende relatiedagen in de private lounge, waren wij 

vier dagen lang aanwezig in het hart van de mondiale topsport. Het weekend kenmerkte zich door 

verbinding, saamhorigheid, netwerken, zakendoen en natuurlijk de zege van Max.

START YOUR ENGINE, LET’S GO!

Het opbouwen en succesvol runnen van een bedrijf is voor de meeste ondernemers geen 

probleem, maar hoe kijkt u naar uw bedrijf als u het wilt verkopen? Remko Wouters 

begeleidt vanuit M-Ready ondernemers met het verkoopklaar maken. Tijdens Marktlink 

Connect vertelde hij over de kansen en uitdagingen. Zijn belangrijkste tips: op tijd 

beginnen en zelf de regie pakken.

Eigenaren Bart Strijker en Arwen Obermeyer van online specialist Jelba hadden op 

meerdere fronten groeiambities. Aansluiten bij een strategische partner was hun wens, 

en die vonden zij – via Marktlink – in full-service online-marketingbureau Happy Horizon. 

Ze deelden hun ervaringen over het verkooptraject, dat niet alleen intensief maar ook 

een emotionele achtbaan was.

Eenmaal het bedrijf verkocht, kiezen steeds meer particuliere ondernemers ervoor hun 

kapitaal te investeren in topbedrijven. Marktlink Investment Partners en Welt Ventures 

bieden verschillende mogelijkheden voor private equity en venture capital. Michiel 

Kotting – investeerder van het eerste uur in vooraanstaande tech-bedrijven – gaf een 

toelichting op de meerwaarde van investeringsfondsen.

“Ondernemers praten vrij, willen de zaak op 

z’n kop zetten. Marktlink brengt dat soort 

mensen bij elkaar: geen laffe loonslaven 

maar kiene entrepreneurs die de wereld 

veranderen. Soms lijkt het of het verschil 

tussen ondernemers en managers steeds 

groter wordt. Managers mogen vooral geen 

fouten maken en zijn ingesnoerd in een web 

van regels en conventies. Ondernemers 

trekken zich daar niets van aan. Ik kijk er 

met genoegen op terug!”
Jort Kelder, host Marktlink Connect
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Als je met ondernemers praat op zo’n dag en ze vraagt hoe 

het gaat, is de kans groot dat je “druk” als antwoord krijgt. 

Uit de waan van de dag stappen lijkt dan ongebruikelijk. 

Toch bezochten Dennis van Iersel en Imre Huijgens, 

eigenaren van MEBU, Marktlink Connect. “Netwerken is 

misschien wel het kind van de rekening bij ons”, beseft 

Dennis, “terwijl het enorm inspirerend is om in deze 

setting ervaringen uit te wisselen.” Imre: “We hebben 

allemaal te maken met uitdagingen en het contact op zo’n 

event is dusdanig laagdrempelig, dat het heel fijn is om 

met elkaar te sparren en van elkaar te leren.”

Zaken doen en netwerken vormen belangrijke ingrediënten 

op zo’n dag, en dat werd ook veelvuldig gedaan. 

“Ondernemers vonden elkaar en gingen automatisch 

mee in de persoonlijke sfeer die wij zo belangrijk vinden”, 

reageert Vincent Pastoor, één van de Marktlink-partners. 

“Na zes edities van Marktlink Connect was het dit jaar de 

eerste keer dat wij ons op deze manier, met al onze labels, 

geprofileerd hebben. Het leverde een mooie diversiteit 

aan ondernemers en investeerders op. De onderlinge 

cohesie vond ik heel bijzonder.”

Een gevarieerd palet aan sprekers betrad het plenaire  

podium. Vlnr: Marc Schipper (GP Elite), Jan Lammers  

(Dutch Grand Prix), Keith Bruce (F1 Experience),  

Jan van Kuijk (Flow Traders), Stefano Domenicali  

(Formula 1 Group), Tim van der Meer (Marktlink) en  

Piet Hein Conijn (Marktlink Investment Partners).

De grootsheid van de Formule 1 weerhield de honderden 

ondernemers er niet van om elkaar in kleinere kring op 

te zoeken en persoonlijke ervaringen uit te wisselen. De 

kennissessies droegen er ook aan bij dat gelijkgestemden 

elkaar makkelijker vonden. Op het podium van elke “gear” 

stonden stuk voor stuk ondernemers die met hun  

eigen verhaal de deelnemers meenamen in de fase  

voor, tijdens of na bedrijfsoverdracht. Het leidde bij 

menigeen niet alleen tot nieuwe inzichten, maar ook  

tot nieuwe ontmoetingen en uitnodigingen voor  

andere netwerkevents. 

“Tijdens dergelijke events ben je de hele dag omringd 

door verschillende ondernemers”, beaamt Rachel 

Persoon, eigenaar van Typhoon Hospitality. “Het is fijn 

om uitgedaagd te worden om de juiste vragen te stellen 

en op een vernieuwende manier naar de toekomst van 

je bedrijf te kijken. Wat ik mee naar huis heb genomen? 

Een uitnodiging voor een netwerk van vrouwelijke 

ondernemers. En ook nog concrete tips en handvatten om 

nu al na te denken over bedrijfsverkoop, want daar krijgt 

iedere ondernemer uiteindelijk mee te maken.”

De eigenaren van online specialist Jelba 

vonden in full-service online marketingbureau 

Happy Horizon de gewenste koper voor het 

realiseren van hun groeiambities.  

Vlnr: Bart Strijker, Arwen Obermeyer (Jelba), 

René Manchester (MG Partners),  

Jeffrey Scholtens (Marktlink) en  

Robert van den Ham (De Ondernemer).
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MARKTLINK CONNECT,  
EEN UNIEKE DAG

De prachtige locatie én het stralende weer gaven nog 

meer glans aan de succesvolle dagen. Zo kregen de 

gasten van Marktlink Connect een unieke kans om door 

de pitlane te wandelen en de F1-bolides van dichtbij te 

bekijken. Onder het genot van een hapje en drankje werd 

tijdens de afsluitende barbecue in de Founders Lounge 

nog altijd druk genetwerkt, en raakten mensen nauwelijks 

uitgepraat over de geweldige entourage van de Formule 1 

en Marktlink Connect.

DE KRACHT VAN DE
INVESTOR COMMUNITY

Een mooie groep van 200 gedreven en actieve 

ondernemers die deelnemen aan de Investor Community 

van Marktlink Investment Partners troffen elkaar op de 

dag van de race in en om de private lounge. Voorafgaand 

aan het spektakel op de baan namen Edo Pfennings en Gijs 

Botman, oprichters van Mentha Capital, de aanwezigen 

mee in het verhaal achter de investeringen.

Remko Wouters (M-Ready) nam deelnemers 

mee in het proces om het bedrijf én de 

ondernemer verkoopklaar te maken.

Deze praktijkcasus maakte veel relaties enthousiast. 

Bastiaan van Slobbe, managing partner Marktlink 

Investment Partners: “Private equity is niet meer 

weg te denken in de M&A-wereld. Mentha investeert 

voornamelijk in Nederlandse mkb-bedrijven. Hun 

werkwijze is dat ze die bedrijven operationeel sterker 

maken, vaak met een stukje buy-and-build. Door onze 

doelgroep mee te nemen in hun dagelijkse werk, maak je 

het ineens heel tastbaar omdat zij óók ondernemers zijn.”

Het zorgde voor een prettige dynamiek tijdens de 

Investment Community, zagen collega-managing partners 

Bouke Marsman en Hylke Hertoghs. “De dag kenmerkte 

zich wat mij betreft door saamhorigheid en inspiratie. 

Dat is ook hoe wij ons profileren: als investeerder ben 

je onderdeel van een community van ondernemers die 

niet alleen op zoek zijn naar goede rendementen maar 

waarin ook veel waarde wordt gehecht aan het onderlinge 

netwerk”, stelt Bouke Marsman. Hylke Hertoghs vult aan: 

“Uiteindelijk draait het wel om een goed rendement. Maar 

het verhaal van Mentha Capital liet ook mooi zien wat 

voor impact private equity kan hebben op ondernemers. 

Zij treden op als een echte groeipartner. De toegevoegde 

waarde van de fondsen waarin we investeren werd goed 

zichtbaar gemaakt door Edo en Gijs.”

De community-functie trok de broers Ronald en Jobert 

Lommerse van Bis Sonntag Investments over de streep 

om via Marktlink Investment Partners te investeren. 

“Mensen doen zaken met mensen, het is heel waardevol 

om die samen te brengen. Ons doel op zo’n dag in 

Zandvoort is niet eens zozeer dat het concreet iets moet 

opleveren. Elkaar in deze setting spreken over de meest 

uiteenlopende onderwerpen is niet alleen heel erg leuk, 

maar leidt ook zeker tot nieuwe inzichten en ideeën. Dat  

is ook wat waard.”

Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen voor 2023  

alweer in gang gezet. De verwachtingen zijn hoog want  

dit jaar zat het op alle fronten mee: vier zonovergoten 

dagen, enthousiaste ondernemers en als klap op de 

vuurpijl de overwinning van Max die de oranje zee nog 

meer deed golven. 

TOGETHER WE TOOK IT TO THE MAX! 

ONDERNEMEN IS VOORUITKIJKEN

Het welbekende montuur van Prins Bernhard inspireerde 

ons tot een ludieke actie die resulteerde in deze zonnebril. 

Ruim 3.000 exemplaren deelden we vlak voor de start van 

de wedstrijd uit op de ondernemerstribune. Door deze 

bril zag Prins Bernhard, samen met zijn compagnons, vijf 

jaar geleden al voor zich hoe de Formule 1 terug zou keren 

op Zandvoort. Van visualisatie naar realisatie, zien wat 

anderen niet kunnen zien. Dat is ondernemerschap en dit 

eerbetoon staat symbool voor het zien, het geloven en het 

durven dromen. 
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“In 2011 startte Joanna een webshop 

met een kleine collectie. Het merk 

vernoemde ze naar onze dochter”

Jeroen
Rutges

Joanna
Rutges

In 2010 verhuizen Joanna en Jeroen Rutges van Laren 

naar Lyon. Jeroen heeft daar een baan aangeboden 

gekregen. Joanna wil mee, om onder andere in de 

Franse hoofdstad van de gastronomie te genieten, de 

wijnen en de kazen. Van dat laatste komt echter  

weinig terecht.

Al snel blijkt Joanna namelijk zwanger. Het stel heeft dus 

een babykamer in te richten, in hun Franse appartementje. 

Jeroen weet het nog precies. “Vol goede moed togen we 

naar de Franse equivalenten van Babydump. Joanna kwam 

daar steeds sip van thuis”, vertelt hij. “Plat gezegd: ze 

vond alles lelijk en duur.” 

Joanna kruipt achter de tekentafel en ontwerpt zelf een 

wiegje. “In Frankrijk heb je geweldige brocante markten. 

De wieg is geïnspireerd op iets dat we op zo’n markt 

zagen. In Polen vonden we een fabrikant die het wilde 

maken, een klein bedrijfje in de bergen. De keuze voor 

Polen was voor ons heel logisch. De meubelindustrie is 

daar heel groot. Én Joanna en ik leerden elkaar in Polen 

kennen; zij komt daar oorspronkelijk vandaan en ik 

woonde er een paar jaar voor mijn werk. Dus het heeft 

ook iets symbolisch.”

BALEN PIEPSCHUIM  
IN DE WOONKAMER

Als de kleine Amélie geboren wordt, slaapt ze volgens 

haar ouders dus in het perfecte wiegje. Vooralsnog is 

het productieaantal precies één. Maar de creativiteit van 

Joanna is geprikkeld, en al snel ontwerpt ze nog meer 

spullen voor de babykamer. Meubels, kussens, zitzakken 

en kinderfauteuils. Jeroen: “In 2011 startte Joanna een 

webshop met een kleine collectie. Het bedrijf vernoemde 

ze naar onze dochter Amélie.”

IN DE WIEG 
GELEGD VOOR 
ONDERNEMERSCHAP

WEBSITE

 petiteamelie.com

KOPER

 Mentha Capital

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Private equity

DEALTEAM

• Remon Lustenhouwer

• Hesse van der Werk

• Ilja Zandbergen

• Team M-Ready
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Petite Amélie begint klein, als hobby. Zoals dat gaat. In 

die tijd sieren balen piepschuim van twee meter hoog de 

woonkamer van het jonge gezin. Daarmee vullen ze de 

zitzakken en kinderfauteuils zelf. Met een bladblazer uit de 

bouwmarkt. Want voor een speciale vulmachine à 3.000 

euro is nog geen geld. “Joanna hield dan de zitzak goed 

vast, en ik spoot dan met die bladblazer het piepschuim 

erin”, lacht Jeroen.

KRASSEN OP DE ARMEN

De webshop groeit terwijl het stel terugkeert naar 

Nederland. Het aantal bezoekers en betalende 

klanten neemt toe. In de collectie worden onder meer 

peuterbedden en co-sleepers geïntroduceerd. En ook het 

netwerk van leveranciers en fabrikanten breidt uit met 

partijen die meer en grotere volumes aankunnen. 

Ondertussen heeft Joanna de krassen op haar armen 

staan, van het sjouwen en inpakken. Ze redt het niet meer 

in haar eentje. “Op een avond eind 2015 zei ze tegen me: 

jij komt me nu helpen, of ik stop ermee.” Jeroen kiest voor 

optie één. Sinds begin 2016 is hij algemeen directeur, 

Joanna creatief directeur. “Joanna is het brein en hart van 

ons merk. Ze ontwerpt nog steeds alles zelf. Jonge ouders 

richten een babykamer met liefde in en willen een goed 

gevoel hebben bij producten en merken. Dat hebben wij 

zelf ook zo ervaren. Al onze producten zijn ‘made by a 

mum’, dat is onze kracht.”

INTERNATIONALE GROEI

In de jaren erna gaat het hard. Joanna en Jeroen steken 

ál hun tijd in het bedrijf. Tot ze zich realiseren dat ze niks 

anders meer doen. Ze beginnen mensen aan te nemen, 

zeggen de huur van hun magazijn op en besteden het 

voorraadbeheer en leveringen uit aan een externe partij. 

De eerste concept store in Bussum opent. De allereerste 

Franse webshop wordt nieuw leven ingeblazen en 

later gaan ook webshops in het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland online. Er volgt ook een tweede conceptstore, 

in de buurt van Parijs en een derde in Duitsland. 

Ondertussen werken er 27 mensen bij Petit Amélie in de 

Benelux, Frankrijk, Duitsland en het VK. Bijna 50 als je de 

flexibele schil en vaste externe partners meetelt. 

EXPLOSIE

Aangejaagd door de lockdowns exploderen de webshops 

in 2020 en 2021. Jeroen: “We wisten: als we nog verder 

willen groeien en professionaliseren, hebben we hulp 

nodig. In mijn vorige baan was ik ook betrokken bij fusies 

en overnames. Voor mij was het duidelijk dat je andere 

partijen niet moet uitsluiten wanneer je als bedrijf wilt 

groeien. Daarom waren we nieuwsgierig. Hoe staan we 

ervoor? En zou er interesse zijn voor ons bedrijf? Via 

Marktlink kwam ik in contact met het team van M-Ready, 

waarmee we ons bedrijf verkoopklaar hebben gemaakt, 

‘voor het geval dat’. Dus niet met de intentie direct 

te verkopen. Maar toen we zó sterk groeiden in 2021, 

hebben we na afronding van ons traject met M-ready 

meteen doorgepakt met Marktlink. De belangstelling was 

werkelijk overweldigend.”

Uiteindelijk kwam in juli 2022 Mentha Capital aan boord, 

een investeringsmaatschappij. “We hadden meteen 

een goed gevoel bij deze mensen”, zegt Jeroen. “Ze zijn 

oprecht betrokken, zonder dat ze op onze stoel willen 

zitten. Zij kunnen ons echt helpen bij het uitwerken, 

ontwikkelen en implementeren van onze strategie en 

ambities. Binnen vijf jaar willen we een leidend merk zijn 

in West-Europa.”

EREPLEK

Dochter Amélie is ondertussen zo petite niet meer. “Zij 

gaat al naar de middelbare school, ze vindt het allemaal 

heel leuk. Haar zusje Lara, tien jaar, stelt gelukkig geen 

moeilijke vragen over waarom háár naam nergens op 

staat”, lacht Jeroen. En het allereerste wiegje van Amélie? 

Dat heeft uiteraard een ereplek gekregen op  

Petite Amélie HQ. 

“We wisten: als we nog verder 

willen groeien en professionaliseren, 

hebben we hulp nodig”
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Walter van
de Wege

In 2011 kreeg Walter van de Wege van zijn 

verandercoach als huiswerk: schrijf een brief aan 

jezelf over tien jaar. Wat een rare opdracht, dacht 

Walter. “Maar ik schreef de brief. Kort samengevat 

ging hij zo: ‘Beste Walter, over tien jaar heb je een 

hele Happy-groep opgebouwd, bestaande uit allemaal 

Happy-bureaus. Je woont dan in Spanje en hebt een 

stap teruggedaan: je bent niet meer de grootste 

aandeelhouder en werkt alleen nog aan je bedrijf en 

niet meer in je bedrijf.’” Inmiddels, elf jaar later, heeft 

hij het bijna allemaal waargemaakt. Bijna, want zijn 

vrouw wilde toch liever niet in Spanje wonen.

Eigenlijk is het puur toeval dat hij ondernemer 

werd. Walter had vroeger namelijk andere plannen. 

Marineofficier, dát wilde hij graag worden. Het liep 

anders. Op zijn twintigste kreeg hij een aanbod: of hij 

voor 100.000 gulden partner wilde worden bij een klein 

‘communicatiebureautje’ in Eindhoven. Daar legde Walter 

de basis voor het ondernemerschap. Maar het echte 

Happy-verhaal begint pas daarna, in 2012, met  

Happy Cactus. 

“Happy Cactus is een creatief bureau voor merk- en 

klantactivatie”, vertelt Walter. “Maar voor mijn gevoel had 

ik de online slag een beetje gemist, dus daar wilde ik me 

meer op gaan richten.” Al gauw kwam er dus een online 

marketingbureau bij: Happy Idiots. En vervolgens een 

webdevelopmentbureau: Happy Online. Zo ging het maar 

door. “‘Ineens’ waren we flink gegroeid, zowel autonoom 

als door overnames, en hadden we zo’n tien bureaus in 

heel Nederland, allemaal Happy-labels.” Er was eigenlijk 

geen weg meer terug; het werd tijd om een investeerder 

te zoeken. En toen ging het pas écht hard.

HAPPY HORIZON 
GROOT WORDEN 
DOOR KLEIN 
TE BLIJVEN

VERKOPER

 CF Report

WEBSITE

 cfreport.nl

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Strategisch

KOPER

 Happy Horizon

WEBSITE KOPER

 happyhorizon.com

DEALTEAM

• Bart Steenmeijer

• David Doan

• Henriëtte van Veen
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BUY-AND-BUILD

Dat er een investeerder aan boord stapte, is nu twee jaar 

geleden. Om te blijven groeien, om klanten nóg beter van 

dienst te kunnen zijn op online gebied, hanteert Walter 

met Happy Horizon en zijn investeerders een actieve buy-

and-buildstrategie. In de afgelopen twee jaar werden er 

bijna twintig overnames gedaan. En je kan je voorstellen: 

dat is hard werken; het tempo ligt enorm hoog. Tijd om 

naast zijn schoenen te lopen heeft Walter dus niet, hij 

blijft er, zoals hij zelf zegt, nuchter onder. Want je moet 

door, zorgen dat al je bedrijven ‘happy’ blijven. Maar trots, 

tuurlijk, dat is hij zeker.

NIEUWSTE AANWINST

Een van de laatste overnames die Happy Horizon deed 

was CF Report, een bedrijf in een echte marktniche. “Zij 

zijn gespecialiseerd in digitale communicatie-uitingen en 

rapportages als jaarverslagen. CF Report beschikt over 

een mooi rendement en veelbelovende groeicijfers. Digital 

reporting heeft de toekomst; het is een echte aanwinst 

voor de Happy-group.” Tijdens de overnamegesprekken 

van CF Report kwam Walter een oude bekende tegen: 

Marktlink. “Al vaker stonden zij bedrijven bij die wij 

overnamen om toe te voegen aan ons netwerk. Dat werkt 

telkens heel prettig.”

“En ooit, dat is mijn droom,  

zijn we als wereldklassespeler  

actief over de hele wereld” GROOT WORDEN DOOR  
KLEIN TE BLIJVEN

Inmiddels is Walter dus CEO van het miljoenenbedrijf 

Happy Horizon. De creative digital agency group in 

Eindhoven heeft dankzij de actieve buy-and-buildstrategie 

‘hubs’ in heel Nederland. Klanten kunnen er terecht 

voor creative digital marketing in de breedste zin van 

het woord: een one-stop-shop. “En omdat de bureaus 

verspreid zijn over heel Nederland, zijn we altijd dicht 

bij onze klant én bij nieuwe talenten. Dat is het geheim 

achter ons succes. Bovendien hebben we onze cultuur 

vastgelegd in een boekje, met al onze normen en waarden 

erin. Je zou onze cultuur kunnen omschrijven als een 

warme familie met een topsportmentaliteit. 

Een belangrijk motto dat we hanteren: we worden groot 

door klein te blijven. Onze bureaugroep groeit dan wel, 

maar we realiseren alles in kleine teams, die zijn het 

fundament van ons bedrijf.”

STIP OP DE HORIZON

Walter is ambitieus, straalt energie uit en weet wat hij 

wil. Doel voor de toekomst is Champions League in Europa 

spelen. Verder uitbreiden dus. “En ooit, dat is mijn droom, 

zijn we als wereldklassespeler actief over de hele wereld.” 

Walter weet wat hem te doen staat: een mooie brief 

schrijven voor zichzelf in 2032. 
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“ONDERNEMERS VINDEN 
NIKS FIJNER DAN ELKAARS 
VERHALEN HOREN”

Geen ondernemer die er niet mee te maken krijgt: 

de verkoop van het bedrijf. Dat daar een gedegen 

voorbereiding bij komt kijken, realiseert niet iedereen 

zich. En dat is zonde, want het is van grote invloed 

op het resultaat. Dat weet ook Ronnie Overgoor, 

ondernemer pur sang en host van zowel  

Het Ondernemersdiner en de M-Ready Masterclass. 

“Beide concepten bieden ondernemers een unieke én 

veilige setting om dit thema verder uit te diepen.”

Al heel wat jaren is Ronnie Overgoor een gewaardeerd 

dagvoorzitter. Echter, in een vorig leven was hij eigenaar 

van een internetbedrijf met tachtig medewerkers op de 

loonlijst. “Het ging hartstikke goed met de onderneming, 

dat bleek ook wel uit de interesse van een Amerikaans 

investeringsbedrijf. De overname is echter volledig 

geklapt en ik heb er geen cent aan overgehouden. 

Ondernemerschap op die manier maakt mij niet gelukkig, 

maar de ervaring van toen gebruik ik vandaag de dag wel 

in mijn introductie als ik een groep ondernemers aan tafel 

heb zitten.”

M-READY FACILITEERT ONDERNEMERS IN HET PROCES 
RICHTING HET VERKOOPKLAAR MAKEN VAN HUN BEDRIJF

“Ondernemerschap is 

geen baan, het is een 

manier van leven”

Ronnie
Overgoor

MET GELIJKGESTEMDEN  
BIJ ELKAAR ZITTEN

Het kenmerkt de persoonlijke sfeer tijdens de diners 

en masterclasses. Voordat je in de fase zit waarin 

onderhandelingen de boventoon voeren, moet je als 

ondernemer nog een heel proces door. “Juist dan is het 

prettig om met gelijkgestemden bij elkaar te zitten”, weet 

Overgoor. “Ondernemers vinden niks fijner dan elkaars 

verhalen horen. De masterclasses start ik om die reden 

dan ook altijd met mini-interviews zodat iedereen van 

elkaar kan horen vanuit welke intentie iemand aanwezig 

is. Vervolgens duiken we dieper de inhoud in en is er 

waanzinnig veel ruimte voor interactie.”

Het concept van Het Ondernemersdiner verloopt 

doorgaans iets gestroomlijnder, vertelt Overgoor. “De 

opzet is ook iets groter. Waar een masterclass maximaal 

twintig deelnemers telt, zitten we tijdens een diner 

soms wel met zo’n veertig mensen in de zaal. Een vast 

onderdeel is een praktijkcasus van een ondernemer 

die recent het bedrijf heeft verkocht. Ook loop ik met 

de microfoon rond om verhalen op te halen van de 

aanwezigen. En verder draait het vooral om netwerken, 

inspireren en informeren. Alleen de vorm is dus anders, 

want onderwerp en doelgroep zijn gelijk voor de 

masterclasses en diners.”

HET BOEIENDE ASPECT  
VAN HET VERKOOPTRAJECT 

Met twaalf diners en elf masterclasses afgelopen jaar 

ziet Ronnie Overgoor duidelijke thema’s die steeds 

terugkomen. “Natuurlijk gaat het over het boeiende 

aspect van het verkooptraject, maar ook over 

opvolgingsproblematieken en de populariteit van private 

equity. Wat me verder opvalt, is dat ondernemers op 

steeds jongere leeftijd verkopen. Vroeger bouwde je echt 

aan een levenswerk en kwam verkoop pas in beeld als je 

richting je pensioen ging. Levenscycli van bedrijven zijn 

tegenwoordig een stuk korter, in veel sectoren is een 

enorme consolidatieslag gaande.”

Vanuit zijn rol als host blijft Ronnie Overgoor ook in 2023 

betrokken bij de masterclasses en Het Ondernemersdiner. 

“Aan de ene kant houd ik mijn adem in vanwege alle 

ontwikkelingen, maar ik ben ook hardgrondig positief. 

Ondernemers zijn gepassioneerde mensen die hun 

droom najagen. Zij zijn trots op wat ze doen, en 

vinden de continuïteit van hun bedrijf bij verkoop vaak 

belangrijker dan het geld. Het is mooi dat ze daarin 

begeleid kunnen worden door de adviseurs van M-Ready. 

Ondernemerschap is geen baan, het is een manier  

van leven.” 

VOOR MEER INFORMATIE 
m-ready.nl
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“JE MOET HET 
WAARMAKEN VAN JE 
MOOISTE DROMEN 
NIET TE LANG 
UITSTELLEN”

Patrick Oude 
Groeniger

SILK-KA-OPRICHTER PATRICK OUDE GROENIGER: 

De showroom van Silk-ka is zoals je die van een 

kunstbloemengigant mag verwachten: bijzonder 

bloemrijk. Lopend door het bedrijfspand waan je je  

in de Droomvlucht - alleen de elfjes en 

sprookjesachtige muziek ontbreken. In het verhaal 

van Silk-ka-oprichter Patrick Oude Groeniger komen 

dromen ook ruimschoots aan bod. En vooral het 

waarmaken daarvan.

Patrick was geen ster op de middelbare school. Maar 

geef hem bloemen en hij bloeit op. Niet onlogisch, als 

zoon van ouders met een vooraanstaande bloemenwinkel 

in Hengelo. “Op mijn zeventiende was ik al kampioen 

bloemschikken en ik heb mogen werken bij de Europees 

kampioen bloemschikken in Zwitserland”, vertelt hij in zijn 

riante, huiskamerachtige kantoor met uitzicht over het 

buitengebied van de Twentse stad. “Mijn broer Robert en 

ik begonnen in 1988 een eigen zijdenbloemengroothandel. 

We hadden feeling met bloemen en dus alle vertrouwen 

dat we iets moois konden beginnen.”

BLOEMENALLERGIE

Niets lijkt een succesvolle loopbaan in de weg te staan. Tot 

het EK bloemschikken in Zwitserland, kort na zijn start als 

ondernemer. “Ik kreeg ineens klachten die ik nooit eerder 

had. Dikke ogen, contacteczeem, kloven in mijn handen. 

Niet te doen! Ik reageerde heel heftig op bloemen en de 

geur ervan. Het besef daalde al snel in: ik ben allergisch 

voor bloemen en kan mijn werk niet meer doen. Wat nu? 

Ik had alleen een mavo-papiertje. Daarmee kom je  

niet ver.”

Een bloemist met een bloemenallergie. Dan heb je best 

wel een probleem, maar de inventieve broeders vinden 

snel een escape. “Robert was al een tijdje bezig met 

bloemen en beplantingen van zijde. Dat werd ons nieuwe 

product; het beste alternatief voor échte bloemen. Met 

mijn creatieve blik kon ik daar een mooie invulling  

aan geven.” 

EXPERIMENTEREN

Silk-ka was geboren. Al zijn zijden bloemen dan nog niet 

zo geliefd. “De eerste generaties kunstbloemen waren 

vooral heel erg nep en heel erg plastic”, stelt Patrick. 

“Niet zo best voor het imago van de kunstbloem. Wij 

hebben daar een grote slag in gemaakt. Kijk, een tulp is 

een tulp en daar kan ook ik geen roos van maken. Maar 

we experimenteerden wel met een collectie die de markt 

nog nooit had gezien. We kochten het allerbeste in, in 

China, en maakten bijzondere creaties. Wij maakten de 

kunstbloem tot volwaardig deco-object.”

2008 is een sleuteljaar voor de broers. Robert is 42 en 

vindt het wel mooi geweest. Patrick: “Ik kocht Robert uit. 

Niet veel later breidde ik de zaak uit, want we zaten te 

krap in onze jas. Vlak daarna kwam de kredietcrisis. Drie 

dingen die me veel geld kostten.” 

WEBSITE

 silk-ka.com

KOPER

 Röko, Sweden

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Private equity

DEALTEAM

• Fredrik Jonker

• Marco van der Meer

• Michel Hietbrink

• Christine Huisman

2726



Het zet Patrick aan het denken, ook over een leven na  

Silk-ka. En de manier waarop hij zijn levenswerk optimaal 

en verantwoord kan achterlaten.

De economie krabbelt op. Silk-ka groeit gecontroleerd. Op 

de achtergrond maakt Patrick zichzelf misbaar. “Niet alleen 

voor mijn toekomst. Ook omdat er mij iets had kunnen 

gebeuren. Dan moet het bedrijf ook door kunnen draaien. 

En ik wilde niet te lang wachten. Nu ben ik 56 en kan ik 

nog leuke dingen doen. Ik zei weleens: ik wil een Ferrari 

kopen, maar ook nog makkelijk in en uit kunnen stappen.”

CRISES WAREN 
SLEUTELMOMENTEN

Terugkijkend kun je zeggen dat de krediet- en coronacrisis 

sleutelmomenten waren in Silk-ka’s bestaan. “De 

kredietcrisis liet me nadenken over de toekomst. In de 

coronatijd viel de hele handel stil. Wij richtten al onze 

pijlen op online marketing. En sneden in kostenposten. 

Dat pakte heel goed uit. De laatste jaren groeien we 

harder dan ooit tevoren. 

“Nu is het tijd voor rust,  

tijd om te genieten. Dat doe ik 

liever nu, dan op mijn 75e”

Onze bloemen hebben dezelfde duurzame footprint als 

een gewoon bosje bloemen, dat trouwens steeds duurder 

wordt. Maar die van ons gaan tientallen jaren mee. Onze 

klanten zijn daar gevoelig voor.”

DE ACHTBAAN IN

Met de wind in de rug vindt Patrick het in 2021 een goed 

moment om Silk-ka, inmiddels met een kleine veertig 

mensen op de loonlijst, van de hand te doen. “Dat is 

niet niks, de beslissing nemen om te verkopen. Als je 

zo’n traject eenmaal start en een professionele partij als 

Marktlink aan je zijde hebt, dan voelt het alsof je in een 

achtbaan stapt.”

Hij noemt het intensief en emotioneel. “Bij het opstellen 

van het informatiememorandum passeert de hele 

bedrijfsgeschiedenis de revue. Hoge pieken, maar ook 

diepe dalen. Je kunt het vergelijken met het afscheid 

nemen van een dierbare, zeker. Je leeft langzaam naar 

het moment van de deal toe. En opeens is het voorbij. 

Bestemming bereikt.”

“Uiteindelijk kwamen we er met de Zweedse 

langetermijninvesteerder Röko snel uit. Dat is geen 

partij die uit is op snel geld. Röko wil zorgen dat Silk-

ka autonoom kan blijven groeien. Ik geloof echt dat 

dit de beste koper is. Het bod was uitstekend en hun 

toekomstplannen ook. Dat is goed voor onze mensen.” 

TULPEN EN AMSTERDAM

Patrick bezit nu nog 20 procent van de aandelen. Hij is 

niettemin nog vaak te vinden in het fleurig aangeklede 

pand met gigantisch opslagmagazijn, nu nog zijn tweede 

thuis. Geleidelijk zal daar een ander tweede huis voor in 

de plaats komen: in de hoofdstad. “Wonen in Amsterdam 

was altijd een droom van me. Het bruist er, meer dan in 

Hengelo. Ik heb de afgelopen jaren zó ontzettend veel 

gereisd. Nu is het tijd voor rust, tijd om te genieten. Dat 

doe ik liever nu, dan op mijn 75e. Je moet altijd wat te 

dromen houden en niet alles hoeft uit te komen. Maar als 

je je mooiste dromen kunt laten uitkomen, moet je daar 

niet te lang mee wachten.” 

“Op mijn zeventiende was ik al kampioen 

bloemschikken en ik heb mogen werken  

bij de Europees kampioen bloemschikken  

in Zwitserland”
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OM JE HEEN KIJKEN, 
LUISTEREN EN HET 

SIMPEL HOUDEN

MARK WEGH, PORSCHE CENTRUM GELDERLAND:

Soepel en ontspannen beweegt Mark Wegh, oprichter 

en eigenaar van dit Porsche-paradijs in Heteren, zich 

door zijn decor. Bedrijfsovername is absoluut niet aan de 

orde, wel deelt Mark Wegh graag zijn eigenzinnige kijk op 

ondernemerschap, om anderen te inspireren. “Je hoeft 

niet te dromen over de toekomst als je nu al doet wat je 

leuk vindt.”

Wat Mark leuk vindt, straalt van alles af. Hij heeft met 

zijn Porsche Centrum Gelderland, de enige zelfstandige 

dealer in Nederland, de lat hoog gelegd op het vlak van 

beleving en klantgerichtheid. Zó hoog, dat hij binnen 

en buiten zijn branche op een voetstuk staat en zelf als 

best practice wordt opgevoerd in salestrainingen. Mark: 

“Nee, mijn obsessie voor tevreden klanten vecht niet 

met ontspannen ondernemen. Het is vooral belangrijk 

dat je als team goed op elkaar bent ingespeeld en taken 

en verantwoordelijkheden vastlegt. Wij pakken signalen 

snel op en vertrouwen op elkaars talenten. Wie een 

collega vraagt om iets te doen, kan ervan uitgaan dat het 

gebeurt. Zo simpel is het. Ik heb niet de illusie dat wij 

heel bijzonder zijn of dingen doen die niemand anders 

kan. Alles in de wereld is al eens bedacht. Maar doen wat 

je belooft en verwachtingen overtreffen, daar slaagt niet 

iedereen in. Wij wel.” 

KLANTEN VOOR HET LEVEN 

Mark legt uit dat dit al in de kleinste dingen zit. “Van 

een persoonlijk welkom als je de showroom binnenkomt 

tot het gratis halen en brengen van iemands auto voor 

onderhoud of reparatie. Maar ook in iets eenvoudigs 

als het 24/7 bereikbaar zijn. En dan bedoel ik niet via 

zo’n externe telefoonservice die alleen een boodschap 

aanneemt. De noodtelefoon gaat elke avond met mij naar 

bed. Als ik om drie uur ‘s nachts iemand kan helpen, dan 

regel ik het. Zó maak je klanten voor het leven. Ik zie 

veel bedrijven ploeteren om steeds maar nieuwe klanten 

binnen te halen. Ondertussen vergeten ze om goed voor 

hun bestaande relaties te zorgen. Ik snap daar niks van. 

Mensen die voor jou gekozen hebben, moet je koesteren.” 

In de showroom van Porsche Centrum Gelderland 

is volop bedrijvigheid. Drie puberjongens vergapen 

zich – met flinke fotocamera in de aanslag - aan de 

strak geparkeerde, glanzende bolides. Aan de lange 

witte bar zit een klein gezelschap aan de koffie. En 

in de showroom struinen her en der liefhebbers: 

nog dromend van of in gedachten al bezig met de 

configuratie van hun Duitse droomauto.
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en luister naar wat mensen zeggen. Om vervolgens een 

klantbehoefte in te vullen. Met deze visie ben ik Porsche 

Centrum Gelderland zestien jaar geleden begonnen. Laat 

mij van niets iets maken, dan ben ik op mijn best. Ik weet 

precies waar ik wil uitkomen en verzamel de beste mensen 

om me heen om het stap voor stap voor elkaar te krijgen.” 

EERSTE TER WERELD

Die stappen zijn zichtbaar in de verbreding die Porsche 

Centrum Gelderland sinds 2006 heeft doorgemaakt. 

Naast lease en verzekeringen, is er ook een showroom 

vol klassiekers. “Als eerste ter wereld heb ik in 2015 

een Porsche Classic Center geopend. We verkopen 

klassiekers, doen onderhoud en restaureren. Klanten 

komen van overal ter wereld, hun auto’s arriveren via 

zee- of luchtvracht. Zelfs de meest ontoonbare wrakken 

transformeren we tot pareltjes. Momenteel hebben we 

26 bruggen om aan klassiekers te werken. Dat is een vak 

apart. We besteden daarom veel aandacht aan intern 

opleiden, zodat we dit ambacht generatie op generatie 

kunnen behouden. Want vraag is er genoeg.” 

KIJKEN, LUISTEREN EN INVULLEN 

Vooruitdenken en bouwen zit in Marks aard. “Ik ben 

niet het soort ondernemer dat achter zijn computer 

meerjarenplannen schrijft, maar ik heb wel altijd meer 

dan genoeg ideeën. Die ontstaan niet omdat ik ze in mijn 

eigen bubbel bedenk. Ik kijk juist constant om me heen 

ONDERNEMERSLIEFDE  
VOOR PORSCHE 

Dan de spreekwoordelijke bloedband tussen Porsche en 

ondernemers. Weet Mark waar die droom van een Porsche 

vandaan komt, specifiek na bedrijfsverkoop? “Succesvolle 

ondernemers zien het vaak als een beloning voor hun 

harde werken. Ik kan het me wel voorstellen, dat het een 

gedroomd en tastbaar einddoel is. Een soort cadeau aan 

jezelf na de verkoop van je bedrijf. Naast het feit dat elke 

Porsche een fantastische auto is waar je dagelijks van kunt 

genieten, heeft het merk symbolische waarde. Het gevoel 

van vrijheid of juist een bepaalde bestemming die bereikt 

is. Voor ons is het vooral geweldig dat wij dromen kunnen 

laten uitkomen. Die van kinderen die in onze showroom 

blijer zijn dan in de speeltuin. Of die van een classic-

liefhebber omdat we dat ene model uit een specifiek 

bouwjaar hebben gevonden. En die van een hardwerkende 

ondernemer als zijn hagelnieuwe aankoop wordt  

onthuld. Welke droom het ook is, ik geniet van  

allemaal even veel.” 

“Als eerste ter wereld heb ik  

in 2015 een Porsche Classic  

Center geopend”
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Vroeger nam Jens, de zoon van Mart Kralt, iedere  

week een bosje verse bloemen mee naar huis.  

Speciaal voor zijn moeder. Niet voor zijn vader, 

nee zeg, die werd iedere dag als eigenaar van Kralt 

Bloemenhandel al genoeg omringd door bloemen. 

Na een faillissement bouwde zijn vader Mart het 

Nederlandse familiebedrijf opnieuw op en maakte het 

groot. Heel groot; tot marktleider in België. Verkopen 

was een logische vervolgstap.

Ruim twintig jaar geleden nam Mart samen met zijn 

vrouw Jorine, het bedrijf over van haar ouders. Bloemen 

verwerken voor exporteurs, boeketten maken en 

verpakken, dat was hun core business. Op het hoogtepunt 

had Mart zo’n honderdtwintig mensen in dienst. Tot het 

in 2015 mis ging: te veel concurrentie op de markt. Ze 

verloren langzamerhand steeds meer klanten en ook in 

de verpakkingstak van het bedrijf ging het slecht. Kralt 

Bloemenhandel ging failliet.

NIET OVER ROZEN

“We leverden op dat moment veel bloemen aan C1000-

supermarkten in Nederland. Tot C1000 overgenomen werd 

door Jumbo. Iedere C1000-winkel die een Jumbo-winkel 

werd, verloren we. Dat was hard”, blikt Mart terug. Het 

faillissement ging hem niet in de koude kleren zitten. 

“Het was geen leuke tijd, nee. Toch ben ik nu blij dat het 

gebeurd is. Het bood kansen.” Want dat is Marts grote 

kracht als ondernemer: altijd optimistisch, mogelijkheden 

zien, ook als die er niet lijken te zijn. Praktisch en nuchter: 

hop, mouwen opstropen en gaan. Oók in zware tijden. 

HET SUCCES
VAN KRALT 
BLOEMENHANDEL

FOCUS VERSCHUIVEN

“Met de bloemen zelf konden we ons niet meer 

onderscheiden, dus dat moesten we op een ander vlak 

doen. We gingen onze bloemen daarom voortaan zelf 

leveren aan de supermarkten. Ineens hadden we voor het 

transport vrachtwagens nodig, zochten we nieuwe klanten 

en was er heel wat te regelen.” 

GROEIENDE KLANTENKRING

Kralt Bloemenhandel kreeg vooral focus op de markt 

in België. Een gouden greep, de klantenkring groeide 

weer. Wat bracht Mart ertoe om uit te breiden naar onze 

zuiderburen? Hij moet lachen. “Heel eerlijk? Ja, dat was 

gewoon geluk. We hadden al een rit naar Maastricht en 

kregen een aanvraag vanuit het grensgebied in België. 

WEBSITE

 martkralt.nl

KOPER

 Waterland

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Pre-exit

DEALTEAM

• Tom Beltman 

• Dave Kooij

• Fleur Stout

• Wouter Homburg

“Nu maken we producten voor onze 

eigen shops in heel veel supermarkten 

in België, Duitsland en Nederland”
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Zij zagen dat we het anders deden: bloemen rechtstreeks 

van de kweker inkopen, er een eindproduct van maken 

én dat alles vervoeren naar de supermarkt. Nu maken 

we producten voor onze eigen shops in heel veel 

supermarkten in België, Duitsland en Nederland.”

ONDERNEMEN IS  
GEWOON GELD VERDIENEN

“De stress, de spanning, het onvoorspelbare. Dat is mooi 

aan het ondernemerschap. Van een vrachtwagen die 

kapot gaat tot het vullen van supermarkten in binnen- en 

buitenland met bloemen tijdens de moederdagweek. 

En dat het dan toch altijd weer goedkomt, dat geeft 

voldoening. Maar ik zal eerlijk zijn, ondernemen is voor 

mij ook gewoon geld verdienen. Ik werk graag hard en dat 

moet ook iets opleveren. Zo simpel is het.” 

HET TELEFOONTJE DAT  
ALLES VERANDERDE

Slechts een paar jaar na het faillissement had Mart de 

bloemenhandel laten uitgroeien tot marktleider in België. 

Er staat een florerend internationaal bedrijf met ruim 

honderd medewerkers in dienst. En toch besloot hij, 

samen met zijn vrouw, zoon en dochter, die inmiddels ook 

actief waren in het bedrijf, dit jaar te verkopen. 

Jorine
Kralt

Lois
Kralt

Mart
Kralt

Jens
Kralt

Waarom? “We merkten al langer dat er interesse was 

vanuit de markt. Daar stonden we best voor open, Jorine 

en ik waren al voorzichtig over ons pensioen aan het 

denken. En toen ineens kwam er een telefoontje van 

investeerder Waterland met serieuze interesse. Samen 

zouden we het bedrijf verder kunnen professionaliseren 

en wij konden ons pensioen veiligstellen. Win-win. Dit is 

het juiste moment, dachten we bij onszelf.”

GESLAAGDE VERKOOP

Maar Mart en zijn vrouw wilden het wel goed geregeld 

hebben. Het gaat om belangrijke beslissingen en enorme 

bedragen; er komt zo veel bij kijken. Daar wilden ze goed 

bij begeleid worden, legt Mart uit. “Over Marktlink hadden 

we goede verhalen gehoord. Dus we benaderden hen en 

het dealteam heeft ons vervolgens tijdens het hele traject 

begeleid. En ze hebben zich echt bewezen: de verkoop is 

gelukt.” Met Waterland als investeerder voegt Kralt zich nu 

bij sectorgenoot RVE Plantenhandel. 

ZONNIGE TOEKOMST

Met Kralt Bloemenhandel zit het dus wel snor. En Mart 

en zijn vrouw? Die hebben hun pensioen veiliggesteld en 

onderzoeken nu de mogelijkheden om te investeren via 

Marktlink Investment Partners. Maar alles stap voor stap. 

Op dit moment zijn ze net terug uit Aruba. “Het was al 

heel lang een droom om een huisje op Aruba te kopen. 

Dat hebben we nu gedaan. Daar gaan we eerst fijn  

van genieten!” 

“De stress, de spanning, het 

onvoorspelbare. Dat is mooi 

aan het ondernemerschap”
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Jos
Broekmeulen

JOS EN KAREN 
BROEKMEULEN
EN DE MAGIE 
VAN HET 
WATER

JOBE SPORTS:

WEBSITE

 jobesports.com

KOPER

 Alliance Marine Group

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Strategisch

DEALTEAM

• Jeroen Oldengarm

• Joep van den Enk

• Mark Schutte

• Christine Huisman

• Simone Kriekaart

Jos (nu 57) kon bij wijze van spreken eerder waterskiën 

dan lopen. “Mijn ouders hadden een camping in Kerkdriel, 

aan het water. In elk vrij uurtje gingen we de Maas op. 

Mijn vader in de speedboot, ik er op twee latten achter. Ik 

vond het geweldig! Water heeft iets magisch. Als ik op het 

water ben, word ik direct kalm. Op mijn vrouw Karen heeft 

water eenzelfde aantrekkingskracht. Toen ik haar vlak  

na onze eerste ontmoeting leerde waterskiën, was ze 

meteen om.”

CONTAINER VOL 
WATERSPORTARTIKELEN

De watersport bleef trekken. Zó erg, dat Jos zijn werk 

wilde maken van de verkoop van watersportartikelen. Eind 

jaren tachtig bezocht hij, als 22-jarig broekie, een grote 

watersportbeurs in Chicago. “Daar stond ook Jeff Jobe, 

een Amerikaanse waterskiër die producten als waterski’s 

en kneeboards onder zijn eigen naam verkocht. Jobe 

Sports deed in Nederland helemaal niks. Ik wilde wel 

importeur worden, dus kocht ik daar een container vol 

artikelen om thuis te verkopen.”

Die avond trof Jos zijn meegereisde vader in een lokale 

bar. Genietend van een biertje vroeg pa of zijn zoon nog 

iets had gekocht. Van het antwoord - één container - was 

hij niet onder de indruk. “Je moet eens vragen of we 

korting krijgen als we twéé containers kopen”, klonk het 

advies van senior. De door Jeff Jobe aangeboden korting 

van tien procent was genoeg voor een dubbel zo grote 

deal: twee goedgevulde containers.

Jos Broekmeulen groeide op in het Land van Maas 

en Waal. Inderdaad, omringd door water. Het water 

heeft een magische aantrekkingskracht op de man die, 

samen met zijn vrouw Karen, watersportmerk Jobe 

Sports naar grote hoogten tilt.
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RISKANT

Jos lacht. “Pas toen ik in bed lag, besefte ik wat ik had 

gedaan. Ik heb die nacht slecht geslapen. ‘Ik weet niet 

of ik dit allemaal verkocht krijg’, zei ik tegen mijn vader. 

‘Nou jongen, dan moet je eindelijk een keer aan het werk 

gaan.’ Ook Karen was enigszins bezorgd. “Jos en ik hadden 

net een bruiloft achter de rug”, legt ze uit. “En al onze 

resterende spaarcenten zaten in die containers. Dat was 

behoorlijk riskant.”

Tijd voor zorgen hadden de jonge ondernemers niet. Jos 

en Karen huurden een bus met aanhanger. Die bus toverde 

hij om tot een soort rijdende showroom. 

“Watersport was onze  

passie, dan houd je het  

makkelijker vol”

Ze toerden langs watersportwinkels om hun 

watersportaccessoires – kwalitatief uitstekende ski’s, 

kleding, zwemvesten en veel meer – vanuit de bus te 

verkopen. ’s Avonds stuurde Jos de facturen. Jos: “Keihard 

werken en lange dagen waren het. Maar watersport was 

onze passie. Dan houd je het makkelijker vol.”

Het werk gaat voor het tweetal ook in de vakanties door. 

Karen weet het nog goed. “Onze eerste vakantie was in het 

Spaanse La Manga. De honden mee, de bus helemaal vol 

met watersportspullen. Op de bestemming aangekomen, 

ontmoette Jos iemand die ál onze spullen wilde kopen. 

Ook de spullen waarmee we zelf wilden waterskiën. Die 

konden we gelukkig wel terughuren. Maar vraag was er 

dus genoeg.”

EUROPESE UITBREIDING

De bodem van beide containers kwam dus snel in zicht; 

Jos en Karen hebben verkooptalent. Tijd om de horizon te 

verbreden, vertelt Jos. “Nederland alleen werd te klein. 

In de zomer verkochten we supergoed, maar buiten het 

seizoen gaan er maar weinig mensen het water op. Ik vond 

dat we het risico moesten spreiden en ons verkoopgebied 

moesten vergroten. Dat deden we door ook in Duitsland, 

Frankrijk, Italië en Engeland te gaan verkopen. Voor die 

markten nam ik personeel aan.”

Jos wilde ook minder afhankelijk worden van het 

Amerikaanse Jobe. “Amerikanen zijn vooral geïnteresseerd 

in de Amerikaanse markt. Export boeit ze niet zo. Ik had 

het gevoel dat Karen en ik op de tweede plek kwamen. 

Daarom hebben we een licentie geregeld voor Jobe en 

de merknaam gekocht, zodat we het merk zelfstandig 

mochten uitbouwen. Maar dan wel op onze manier.”

IN DE ETALAGE

Jos en Karen verkopen intussen niet meer vanuit een 

bus, maar hebben een flink hoofdkantoor en magazijn in 

Heerewaarden. En personeel. Zo rond 2017 begonnen Jos 

en Karen na te denken over een leven ná Jobe. “De eerste 

stap was het aanstellen van een CEO om mezelf misbaar 

te maken”, legt Jos uit. Hij en zijn vrouw deinen mee op 

de economische golven, wachtend op het juiste moment. 

“De cijfers vlogen omhoog en in maart 2021 zijn we in zee 

gegaan met Marktlink. Zij hebben Jobe in de etalage gezet 

op een hele toffe manier: het informatiememorandum 

kwam in onze eigen webshop. Gewoon, tussen de flitsende 

watersportartikelen. Inclusief geweldige teaservideo. Het 

werkte! Een dozijn partijen bekende interesse. Uiteindelijk 

heeft de Franse Alliance Marine Group ons in april 2022 

overgenomen.”

LUXUEUZE BOOT

Ook nu, na de verkoop van Jobe Sports, is het water nooit 

ver weg voor Jos en Karen. Ze hebben een luxueuze boot 

in de haven van Mallorca. Jos: “Daar zijn we drie maanden 

per jaar. Lekker varen, eten en drinken; de voeten in het 

zand. Onze kinderen en kleinkinderen komen vaak langs. 

En vrienden, met kinderen. Die leren we daar waterskiën. 

Zo is het voor ons ook allemaal begonnen.” 
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In 2021 verkocht Jeroen Venema (59) een 

meerderheidsbelang van 60 procent van zijn bedrijf 

Ventraco. Tot 2023 blijft hij aan als directeur; stapje 

voor stapje treedt hij naar de achtergrond. Maar 

stilzitten? Nee, daar houdt hij niet van. Jeroen kijkt 

graag vooruit, is altijd bezig met de toekomst. Via 

Marktlink Investment Partners investeert hij nu in 

private equity. Niet eens zozeer voor het rendement 

op de lange termijn, maar vooral omdat hij andere 

ondernemers en startups wil helpen groeien.

Toen Marktlink Investment Partners aan hem vroeg of hij 

geïnteresseerd was in investeren, werd hij nieuwsgierig. 

“Ik vond private equity altijd een beetje een naar woord. Ik 

dacht aan jongens die snel geld wilden verdienen, zonder 

de gevolgen voor bedrijven te bekijken. Marktlink kende ik 

al door de verkoop van mijn bedrijf; ik vond het een leuke, 

jonge organisatie met enorme spirit en mensen die weten. 

Met mensen die weten wat er in de wereld gebeurt. 

Datzelfde bleek ook te gelden voor Marktlink Investment 

Partners toen zij mij meer kwamen vertellen.” 

Jeroen 
Venema

“PRIVATE EQUITY IS 
EEN BELANGRIJK 
MIDDEL OM BEDRIJVEN 
VERDER TE HELPEN 
GROEIEN”

Jeroen leerde dat private equity veel meer is dan geld 

verdienen, dat je met buy-and-build bedrijven juist kunt 

helpen sterker te worden. “Eigenlijk precies dat wat ik met 

mijn eigen bedrijf heb gedaan. Dat klonk veel positiever en 

leuker dan het beeld dat ik in mijn hoofd had.”

JONGE ONDERNEMERS EN 
STARTUPS ONDERSTEUNEN

Dat ook de medewerkers van Marktlink Investment 

Partners zelf op deze manier investeren, gaf Jeroen het 

vertrouwen om in te stappen. “Het feit dat we het samen 

doen en er goed gelet wordt op waarin geïnvesteerd 

wordt, is prettig.” Voor het geld doet hij overigens niet 

mee. “Private equity is vaak pas op langere termijn 

meer rendabel. Over tien jaar ben ik bijna 70. Natuurlijk 

wil ik op lange termijn rendement behalen, maar dat 

was niet mijn hoofddoel. Ik doe mee in het kader van 

spreiding, maar vooral omdat ik het erg leuk vind. Het 

ondernemersbloed kruipt toch waar het niet gaan kan. 

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

VOOR MEER INFORMATIE 
marktlinkinvestmentpartners.com

Ik vind het hartstikke leuk om jonge ondernemers te 

helpen en startups te ondersteunen. Private equity is een 

belangrijk middel om bedrijven verder te helpen groeien. 

Juist daar krijg ik energie van.”

NETWERK UITBREIDEN

Jeroen belegt via Fonds I van Marktlink Investment 

Partners. Dat levert hem waardevolle contacten op. 

“Ik heb natuurlijk al veel zakelijke contacten, maar de 

samenwerking met Marktlink Investment Partners zorgt 

ervoor dat ik steeds vaker met gelijkgestemden kan 

sparren. Zeker met jonge ondernemers heb ik interessante 

gesprekken over investeringen; zij kijken heel anders tegen 

zaken aan. Heel verfrissend en leerzaam. Samen waren we 

bijvoorbeeld bij een rally in Zwitserland, georganiseerd 

door Marktlink Investment Partners. Absoluut geen straf. 

Voor mij persoonlijk is het verhaal om het investeren heen 

minstens zo leuk als het rendement.” 
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Hoe één kleine 
advertentie kon leiden 
tot het grote succes  
van de Dozenhal

Pieter
de With

Petra
de With

Ruim 30 jaar geleden stond er een advertentie in de 

Telegraaf. ‘Te koop: dozenhal’. Het was eigenlijk puur 

toeval dat Pieter de With, toen 18 jaar, de oproep 

zag. Dat was in 1989. Inmiddels is De Dozenhal in 

Ermelo, met Pieter en zijn vrouw Petra aan het roer, 

uitgegroeid tot de grootste leverancier in gebruikte 

kartonnen dozen van Nederland.

Of Pieter iets met dozen had? Helemaal niets. Maar ja, hij 

wilde wel graag ondernemer worden. Net als zijn vader, 

want die had ook een eigen bedrijf. Het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan. Dus toen de mogelijkheid van de 

Dozenhal op zijn pad kwam, greep Pieter die kans met 

beide handen aan. En dat is eigenlijk ook precies wat 

hem als ondernemer kenmerkt: pragmatisch, een echte 

aanpakker en iemand die altijd en overal kansen ziet. 

INHAKEN EN MEEDOEN

Twee mensen waren er in dienst toen Pieter instapte. 

Omdat Pieter nog examen moest doen heeft zijn broer 

Gert die destijds eigenaar was van een palletbedrijf 

de eerste maanden waargenomen. “De Dozenhal was 

een bestaand bedrijf dat kartonnen dozen leverde aan 

bedrijven”, legt hij uit. “Er lagen dozen van ongeveer 

300 verschillende afmetingen op voorraad. Er waren 

al klanten. Kortom; het liep goed. Ideaal, vond ik, ik 

kon gewoon inhaken en meedoen. Want ja, van dozen 

verkopen wist ik op dat moment natuurlijk niets. Ik heb 

het gaandeweg geleerd.”

Pieter had als toen 19-jarige dan misschien weinig kennis 

van dozen, het gevoel voor ondernemen had hij zeker wél. 

Het bedrijf groter maken, dat was z’n doel. Stap één was 

simpel: meer klanten aan boord. Dus trok Pieter de stoute 

schoenen aan en ging langs bij bedrijven waarvan hij 

dacht dat ze wel wat dozen konden gebruiken. Bedrijven 

WEBSITE

 dozenhal.nl

KOPER

 Van De Velde  
 Packaging Group

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Strategisch

DEALTEAM

• Tom Beltman

• Youri Livius

• Tim Rikmenspoel

• Fleur Stout

• Ilja Zandbergen
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in de kunststofindustrie en de metaalwarenindustrie 

bijvoorbeeld. Het werkte: de klantenkring groeide. Stap 

twee was beter vindbaar worden, vertelt Pieter. 

“Ik investeerde al vroeg in Google Adwords en was  

continu bezig om onze vindbaarheid te vergroten. Zo  

vond ik twintig jaar geleden ook online steeds meer 

nieuwe klanten.” 

Dankzij de stijgende vraag naar verpakkingen in de 

e-commerce, zette het bedrijf een volgende stap. Ook in 

de groeiende aandacht voor duurzaamheid en recycling, 

en de verschuiving van plastic naar karton, zag Pieter 

een kans. “We onderscheiden ons met de inkoop van 

gebruikte dozen en restantpartijen nieuwe dozen. 

Daarmee dragen we bij aan een circulaire economie. Met 

de verkoop van voornamelijk hergebruikte kartonnen 

dozen en verpakkingen stimuleren we hergebruik ook bij 

onze klanten. We bieden ze duurzame, milieuvriendelijke 

verpakkingsoplossingen en dat wordt gewaardeerd.”

DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

Het ondernemerschap vindt Pieter prachtig: hard werken, 

uitdagend, afwisselend en kansen zien. Iets waar hij een 

neus voor lijkt te hebben. De Dozenhal ging van 1.600 

m² naar 14.000 m² opslagruimte en is inmiddels de 

grootste leverancier van gebruikte kartonnen dozen in 

Nederland. Onder de handelsnamen Dozenlatenmaken.nl 

en Wijmakendozen.nl produceert de onderneming nieuwe 

kartonnen dozen voor de B2B-markt. De kracht is de 

combinatie met de Dozenhal, waar inmiddels zo’n 2.500 

dozen van verschillende afmetingen en kwaliteiten altijd 

op voorraad liggen. En dankzij eigen transport zijn ze vaak 

al binnen 24 uur bij de klant.

“De groei die we samen hebben 

gerealiseerd, daar zijn we best 

trots op. Het was een mooi 

avontuur. Maar het is tijd voor 

andere dingen” 

TE KOOP: DOZENHAL

Aan de weg timmeren met De Dozenhal deed Pieter al die 

jaren niet alleen. Zijn vrouw Petra was verantwoordelijk 

voor de inkoop en nam een deel van het bestuur op 

zich. De rest lag bij Pieter. Samen besloten ze dit jaar te 

verkopen. De uitdaging was weg, legt hij uit. “Na 32 jaar 

werd het wel eens tijd voor wat anders. Bovendien: het 

bedrijf werd té groot. Dat brengt veel operationele taken 

met zich mee. We hebben inmiddels ook 48 mensen in 

dienst. Ik word blij van ondernemen, maar niet per  

se van managen.”

Tijd dus om een koper te zoeken. Niet via een advertentie 

in de krant dit keer, maar met hulp van Marktlink. 

Het resultaat: Pieter en zijn vrouw verkochten al hun 

aandelen aan Van De Velde Packaging in België. Met die 

overname profiteert de Dozenhal van de internationale 

klantenportefeuille, schaalgrootte en ambities. 

DE EUROPESE MARKT OP

Het bedrijf verkopen dat je samen met je vrouw groot 

hebt gemaakt, is niet eenvoudig, beaamt de nuchtere 

Pieter. Toch is het goed zo. “Van De Velde Packaging Group 

biedt de Dozenhal continuïteit op de lange termijn en 

internationale groeimogelijkheden. Dankzij de overname 

kan de Dozenhal nu ook op de Europese markt verder 

groeien. Dat is mooi.” 

En bovendien: Pieter’s hart ligt echt bij het ondernemen, 

bij het handelen. Daar ontstaat met de verkoop nu weer 

ruimte voor. Want hoewel Pieter en zijn vrouw voorlopig 

nog een actieve rol blijven spelen in het bedrijf, gaan ze 

langzaam tijd maken voor andere dingen. Nagenieten van 

de mooie reis die ze maakten én nieuwe plannen maken. 

“De groei die we samen hebben gerealiseerd, daar zijn we 

best trots op. Het was een mooi avontuur. Maar het is tijd 

voor andere dingen.” 
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“DE ENIGE BELOFTE 
DIE WIJ GEVEN, 
IS EEN GAVE 
BELEVING”

TIG SPORTS: Ondernemen is topsport. Een veelgebruikte 

metafoor die voor de drie eigenaren van TIG Sports 

dagelijkse realiteit is. Het sportmarketingbureau 

is gespecialiseerd in het creëren, vernieuwen en 

organiseren van grootschalige sportevenementen. 

Waar de sportbonden het sportieve gedeelte 

regelen, pakt TIG Sports zo’n beetje al het andere 

op: van vergunningen tot kaartverkoop, van 

randprogrammering tot sponsoring.

Voordat Norbert Chevalier losbrandt over het bedrijf 

en zijn passie voor sport, wil hij eerst zijn twee 

compagnons introduceren. “Alles wat ik vertel, 

vertel ik óók namens Niels Markensteijn en 

Martijn van der Meulen. Begin deze eeuw 

waren we alle drie afgestudeerd maar 

excelleren onder een baas zagen we onszelf 

niet doen. Martijn en ik kwamen destijds, het 

was 2002, op het bijzonder vernieuwende 

idee om een multimediaplatform op te 

richten, specifiek voor golf. Niels sloot een 

jaar later al aan en sindsdien heeft TIG Sports 

een enorme vlucht genomen.”

Ondernemen is óók vernieuwen, en dat deden 

de heren. Het multimediaplatform werd in 

amper twee jaar tijd een groot succes en ze 

ontwikkelden steeds meer events. Aanvankelijk 

nog puur gericht op golf. “Maar dat veranderde 

na de Olympische Spelen van 2008”, herinnert 

Norbert zich. “We speelden al met de gedachte 

om te diversifiëren. In Beijing raakten we heel 

enthousiast over beachvolleybal. Toen we de kans 

kregen de rechten te kopen voor de organisatie van 

internationale evenementen in beachvolleybal, grepen 

we die met beide handen aan. En zo zijn er in de loop 

der jaren heel wat sporten bijgekomen. ”

Norbert 
Chevalier
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“We hebben nauwelijks  

het gevoel dat we aan  

het werk zijn” 

Sports denken we mee over hoe zij het maximale uit de 

sponsoring kunnen halen. Dat doen ze door relaties uit te 

nodigen en dus de organisatie van Marktlink Connect.”

Dat de Formule 1 nu zo’n succes is dat het zichzelf 

verkoopt, was absoluut geen zekerheid toen TIG 

Sports samen met Circuit Zandvoort en Sportvibes de 

handtekening onder het contract zette. Corona zette een 

streep door de editie van 2020, een jaar later golden 

strenge maatregelen vanwege datzelfde virus en dan 

was er ook nog een juridische strijd te voeren. “Die strijd 

hebben we gelukkig gewonnen”, lacht Norbert. “Maar het 

was zonder meer een uitdagende periode waarin we wel 

wat tikken hebben gehad. Dan is het extra belangrijk om 

dicht bij jezelf te blijven en je gevoel te volgen.”

Met het licht op groen voor grootschalige evenementen 

kan TIG Sports terugkijken op een geslaagd jaar waarin 

de interesse in internationale sporttoernooien misschien 

wel groter was dan ooit. En dat is maar goed ook, want de 

komende jaren staat er al heel wat op de planning. “We 

hoeven ons absoluut niet te vervelen”, realiseert Norbert 

zich. “Maar ondanks dat het altijd druk en soms ook wel 

stressvol is, hebben wij nauwelijks het gevoel dat we 

aan het werk zijn. Het is fantastisch om iedereen mee te 

nemen in de emotie van de sport!”

Nu de wind weer flink in de zeilen staat, merkt Norbert 

pas echt hoe hun bedrijfsfilosofie zich terugbetaalt. 

“Wij geloven alle drie heel erg in open communicatie, 

waarmaken wat je belooft en niemand voor de gek 

houden. Ondernemerschap kent wat dat betreft een grote 

gunfactor, dat heb ik de afgelopen jaren wel gemerkt. 

Natuurlijk gaat dit niet altijd goed, maar dan nog vertellen 

wij het eerlijke verhaal. Dat haal je wat mij betreft niet 

uit managementboeken maar door learning by doing. En 

plezier uitstralen, dat werkt altijd aanstekelijk.” 

Op papier zit er weinig verschil tussen het binnenhalen 

van welk groot toernooi dan ook. Maar in de praktijk 

is elke klus ongelooflijk spannend, erkent Norbert. “Op 

het moment dat wij een contract hebben getekend met 

enorme bedragen als garanties, ligt er voor ons steeds 

weer de uitdaging om een evenement te verkopen. 

Daar moeten we soms behoorlijk hard aan trekken. Dit 

is ondernemerschap in de puurste vorm: keer op keer 

moeten leveren, daar op afgerekend worden en nog  

altijd die enorme kick ervaren als we een succes  

hebben geboekt.”

“De kracht van ons werk is dat het zich doorgaans afspeelt 

in een energieke en aantrekkelijke omgeving”, weet 

Norbert. “Zeker na de covid-periode zien wij een nog altijd 

groeiende belangstelling bij ondernemers om relaties 

live te ontmoeten. Als je dan kan kiezen tussen een 

standaard locatie of je neemt ze mee naar zoiets groots 

als de Formule 1… Nu is dat wel de uitzondering op de 

regel hoor: de Dutch Grand Prix is groots en uniek in alle 

opzichten. Wij doen een beroep op heel veel ondernemers 

om voor hen een platform voor events te faciliteren.”

De beweegredenen van ondernemers verschillen per 

event en zelfs per persoon. “Voor hen is het natuurlijk 

ook heel spannend omdat ze vooraf niet weten of het 

achteraf bezien de investering waard is. De enige belofte 

die wij geven, is een gave beleving”, legt Norbert uit. 

“Het doel van die beleving verschilt per event. De KLM 

Dutch Open leent zich uitstekend om te netwerken. Maar 

met Marktlink Connect geeft jullie bedrijf bijvoorbeeld 

weer een toegevoegde waarde aan de Formule 1 door 

een inhoudelijk event te programmeren een dag voor het 

sportieve spektakel start.”

Die toegevoegde waarde begon een paar jaar geleden 

met een simpel Linkedinberichtje naar Tom Beltman, 

Marktlink partner, vertelt Norbert. “Wij hebben bij TIG 

Sports een heel team op partnership dat niets anders doet 

dan potentiële klanten benaderen. In 2020 is Marktlink 

ingestapt als partner van de Dutch Grand Prix, sindsdien 

hebben we veelvuldig en prettig contact. Vanuit TIG 

“Plezier uitstralen, dat  

werkt altijd aanstekelijk”
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“We zoeken juist diversiteit in diensten,  

en enthousiasmeren bedrijven om samen 

te werken en van elkaar te leren” 

Udo
Waltman

SANSIDOR 
CONSOLIDEERT

DE MARKT

TIC ‘M AAN: Sansidor doet het nét even anders dan andere 

bedrijven in de TIC-sector. Met als motto: Buy and 

Build. Together. Algemeen directeur Udo Waltman  

zat in het afgelopen jaar regelmatig tegenover 

Marktlink aan tafel.

TIC staat voor Testing, Inspection en Certification. “Het 

is een gigantische markt, wereldwijd. En toch hebben 

de meeste mensen er nog nooit van gehoord”, vertelt 

Udo. Onder je laptop of toetsenbord. Bij de intercom en 

roldeur. Op de brandblusser. In de meter- of

installatiekast. Overal zitten stickers of opdrukken op,  

met gegevens over controles en checks. Dankzij de 

regeldruk en wens voor een veilige (leef)omgeving blijft 

het aantal veiligheidschecks groeien, volgens Udo. “Er 

is een soort ‘onderstroom’ in de maatschappij, er wordt 

wereldwijd steeds meer om controle, verificatie en 

bevestiging gevraagd.” 

CHECKS VOOR EEN  
VEILIGE OMGEVING

Sansidor richt zich op één aspect van de TIC-markt: 

alle gebouwgebonden controles en adviezen. Denk aan 

inspecties op legionella, elektra en brandveiligheid. 

Dat zijn allemaal repeterende controles; het is voor 

gebouweigenaren, of -beheerders verplicht om ze 

periodiek uit te voeren. 

“Alles wat wij doen is gericht op een veilige, gezonde 

en duurzame woon- en werkomgeving. Wij doen vele 

inspecties en keuringen per dag. Niet om onze klanten 

te pesten, maar onder andere wetgeving en verzekeraars 

maken het noodzakelijk.” 

INVESTEERDER BETREEDT
NIEUWE MARKT

Eind 2017 besluit investeringsmaatschappij HC Partners 

in de TIC-sector te stappen, met een eerste overname van 

Stella Analyse en PLM Laboratorium. Zo ontstond Sansidor. 

De investeerder is ook actief in fysiotherapie en tandzorg. 

“Die stap van de medische wereld naar de TIC-sector 

lijkt onlogisch, maar vanuit investeringsperspectief is het 

dat niet”, legt Udo uit. “HC Partners kiest er bij voorkeur 

voor om te investeren in sectoren met repeterend 

werk, met een stabiele cashflow, maar vooral met 

consolidatiemogelijkheden. In die zin is TIC vergelijkbaar 

met de tandarts: projecten zijn niet heel groot, maar wel 

talrijk en terugkerend en bieden samenwerkingskansen.” 

De investeringswereld is snel. Kopen, snel boosten, 

doorverkopen en daarmee geld verdienen. HC Partners en 

Sansidor kiezen bewust een andere strategie en nemen 

de tijd om écht iets moois op te bouwen. Samen met 

de bedrijven. “Vandaar ook ons motto: buy and build 

together”, zegt Udo. Zelf is hij sinds juni 2020 directeur 

bij Sansidor, met twintig jaar ervaring in de TIC-sector. Hij 

maakte in zijn carrière de nodige overnames mee,  

aan beide kanten van de tafel. 

VERKOPER

 Keuring Service Nederland (KSN) 

WEBSITE

 keuringservicenederland.nl

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Strategisch

KOPER

 Sansidor

WEBSITE KOPER

 sansidor.com

DEALTEAM

• Koen Rutten

• Wilmar van der Meulen

• Okkie den Boon

• Christine Huisman
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“De samensmelting van bedrijven binnen Sansidor levert 

ook wat op voor de klant: die krijgt namelijk toegang tot 

een breder dienstenpakket. Een klant werkt met bedrijf A 

op dienst A, maar kan nu ook – met één aanspreekpunt – 

alle TIC-diensten van bedrijf B, C en D afnemen. Met alle 

voordelen van dien.”

SANSIDOR ZET KOERS OMHOOG

Ondertussen bestaat de holding Sansidor uit tien mkb-

bedrijven, waarvan er vijf in 2022 aansloten. Die koers wil 

Udo blijven volgen; het acquireren van nieuwe bedrijven 

is een belangrijk onderdeel van Sansidor’s strategie. “Mijn 

baan voelt voor mij als een speeltuin: ik mag een klein 

bedrijf groot maken, in een sector die ik heel goed ken. 

Gelukkig zien ondernemers ons graag komen. Wij zijn een 

serieuze organisatie, met een grote investeerder erboven, 

maar we zijn ook ‘gewoon’ leuke mensen en lekker aan 

het werk. Veel ondernemers in de TIC-sector worden vaak 

benaderd, de markt is hot. Wij horen dat het verfrissend 

is om met ons te praten. Natuurlijk willen wij ook geld 

verdienen, maar het is niet het állereerste waar we over 

beginnen. Eerst kijken of er een klik is, de rest komt later 

wel. Dat geeft toch een zekere dynamiek en ontspanning 

in gesprekken.” 

Dat ervaarden Karlo en Annemarie Rosing van Keuring 

Service Nederland (KSN) ook zo. Het ondernemersechtpaar 

werd bijgestaan door Marktlink. Udo: “In augustus 2022 

“Mijn baan voelt voor mij als 

een speeltuin: ik mag een klein 

bedrijf groot maken, in een 

sector die ik heel goed ken”

ondersteuning vanuit Sansidor. Bijvoorbeeld op het gebied 

van personeelszaken, financiën of marketing. Aan de 

achterkant standaardiseren we steeds meer secundaire 

bedrijfsprocessen. Ook zorgt Sansidor – met een klein 

overkoepelend team van vijf mensen – voor centrale 

sturing, coördinatie en faciliteren we samenwerking. 

Bij het primaire proces blijven wij weg, daar hebben de 

bedrijven zelf veel meer verstand van. We merken dat de 

Sansidor-bedrijven elkaar steeds beter weten te vinden bij 

vragen of voor inspiratie. Dat zijn allemaal dingen die de 

ondernemers helpen om verder te groeien.” 

sloot KSN bij Sansidor aan. Ik had al eerder contact met ze 

gehad. Stiekem vind ik het jammer dat ze mij niet gewoon 

direct gebeld hebben. Maar ik geloof wel dat ze mede 

door ons enthousiast zijn geworden om te verkopen. En 

dat Sansidor daardoor ook een streepje voor had in het 

proces met Marktlink. De relatie met de ondernemers 

was echt goed. En nog steeds. De overname is nog pril, 

maar ik denk dat alleen het feit dat de verkoop rond is 

Karlo al oplucht. Hij kan zich weer veel meer met zijn 

vak bezighouden.”

ONDERSTEUNING, INSPIRATIE
EN SAMENWERKING

Het model van Sansidor is geen eenheidsworst, dat direct 

na de overname van alles verplicht. Bedrijven blijven 

intact. Udo: “We zoeken juist diversiteit in diensten, 

en enthousiasmeren bedrijven om samen te werken 

en van elkaar te leren. Uiteraard kunnen ze rekenen op 

“WIJ ZIJN BLIJ  
MET DE OVERNAME 
DOOR SANSIDOR”
Gelijk bij het kennismakingsgesprek was er een 

goede klik en het gevoel was direct goed. De 

vervolggesprekken, waarin we fantastisch zijn begeleid 

door het team van Marktlink, waren goed en dit heeft 

voor een goed eindresultaat gezorgd!”

Karlo en Annemarie Rosing, KSN
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Veruit de meeste restaurants of grand cafés hebben 

één eigenaar. Bij het Doetinchemse Vanouds, in één 

van de gezelligste horecastraten van Nederland, is  

het iets anders. Deze bruisende zaak telt wel 

honderden eigenaren.

Durf het aan een nuchtere Achterhoeker maar eens 

te vragen: wil je 5.000 euro inleggen voor een nog 

niet bestaand horecaconcept? Toch stapten ruim 200 

Achterhoekers blind in Vanouds. “Het laat wel zien dat 

saamhorigheid hier belangrijk is”, meent Rob Hogenkamp 

van Hogenkamp Klompen & Souvenirs. “Iedereen wil graag 

iets terugdoen voor de regio, alle winst wordt namelijk 

‘terug geïnvesteerd’ in maatschappelijke projecten in 

de regio. Als oudste familiebedrijf van de stad konden 

wij niet anders dan hieraan meedoen. Bovendien zitten 

er heel veel bijzondere bedrijven en ondernemers in de 

Achterhoek, en ik vind het leuk om die bij Vanouds tegen 

te komen.”

ONGEDWONGEN NETWERKEN

Dat laatste spreekt Herman Kemper – eigenaar van 

Kemper Kip – ook aan. “In 1989 nam ik het bedrijf van 

mijn ouders over. Toen nog een veevoederbedrijf. Maar 

in die markt was de concurrentie enorm, dus ik ben 

langzaam maar zeker gaan uitbreiden. In al die jaren van 

bouwen en ontwikkelen, heb ik geleerd hoe belangrijk  

een sterk netwerk is.” 

Herman
Kemper

“Het laat wel zien dat 

saamhorigheid hier 

belangrijk is”

Rob
Hogenkamp

Impuls voor de Achterhoek

ONDERNEMERSCHAP 
STAAT CENTRAAL BIJ 
UNIEK HORECACONCEPT 
VANOUDS 
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“Ik ben bijvoorbeeld ook lid van De Graafschap, de 

grootste businessclub in de regio. Vanouds is een mooie 

toevoeging. Vooral voor mensen die niet van voetbal 

of verplichtingen houden. De sfeer is bij Vanouds 

ongedwongen en het hoeft niet altijd over werk te gaan. 

Natuurlijk kun je ook naar een kroeg gaan, maar de kans 

dat je daar gelijkgestemde ondernemers ontmoet is 

gebaseerd op toeval.” 

HORECA IN HOGER SEGMENT

“Twintig jaar geleden trokken mensen vanuit Doetinchem 

nog speciaal naar Arnhem om uit eten of op stap te 

gaan”, vertelt Stijn Driever, mede-oprichter van Exit 

Toys, specialist in buitenspeelgoed. “Tegenwoordig heeft 

Doetinchem – als regiohoofdstad van de Achterhoek – 

echt een centrumfunctie. Maar er is weinig horeca die nét 

even boven het gemiddelde uitstijgt. En daar is wel vraag 

naar, zeker in een zakelijke setting. Vanouds past precies in 

dat plaatje. Zelf ben ik niet zo’n netwerker, maar ook voor 

mij is dit echt een mooie gelegenheid om op een relaxte, 

natuurlijke manier collega-ondernemers tegen het lijf te 

lopen. Of om mijn gezin mee naartoe te nemen, want ook 

voor hen is dit gewoon een fijne plek.”

LOKAAL MET  
INTERNATIONALE ALLURE

Fernando Smit is eigenaar van Playseat; wereldwijd 

marktleider in gamestoelen voor vlieg- en racesimulators. 

“Wij ontvangen wekelijks gasten van over de hele 

wereld. Die wil je iets van je directe omgeving laten 

zien. Voorheen reed ik met zakelijke gasten vaak naar 

Van de Valk in Duiven. Nu kan ik naar Vanouds. Een zaak 

met internationale allure, waar je heel lekker – lokaal 

– kan eten. Want werken mag ook gezellig zijn. Zeker in 

Doetinchem; een stad met dorpsgevoel.” 

MET DANK AAN ALLE 
MOGELIJKMAKERS

De club aandeelhouders is gevarieerd. Naast heel veel 

ondernemers – jong en oud, van grote en kleine bedrijven 

– sloten er ook specialisten, piloten, bestuurders, sporters 

en oud-ondernemers aan. Allemaal mensen die iets met 

Doetinchem hebben. Vooral Achterhoekers, maar ook 

ex-Achterhoekers die uitgewaaid zijn naar Amsterdam, 

Shanghai en andere plekken in de wereld. Naast gewoon 

gast, zijn de aandeelhouders ook mogelijkmakers en 

ambassadeurs van het concept. Dat heeft verschillende 

voordelen. Praktisch, zoals kopen op rekening. Maar 

ook toegang tot een uniek Achterhoeks netwerk én de 

gezellige activiteiten die speciaal voor de aandeelhouders 

worden georganiseerd. Van kidsmiddagen of rally’s tot 

padeltoernooien en inspirerende netwerksessies met 

gastsprekers. Niets moet, alles mag. 

Kom je proeven? Vanouds is zeven dagen per week 

geopend voor ontbijt, lunch, borrel, diner, feest, werk 

en grote en kleine zakelijke bijeenkomsten. Gezellig ‘als 

vanouds’, anno nu. Alle Achterhoekers én gasten voelen 

zich er thuis. Aandeelhouders maken het concept mogelijk, 

met een eenmalige investering. Zij worden dan onderdeel 

van een uniek netwerk én doen iets goeds voor de stad. 

Ambassadeur worden? Dat kan. Er zijn nog een kleine  

100 certificaten beschikbaar. Interesse? Stuur een mailtje 

naar info@vanouds.nl.

Fernando 
Smit

Stijn
Driever
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HENK LEVER EN HANS DE VET: 

VAN CONCURRENTEN 
NAAR COMPAGNONS

NIEUWE STAP

Rond de millenniumwissel verliezen de twee elkaar toch 

uit het oog. Na wat succesvolle uitstapjes als ondernemer 

– Hans verkoopt in de jaren negentig jeans en meer dan 

honderdduizend flesjes Frans Bauer-parfum – neemt hij 

in 2004 verlof om zijn zieke ouders te verzorgen. Maar 

een speling van het lot brengt de twee weer samen. 

“Twee dagen na mijn moeder’s dood in 2009 ging ik bij 

Motel Eindhoven een kop koffie drinken; even kalmeren 

in een andere omgeving.” Zittend aan een tafeltje treft de 

rouwende Hans Henk Lever, die een afspraak had in het 

motel. “Henk vertelde dat het moeilijke tijden waren voor 

lijstenmakers. En dat hij klaar was voor een nieuwe stap. Ik 

ook, na vijf jaar zorgverlof. We besloten samen iets nieuws 

te gaan doen. De rest is geschiedenis.”

WEBSITE

 efka.nl

KOPER

 Lifco (Zweden)

TRANSACTIE

 Verkoop

TYPE

 Private equity

DEALTEAM

• Koen Rutten

• Okkie den Boon

• Teije Hiltermann

• Alex Blekkink

Net uit de schoolbanken, halverwege de seventies, 

start Henk Lever uit Lekkerkerk met het maken van 

houten lijsten. Die verkoopt hij zo’n twintig jaar lang 

aan diverse kunsthandels. Na de verkoop van zijn 

bedrijf in 1996 aan een Amerikaanse firma, blijft hij 

actief in de lijsten met zijn andere bv Vadia Lijsten.  

En passant start hij een meubelfabriek, die later in 

handen komt van zijn zoon. 

Ondertussen werkt de Eindhovense Hans de Vet als 

vertegenwoordiger voor een groothandel in lijsten en 

schilderijen. Het is een kleine wereld. En het duurt dan 

ook niet lang tot hij Henk ontmoet. Hans: “Ik werkte voor 

zijn concurrent. We leefden in die tijd als kat en hond.”

“Onze klantgerichtheid,  

in combinatie met keihard 

werken, was de sleutel tot  

ons succes”

Henk
Lever

6160



Al snel ontdekken de ondernemers dat er een grote markt 

is voor frames voor reclame-uitingen, aangedreven door 

een vraag van een bekend lingeriemerk. “Frames werden 

al snel ons kernproduct. Dat was nog best een uitdaging, 

want we kenden die hele handel niet”, lacht Hans. 

NAAR CHINA

Om de markt te verkennen, trekt het tweetal de wereld 

over. “Nauwelijks gehinderd door enige kennis boekten we 

een stand op een grote signbeurs in China, in 2010”, zegt 

Hans. De beurs wordt een succes. Hans (nu 62) en Henk 

(66) worden aangesproken door een partij die lichtbakken 

voor achter het frame kan leveren. Een meer dan 

interessante toevoeging aan hun basisproduct; hiermee 

valt reclame nog meer op. 

Signingreclame is booming in die tijd. Het tweetal 

perfectioneert hun bedrijf, inmiddels met vijftig mensen 

aan boord. Ze stroomlijnen hun product; hout wordt 

aluminium want dat is veel makkelijker te bewerken  

en verzenden. 

 

Ze verzenden de aluminium frames als zelfbouwpakketten 

naar dealers, vaak met optionele lichtbak. Henk: “Je 

moet je klanten verrassen en in de watten leggen. Pijlsnel 

leveren, je klantenservice perfect op orde hebben, goede 

montage-instructies verzorgen en zo verder. Daar lieten 

onze concurrenten steken vallen. Onze klantgerichtheid, in 

combinatie met keihard werken, was de sleutel tot  

ons succes.”

SELFIES IN AMSTERDAM

Groot hoogtepunt in het ondernemersverhaal van de 

heren is de FESPA-beurs in Amsterdam in 2015; het 

walhalla voor de mondiale print- en signagesector. 

“Normaal hadden we op een beurs een standje van 32 m2. 

Nu hadden we er een van 120 m2, want het was een soort 

thuiswedstrijd. Als achtergrond hadden we een megagrote 

panoramafoto van de Amsterdamse grachten. 

En het logo van I Amsterdam. Buitenlandse beursgangers 

gingen er massaal selfies bij maken. We waren dé 

blikvanger van de FESPA. Toen stonden we écht op de 

kaart”, blikt Hans terug.

BESTEMMING BEREIKT

Hans en Henk groeien jaarlijks 30-40 procent met EFKA. 

“We waren tien jaar bezig. Ik knipperde twee keer met 

mijn ogen en was ineens 65. En Hans werd er ook niet 

jonger op. Het was een schitterende ontdekkingsreis, maar 

we hadden onze bestemming bereikt. Het avontuur van 

het ontdekken was leuker dan het leiden van het bedrijf. 

De jacht was mooier dan de prooi.” 

“We besloten ons bedrijf in de etalage te zetten. Met 

Marktlink als kartrekker ontstond er uiteindelijk een 

goede deal.” Het ondernemersduo maakte EFKA vooraf 

al verkoopklaar. Met de geïnteresseerde Zweedse 

investeerder Lifco klikt het direct. Vier maanden na de 

verkennende gesprekken is de deal in augustus 2022 rond. 

Hans
de Vet

TOEKOMSTPLANNEN

Een wereldreis maken? Dat hoeft voor de goedlachse 

heren niet. Het geluk schuilt volgens hen in de kleine 

dingen. Hans: “Tien jaar lang pendelde ik dagelijks tussen 

Eindhoven en Drachten, want uit Eindhoven verhuizen was 

voor mij geen optie. Vijf uur ‘s ochtends vertrekken en laat 

op de avond thuis. Ik kan nu eindelijk weer eens met mijn 

vrouw ontbijten en een rondje lopen met  

onze chihuahua.” 

Ook Henk geniet volop van zijn post-ondernemersbestaan. 

“We hebben tien jaar lang als gekken gewerkt. Een sociaal 

leven had ik niet meer. Dat kan ik nu weer oppakken. En 

lekker motorcrossen met mijn kleinzoon. Ik realiseer me 

sinds de verkoop des te meer dat er meer in het leven is 

dan werken. Je bent dus nooit te oud om te leren.” 

“Frames werden 

al snel ons kernproduct”
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