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V O O R W O O R D

VOL GAS
2021 zit er alweer bijna op. Het jubileumjaar van Marktlink. 
En alweer het derde jaar van onze vestiging. Als eerste 
Belgische partner ben ik in januari 2019 begonnen met 
bouwen aan de business en het team, vanuit ons kantoor 
in Antwerpen.

De groei zit er lekker in. We startten destijds met één 
dealteam. Vanaf januari 2022 bestaat Marktlink België al 
uit acht professionals en drie dealteams. Een leuk detail: 
we hebben collega’s aan boord uit alle vijf provincies 
van Vlaanderen. Samen bedienen we de volledige 
Vlaamse markt.

En dat gaat goed. Als dit magazine verschijnt, is ons 
portfolio gevuld met mooie deals. Dit jaar opereerden we 
binnen de markt van onder meer verzekeringsmakelaars,  
installatietechnieken, energietransitie, cosmetica, voeding, 
logistiek en IT. Vanuit de Marktlink-groep begeleiden we 
een honderdtal deals per jaar. Kortom: we bouwen onze 
expertise steeds verder uit.

Mijn persoonlijke hoogtepunt? Dat er na een periode van 
strenge maatregelen en lockdowns weer meer mogelijk 
werd. De pandemie hebben we nog niet achter ons gelaten, 
helaas, maar we hebben wel een tijdlang ons werk kunnen 
doen zonder beperkingen. We konden als vanouds face-to-
face afspraken met relaties maken, zonder mondmaskers 
op. En samen eten en proosten op mooie samenwerkingen. 
Zo stond eind 2021 éindelijk het closing diner van onze 
samenwerking met Technicel op het programma. Die 
deal werd in december 2020 al beklonken: een bijzonder 
partnership, gestoeld op ondernemerschap. Verderop in dit 
magazine leest u er meer over. 

Ook Marktlink-evenementen gaan weer door. Met een 
wel heel bijzondere aftrap op de Dutch Grand Prix in 
Zandvoort. Tijdens Marktlink Connect kwamen 500 relaties, 
investeerders, prospecten en stakeholders bij elkaar. Op 
zaterdagmiddag hadden we als Belgische tak een vipbox, om 
naar de kwalificatie te kijken met onze relaties. Het gaf ons 
eindelijk weer de gelegenheid om ondernemers met elkaar 
in contact te brengen. Voor waardevolle kruisbestuiving. En 
de nodige vrolijkheid. 

En daar gaan we in het nieuwe jaar mee verder. Om lokaal 
de positie van onze vestiging in België verder te verstevigen. 
En ook internationaal zitten we niet stil. Want Marktlink 
maakt een mooie evolutie door. We startten in Denemarken 
en zetten binnenkort voet aan de grond in de UK. 

Maar eerst het jaar goed afronden met elkaar. Genieten van 
de feestdagen. 

N���n� �e� ������ �e�� v�� 
M��k����� ��n� �� � ����� ��estda��� 
�� ��� �n�������n� 20�2!

Filip Marien  
Partner
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Swaans communicatie, Mull2Media, Kurt Maes, Jo 
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Toen hij in dienst was bij een beursgenoteerde 
bouwfabrikant uit Kortrijk zag Kurt Maes een 
niet te missen kans. “Ik was van 1998 tot 2005 
exportmanager binnen de businessunit die 
zich bezighield enerzijds met de productie van 
keramische vloer- en wandtegels en anderzijds 
met de productie van bouwchemische producten; 
dus producten zoals tegellijmen en waterdichting”. 
In die tijd werd hij regelmatig geconfronteerd 
met klachten betreffende de plaatsing van tegels. 
“Samen met mijn technische collega’s binnen 
onze fabrieken deed ik diepgaand onderzoek naar 
waarom bepaalde problemen zich voordeden; 
bijvoorbeeld waarom bepaalde tegelvloeren 
na plaatsing regelmatig holklank en/of barsten 
vertoonden op vloerverwarmde ondergronden? 
Waarom scheurden bepaalde grootformaattegels 
op terrassen en balkons? Waarom lekten bepaalde 
inloopdouches?”

Zo deed de Vlaamse ondernemer heel veel 
technische kennis op over bouwmaterialen, 
kwaliteiten van ondergronden, tegels, en de daarbij 
horende toepassingen en application management. 
“Ik zag ook dat de vakman-vloerder een essentiële 
schakel is in een succesvolle uitvoering. Hij 
wordt vaak niet goed ingelicht over producten, 
producteigenschappen en best practices, maar 
krijgt wél de schuld als er iets verkeerd gaat. Toen 
dacht ik: hoe mooi zou het zijn als we de schakels 
tussen de fabriek en de vakmensen weghalen?”

TOTAALOPLOSSING

En zo is Technicel uiteindelijk ook ontstaan, in 
2005. “Ik ben samen met vooraanstaande Europese 
fabrikanten intelligente systeemoplossingen 
gaan ontwikkelen voor de vakman-vloerder om 
bij de plaatsing van vloer- en wandtegels tot het 
gewenste kwalitatieve eindresultaat te komen. 

T E C H N I C E L 

Als jonge manager bij een multinational in de bouwsector ziet Kurt Maes een gat in de markt. 

Hij begint voor zichzelf en bouwt in vijftien jaar tijd een succesvol miljoenenbedrijf op dat  

de vakman-vloerder ontzorgt met technisch advies en hoogwaardige systeemoplossingen. Om  

zijn internationale groeiplannen te kunnen verwezenlijken, bundelde hij de krachten met een 

sterke partner: Buildmat. 

Technicel en Buildmat:  
synergie in de Belgische 
bouwmaterialensector

Niet optellen, maar vermenigvuldigen  
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in de bouw niet graag naar een scholing komen. Wij 
weten dat ze best getraind willen worden, maar 
wel op een manier die bij ze past. Daarom gaan 
wij naar ze toe op de werf. Ze sluiten aan in hun 
werkkleding. Wij zorgen dat alle informatie kort, 
duidelijk en laagdrempelig is. We laten bier en 
frietjes komen. Onze eigen opleiders zijn dan ook 
ervaren tegelzetters, komen uit de buurt en spreken 
hetzelfde dialect. Het lijken kleine dingen, maar het 
werkt echt.”

GROEIPOTENTIEEL

Op de vloerenmarkt wordt het aanbod qua vloeren, 
vloertechnieken en ondergronden steeds diverser. 
“Al die zaken moeten met elkaar matchen. De 
branche is heel erg in ontwikkeling, daar gaan wij in 
mee. Wij blijven bij op het vlak van technische kennis. 
We adviseren op een eerlijke en prettige manier. En 
we koppelen de juiste fabrikanten en vakmensen 
aan elkaar. Nu nog vooral in Vlaanderen. Alleen al 
in België heeft Technicel nog een groeipotentieel 
tot 20 miljoen. De komende jaren willen we in ons 
thuisland nog vijf extra filialen openen, tot tien in 
totaal. En we zien ook nog volop kansen over de 
grens; in Nederland en Duitsland. Hiertoe wil ik – 
en da’s eigenlijk het allerbelangrijkste – een digitale 
transformatie maken en al onze bedrijfsprocessen 
volledig digitaliseren.”

Om die groeistappen te kunnen zetten, zocht Kurt 
een partner. “Alles wat we hebben opgebouwd moet 

Alle systemen worden uitvoerig getest, gekeurd en 
voldoen aan Europese regelgeving. Al sinds dag één 
werken wij met vaste Duitse partnerfabrikanten, 
waarbij productontwikkeling en innovatie voorop 
staan. Én we leiden in onze eigen Technicel 
Academie vakmensen op, want voor een deugdelijk 
eindresultaat is de rol en de psychologie van de 
tegelzetter ontzettend belangrijk.”

OP OOGHOOGTE

Al snel groeide het bedrijf uit tot de Vlaamse 
marktleider, met het hoofdkantoor in Westerlo, 
vijf Technicel Service Centers verspreid door 
heel Vlaanderen en een serie Technicel 
Systeemoplossingen onder private label. De reden 
van dat succes? “Wij geven gedegen technisch 
advies en communiceren altijd op ooghoogte met de 
vakman-vloerder. Het vooroordeel is dat vakmensen 

D E A L D O S S I E R

BEDRIJFSNAAM   Technicel

PARTNER     Buildmat

TRANSACTIE     Verkoop - pre-exit

WEBSITE   www.technicel.com

DEALTEAM   Filip Mariën, Kai Fang Ting en Max Wouters
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doorgaan, conform de kwaliteit die onze relaties van ons 
gewend zijn. Maar om daarnaast de digitaliseringsslag 
én groei door te kunnen zetten, heb ik een klankbord 
nodig. Mijn accountant tipte Marktlink om mij te helpen 
bij mijn zoektocht naar de juiste partner. En dat was 
een schot in de roos. Ik ben heel blij dat ik Marktlink 
heb ingeschakeld om mij te helpen in mijn zoektocht 
naar de juiste partner. Filip Mariën van Marktlink is 
een fantastische kerel en zijn team is de max! En ik heb 
geleerd dat als je de juiste partner kiest, dan ga je niet 
optellen maar vermenigvuldigen.”

ALS EEN HAMBURGER

Het team van Marktlink ging op zoek naar geschikte 
kandidaten. Samen met Marktlink brachten Kurt en 
zijn vrouw Karen – mede-eigenaar en manager – de 
lange lijst potentiële kandidaten terug naar zeven. 
Belangrijke eisen en wensen? De nieuwe partner moest 
een sectorgenoot zijn, met ervaring op het gebied van 
operationeel management, supply chain management, 
people management en digitale transformatie. “We 
zochten een partij die – samen met het bestaande team 
van Technicel en mijzelf –  de filosofie, de continuïteit 
en eigenheid van het bedrijf bewaart. Ik zeg altijd: als 
je hamburgers bakt, dan moeten die in Maasmechelen 
hetzelfde smaken als in Oostende. Zo geldt het ook voor 
onze producten en diensten.”

VOORTVAREND

Uit de shortlist volgde een top drie. “Wij vonden in 
Buildmat een partij die onze doelstellingen begrijpt en 

die ons goed kan helpen om de groei van Technicel verder 
te professionaliseren. En toen is het heel snel gegaan. 
In mei 2020 zat ik voor het eerst met Filip aan tafel. In 
december ondertekenden we de deal met de Buildmat 
Groep; een dynamische en ambitieuze organisatie, 
actief in de bouw.” Die snelheid is te danken aan een 
goede voorbereiding van Kurt en zijn team én aan een 
strak format van Marktlink, stelt Kurt. “Wij wisten heel 
goed wat we wilden en Marktlink heeft het netwerk en 
de kennis om ons bedrijfsplan optimaal in de markt te 
zetten. Omringd met de juiste advocaten hebben we 
contractueel alle voorwaarden goed vastgelegd. Het 
mooie is: tot en met de laatste dag heb ik het gevoel 
gehad dat wij in charge waren.”

GROEI INGEZET

Op 16 december 2020 werd de deal getekend, 
ondertussen alweer een jaar geleden. “En ik ben nog 
steeds even blij met de deal als toen!”, vertelt Kurt 
enthousiast. “Technicel blijft een volledig zelfstandige 
entiteit, met mij als gedelegeerde bestuurder. Zelf hou 
ik mijn aandacht bij het strategisch management van 
Technicel en product development. Buildmat deelt 
kennis op operationeel, marketing en digitaal vlak en 
stelt kapitaal beschikbaar, al is dat laatste voor mij 
minder van belang”, legt Kurt uit. “Deze samenwerking 
gaat echt over sectorervaring. Samen verder groeien. 
En dat alles zonder dat de bedrijfscultuur verandert, 
want ook dat was een belangrijke voorwaarde voor mij 
in deze deal. En een reden waarom we uiteindelijk voor 
Buildmat kozen. We willen er enkel voor zorgen dat onze 
klanten en medewerkers erop vooruitgaan.”

En dat lukt. Het gaat goed met Technicel; er komt 
meer kennis het bedrijf in en de groeiplannen zijn 
ingezet. “Voor 2025 willen we nog drie filialen in België 
openen en we hopen voor eind 2023 onze digitale 
transformatie volledig af te ronden. Pas als dat helemaal 
klaar is, gaan we nadenken over export. Of we moeten 
internationaliseren? Nee. Niet voor mij, ook niet voor 
Buildmat. Willen we dat? Ja! Want we geloven in ons 
product en onze aanpak.” 

T E C H N I C E L 

Ik heb geleerd dat als je de juiste 

partner kiest, dan ga je niet optellen 

maar vermenigvuldigen”.

- Kurt Maes
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M A R K T L I N K  M O N I T O R

Marktlink Monitor 2021

RECORD AANTAL 
EUROPESE 
ONDERNEMERS  
OVERWEEGT 
VERKOOP VAN 
HET BEDRIJF 
In Noord-Europa is bijna 80 procent van de 

ondernemers van plan om het bedrijf binnen tien jaar 

over te dragen. Dit percentage was nog nooit zo hoog. 

Ook in Nederland blijft dit fors, namelijk 73 procent. 

Gelijktijdig dachten Nederlandse bedrijfseigenaren 

ook niet eerder zo nadrukkelijk na over het kopen 

van een onderneming: 70 procent speelt 

momenteel met die gedachte. Deze en 

andere inzichten geeft de jaarlijkse 

Marktlink Bedrijfsovernamemonitor, 

die Marktlink in november 2021 voor 

de achtste keer op rij presenteerde 

en waar naast Nederland ook cijfers 

uit Duitsland, België, Verenigd 

Koninkrijk, Zweden en Denemarken 

in meegenomen zijn.
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DRIEKWART VERKOOPT BIJ GOED BOD 

Corona heeft veel ondernemers aan het denken gezet. 

Tom: “Ze hebben de afgelopen anderhalf jaar meer tijd 
voor bezinning genomen. Als gevolg daarvan kijken 
ze zakelijker naar hun bedrijf. Wat heeft het nodig 

om in de toekomst succesvol te blijven? En welke rol 
of welk aandeel wil ik daarin hebben? De Marktlink 
Monitor laat zien dat 75 procent van de Nederlandse 
ondernemers het bedrijf meteen zou verkopen als de 
juiste prijs gegeven wordt. En 90 procent verwacht 
sowieso binnen tien jaar te verkopen.”

Tom Beltman, managing partner van Marktlink: “Veel bedrijven hebben de onzekere situatie van corona achter zich 
gelaten en kijken positief vooruit. De verkoopintentie die Marktlink ook in voorgaande jaren al gemeten heeft, is de 
afgelopen tijd daadwerkelijk uitgevoerd. In de eerste zes maanden van 2021 vonden er in Nederland 55 procent meer 
fusies en overnames plaats dan in dezelfde periode vorig jaar.” 



M A R K T L I N K  M O N I T O R

in gezonde bedrijven een interessante investering met 
veel potentie. De combinatie van meer zakelijkheid en 
de aanwezigheid van veel kapitaal in de markt, stuwt 
de overnamegolf. En die golf heeft zijn top zeker nog 
niet bereikt.”

PRIVATE EQUITY SLUIT AAN BIJ WENS ONDERNEMER

Het valt op dat 80 procent van de ondernemers aangeeft 
een deel van de bedrijfswaarde uit de risicosfeer te 
willen halen. Dat voornemen maakt de weg vrij voor 
overnames door private-equityfondsen. Deze zoeken 
immers naarstig naar rendement in de markt en vinden 
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De Marktlink Monitor

Marktlink initieert jaarlijks een marktonderzoek, waaraan een grote groep 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf deelneemt. Het onderzoek werd 

ook dit jaar uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MarketResponse. Ook in 

2021 volgt de Marktlink Monitor ontwikkelingen in de markt, onder meer op het 

gebied van verkoopbereidheid. 

Onderzoek uitgevoerd door:

HOGERE WAARDERING

Dat de terughoudendheid voor private equity is 
omgeslagen in een positieve houding, vindt Tom niet 
verrassend. “Inmiddels hebben bekende fondsen 
voldoende aangetoond dat zij delicaat omgaan met hun 
acquisities. Er is respect voor cultuur en historie van 
mkb-bedrijven. Ik zie zelfs regelmatig oud-eigenaren nog 
lang werkzaam blijven binnen het bedrijf. Uiteindelijk 
wil iedereen een gezond en groeiend bedrijf. Daarin 
slaag je alleen wanneer je respectvol omgaat met de 
medewerkers, de historie en wat er is opgebouwd. 
Bovendien zorgt de marktsituatie er ook voor dat de 
waardering van bedrijven hoger is. Private equity kan 
hier eenvoudig en snel op acteren.” Ondernemers 
voelen ook aan dat er veel vraag is naar bedrijven; 83 
procent van de ondernemers denkt dan ook dat de 
waarde van het bedrijf het komende jaar gaat stijgen 
of gelijk blijft. 

EUROPA IS DE NORM 

Op het vlak van internationalisering, maakt de 
bedrijfsovernamemarkt momenteel grote stappen. 

Tom: “In de mkb-overnamemarkt is er sprake van 
internationalisatie, een trend die tot uiting komt in 
steeds meer cross-border deals. In 80 procent van de 
transacties zien wij internationale partijen aan tafel. 
In ongeveer eenderde van de transacties leidt dit tot 
een deal met een internationale partij. Dit stijgt jaar 
na jaar.’

Vooral Duitsers zetten de deur naar andere landen open: 
60 procent van hen heeft interesse in de aankoop of 
verkoop van een bedrijf in het buitenland. Nederlandse 
ondernemers zijn iets terughoudender, maar toch is het 
voor 40 procent een serieuze optie. 

Tom: “Voor de discussie over wel of geen sterk Europa, 
lijkt enkel nog plaats in de politiek en in de media. Het 
bedrijfsleven acteert al op Europees niveau. Grenzen 
zijn er nauwelijks meer. Het belangrijkste bezwaar 
tegen een internationale overname, gaat over culturele 
verschillen. Zo’n 43 procent van de Nederlandse 
ondernemers ziet dat als een risico. Ik ben van mening 
dat die angst niet geheel gegrond is. Bij overnames in 
het mkb blijft de identiteit van bedrijven bijna altijd 
overeind. Dat 56 procent van de bevraagden aangeeft 

een lokale adviseur nodig te hebben bij een eventuele 
buitenlandse overname, bevestigt mij in de gedachte 
dat men tegenwoordig heel goed snapt dat cultuur 
en lokale aanwezigheid voor vrijwel elke onderneming 
essentiële succesvoorwaarden zijn.”  

WAARDESTIJGING ONDERNEMINGEN VERWACHT 

De nabije toekomst ziet er volgens Tom goed uit. “Er 
zijn nog Europese landen die serieuze corona-schade 
te repareren hebben. In Duitsland heeft 56 procent van 
de bedrijven omzet verloren en in Denemarken zelfs 66 
procent. Tegelijkertijd is er in heel Europa weer meer 
vertrouwen. Vorig jaar nog vond 46 procent van de 
ondernemers het een goed moment om te verkopen. Nu 
denkt 60 procent daar zo over. In Nederland verwacht 
54 procent ondernemers dat ze de waarde van hun 
bedrijf de komende jaren kunnen laten groeien.” 

In het algemeen is de interesse van ondernemers om een bedrijf aan 
te kopen in het buitenland toegenomen. De Duitsers zijn het meest 
geïnteresseerd in het aankopen van een bedrijf in het buitenland.
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Sjerk
Wieffering

Chris
Bakker
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I N T E R S L A S H 

Je moet de dingen doen waarvan je gelukkig wordt. 
Die tekst zou zo op een tegeltje kunnen. Het is ook 
het motto van de 43-jarige Chris en zijn vier jaar 
jongere compagnon Sjerk. Muzikanten in een vorig 
leven, al zijn ze nog niet toe aan een slotakkoord. 
Wellicht was hun muzikale ervaring de opmaat naar 
hun ondernemerssucces. Want omdat ze nooit bang 
waren om voor de muziek uit te lopen, werd hun 
onderneming Interslash (handelsnaam: Eropartner 
Distribution) een gigantisch succes. De eerste drie 
letters van de naam Eropartner verraden in welke 
branche het bedrijf actief is: sexual wellness. 
“Interslash is ontwikkelaar van unieke merken 
en concepten en groothandel op het gebied van 
sensualiteit en intimiteit”, legt Chris uit. 

De producten van Interslash vonden hun weg naar 
vooral slaapkamers in meer dan vijftig landen. En dat 
aanvankelijk vanuit een zolderkamer in Hoogkarspel. 
Om te begrijpen waarom het bedrijf zo succesvol 
kon worden, is het goed iets te weten over de 
achtergrond van de beide West-Friezen. Chris komt 
uit Hoogkarspel. Hij volgde de opleiding technische 

bedrijfskunde in Alkmaar. Op dezelfde school volgde 
dorpsgenoot Sjerk de studie technische informatica. 

THE TANKERS

Maar de twee hebben een belangrijkere gemene 
deler dan de naam van hun school: muziek. Chris: 
“Zo rond de millenniumwissel componeerde ik, en 
speelde ik trompet en piano. Ik was lid van een 
muziekvereniging en leerde daar Sjerk kennen, een 
slagwerker. Samen stonden we in 2002 aan de wieg 
van The Tankers, een ska-punkband. De bandnaam 
is afgeleid van onze activiteiten aan de bar, na 
onze repetities en optredens. Met name Sjerk kon 
het tempo daar beter bijbenen dan achter zijn 
drumstel”, lacht hij. 

Aan zo’n bar ontstond ook het idee om producten 
voor intiem plezier aan de man en vrouw te 
brengen. “Het succes van Interslash is te danken 
aan onze complementaire kwaliteiten. Sjerk deed de 
informatica en ik was het bedrijfskundige geweten. 

Hun band heet The Tankers en die naam is grotendeels geïnspireerd op hun inname na de wekelijkse 

oefensessies in een vorig leven. En hun bedrijfsidee werd geboren aan de bar. Tegenwoordig 

omschrijven Chris Bakker en Sjerk Wieffering zichzelf evenwel als nuchtere ondernemers die, 

ondanks de explosieve groei van hun bedrijf Interslash en een succesvolle deal, echt niet elke 

ochtend champagne drinken bij het ontbijt.

We drinken 
echt niet iedere 

ochtend champagne
West-Friese vrienden na droomdeal nog niet verzadigd

Sjerk
Wieffering
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KEIHARD

Interslash kwam op stoom en het ging keihard. 
Sjerk: “Interslash kreeg een flinke omvang. Om 
verder te kunnen groeien, moesten we een 
professioneel managementteam neerzetten. We 
zagen daarnaast meer concurrentie opkomen en 
voorzagen dat er op lange termijn consolidatie in de 
markt zou plaatsvinden. We vonden het essentieel 
om de marktpositie en verdere groei van het 
bedrijf te waarborgen. Uiteindelijk klopten we bij  
Marktlink aan.” Veel ondernemers voorzien 
Marktlink van een wensenlijstje, waarna het 
dealteam op zoek gaat naar de beste match. Chris 
en Sjerk hadden zelf al wat meer voorwerk gedaan, 
zegt Chris. “We hadden al een specifieke partij in 
gedachten. Onze opdracht aan Marktlink was dan 
ook behoorlijk helder: we willen voor dit bedrag 
overgenomen worden door een partij die aan dit 
profiel voldoet, als onderdeel van een buy-and-
buildstrategie. Regelen jullie het?”

GOEDE VIBE

Chris’ vermoeden dat er iets moois kon groeien met 
Waterland bleek juist. “Van de diverse enthousiaste 
en geïnteresseerde partijen waarmee Marktlink 
kwam, maakte Waterland Private Equity veruit de 
beste indruk. Mede vanwege de klik met het team, de 
daadkracht en het internationale karakter. Marktlink 
heeft geholpen de belangen uit te onderhandelen en 
het hele proces gestroomlijnd te laten verlopen. We 
werden goed begeleid en de persoonlijke klik met 
het dealteam van Marktlink maakte het hele traject 
aangenaam. Er was een goede vibe. De factuur was 
pittig, maar het was elke euro waard!” Het resultaat 
van de deal is een strategisch partnership met EDC 
Retail, bekend van onder meer EasyToys. Chris: “We 
zijn in contact geraakt met eigenaar Eric Idema 
die met een soortgelijk idee rondliep en hebben 
met hem en Waterland in december 2020 EQOM 
Group opgericht. Het managementteam van EDC 
Retail heeft de dagelijkse leiding van Interslash B.V. 
overgenomen.” 

Sinds we bevriend raakten, zijn we elkaar nooit meer 
uit het oog verloren”, zegt Chris. Sjerk vult aan: 
“We startten letterlijk op een zolderkamer, maar 
groeiden al snel uit ons jasje.” 

TABOEPRODUCTEN

Maar waarom een webwinkel met erotische 
producten? Chris heeft het antwoord paraat. 
“Internet was booming in die tijd. En wij verkochten 
taboeproducten die je niet zo snel in de winkel 
koopt. Het was een schot in de roos. In het prille 
begin verkochten we rechtstreeks aan consumenten. 
Mensen bestelden, Sjerks vader haalde de 
bestellingen op bij een groothandel en ’s avonds 
pakten we in. Zo konden we toch snel leveren. Later 
kwam er ook business-to-business bij. Een grote 
verandering was dat niet, want op dat moment waren 
de omzetten nog erg bescheiden. Dat laatste zou 
snel veranderen, meldt Chris. “We leverden vooral 
aan startups. Bedrijven in de groei - en wij groeiden 
met ze mee. Dat konden we door vooruitstrevend 
te zijn. Nieuwe technologie en systemen omarmden 
we vroeg, waardoor opschalen relatief makkelijk 
was. We zochten constant de vernieuwing en 
leverden mooie, stijlvolle producten die ook bij de 
Etos niet zouden misstaan. Zo probeerden we onze 
industrie meer mainstream te maken. Stijlvoller en 
toegankelijker. We waren trendsetters in een zeer 
veranderende markt: van offline naar online.”

BEDRIJFSNAAM   Interslash

KOPER    Waterland 

TRANSACTIE     Verkoop - strategisch

WEBSITE   wholesale.eropartner.com

DEALTEAM   Frank Troost, Tim van der Meer, 
   Laurence Hamilton, Paul Schoenmakers  
   en Koen van den Houdt 
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BUY AND BUILD

Chris en Sjerk zijn niet meer actief werkzaam 
in de operationele business van Eropartner 
Distribution. Ze zijn nog wel zeer betrokken en als 
aandeelhouder werkzaam op groepsniveau. Sjerk 
adviseert onder meer op het gebied van integraties 
van IT-applicaties. Chris adviseert en is vanwege 
zijn netwerk veel bezig met het benaderen van 
toekomstige overnamekandidaten en het aansluiten 
daarvan. Chris: “Wij zijn bezig met het bouwen 
van het mooiste bedrijf op het gebied van sexual 
wellness in Europa. Doel van de EQOM Group is 
een groepsomzet van 500 miljoen euro in 2025. Dat 
willen we behalen door middel van overnames. Buy 
and build!”

Dat laatste – bouwen – doen de twee oude vrienden 
ook in de privésfeer. Sjerk: “We zijn allebei druk 
met de bouw van een huis. En we moeten weer 
muziek gaan maken. Onder mijn nieuwe huis komt 
een studio, met nieuwe apparatuur. Daaraan zal het 
dus niet liggen.” Chris vult aan: “Sjerk en ik blijven 
heel nuchter en normaal, ook na deze transactie. 
We drinken echt niet elke dag champagne bij het 
ontbijt. Zes dagen per week is genoeg. Zonder 
gekheid: ik hoop nog lang gezond te blijven en de 
dingen te kunnen doen waar ik gelukkig van word. 
Veel meer kan ik me niet wensen.” 

We vonden het essentieel om de 

marktpositie en verdere groei van 

het bedrijf te waarborgen”.

- Sjerk Wieffering



I N T E R S L A S H 

Bij de eerste kennismaking met Chris en Sjerk 
in Zwaagdijk merkte ik gelijk dat er een goede 
klik was. Beide ondernemers bezitten een 
geweldige creativiteit en drive. Na een aantal 
goede gesprekken over hun persoonlijke en 
bedrijfsambities was de richting duidelijk. Met 
het team hebben we een groeiplan gemaakt, 
gericht op de buy-and-buildkansen die wij in de 
sector zagen. Vanuit dit plan vonden we de partij 
die niet alleen in het plan geloofde, maar ook 
écht een klik met Chris en Sjerk had. 

Het meest bijzondere was dat het buy-and-
buildplan al tijdens het proces concreet werd met 
de toevoeging van EDC Retail. Dat maakte het 
voor ons ook extra uitdagend: twee transacties 
die parallel lopen en waarbij iedereen onderdeel 
wordt van de nieuw opgerichte EQOM Group. 
Snelheid, vertrouwen en samenwerking waren 
cruciale aspecten en het was fantastisch om te 
zien hoe elke partij keihard naar een succesvolle 
afronding toewerkte. Dat succes zag je ook het 
afgelopen jaar terug in de gerealiseerde groei, 
mede dankzij meerdere overnames die inmiddels 
zijn afgerond. De plannen en ambities van 
Chris en Sjerk - persoonlijk en zakelijk - zijn nu 
werkelijkheid geworden. En daar draait het voor 
ons om!

FRANK

TROOST

Manager
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Ari
van Essen 

Meinard
van Essen   
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W I N P A R T S 

We zetten een flinke stap terug in de tijd: naar 
crisisjaar 1986. “Het was moeilijk om aan werk te 
komen, vertelt de nu 57-jarige Oost-Groninger 
telefonisch vanaf zijn vakantieadres op Bonaire. 
“Maar het was ook best moeilijk om aan auto-
onderdelen te komen. Toen er iets aan de BMW 
van mijn broer Meinard stukging, kwamen we op 
het idee om daarin te gaan handelen. Met D-Parts 
verkochten we tweedehands BMW-onderdelen.”

EERSTE WEBSHOP IN 1994

De broers kozen voor een in die tijd nogal atypische 
verkoopmethode: het internet. Ari: “Wij geloofden 
al in een zeer vroeg stadium heilig in de toekomst 
daarvan. In 1994 stond onze eerste webshop online. 

Die programmeerde ik helemaal in html, want 
iets anders bestond er nog niet, via zo’n ratelend 
modem. Niet veel later stond onze eerste database 
online. Een soort voorloper van e-commerce.”

Het duurde even voordat D-Parts op snelheid was, 
vertelt Ari. “Het was eigenlijk nog te prematuur; 
internet was nog te klein. Pas in 2004 ging het écht 
lopen. Wij wilden nog één keer een site bouwen, 
maar wel een goede. Zó simpel dat iedereen er auto-
onderdelen op kon bestellen.  We gaven de webshop 
de naam Winparts. De eerste lettergreep refereert 
aan Winneweer, onze vestigingsplaats. Maar ook aan 
Windows: een knipoog naar het digitale karakter.” 
Lachend: “En aan ons doel, natuurlijk: winst maken.”

Winparts veroverde 
de wereld vanuit 

Winneweer
Durf broers Van Essen werd beloond met overname door droompartij

Toen buiten CERN nog bijna niemand van internet had gehoord, lanceerden Meinard en Ari van 

Essen al een webshop in automaterialen. Na 35 jaar werd de pioniers- en ondernemingsgeest van 

de Groningse gebroeders rijkelijk beloond. Hun ‘zakelijke kindje’ Winparts uit het dorp Winneweer 

werd in mei van 2021 overgenomen door een speler van wereldformaat: Alliance Automotive 

Group. Autodidact Ari vertelt zijn ondernemingsverhaal.
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een creatieve mindset en gingen altijd onze eigen 
weg. Zo hadden we een voorsprong opgebouwd. 
Elk jaar groeiden we met minstens 30 procent. 
Uiteindelijk werden we marktleider. We hadden 
veel concurrenten, maar onze grootste concurrent 
boekte nog niet de helft van onze omzet.”

UITSTAPPEN

Intussen tikte de klok gewoon door en werd het 
vanzelf 2019. Hoog tijd voor Meinard en Ari, 
inmiddels 59 en 55, om eens over een leven 
ná Winparts na te denken. “We arriveerden op 
een belangrijk kruispunt: gaan we nog een keer 
investeren? Als je die wilt terugverdienen, ben je 
zo tien jaar verder. Of stappen we uit? We vonden 
het een goed moment om onszelf misbaar te maken 
binnen de organisatie. We wilden Winparts dus 
verkopen, maar wel aan een sterke partner die bij 
Winparts paste én het bedrijf verantwoord kon laten 
groeien tot een grote Europese speler.”

Voordat Winparts netjes in de etalage stond, 
moest er nog wel wat gebeuren. Ari: “Mijn broer 
en ik werkten altijd autonoom en onafhankelijk. 
We hoefden nooit bij een bank aan te kloppen en 
richtten ons op innoveren. 

PRESENTATIE AAN WILLEM-ALEXANDER

Dat laatste zou lukken. Winparts.nl evolueerde 
tot een volwassen en steeds drukker bezochte 
webshop. De pioniers waren hun tijd ver vooruit en 
dat bleef niet onopgemerkt. “Premier Balkenende is 
nog bij ons geweest om te kijken hoe wij dat deden. 
En wij hebben rond 2010 een presentatie gegeven 
aan prins Willem-Alexander. Dat waren mooie 
momenten.”

De Groningse onderneming was op stoom, zoveel 
was duidelijk. “Toen online shoppen écht booming 
werd, waren wij daar al helemaal op ingericht. 
We durfden voor de muziek uit te lopen, hadden 

BEDRIJFSNAAM   Winparts

KOPER    Alliance Automotive Group

TRANSACTIE     Verkoop - strategisch

WEBSITE   www.winparts.nl

DEALTEAM   Jeroen Oldengarm, Joep van den Enk, 
   Christine Huisman en Wout van den Boom

 Warehouse in Winneweer
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Maar om interessant te zijn voor een koper, is het wel 
belangrijk dat de financiële huishouding transparant 
en de organisatie financieel toegankelijk is.”

CONTACT MET MARKTLINK

Daartoe traden de broers in contact met Marktlink. 
“Wij volgden Marktlink al een tijdje en lazen de 
dealdossiers met veel belangstelling. Daarin vind 
je toch veel informatie over overnames. Marktlink 
bracht structuur en maakte de onderneming 
verkoopklaar. Dat was heel interessant; je 
kijkt daardoor met andere ogen naar je eigen 
onderneming”, vertelt Ari.

Marktlink bracht ook geïnteresseerde partijen aan. 
Eén stak daar met kop en schouders bovenuit, 
weet de ondernemer nog: het beursgenoteerde 
Alliance Automotive Group. “Meinard en ik hadden 
direct een goed gevoel. Alliance was vooral nog in 
de offline-verkoop actief. Cor Baltus, hun CEO, zag 
internet als een belangrijke toevoeging aan zijn 
portfolio. Zo ontstond een kansrijke situatie en 
iedereen was enthousiast.”

DROOMPARTIJ

Nadat alle stappen waren afgevinkt, werd 4 mei 2021 
voor de broers Van Essen een éxtra gedenkwaardige 
dag. In Deventer, bij Marktlink, werd de overname 
bezegeld. Alliance nam het bedrijf volledig over en 
betaalde de volle 100 procent. Ari: “Alliance was 

de juiste partij op het juiste moment. Een 
droompartij. Soms moet het gewoon zo zijn, 
dachten we.” 

“Toen wij het aan onze medewerkers 
vertelden, volgde een groot applaus. Ik zag 
alleen maar blije gezichten. Zelf ben ik ook 
blij, ook met Marktlink. Ze hebben de hele 
expeditie perfect geleid.”

LOSLATEN

En zo kwam er voor Meinard en Ari zomaar 
een einde aan 35 jaar ondernemerschap. 
“Of het moeilijk was? Ja en nee. Winparts 
was ons zakelijke kindje dat het huis uit 
ging. Maar je laat een kind ook niet tot zijn 
veertigste thuis wonen. En wij wisten dat we 
Winparts en de 120 medewerkers in goede 
handen achterlieten. Dan is het een stuk 
makkelijker om los te laten.”

Ari kan prima wennen aan zijn nieuwe 
leven. “Ach joh, ik heb plannen genoeg. Mijn 
vrouw en ik duiken graag en gaan twee keer 
per jaar naar Bonaire: een diver’s paradise. 
Normaal gaan we drie weken, maar nu 
blijven we er zes, want het is een drukke tijd 
geweest. Verder hebben mijn vrouw en ik 
een stuk grond gekocht, iets ten oosten van 
de stad Groningen. Daar bouwen we een 
huis en daar zijn we nog wel even zoet mee.”

EENZAME HOOGTE

Ari en Meinard brachten Winparts naar bijna 
eenzame hoogte. Eerstgenoemde hoeft dat 
gevoel voorlopig niet te missen. “Ik heb een 
licht sportvliegtuig, een Aerospool WT-9 
Dynamic. Daarmee vlieg ik overal naartoe. 
The sky is the limit”. En dat laatste hebben 
Ari en Meinard de afgelopen 35 jaar maar al 
te goed gemerkt. 

Winparts was ons zakelijke kindje 

dat het huis uit ging. Maar je laat 

een kind ook niet tot zijn veertigste 

thuis wonen”.

- Ari en Meinard van Essen
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TEAM LEGAL
‘IT TAKES TWO TO TANGO’

Het juridische team van Marktlink groeide in de loop 
der jaren flink. Eind 2021 staat de teller op maar 
liefst acht interne juristen. Met allerlei verschillende 
achtergronden en expertises. Maar met één gezamenlijk 
doel: ondernemers helpen om de deal van hun leven tot 
een goed einde te brengen. 

JURIST IN IEDER DEALTEAM

In ieder dealteam is minstens één jurist actief. “We 
werken als juristen steeds vaker in duo’s”, vertelt 
Simone. “Het is fijn om af en toe van gedachten te 

wisselen met een collega die ook bekend is met de 
case waar je aan werkt. Met twee weet en zie je meer. 
Ook vragen grotere deals om meer capaciteit.” Formeel 
komt de jurist pas in beeld als de Letter of Intent (LOI), 
ofwel de intentieovereenkomst opgesteld wordt. “Maar 
in de praktijk zijn wij op de achtergrond vaak al veel 
eerder betrokken. We worden regelmatig aangehaakt 
door collega’s uit het dealteam. Bijvoorbeeld om even 
te sparren over financiële of procedurele zaken, cao-
kwesties, of iets anders. Ieder bedrijf is anders. En bij 
iedere deal borrelen eigen specifieke vragen op.”

Marktlink heeft een grote juridische afdeling. De ervaren bedrijfsjuristen van ‘Team Legal’ 

begeleiden alle dealtrajecten. Vanaf intentieovereenkomst tot aan de notaris, aldus Marktlink-

jurist Simone van Haarlem. “Een bedrijf kopen of verkopen: dat doen de meeste ondernemers 

maar één keer. Bij iedere stap in het proces staan wij naast onze klant.”

 Dit is Team 

Legal. Met 

van links naar 

rechts: Paul 

Schoenmakers, 

Simone van 

Haarlem, Fleur 

Stout, Wouter 

Homburg, Tim 

Rikmenspoel, 

Ilja Zandbergen, 

Henriëtte van 

Veen en Christine 

Huisman. 
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T E A M  L E G A L

JURIDISCH GENEUZEL

“Het klinkt misschien heel saai”, lacht Simone. “We 
worden wel eens met een knipoog voorgesteld als 
‘de mensen die zich bezighouden met het juridische 
geneuzel’. Maar het is énorm belangrijk om juridische 
zaken goed op orde te hebben. De meeste ondernemers 
kopen of verkopen maar één keer in hun leven een (deel 
van een) bedrijf. Dat heeft impact op allerlei vlakken, 
dus dat regelen we goed voor ze.” En niet alleen op 
papier. Omdat juridische documenten niet voor iedere 
ondernemer even leesbaar zijn, maken de juristen óók 
de vertaalslag. “De ondernemer moet uiteindelijk een 
handtekening zetten. Ze moeten dan precies weten waar 
ze voor tekenen”, gaat Tim verder. Simone vult aan: “Ik 
heb wel eens meegemaakt dat een klant het contract 
niet gelezen had. Nou, dan pak ik een whiteboard en 
een stift en ga ik tekenen. Wat staat er precies in dit 
contract, hoe zit de deal in elkaar en wat betekent dat 
voor jou? Alles is tot in de puntjes geregeld én duidelijk 
voor onze klant, als we eenmaal naar de notaris gaan. 
Want dat moet vooral een feestelijk moment zijn!”

PERSOONLIJKE TOUCH

Dat persoonlijke en menselijke aspect van het traject is 
juist wat de beide juristen - en eigenlijk alle Marktlink-
juristen - aanspreekt. “Toen ik net startte bij Marktlink, 
heb ik me hard gemaakt voor drie berken”, blikt Tim 
terug. “Die bomen had de ondernemer bij de geboorte 
van zijn zonen geplant rond de ingang van zijn kantoor. 
Ze waren heel belangrijk voor hem. Ik heb er een 
clausule over opgenomen in de overeenkomst. En die 
bomen staan er nog steeds!” Het is slechts één van 
de vele voorbeelden van 25 jaar Marktlink. Dit soort 
kwesties typeren het mkb, volgens Tim. “En wij zijn trots 
dat we ondernemers op deze manier heel blij maken.” 

 Simone van 

Haarlem en Tim 

Rikmenspoel

De manager van het dealteam maakt de beoogde 
deal met de geselecteerde koper. “Beoogde, want 
een intentieovereenkomst is nog geen koop”, legt Tim 
Rikmenspoel - de langstzittende jurist van Marktlink - 
uit. “Het is een overeenkomst in hoofdlijnen en meestal 
geldt vanaf dat moment exclusiviteit. Na ondertekening 
van de intentieovereenkomst voert koper eerst een due 
diligence onderzoek uit en dan begint het echte werk: 
de onderhandelingen over de transactie. Bijvoorbeeld 
over wat de definitieve koopsom wordt, waar die op 
gebaseerd is, hoe die wordt betaald - in geld of wordt 
er een lening verstrekt - en welke afspraken, garanties 
en vrijwaringen er moeten worden vastgelegd. Wij zijn 
daar altijd bij.”

DUIDELIJKHEID IS EEN PRIO

Van de stappen en afspraken in het transactieproces 
zelf, tot alle (transactie)documenten en contracten die 
opgesteld worden: de jurist in het dealteam is overal bij 
betrokken. Zoals de koopovereenkomst, management-
overeenkomst, aandeelhoudersovereenkomst en geld-
leningsovereenkomst. “Daarbij staat het belang van 
onze klant altijd voorop”, aldus Tim. “Dat is meteen ook 
het belangrijkste voordeel voor de klant van Marktlink. 
Wij hebben korte lijnen met het dealteam en zijn goed 
op elkaar ingespeeld. Dankzij onze ervaring kunnen we 
heel goed anticiperen op mogelijke risico’s en kansen 
pakken. Over het algemeen geldt dat wij weten te 
bereiken wat wij willen bereiken, in het voordeel van de 
opdrachtgever. Natuurlijk blijft het balanceren tussen 
de wensen en eisen van zowel de koper als de verkoper. 
‘It takes two to tango’. Wij luisteren goed naar alle 
betrokkenen om de juiste balans te vinden.”

Wij hebben korte lijnen met het 

dealteam en zijn goed op elkaar 

ingespeeld”.

- Tim Rikmenspoel



23



D E A L D O S S I E R

Marcel
Muller

Kees
Hoogink
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H E G I N  M E T A L F I N I S H I N G  B . V . 

Marcel (40) komt uit een ondernemersgezin. Na het 
afronden van zijn bedrijfskundige master, begon hij 
in een commerciële functie bij ABN AMRO. Geen 
onlogische stap. Zijn volgende stap lag iets minder 
voor de hand: hij nam in 2013 Aquative over, een 
technische dienstverlener die is gespecialiseerd in 
drinkwaterinstallaties. “Ik kende die sector helemaal 
niet, maar ik zag voldoende kansen. Voor mezelf, 
maar ook voor de sector in het algemeen. Ik geloof 
in het businessmodel, want behoefte aan schoon en 
veilig drinkwater is er altijd”, zei hij daar eerder over.

Beweren dat het een succes werd, zou nog een 
behoorlijk understatement zijn. Met de Utrechter 
aan het stuur werd de omzet van Aquative 

verdubbeld. Mede door de goede prestaties 
kregen overnamekandidaten het bedrijf op de 
radar. “Ik ben uiteindelijk benaderd door een 
investeringsmaatschappij. Die heeft Aquative in 
2020 overgenomen.”

De vader van drie kinderen zag dat het nog te vroeg 
was om op zijn lauweren te rusten. Marcel: “Ik was 
bijna veertig. Dacht: ik ga niet niks doen. Ik ben 
een ondernemend type en besloot op zoek te gaan 
naar een onderneming waarbinnen mijn kennis en 
ervaring tot hun recht zouden komen. Om me te 
helpen in mijn zoektocht, benaderde ik Marktlink.”
 

Als Marcel Muller terugblikt op 2021, zal de aankoop van Hegin Metalfinishing  

zeker zijn persoonlijke eindejaarsrevue nog eens passeren. Maar de ondernemer heeft nog  

véél meer ambities: de komende jaren wil hij nóg meer bedrijven aankopen om zijn BESQ Group  

verder te versterken.

Succesvolle 
overname door 
Marcel Muller 

smaakt naar méér
Utrechtse veertiger op weg naar stichting sterke bedrijvengroep

Kees
Hoogink
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D E A L D O S S I E R

 Marcel Muller

BEDRIJFSNAAM   Hegin Metalfinishing B.V.

KOPER    Marcel Muller - BESQ Group

TRANSACTIE     Aankoop - MBI

WEBSITE   www.hegin.nl

DEALTEAM   Fredrik Jonker, Marco van der Meer,  
   Christine Huisman en Mark Schutte
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VERLANGLIJSTJE

Marcel gaf Marktlink een verlanglijstje. Over 
de inhoud daarvan: “Ik wilde een bedrijf in een 
branche die ik snap en leuk vind. Financieel 
moest de onderneming gezond zijn en zelfstandig 
bestaansrecht hebben. Al laatste wilde ik graag dat 
het bedrijf niet te ver van mijn woonplaats Utrecht 
zou liggen, zodat het goed bereisbaar is.”

Dat laatste is uiteindelijk niet gelukt, maar Hegin 
Metalfinishing uit het Gelderse Heerde - het 
bedrijf waarmee Marktlink zich al snel bij Marcel 
meldde - voldeed verder precies aan Marcels 
wensenlijstje. “Het is een sterk bedrijf met een 
lange geschiedenis: Hegin bestaat al sinds 1960. 
Hegin heeft mooie klanten en is sterk aanwezig in de 
semiconductor industrie. Maar ook in de medische-, 
voedingsmiddelen-, proces-, olie- en gasindustrie. 
Sinds 1984 stond Kees Hoogink aan het roer en hij 
heeft het bedrijf heel veel goeds gebracht.”

PRODUCTIEPROCES STROOMLIJNEN

Hegin heeft ook moeilijke tijden gekend, vertelt 
Marcel. “In 2014 is een groot deel van het bedrijf 
afgebrand, maar er was een krachtige wederopbouw. 
Het voordeel voor mij is dat het machinepark vrij 
nieuw is, dus hele hoge vervangingsinvesteringen 
zijn er de komende jaren niet te verwachten. Het 
is mijn taak om het niveau van Hegin nóg verder 
omhoog te brengen. Niet door extra lijnen en lagen 
toe te voegen, maar door het productieproces verder 

te stroomlijnen en zo de doorlooptijden te 
verkorten. Dat is een mooie uitdaging.”

En die reisafstand? Ach, dat is best te doen. 
Ik heb een directeur aangesteld en die is 
verantwoordelijk voor de operatie. Ik hoef 
dus echt niet elke dag in Heerde te zijn.”

Over het niveau van Marktlink is de 
ondernemer méér dan content. “Fredrik 
Jonker - en zijn team - deden hun werk 
erg goed. De partijen waarmee Marktlink 
kwam, voldeden prima aan mijn zoekvraag. 
Marktlink heeft alle stappen uitstekend 
begeleid, vanaf de kennismaking tot en met 
de afronding. Ook het traject met de bank 
werd door Marktlink begeleid. Je kunt wel 
merken dat dit hun core business is. Ik heb 
echt wel affiniteit met financiën en keek 
daardoor ook kritisch naar het proces, maar 
ik ben uiterst tevreden.”

HONGER NOG NIET GESTILD

Hegin Metalfinishing werd de eerste 
telg van de BESQ Group, Marcels 
participatiemaatschappij die een sterke 
positie wil veroveren door Nederlandse 
productie- en handelsbedrijven over  
te nemen. De honger van Marcel is dan 
ook nog niet gestild. “Je kunt de komende 
tijd meer overnames verwachten. Het  
ziet ernaar uit dat we binnenkort 
opnieuw eenzelfde traject ingaan. 
Daartoe heb ik alweer contact met 
Marktlink opgenomen.” 

Ik wilde een bedrijf in  

een branche die ik snap  

en leuk vind”.  

- Marcel Muller



H E G I N  M E T A L F I N I S H I N G  B . V .
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S E C T O R V I S I E

Marktlink is als fusie- en overnamespecialist actief in veel verschillende sectoren. 

Momenteel zien we veel beweging in de duurzaamheidsbranche. Marko Iskić, 

manager bij Marktlink ‘s-Hertogenbosch, vertelt over ontwikkelingen, uitdagingen 

en kansen in deze (explosief) groeiende markt. 

Sectorvisie Duurzaamheid 
HET COLLECTIEVE 

BEWUSTZIJN 
GROEIT

Duurzaamheid is booming, op allerlei vlakken. Het 
is een hot topic in de media. En op de politieke 
agenda. Om de klimaatdoelen te bereiken, 
stimuleert de overheid verduurzaming, zowel voor 
particulieren als voor bedrijven. Zo liet het kabinet 
afgelopen Prinsjesdag weten 6,8 miljard euro uit te 
trekken voor de klimaatmaatregelen. Een significant 
deel daarvan is bestemd voor verduurzaming. 

“En dat is precies waar wij veel kansen zien voor 
bedrijven”, vertelt Marko Iskić. “Het bewustzijn 
om anders en zuiniger met het milieu om te gaan 
groeit”, gaat hij verder. “Bij iedereen. Consumenten 
én bedrijven gaan steeds actiever op zoek naar 
oplossingen op het vlak van duurzaamheid. Omdat 
ze het belangrijk vinden om hun bijdrage te leveren 
aan een betere planeet, omdat een geïsoleerd huis 
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doen’ met verduurzaming”, vertelt Marko. “Zonder 
uitzondering horen we dat hun bedrijven een mooie 
groei doormaken, simpelweg omdat de vraag naar 
hun product of dienst toeneemt. En we verwachten 
dat die groei de komende jaren alleen maar méér 
gaat toenemen.”

Daar ligt direct de uitdaging voor veel ondernemers: 
kansen benutten. “Een ondernemer start een bedrijf 
vanuit een bepaalde filosofie en expertise. Van 
daaruit bouwt de ondernemer verder. Groei is goed, 
maar er komt een moment waarop je onderneming 
zó hard is gegroeid dat je als ondernemer tegen 
organisatorische zaken aanloopt. Dan loop je 
het risico om de focus op je kernactiviteiten te 
verliezen. En vaak zorgt het ervoor dat je niet 
meer genoeg kennis, tijd, capaciteit of middelen 
hebt om kansen te verzilveren. Dan kan een 
overname of fusie helpen. Een sterke partner voegt 
slagvaardigheid toe. Bijvoorbeeld om te groeien, te 
internationaliseren of synergie te creëren tussen 
verschillende complementaire ondernemingen.” 

DUURZAME DEALS

Het is een belangrijke aanleiding voor duurzame 
ondernemers om zich op de M&A-markt te 
begeven, merkt Marko. Hij was in het Marktlink-
jubileumjaar samen met Jeffrey Scholtens en 
Jelle Rutgers betrokken bij verschillende deals 
voor duurzame ondernemers. “Voor ons begon 
het allemaal toen Ed Bosch, Guido Sprenger en 
Michael Kooymans van De SolarStudio, Nederlands 
marktleider op het gebied van zonnepanelen zonder 
investering, met Marktlink om tafel kwamen.  

een comfortabeler leefklimaat heeft of om geld te 
besparen op de energierekening. Ook in het zakelijk 
verkeer is duurzaamheid een prominent thema, 
want leveranciers moeten van hun klant steeds 
vaker voldoen aan duurzaamheidseisen. En al in 
2030 moeten alle bedrijfsgebouwen energielabel A
hebben. Daar komt nog eens de publieke opinie 
bovenop, want vervuilende bedrijven raken steeds 
meer uit de gratie. Er zijn genoeg voorbeelden 
van bedrijven die hun omzet zagen slinken 
dankzij negatieve publiciteit aangaande hun  
ontoereikende duurzaamheidsbeleid.”

KANSEN BENUTTEN

Er zijn dus allerlei redenen denkbaar om duurzame 
stappen te zetten. Maar: verduurzamen kost geld. 
En dat kan een drempel zijn. Subsidies vanuit de 
overheid stimuleren consumenten en bedrijven om 
bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen 
te installeren, isolatiemaatregelen te treffen, 
elektrisch te gaan rijden, afval te verminderen en/of 
beter te scheiden. Zo hebben ondertussen ongeveer 
1,5 van de 8 miljoen huishoudens al zonnepanelen 
op het dak, een jaar eerder waren er dat nog een 
half miljoen minder. En ook het aantal woningen 
met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe, ruim 
80 procent van de woningvoorraad heeft al dubbel 
glas en een geïsoleerd dak.

“Het is een open deur, maar waar meer vraag is, is ook 
meer aanbod nodig. Inspelen op de veranderende 
behoefte biedt heel veel kansen voor ondernemers. 
Bij Marktlink hebben we het afgelopen jaar voor 
diverse deals veel ondernemers gesproken die ‘iets 
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– kreeg Leefenergiebewust.nl voor particulieren 
die willen verduurzamen aardig vorm in 2021. Door 
verschillende ondernemingen te bundelen op één 
platform – een zogenoemde one-stop-shop – wordt 
het voor consumenten extra makkelijk om in één klap 
meerdere verduurzamingsstappen te zetten. Eén plus 
één is drie voor Newport Capital: een belangrijke 
zakelijke kans mét een groen tintje. En wij zijn trots dat 
we daar op onze eigen Marktlink-manier aan hebben 
mogen bijdragen, door de juiste match te maken.”

DE BESTE MATCH

Een persoonlijke klik met een (toekomstige) 
businesspartner is érg belangrijk. “Ondernemers 
bouwen een bedrijf op. Als ze het verkopen, of een deel 
ervan, is dat een emotioneel proces”, vertelt Marko. 
“Ze hebben een visie en in veel gevallen ook personeel. 
Het bedrijf moet in goede handen terechtkomen. 
Zeker omdat ondernemers in veel gevallen zelf 
betrokken blijven, omdat ze ondernemen nog veel te 
leuk vinden. In zo’n geval is een samenwerking met 
een investeringsmaatschappij passend. Vaak kunnen 
ondernemers dan kapitein op het schip blijven, mét 
ondersteuning om die gewenste groei te versnellen of 
andere kansen te benutten.”

Dat was bijvoorbeeld het geval bij het echtpaar Marc en 
Margreet Anker. Zij richtten in 2005 het familiebedrijf 
Isolatiespecialist.nl op. In de afgelopen zestien 
jaar groeide het bedrijf uit tot een van de grootste 
isolatiespecialisten van Nederland. 2020 was een goed 
jaar voor de ondernemers, onder meer omdat mensen 
door thuiswerken meer energie verbruikten en zich 

Het bewustzijn om anders  

en zuiniger met het milieu om  

te gaan groeit”.  

- Marko Iskić



Marko 
Iskić
Manager

Voor een professionaliseringsslag zocht het 
ondernemerstrio een sterke partner”, blikt hij terug. 
Uiteindelijk werd die gevonden in Newport Capital. 
De participatiemaatschappij is enthousiast over het 
businessmodel van De SolarStudio, het biedt namelijk 
kansen om aanzienlijk uit te breiden op de duurzame 
consumentenmarkt. “Met nóg een deal – met naar 
Griekenland emigrerende ondernemers Kosta Makridis 
en Melanie van Bijsterveld van IsoSun en UniPearls® 
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dus vaker realiseerden dat ze met behulp van goede 
isolatie veel geld kunnen besparen. Voor de volgende 
fase gingen Marc en Margreet – met begeleiding van 
Marktlink – op zoek naar een investeerder voor groei 
en professionalisering. Ze hadden een goede match met 
Pieter Schoen van Shoe Investments. De ‘vakidioten met 
technische kennis’ – zoals ze zichzelf omschrijven – slaan 
de handen ineen met de ervaren marketeer en financier, 
om de gewenste groei door te zetten. Én de stap naar 
België te maken. Daar is namelijk nog een hoop terrein 
te winnen en verstrekt de overheid óók subsidies.

HEEL VEEL SMAKEN 

De trend die we bij Marktlink zien, is dat investeerders 
steeds vaker de duurzaamheidsmarkt betreden. “En 
dat is niet zo vreemd”, concludeert Marko. “Een 
investeringsmaatschappij bestaat ook gewoon uit 
ondernemers, die – namens een fonds – participeren 
in andere ondernemingen. Het doel van een 
investeringsmaatschappij is om rendement te behalen, 
maar dat doel wil je niet behalen ten koste van de 
planeet. Het is juist goed om gezamenlijk na te denken 
over hoe we Nederland een mooiere plek kunnen 
maken. Wij zien dat financieel gezonde bedrijven die 
óók nog hun steentje bijdragen aan een gezondere 
aarde een streepje voor hebben bij veel investeerders.” 

En wat de verkopende ondernemers betreft: voor hen 
zijn er nog veel ‘smaken’ mogelijk. “In alle deals die 
Marktlink afgelopen jaar begeleidde, zijn de kopende 
en verkopende partij – steeds op geheel eigen manier – 
succesvol geïntegreerd. Als fusie- en overnamespecialist 
met ervaring in de duurzaamheidssector houden wij 
rekening met de wensen van onze opdrachtgever. 
Volledig verkopen? Dat kan, dat zagen we in de 
deal voor IsoSun en UniPearls®. Maar in het geval 
van Isolatiespecialist.nl bleven de oorspronkelijke 
ondernemers aan. Sterker nog: ze hielden het 
meerderheidsbelang. De investeerder brengt nieuw 
elan in het bedrijf, een impuls van ideeën én financiële 
middelen. En natuurlijk zitten daar nog allerlei opties 
tussenin. Wij adviseren u graag en zoeken een partij die 
bij u past.  

Marktlink begeleidde het afgelopen 

jaar meerdere bedrijven in de 

duurzaamheidssector bij een 

succesvolle transactie.
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M - R E A D Y

GEDACHTES EN OVERPEINZINGEN 

Want veel ondernemers startten ooit hun zaak om 
vanuit vrijheid te kunnen werken en handelen. Maar 
gaandeweg raakt die drijfveer op de achtergrond, omdat 
ze meegevoerd worden in de snelle stroming van het 
groeiende bedrijf. Dat gaat heel lang goed, maar juist 
als de druk te hoog wordt, komt die wens om vrij te zijn 
weer bovendrijven. Zo’n onrustige fase gaat gepaard 
met heel wat gedachtes en overpeinzingen. Zo spreek ik 
ondernemers die zich het volgende afvragen: 

Vanzelfsprekend is het makkelijk om dit soort lastige 
vragen links te laten liggen en op de automatische 
piloot verder te gaan. Maar daarmee los je het  
probleem niet op. Deze vragen zullen blijven terugkomen 
en de kans is groot dat de momenten waarop dit gebeurt 
elkaar sneller opvolgen.

De meeste ondernemers – zo ook ikzelf 

– zijn vooral druk met de dagelijkse gang 

van zaken. Natuurlijk zijn er momenten 

waarop je bezig bent met de toekomst, 

maar vaak is er wel weer iets dat je 

prompt terughaalt naar de hectiek van het 

nu. Rustig nadenken over de toekomst, 

plannen maken en er vervolgens 

structureel naar handelen? Da’s voor veel 

ondernemers nog een flinke uitdaging. 

Dat gebrek aan tijd om echt vooruit te denken, hoeft 
niet per definitie problematisch te zijn. Wekelijks spreek 
ik ondernemers waarmee het simpelweg goed gaat. 
De business draait lekker, de winsten blijven op peil 
of groeien en de klanten zijn loyaal. Maar als we dan 
even doorpraten over hoe iemand zijn of haar rol in de 
toekomst ziet, dan gaat er toch regelmatig een ander 
luikje open.   

HOE KRIJG IK ALS 
ONDERNEMER MIJN 

VRIJHEID TERUG?
Door Remko Wouters
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 ȃ Hoe gaat onze markt zich in de toekomst ontwikkelen? 

 ȃ Blijft het zo goed gaan of wordt het straks toch weer lastiger?

 ȃ Vind ik het zelf nog wel echt zo leuk als voorheen?

 ȃ Is het nu niet het beste moment om te verkopen, de markt is top?

 ȃ En wordt het niet eens tijd dat ik meer tijd creëer voor andere dingen?

 ȃ Maar hoe dan, want kan het bedrijf wel zonder mij?



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

HERKENBARE SIGNALEN

Meestal zijn vragen als hierboven de voorlopers van 
een verandering die op komst is. Die verandering heeft 
meestal een aanleiding. Er is iets voorgevallen. Plus er 
is een droombeeld, iets wat je altijd al hebt gewild of 
waarover je droomt. Ik weet als ervaringsdeskundige 
dat je jouw rol als ondernemer in het bedrijf aan het 
herijken bent. Dat is volkomen normaal. Soms leidt dat 
ertoe dat je je eigen rol gaat verleggen en meer áán je 
bedrijf gaat werken in plaats van ín je bedrijf. En soms 
geeft dit een impuls om na te denken over het op 
termijn overdragen of verkopen van je bedrijf. In beide 
gevallen is het zeer relevant om te kijken naar jouw 
keuzemogelijkheden. Soms denkt een ondernemer dat 
er niet veel keuzemogelijkheden zijn. Maar dat kan ik 
keihard weerleggen. Er zijn altijd opties en oplossingen.

CREËER JE EIGEN (KEUZE)VRIJHEID

Dat je rondloopt met vragen over jouw rol, wil zeker 
niet zeggen dat je het ondernemerschap achter je wilt 
laten. In verreweg de meeste gevallen kom ik samen 
met de ondernemer terug op vrijheid als grootste 
gemis. Niet geleefd worden door de agenda. Niet 
continu bereikbaar hoeven zijn. Niet de allerbeste 
brandjesblusser zijn. Niet overal bovenop hoeven zitten 
of steeds weer de kar moeten trekken. Om dat soort 
rollen en verantwoordelijkheden kwijt te raken, is het 
zeker niet nodig om je bedrijf te verkopen. Want soms 
kan dat niet of wil je het niet. Bij M-Ready merken we 
dat het creëren van verschillende keuzes voor jouw 
eigen toekomst al een groot vrijheidsgevoel geeft. We 
kijken altijd naar de ondernemer én de persoon en gaan 
aan de slag met twee belangrijke vragen: 

“Wij zetten ondernemers weer 

in hun kracht om daarmee hun 

(keuze)vrijheid terug te krijgen.”

BEREID JE VOOR MET DE JUISTE KENNIS

Wanneer je toekomstplannen maakt, neem dan de tijd. 
Op die manier komen jouw persoonlijke doelen en de 
waardedragers van je bedrijf bij elkaar. Ga op zoek naar 
antwoorden op vragen als: waarmee of waardoor creëer 
ik waarde met mijn bedrijf? Wat zijn de elementen die 
waarde toevoegen en hoe kan ik deze de komende jaren 
een boost geven? En áls ik dan besluit om meer aan 
mijn bedrijf te werken, waaraan ga ik dan werken zodat 
de waarde van mijn bedrijf groeit? En welk talent moet 
ik voor mijn doelen inzetten? Een van de belangrijkste 
conclusies is altijd dat harder werken bijna nooit de 
beste oplossing is.

JE STAAT NIET ALLEEN 

Jij bent niet de enige met vragen en twijfels. Bij veel 
andere ondernemers speelt onderhuids hetzelfde. Bij 
M-Ready maken we deze onderwerpen bespreekbaar 
tijdens onze coachingsgesprekken en adviestrajecten. 
Maar ook onze Masterclasses geven al veel richting 
aan deze onderwerpen en creëren een moment van 
herkenning. In een vertrouwelijke setting nodigen wij 
vijf tot tien ondernemers uit om dit soort persoonlijke 
en zakelijke ontwikkelingen met elkaar te bespreken. 
In zo’n sessie leer je van elkaar en zie je welke slimme 
oplossingen anderen inzetten. 

Klinkt dat als iets wat waardevol voor jou is? Neem 
dan deel aan een van onze Masterclasses. Inschrijven 
kan via mijn collega-partner Maarten van Druten: 
m.vandruten@m-ready.nl. 
  

M-Ready helpt 
ondernemers 
om zich 
goed voor te 
bereiden op 
de verkoop 
van hun 
onderneming, 
op korte of 
langere termijn. 

 ȃ Welke keuzes zijn goed voor je bedrijf  
en voor jezelf? 

 ȃ Welke mogelijkheden heeft de markt  
jou te bieden? 

REMKO

WOUTERS 

Co-founder  
van M-Ready
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Klaas
Roijers    

Mark
Roijers
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Iedere week vertrekken 35 vrachtwagens uit 
Rijnsburg, onder de rook van Leiden, richting 
Duitsland. Gevuld met bloemen en planten, op weg 
naar de supermarktketens. Eenmaal aangekomen 
stopt het niet bij het uitladen van de bloemen 
en planten: de chauffeurs richten ook zelf een 
groene hoek in. Daar kiezen de klanten van de 
supermarkten vervolgens hun boeket of plant uit. 
“Vroeger deden supermarkten die inrichting deels 
zelf, tegenwoordig doen wij bijna alles. Dat is alleen 
maar goed. Het is ons vak, we zorgen voor een 
optimale en aantrekkelijke inrichting die verkoop 
stimuleert”, vertelt Mark (39), directeur en eigenaar 
van RVE Plantenhandel. 

VAN BLOEMENWINKELS NAAR SUPERMARKTEN

Mark loopt al van kinds af aan binnen het bedrijf 
rond. Zijn vader Klaas richtte RVE Plantenhandel 

in 1986 samen met Albert van Egmond op. “Albert 
reed al naar bloemenwinkels in Duitsland en mijn 
vader ging af en toe mee. Hij was zelf op dat 
moment politieagent. Ze zagen een gat in de markt 
bij Duitse supermarkten. Mijn vader verruilde zijn 
politiewagen voor een vrachtwagen. In een land als 
Duitsland kan je meteen volume maken, bovendien 
hadden ze er al een netwerk. Hun nieuwe idee kwam 
direct goed van de grond en de groei zette door.” In 
2008 kocht Klaas de aandelen van Albert over.

Mark, inmiddels geen klein kind meer, haalde zijn 
vrachtwagenrijbewijs en reed een tijdje zelf tussen 
Rijnsburg en Duitsland. “Vervolgens kwam ik op 
kantoor te werken. Dat was niet meteen een succes, 
mijn vader en ik hadden wel dezelfde doelen voor 
ogen, maar onze visie op hoe we er moesten komen, 
verschilde. Ik besloot bij de politie te gaan, maar na 
vier jaar keerde ik toch weer terug op het oude nest. 

RVE Plantenhandel uit Rijnsburg noteerde de afgelopen jaren continu groeicijfers. Uitstekend 

voor het bedrijfsresultaat, maar door die groei kwam er ook meer verantwoordelijkheid, iets 

wat je makkelijker samen doet dan alleen. Mark Roijers klopte daarom bij Marktlink aan om 

samen te zoeken naar een toekomstgerichte groeipartner. In investeringsfonds Waterland vond 

RVE Plantenhandel een partij waarmee het een versnelde groeistrategie kan gaan uitrollen. Een 

vertrouwd gevoel was uiteindelijk het hoofdingrediënt van een geslaagde deal. 

RVE Plantenhandel: 
gevoel bij Waterland 

gaf de doorslag
Verkoop geeft directeur en eigenaar Mark Roijers rust
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EISEN VOOR GROEIPARTNER

Het Rijnsburgse bedrijf telt momenteel zo’n 
vijftig medewerkers. “Daarnaast hebben we 
franchisenemers. Chauffeurs die het goed doen 
geven wij graag de kans om door te groeien en 
het ondernemerschap aan te gaan. Zo bind je deze 
mensen ook aan jouw bedrijf.” 
 
RVE Plantenhandel belevert wekelijks 1.700 
supermarkten. “We bleven maar groter en groter 
worden”, vertelt Mark. “Voor je bankrekening is 
dat leuk hoor, maar de druk neemt dan ook steeds 
verder toe. Ik had het gevoel dat onze formule 
sneller en in meer landen was uit te breiden. Iets 
waar ik zelf niet de power voor had, want van je vrije 
tijd blijft er dan weinig over. Ik heb vier kinderen 
en een lieve vrouw die ik op een gegeven moment 
nauwelijks meer zag.”

Kortom, Mark kon wel wat hulp gebruiken bij de 
groei en het in goede banen leiden ervan. Hij besloot 
aan te kloppen bij Marktlink, waar hij eerder al een 
investeringsvraagstuk had neergelegd. Voor een 
mogelijke groeipartner had hij wel een eisenlijst. 

Inmiddels waren zowel mijn vader als ik wat ouder 
en milder geworden. Onze samenwerking ging vanaf 
dat moment heel soepel en ik ben sindsdien in het 
bedrijf gebleven.”

Mark is niet het enige familielid binnen het bedrijf. 
Geffrey, de oudste van de vier zoons van Klaas, is 
actief als chauffeur. Jongere broer Dennis is de 
facilitymanager. Hij ontwikkelde een private label en 
gaf daarmee het bedrijf een gezicht in de handel. De 
jongste zoon van het gezin, Vincent, is politieagent.  

 Warehouse Rijnsburg

BEDRIJFSNAAM   RVE Plantenhandel

KOPER    Waterland

TRANSACTIE     Verkoop - pre-exit

WEBSITE   www.rve-plantenexport.nl

DEALTEAM   Tom Beltman, Lars de Bruin,  
   Roger Loontjens, Tim Rikmenspoel  
   en Fleur Stout
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“RVE Plantenhandel is in 35 jaar tijd met veel liefde 
opgebouwd door onze familie en andere mensen 
die er werken. Die zijn eigenlijk ook familie. Zo’n 
levenswerk verkoop je niet zomaar. We wilden niet 
samenwerken met een organisatie die uit was op 
snel succes of ad hoc opereert. Er kan ook weleens 
wat fout gaan, dan moet je samen constructief 
naar nieuwe scenario’s kijken en niet impulsief 
beslissingen nemen. Daarnaast wilde ik geen koper 
die zich zou bemoeien met de vakinhoudelijke zaken. 
Wij hebben de kennis over bloemen en planten en 
weten hoe onze wereld werkt”, legt Mark uit. “Dat 
is ons vak.”

KEUZE OP BASIS VAN GEVOEL

Uiteindelijk vond Marktlink meerdere geschikte 
partijen. Mark maakte de keuze op basis van 
zijn gevoel. “Dat vond ik belangrijker dan de 
prijs.” De keus viel op investeerder Waterland, 
een succesvolle en toonaangevende partij in het 
investeren en verder laten groeien van bedrijven. 
Mark: “Waterland heeft dat in het verleden al 
bewezen. Net als dat het een uitgebreid trackrecord 
heeft in het bouwen van managementteams.” Mark 
kijkt tevreden terug op het verkoopproces en de 
samenwerking met Marktlink. “Hoewel dat niet mijn 
belangrijkste prioriteit was, hebben we een prijs 
gekregen die volgens ons meerdere winnaars heeft. 

Daarnaast moet je ook goed samen kunnen 
werken.” De pre-exit geeft hem rust. “We 
hoeven niet meer zo’n sterke focus op 
het geld te hebben. Daardoor kunnen we 
het bedrijf onafhankelijker leiden. We 
ondernemen vrijer en doen leuke dingen die 
goed zijn voor RVE Plantenhandel. Met mijn 
39 jaar wil ik nog knallen en mijn steentje 
bijdragen aan de groei van het bedrijf.” 
Mark blijft dan ook aan als directeur en 
aandeelhouder. 

Mark vindt het niet spannend om ruim 
meer dan de helft van de aandelen 
uit handen te geven. “Waterland wil 
ook rendement maken en dus hebben 
we hetzelfde ondernemersdoel. In die 
gemeenschappelijke drive heb ik veel 
vertrouwen.” Nadat Waterland instapte 
begon de zoektocht naar een extra directeur. 
Iemand die samen met het mooie team dat 
er al stond en  Mark het bedrijf kan leiden. 
“Wij hebben iemand aangedragen die ik al 
kende. Waterland heeft hem ook gesproken 
en goed bevonden.”

ANDERE BEDRIJVEN OPKOPEN 

Uiteindelijk wil RVE Plantenhandel zeker 
verdubbelen qua omzet. “We kijken daarbij 
ook naar de mogelijkheid om bedrijven zoals 
het onze in andere landen te kopen.” Het 
belangrijkste zal voor Mark immer blijven 
dat z’n werknemers met plezier in de cabine 
of achter de computer kruipen. “Ik wil dat 
iedereen het naar zijn of haar zin heeft. We 
zijn altijd goed geweest voor onze kwekers, 
chauffeurs en klanten en dat blijft zo.” Zijn 
belangrijkste tip voor ondernemers die 
nadenken over een verkoop? “Ga niet voor 
het bedrag, maar kijk verder dan dat. Ik 
ben elke dag blij dat ik heel goed naar mijn 
gevoel en geloof heb geluisterd.” 

RVE Plantenhandel is in 35 jaar  

tijd met veel liefde opgebouwd  

door onze familie en andere mensen 

die er werken. Die zijn eigenlijk  

ook familie”.

- Mark Roijers
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Netwerken, kennis opdoen én sfeer proeven op een evenement met wereldse allure. Marktlink was 

afgelopen september op de Dutch Grand Prix in Zandvoort! Een onvergetelijke ervaring voor ons 

team en voor honderden relaties. Het jaarlijkse kennisevent Marktlink Connect had een Formule 

1-tintje, we vierden ons 25-jarig bestaan én de overwinning van Max Verstappen. Dubbel feest.

Marktlink op de Dutch Grand Prix: 

TOGETHER
TO THE MAX 

Een warm netwerk willen we bieden bij Marktlink. 
Zelf houden we van écht contact met onze klanten, 
prospects en andere relaties. En die connectie gunnen 
we ondernemers onderling ook. Ruim anderhalf jaar 
lang lagen om een welbekende reden alle Marktlink-
evenementen stil. Tot september. En toen hebben we 
écht uitgepakt. Met een misschien wel onevenaarbare 
editie van het kennisevent Marktlink Connect en 
een memorabele viering van ons jubileum. Want: we 
mochten weer! 

“We hebben er bewust voor gekozen om tijdens 
de coronapandemie weinig online evenementen te 
organiseren”, vertelt Sanne Lodder, eventmarketeer bij 
Marktlink. “Wat wij doen – ondernemers adviseren bij 
de aan- of verkoop van hun bedrijf – is een emotioneel 
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en persoonlijk traject. Voor onze dienstverlening en 
voor onze doelgroep is het ontzettend belangrijk om 
de ander te  ontmoeten en echt contact te hebben. We 
waren ontzettend opgelucht dat het eindelijk weer kon. 
Toen de coronamaatregelen het toelieten, hebben we 
dus flink uitgepakt.” 

SPANNING

In slechts acht weken tijd organiseerde Sanne de 
Marktlink-activiteiten tijdens de Dutch Grand Prix. Van 
de uitnodigingen en het vervoersplan tot de planning 
en het inhoudelijke programma. “Dat was heel gaaf, 
maar ook een uitdaging. Een race, maar dan tegen de 
klok. Zeker omdat veel nog onzeker was, vooral rondom 
de coronamaatregelen. Iedere persconferentie was 
megaspannend. Maar afwachten was geen optie, we 
moesten door.”

MARKTLINK OP DE DUTCH GRAND PRIX 

De Dutch Grand Prix is - vanuit Marktlink-perspectief 
- opgesplitst in twee events. Op 2 september, de 
donderdag voor het evenement, vond het jaarlijkse 
kennisevent Marktlink Connect plaats. Die dag draait 
elk jaar om informeren, inspireren en ontmoeten. 
Ruim 500 genodigden - twee derde van de capaciteit 
van de locatie, conform de op dat moment geldende 
coronamaatregelen  - hebben genoten van een exclusief 
programma op het F1-terrein in Zandvoort. Een 
plenair, inhoudelijk deel met Humberto Tan als host 
en gespreksleider, een safari over het circuit en een 
netwerkmoment in de duinen met barbecue, borrel en 
uitzicht op de racebaan. 

MARKTLINK-BELEVING

Vooral het vervoersplan was een uitdaging, volgens 
Sanne. “Vanaf woensdag was heel Zandvoort en 
omgeving hermetisch afgesloten; je kwam er niet 
zomaar in met de auto. We hebben in Beverwijk en 
Aalsmeer een eigen Marktlink Park & Ride gerealiseerd, 
waar onze relaties door onze eigen collega’s persoonlijk 
welkom geheten werden. Met bestickerde Marktlink-
bussen vervoerden we alle genodigden naar het 
circuit. Het was onderdeel van de Marktlink-beleving 
die we wilden neerzetten. Voor het eerst in 36 jaar 
werd de Grand Prix weer in Nederland georganiseerd. 
In het nieuws ging het nergens anders over. Hoe tof 
is het dan dat je tijdens Marktlink Connect, een dag 
voordat zo’n uniek evenement begint, naar dat terrein 
toe mag? Dat je een kijkje achter de schermen krijgt. 
En op de relatiedagen de formule 1 races kunt volgen 
en op alle dagen verwend wordt met lekker eten 
en drinken.” Op de drie daaropvolgende dagen had 
Marktlink een private lounge tot haar beschikking, 
om met een select aantal gasten te netwerken en 
op de mooiste plaatsen op de hoofdtribune naar de 
vrije trainingen, kwalificaties en race te kijken. Goede 
relatie Borek heeft de private lounge ingericht, en de 
gastvrouwen hebben al onze relaties voorzien van 
drankjes en overheerlijke hapjes. Ook de racesimulator 
ontbrak niet in de lounge, menig relatie is de strijd 
aangegaan om de rondetijd van de echte coureurs  
te evenaren.

Het was
groots”.  
- Sanne Lodder
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NAGENIETEN

Sanne blikt terug op een heel bijzonder evenement: 
“Voor mij persoonlijk was donderdag echt de climax. 
Ik ben evenementmarketeer en ruim anderhalf jaar 
lang waren er geen events. Nu eindelijk weer wel. Dan 
ben ik helemaal in mijn element, ik krijg hier zoveel  
energie van!” 

“Het was groots”, vat Sanne het hele weekend samen. 
“Dat mocht ook wel, in ons jubileumjaar. Ondernemers 
vertrouwen ons al 25 jaar bij het sluiten van de deal van 
hun leven. 
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ȃ Na een gevarieerde lunch startte het inhoudelijke 

programma met een interview over dé F1 deal. De deal die 

Zandvoort terugbracht op de F1-kalender. Wat begon met 

twee A4’tjes aantekeningen, eindigde met een ondertekend 

contract van maar liefst 3800 pagina’s, bleek uit het gesprek 

met circuiteigenaar Bernhard van Oranje, DGP directeur 

Imre van Leeuwen en sportief directeur Jan Lammers. 

Een mooie link tussen Dutch Grand Prix en het werk  

van Marktlink.

 De parameters van zakendoen in Europa werden  

besproken met Joep Bruins van Normec Groep, Zoran van 

Gessel van Bencis Capital Partners, Europarlementariër  

Guy Verhofstadt en Marktlink-dealmaker Vincent Pastoor. 

Grappig én leerzaam.
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Wij wilden graag iets teruggeven om ze daarvoor te 
bedanken. Alles viel op zijn plek. Het weer was geweldig. 

Het programma zat goed in elkaar. De catering was top. 
Iedereen had er zin in. En ja… Dan wint Max ook nog! 
Het is ongekend om dat met elkaar mee te maken. Echt 
supergaaf, we hadden ons 25-jarig jubileum niet beter 
kunnen vieren. Hier kunnen we nog wel een poosje van 
nagenieten!”  

OP NAAR VOLGEND JAAR

Na afloop ontvingen we veel complimenten en 
bedankjes, onder andere via de bezoekersenquête 
van Marktlink Connect. Dank daarvoor! Alle tips en 
feedback helpen ons om het volgend jaar nog beter 
te doen. Want ja: we zijn nu alweer begonnen met de 
voorbereidingen voor volgend jaar. Dan keert Marktlink 
terug naar Zandvoort. Hopelijk tot dan! 

FROM START
TO FINISH
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 Met z’n allen op safari over het circuit, met een open truckoplegger. 

Een gids vertelde meer over de geschiedenis en de plannen van het 

circuit en de Dutch Grand Prix. We namen letterlijk plaats op pole 

position en trotseerden de Tarzanbocht. En dat op het moment dat op 

het terrein de laatste puntjes op de i gezet werden voor het evenement, 

en coureurs zelf het parcours verkenden. Zo kwamen we bijvoorbeeld 

Lewis Hamilton tegen op een step en maakte Charles Leclerc een 

wandeling over de baan.
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Petto
Koop

Fried 
Koop
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Het is 1946, een jaar na de oorlog. Fried Koop, de 
vader van de huidige directeuren Petto en Fried, 
denkt na over zijn toekomst. Hij heeft geen zin om 
in de tuinbouw te gaan werken. Dat doet iedereen 
al in het Westland, inclusief zijn broers. Voor een 
baas werken lijkt hem eveneens niet aantrekkelijk. 
En dus start hij een onderneming, samen met 
vriend Ben Lansbergen. Benfried is een feit. Petto: 
“In het Westland kon je vrijwel niet ontkomen aan 
de agrarische sector. En mijn vader voelde zich 
aangetrokken tot de handel. Een slimme combinatie 
was geboren. Benfried ging de tuinders beleveren.”  

Fried zat vooral op ‘de zaak’ in Voorschoten, waar het 
reilen en zeilen van het bedrijf werd gecombineerd 
met het kleine winkeltje. Ben trok langs kwekers, 
boeren en andere professionals.  

TWEEDE GENERATIE AAN HET ROER 

Driekwart eeuw later heeft Benfried nog steeds een 
winkel en een buitendienst. Ben stopte in de jaren 
zestig, waarna Benfried een familiebedrijf werd. 
Van de zes kinderen van Fried die in hun jeugd 
vele vrije uren meehielpen in het bedrijf, bleven 
Petto en Fried (junior) ook na hun schooltijd bij 
de tuinbouwleverancier werken. Sterker nog, ze 
namen het bedrijf bij het vijftigjarig bestaan over 
van pa. Fried als commercieel directeur, Petto 
nam de financiële leiding op zich. Petto: “Ik vond 
het nergens anders zo leuk als in ons bedrijf. Ik 
heb alles mogen meemaken, doen en zien. Als een 
vrachtwagenchauffeur ziek was, kroop ik achter het 
stuur. Viel iemand in het magazijn uit? Dan hielp ik 
daar.” De samenwerking tussen de broers verliep 
altijd goed. “We hebben aan één blik genoeg.” 

Niet handelen uit 
emotie, maar verkoop 

zakelijk benaderen 
Familiebedrijf Benfried na 75 jaar verkocht 

Afscheid nemen van het bedrijf dat de familie in driekwart eeuw heeft opgebouwd, dat doe je 

niet zomaar. Directeuren Petto (66) en Fried (65) Koop van de Westlandse tuinbouwleverancier 

Benfried schoven hun emoties opzij en klopten bij Marktlink aan. Met de verkoop aan het Belgische 

Arvesta blijven de naam én het familiaire karakter van de agro-toeleverancier bestaan. 

Fried 
Koop
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Inmiddels is de derde generatie Koop aangeschoven 
in het bedrijf: Petto’s zoon Sander en Jelle, zoon 
van Fried, werken bij Benfried. “In onze jeugd 
werkte ieder kind mee in het tuinbouwbedrijf. 
Dat is nu anders, maar onze jongens waren zelf 
geïnteresseerd.” De onderneming van hun vaders 
overnemen is een brug te ver. “Zij wilden in het 
bedrijf blijven, maar niet het financiële risico 
lopen en eindverantwoordelijk zijn voor alles. Dat 
kan ik me heel goed voorstellen. Het bedrijf is zo 
ontzettend groot geworden”, vertelt Fried. 

STERKE ONDERHANDELINGSPOSITIE 

Benfried groeide de afgelopen decennia namelijk 
niet alleen in Nederland. De leverancier werkt 
inmiddels ook samen met dealers in bijvoorbeeld 
Australië, Canada, Amerika, Frankrijk en Spanje. 
Juist dat succes sterkte Petto en Fried in hun 
gedachte om het bedrijf te verkopen. Fried: “Het 
gaat nu als een trein, dat is een goed vertrekpunt 
om met geïnteresseerde kopers te onderhandelen.” 
Petto geeft toe dat het kort pijn deed toen ze samen 
beslist hadden dat het tijd voor bedrijfsoverdracht 
was. “Ik moest even slikken, je bedrijf is toch je 
kind. We lopen hier al veertig jaar fulltime rond. 
Maar je kunt niet altijd doen wat voor jezelf het 

GEEN BOL.COM 

Het bedrijf heeft inmiddels vijf vestigingen, het 
hoofdkantoor met magazijn en winkel zit in Den 
Hoorn, en ruim tachtig man personeel. Alles groter 
en professioneler. Innovatie speelt in de tuinbouw 
inmiddels een grote rol. Nederland is internationaal 
koploper. Dat is Benfrieds speelveld van vandaag 
de dag. Petto: “Wij wilden geen Bol.com voor de 
tuinbouw worden, hebben bewust onze fysieke 
vestigingen opengelaten. Het is belangrijk om 
dichtbij de klanten te zijn. Dat kost geld, maar levert 
ook wat op.” Waardevolle informatie namelijk. 
“Kwekers zijn zelf vaak heel inventief. De meeste 
ideeën voor nieuwe producten beginnen bij hen.” 

D E A L D O S S I E R

BEDRIJFSNAAM   Benfried b.v.

KOPER    Arvesta

TRANSACTIE     Verkoop - strategisch

WEBSITE   www.benfried.com

DEALTEAM   Max van Wakeren, Simone van Haarlem  
   en Max Kaagman

 Benfried b.v. in Den Hoorn
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fijnste is. We moesten doen wat het beste is voor 
het bedrijf.” Fried: “Je moet het zakelijk benaderen, 
niet vanuit de emotie. We wisten dat de sleutel 
naar continuïteit en een succesvolle toekomst 
in een grote partner zat. En dus zijn we zo onze  
zoektocht gestart.”

Benfried klopte eind 2019 aan bij Marktlink. De 
twee bedrijven kenden elkaar al. Marktlink verkocht 
namelijk eerder een deel van een ander agrarisch 
bedrijf. En aanvankelijk had Benfried daar wel 
interesse in. Uiteindelijk werd dat niks, maar de 
Westlandse tuinbouwleveranciers waren onder de 
indruk van de professionele aanpak van Marktlink. 

De Benfried-directeuren hadden duidelijke wensen. 
Dat de toekomst van het personeel gewaarborgd 
werd, stond op één. “Onze medewerkers voelen als 
familie.” Ook wilden ze dat de naam en het karakter 
van het bedrijf behouden zouden blijven. “Wij zijn 
een platte organisatie, iedereen loopt zo overal 
binnen. Ook bij ons.” Bijzonder was dat Benfried zelf 
potentiële kopers aandroeg. “Wij wilden een bedrijf 
dat uit de agrarische sector komt. Wij kenden de 
potentiële kandidaten daarin als geen ander.”  

Het proces tussen het eerste contact en de 
handtekening onder het verkoopcontract duurde 
anderhalf jaar. Spannend, zou je zeggen. Maar 
niet voor Petto en Fried Koop. “We kregen veel 
vertrouwen door de professionele aanpak van 
Marktlink. Toen er nog twee kopers over waren, 
vonden we het vooral spannend wie het zou worden.  

Marktlink nam ons veel werk en zorg uit 
handen. Terwijl wij ons konden blijven 
concentreren op het runnen van ons 
bedrijf, was hun aandacht volledig gericht 
op het verkoopproces. Dat geeft een  
gerust gevoel.” 

ARVESTA 
Het Belgische Arvesta werd gekozen als 
kopende partij. “We zijn daarmee niet 
voor het hoogste bod gegaan, maar voor 
het beste gevoel. Het klikte met Arvesta, 
we hebben raakvlakken qua manier van 
werken, productgroepen en type klanten. 
De organisatie is pragmatisch en de 
langetermijnstrategie sprak ons erg aan. 
Daarnaast kregen wij het gevoel dat wij 
ertoe deden.”

Zelf zwaaien Petto en Fried per 1 juli 2022 
af. “We kunnen nog even wennen aan het 
idee om te stoppen. Tot de zomer gaan wij 
onze vervangers inwerken. De bedoeling is 
dat zij ons op den duur overbodig maken.” 

En zo gaat Benfried een nieuwe toekomst 
tegemoet, met als fundament al het 
vertrouwde dat het bedrijf groot heeft 
gemaakt. Ook de zegen van oprichter Fried 
mocht niet ontbreken. De 97-jarige vader 
van de broers moest zeker even wennen aan 
het idee dat het familiebedrijf niet langer 
echt in de familie zal zijn. Zijn relativerende 
en realistische ondernemersgeest bleek 
hij ondanks zijn leeftijd niet verloren.  
Petto: “Hij zei: ‘als jullie denken dat dit het 
goede is en het goed voelt, dan is het de 
juiste keuze’. Mooie woorden van degene 
die aan de wieg van ons ondernemers-
avontuur stond.” 

Als jullie denken dat dit het  

goede is en het goed voelt, dan  

is het de juiste keuze’”. 

- Fried Koop SENIOR
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I N T E R N A T I O N A A L

In rap tempo zet Marktlink nieuwe piketpalen 

op de landkaart. Sinds 1 oktober 2021 is 

Marktlink Denemarken een feit. Vanuit 

Kopenhagen is Jesper Fogh Duelund als 

managing partner het gezicht van en 

de aanjager voor bedrijfsovernames in 

Scandinavië. Dankzij zijn brede ervaring in 

de internationale wereld van Mergers and 

Acquisitions, is hij de ideale partner voor 

bedrijven die de stap naar deze regio willen 

zetten. Gelijktijdig plaveit hij samen met zijn 

team de weg voor Deense bedrijven met 

ambities in West-Europa.

MARKTLINK 
OPENT NIEUW 

KANTOOR IN 
KOPENHAGEN 

Managing partner Jesper Fogh Duelund 
staat aan het roer van Marktlink Denemarken 

46
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Jesper is een doorgewinterde expert in de wereld van 
bedrijfsovernames. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in 
de wereld van investment banking en M&A. Zowel 
nationaal als internationaal en binnen diverse branches 
en sectoren. Nadat hij bij investeringsbank Carnegie’s 
werkzaam was als investment banker, trad hij in 2011 
toe tot de internationale scale-up TERMA Group. Hier 
was hij onder andere verantwoordelijk voor corporate 
development en de internationale groeistrategie. 

THUIS IN DE WERELD VAN DEALS

Enkele jaren geleden keerde Jesper terug naar zijn 
roots in de investeringswereld. Tot voor kort was hij 
vice president bij de Deense M&A-specialist Tofte & 
Company. Nu maakt hij de stap naar partnership bij 
Marktlink. Jesper: “Na mijn tijd aan de corporate kant 
bij TERMA, zette ik zeer bewust weer de stap naar de 
investeringswereld. Ik vond het erg interessant om 
binnen een organisatie verantwoordelijk te zijn voor 
internationale expansie en groei. Maar ik miste op 
termijn ook de spanning, strategie en dynamiek van 
het maken van deals. Dus toen ik werd benaderd door 
een Noordwest Europese onderneming om een M&A 
boutique op te zetten om zo de Scandinavische markt te 
ontwikkelen twijfelde ik geen moment. 

In de afgelopen jaren heb ik het fundament gelegd 
van Tofte & Company en het staat nu als een huis. 
Ondernemerschap vond ik een logische volgende 
stap. Ik wilde zelfstandig en onder mijn eigen 
verantwoordelijkheid iets nieuws opbouwen. Dankzij 
Marktlink heb ik nu de kans om als ondernemer al 
mijn kennis en expertise in te zetten. Gelijktijdig heb 
ik de stevige basis van een al bestaande, succesvolle 
organisatie achter me. Een unieke combinatie en voor 
mijn gevoel een once-in-a-lifetime opportunity. Daarom 
heb ik deze kans met beide handen aangegrepen.”

EEN BRUG VORMEN

De komende periode heeft Jesper twee prioriteiten. 
Een team creëren en Marktlink introduceren én 
positioneren. Bij beide speelt kwaliteit de hoofdrol. “Bij 
het bouwen van een team is het essentieel om meteen 
de goede mensen aan je te binden. Zowel in kennis en 
expertise, als in cultuur. Als je als professional in deze 
business succesvol wilt zijn, heb je verstand van zaken 
nodig, maar ook de juiste mindset. 

Tegelijkertijd draait het ook bij het maken van deals 
om kwaliteit en zorgvuldigheid. Het is bijvoorbeeld een 
misverstand om te denken dat ‘dé Scandinavische regio’ 
bestaat. Net zoals buurlanden Nederland en België 
compleet verschillend zijn, geldt datzelfde voor Noord-
Europa. Maar zozeer als buurlanden kunnen verschillen, 
zijn er ook overeenkomsten tussen landen. Denen en 
Nederlanders hebben veel met elkaar gemeen. Ze zijn 
direct, doelgericht en zakelijk. Dat is totaal niet te 
vergelijken met hoe zakendoen in Zweden gaat. Daar is 
men veel indirecter, ingetogen en confrontatie-mijdend. 
En zo zijn er nog tal van details en nuances die het 
essentieel maken om elk traject met de grootste zorg 
in te vullen. Daarom is onze fysieke aanwezigheid hier 
zo belangrijk. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om voor veel 
ondernemingen die brug naar Scandinavië te zijn. En 
om met onze expertise die verbindende factor te zijn 
waarmee deze bedrijven hun internationale ambities 
kunnen verwezenlijken.” 

 Tuborg 

Boulevard 12, 

Hellerup 

Kopenhagen

47



D E A L D O S S I E R

Hans
Husson 

Paul
Bonsel
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A T S  T R A N S P O R T T E C H N I E K E N

Paul (63) en Hans (60) waren vroeger buurjongens 
en hebben altijd contact gehouden. “Ik werkte 
als werktuigbouwkundige bij een bedrijf dat 
veel besturingstechniek inkocht”, vertelt Paul. 
“Ik bedacht me dat we die besturingskasten ook 
konden inkopen bij het bedrijf waar Hans werkte  
als elektrotechnicus. 

De samenwerking tussen ons werd steeds hechter. 
Op een bepaald moment dachten we: dit kunnen 
we zelf ook. Dus we trokken de stoute schoenen aan 
en begonnen met ondernemen. In 1987 richtten we 
ATS Transporttechnieken op.”

LOGISTIEKE SYSTEMEN EN   

DE BAG EMPTYING MACHINE

Hans: “We startten met het maken van 
besturingssystemen, maar al snel kwamen daar 
logistieke systemen bij. Denk aan lopende banden, 
rollerbanen en shuttles. Alles wat een product 
van A naar B brengt. Onze eerste klant was Albert 
Heijn. Daarvoor ontwikkelden we een automatisch 
vrachtwagenlossysteem. Naast een gebouw parkeert 
een vrachtwagen met bijvoorbeeld 28 pallets bier. 
In het gebouw zit een rollerbaan die aansluit op de 
rollerbaan van de vrachtwagen. Met één druk op 
de knop rollen 28 pallets naar binnen. Binnen drie 
minuten is een vrachtwagen volledig gelost.”

Paul Bonsel en Hans Husson richtten bijna 35 jaar geleden ATS Transporttechnieken B.V. op.  

Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde speler in transportsystemen en 

zakkensnijmachines, met afnemers in meer dan vijftig landen. Tijd om de organisatie 

toekomstbestendiger te maken en verder te laten groeien. Maar ook om zelf een stap terug 

te doen, volgens de ondernemers. Marktlink begeleidde het traject. Samen vonden ze in Veth 

Participations een toekomstgerichte partner met relevante expertise en marktkennis.

ATS Transport-
technieken vindt 
groeipartner in 

Veth Participations
Doelen die aansluiten bij de ambities die wij ook hadden
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D E A L D O S S I E RD E A L D O S S I E R

opensnijdt, in Nederland eentje voor zakken met 
hondenbrokken en in Tunesië worden zakken met 
suiker geopend. Deze machines zijn goed voor de 
helft van onze omzet. De andere helft komt nog 
steeds van de logistieke systemen.”

DE JUISTE TIJD OM TE VERKOPEN

“Als je een eigen bedrijf hebt, wil je toch een keer 
stoppen”, vertelt Paul. “Dus we hadden het er 
weleens over om het bedrijf te verkopen. Maar dan 
lieten we het idee weer een paar maanden rusten. 
Een van de oorzaken om het nu te doen was dat je 
je bedrijf moet verkopen op het moment dat het 
een aantal financieel goede jaren achter de rug 
heeft. Daarnaast hielden we in het achterhoofd 
dat de verkoop een behoorlijke tijd kan duren. 
Onze leeftijd speelde ook mee, we worden er niet 
jonger op. Kortom, we hadden genoeg argumenten 
om anderhalf jaar geleden de stap richting verkoop 
daadwerkelijk te zetten”, concludeert Paul.

“Ongeveer 15 jaar geleden vroeg een klant of we 
een product konden maken dat automatisch zakken 
van 25 kilo opent. We bedachten een machine die 
zakken opensnijdt, de bag emptying machine. Toen 
hadden we nog niet door dat deze veel potentieel 
had. De zakkensnijmachine verwerkt zo’n 1200 
zakken van 25 tot 50 kilo per uur. Inmiddels maken 
we er zo’n twaalf per jaar. Zo staat er in Rusland 
een machine die zakken met graan en bonen 

BEDRIJFSNAAM   ATS Transporttechnieken

KOPER    Veth Participations

TRANSACTIE     Verkoop - pre-exit

WEBSITE   www.ats-transporttechnieken.nl

DEALTEAM   Vincent Pastoor, Sem Cruiming,  
   Simone van Haarlem en Pieter Stappers
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ZOEKTOCHT NAAR DE JUISTE PARTIJ

“We hebben eerst contact gehad met een andere 
specialist in bedrijfsovernames. Dat was een relatie 
die al twaalf jaar bij ons over de vloer kwam. Toch 
misten we het vertrouwen en vonden we zijn 
netwerk te klein”, legt Paul uit. “Een paar maanden 
daarvoor volgde ik een presentatie van Marktlink bij 
Van Lanschot Bankiers. Dus we besloten contact te 
zoeken met Marktlink. Na het eerste telefoontje en 
de eerste oriënterende gesprekken ging het proces 
snel van start. Het selecteren van de best passende 
koper was een uitdagende klus. Er was veel serieuze 
belangstelling vanuit nationale én internationale 
kopers. Investeringsmaatschappijen hadden vanaf 
het begin al minder onze aandacht. We wilden 
ons bedrijf niet onnodig met een schuldenlast 
opzadelen. Dat voelde kwetsbaar.”

IMPACT VAN CORONA

Hans en Paul schakelden in mei 2020 een 
verkoopadviseur van Marktlink in. Een paar 
maanden na de uitbraak van corona. Paul: “Het was 
even spannend of de geprognosticeerde groei door 
zou zetten vanwege corona. Gelukkig bleek er geen 
vuiltje aan de lucht. We hebben wat langer gezocht 
naar een geschikte partij en die gevonden in Veth 
Participations. Vanwege corona vonden de eerste 
gesprekken plaats via Teams. Maar ons gevoel bij 
deze partij was meteen goed.”

DE KLIK

In Veth Participations vonden Hans en Paul een 
strategische partner die zich al eerder bewees 

met een buy-and-buildstrategie. “Veth 
Participations heeft doelen die aansluiten 
bij de toekomst van ATS Transporttechnieken 
zoals wij die ook voor ogen hebben”, 
vertelt Paul. “Ze gaan investeren in 
marketing, het bedrijf opschalen en 
de productiecapaciteit vergroten. En 
het doel is om wereldmarktleider in 
zakkensnijmachines te worden.” 73 procent 
van ATS Transporttechnieken is verkocht aan 
Veth Participations. Paul en Hans houden 
allebei een belang van 9 procent. Een andere 
medewerker had al jaren een belang van 5 
procent. Destijds boden Paul en Hans hem 
een aandeel aan om hem aan het bedrijf te 
binden. Deze medewerker heeft zijn belang 
nu uitgebreid van 5 procent naar 9 procent.

MEER TIJD OP DE GOLFBAAN

“In het begin deden we alles nog zelf. 
Inmiddels telt het bedrijf zeventien 
medewerkers en is het niet meer afhankelijk 
van ons. Daardoor is het gelukt om een stap 
terug te doen en het bedrijf te verkopen, 
zonder dat de medewerkers ons hoeven 
te missen”, vertelt Paul. Beide mannen 
blijven betrokken bij het bedrijf in een 
adviserende rol. Meerdere keren per jaar 
komen ze samen om de ontwikkelingen in 
de organisatie en de markt te bespreken. 
Maar tussendoor zijn ze ook bereikbaar als 
er hulp of advies nodig is. 

DOEN WAAR JE ZIN IN HEBT

Grootse plannen hebben Paul en Hans niet 
nu ze veel meer vrije tijd hebben. “Overdag 
sporten in plaats van ’s avonds, dat is heel 
fijn”, zegt Paul met een lach. Verder zijn ze 
allebei regelmatig te vinden op de golfbaan. 
Vrij zijn en doen waar je zin in hebt, is iets 
waar ze voorlopig volop van genieten. 

Als je een eigen bedrijf hebt,  

wil je toch een keer stoppen”.

- Paul Bonsel
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Floris
Rijke   
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Richard
Verbrugge
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Richard Verbrugge (51) keek tien jaar geleden 
in zijn glazen bol. Hij had twee Decokay-winkels, 
maar zag steeds meer mensen online hun 
raambekleding, vloeren en verf bestellen. Die 
ontwikkeling zou weleens door kunnen zetten, dacht 
hij. Richard besloot een webwinkel op te starten.  
Doehetbudget.nl was geboren. 

Tien jaar later is de onderneming een grote speler 
in raamdecoratie in Nederland en Vlaanderen. Toch 
gaat er op korte termijn iets belangrijks wijzigen. 
“We veranderen onze bedrijfsnaam. Daar zijn we 

nog niet aan toegekomen, maar het is wel hard 
nodig. Doehetbudget.nl zegt niks over wat we doen 
en zit ons zelfs regelmatig in de weg. Het gebeurt 
meer dan eens dat we de vraag krijgen of onze 
bezorgbus ook voorzien is van de bedrijfsnaam. 
Want er zijn wijken waarin mensen liever niet laten 
zien dat ze van voordelig shoppen houden.”

EIGEN FABRIEK IN POLEN

Het bedrijf is in tien jaar tijd enorm gegroeid. 
Verbrugge heeft zo’n tien man personeel in 

Een buitenlandse strateeg zette Doehetbudget.nl aan het denken. De onderhandelingen tussen 

de twee partijen liepen op niks uit, maar gaven het Alkmaarse bedrijf wel een nieuw inzicht. Om 

verder te groeien was een echte sparringpartner nodig. Die vond de ondernemer samen met 

Marktlink in de vorm van Committed Capital. 

“Na een weekend 
wikken en wegen 

kozen we toch  
níet voor het 
hoogste bod”  

Doehetbudget.nl vindt in Committed Capital gewenste sparringpartner 
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Die vond hij in 2017 in de vorm van de 38-jarige 
Floris Rijke, die een achtergrond in de bedrijfskunde 
heeft. “We groeien ieder jaar weer, met name  door 
onze e-commerce. Daar besteden we veel aandacht 
aan.” Daarnaast verbetert Doehetbudget.nl continu 
de dienstverlening. Zo is er de inmeetservice met 
landelijke dekking. En het monteursteam groeit 
nog steeds, want ze zijn door het hele land actief. 
Het bedrijf staat dan ook overal goed op de kaart. 
“Mensen komen zelfs uit Zeeland naar onze 
showroom in Alkmaar.”

Die groei is natuurlijk fijn, maar het gaf Richard 
en Floris wel steeds meer het gevoel dat zij een 
werknemer waren in hun eigen bedrijf. “We kregen 
veel administratieve taken, in plaats van dat we 
konden ondernemen. We kwamen nauwelijks toe 
aan business development, productontwikkeling, 
teams aansturen, waar onze kwaliteiten liggen.”

OP ZOEK NAAR SPARRINGPARTNER 

Het was maart vorig jaar dat ‘een grote, buitenlandse 
strateeg’ Doehetbudget.nl benaderde. Die 
strategische overnamepartij had serieuze interesse. 
“We zijn dik een half jaar in onderhandeling 
geweest. We waren vergevorderd, maar hebben 
uiteindelijk toch de stekker eruit getrokken.  We 
kregen het gevoel dat deze partij vooral via ons hun 
producten wilde verkopen. 

dienst in Nederland en beschikt over een eigen 
fabriek in Polen. “We zitten daar dichter bij de 
grondstofleveranciers, het heeft een centrale ligging 
en de loonkosten zijn lager. De levertijden zijn kort 
en we weten zeker dat de kwaliteit top is. Plus het 
allergrootste voordeel: je bent niet afhankelijk van 
een externe partij.” 

Aan de kwaliteit twijfelen mensen nog weleens als 
ze de prijs zien. “Wij rekenen veel minder marge dan 
fysieke winkels, dat scheelt mensen voor een heel 
huis echt duizenden euro’s. Maar de kwaliteit is wél 
van hoog niveau en alles speciaal op maat gemaakt. 
Ik vergelijk het weleens met het kopen van een 
pak: wij maken een maatpak, waar anderen een al 
bestaand pak vermaken.” Door de groei kon Richard 
wel wat versterking in zijn directie gebruiken.  

BEDRIJFSNAAM   Doehetbudget.nl

KOPER    Committed capital

TRANSACTIE     Verkoop - pre-exit

WEBSITE   www.doehetbudget.nl

DEALTEAM   Bart Steenmeijer, Remon Lustenhouwer,  
   Tobie van der Leeden en Paul Schoenmakers

 Richard Verbrugge
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Alsof ze dachten: verkopen, mond houden en 
doorgaan. Wij waren juist op zoek naar een 
partner met wie we inhoudelijk konden sparren”,  
vertelt Floris.

Ondanks de teleurstelling hadden Richard en hij 
de smaak te pakken. Ze wilden een samenwerking 
met een partner die weet hoe je een bedrijf laat 
groeien. “Een partij die iets toevoegt aan je eigen 
expertise is van grote waarde.” Doehetbudget.nl 
klopte met beide vraagstukken aan bij Marktlink, 
in eerste instantie vanwege het trackrecord en 
later door de klik die de directeuren met de  
‘matchmakers’ voelden. 

Richard: “Marktlink zag heel veel potentie in ons 
bedrijf.” Heel gemotiveerd gingen ze op zoek naar 
dé geschikte sparringpartner. Martklink haalde een 
flinke reeks partijen uit het netwerk. “We hebben 
tien gesprekken gevoerd met partijen die samen 
met ons wilden groeien. Daar kwamen vier serieuze 
biedingen uit.” 

NIET HET HOOGSTE BOD

In eerste instantie kozen Richard en Floris voor 
het hoogste bod. “Maar na een weekend wikken 
en wegen voelde dat niet goed genoeg. Je moet 
jarenlang samenwerken, dus het moet wel klikken.” 
Uiteindelijk gingen ze voor Committed Capital. “Die 
hadden we voor het weekend nog medegedeeld dat 
we met iemand anders in zee gingen. 

Dat ze ons alsnog veel succes wensten, 
vonden wij echt een mooi gebaar.” De 
directie van Doehetbudget.nl koos natuurlijk 
ook voor Committed Capital op basis van de 
expertise. Floris: “Committed Capital is al 
eerder bij bedrijven ingestapt die vervolgens 
in drie tot vijf jaar een imponerende 
groei lieten zien. Dat waren heel diverse 
ondernemingen, van scheepvaart tot de 
medische sector. Toevallig ook een aantal 
partijen in de zonwering, maar dan voor 
buiten en wij doen alleen binnenshuis. In 
elk geval heeft Committed Capital de kennis 
en ervaring die past bij onze groeiplannen.” 
Doehetbudget.nl wil namelijk graag over de 
grens. “Die potentie heeft onze formule.” 

CHAMPIONS LEAGUE-NIVEAU

De samenwerking met Marktlink beviel 
enorm. “Dat zijn echt professionals, van 
Champions League-niveau”, oordeelt Floris 
enthousiast. “Je krijgt een team toegewezen 
dat dag en nacht voor je klaarstaat. 
Daarnaast heeft Marktlink een portfolio met 
honderden partijen, uit iedere branche zit 
er wel wat tussen”, voegt zijn compagnon 
toe. Floris: “Marktlink wil je ook echt goed 
achterlaten na de deal. Onze belangen zijn 
optimaal behartigd en we vervullen nu 
allebei de rol die we ambieerden.”

Beide heren kijken enorm uit naar de nieuwe 
start. “Je zit al zo lang in dit verkoopproces. 
Alles qua investeringen en vernieuwingen 
staat stil, want je weet niet wat je nieuwe 
partner wil. We vinden het megaspannend, 
maar denken ook: we kunnen eindelijk met 
onze toekomstplannen aan de slag.” 

Wij waren juist op zoek naar  

een partner met wie we  

inhoudelijk konden sparren”. 

- Floris Rijke
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MARKTLINK
ALPINE 

ADVENTURE
RALLY 2021 

Vrijheid voelen en aan het stuur zitten:
auto rijden is net als ondernemen 

Na een jaar waarin evenementen 

nauwelijks mogelijk waren, kwam 

deze happening als geroepen. Samen 

met Van Lanschot Zwitserland initieerde 

Marktlink de allereerste Marktlink Rally die plaatsvond 

in het indrukwekkende decor van de Zwitserse Alpen. 

Marktlinks kantoor in ’s-Hertogenbosch tekende 

voor de organisatie van het evenement, waardoor 

het rijdende gezelschap vooral veel succesvolle 

ondernemers uit het zuiden van Nederland telde. 

56

E V E N T



Ook Van Lanschot Zwitserland stuurde een uitnodiging 
uit naar ondernemers in het eigen netwerk. Daardoor 
ontstond een gevarieerde groep van enthousiaste 
rallyliefhebbers. Een aanzienlijk aantal deelnemers 
had al de stap gezet naar verkoop of gedeeltelijke 
verkoop van de eigen onderneming. Andere deelnemers 
waren intensief bezig met het implementeren van een 
buy-and-buildstrategie. Kansen tot kruisbestuiving  
genoeg dus! 

GEVARIEERDE ROUTE EN IMPOSANTE LOCATIES

Vrijdagmiddag 9 juli werden de deelnemers welkom 
geheten bij het sprookjesachtige Vitznauerhof. Na de 
kennismaking tussen de rallydeelnemers was het tijd 
voor het culinaire diner, verzorgd door sterrenchef 
Jeroen Achtien. Het diner vond plaats aan de rand 
van het adembenemende meer van Luzern, met op de 
achtergrond een ondergaande zon. 

In de twee dagen die volgden werden onder andere 
de Sustenpass, Grimselpass, Nufenenpass, St. 
Gotthardpass (traditionele Via Tremola-route), 
Furkapass en de Brünigpass overgestoken. Tijdens 
de routes was er voldoende tijd om te genieten van 
spectaculaire vergezichten. Ook de lunches, met zelfs 
af en toe overstekende Alpenkoeien als bijgerecht,  
waren verrassend en memorabel. De deelnemers 
overnachtten in het charmante skioord Andermatt 
en de rally eindigde te Chateau Gütsch in Luzern 
met indrukwekkend uitzicht over het Middeleeuwse 
stadshart en een afsluitend diner.  

Sven Peeters van Marktlink: “Onze dienstverlening 
eindigt vaak met het afronden van een succesvolle 
transactie bij de notaris. We hadden het idee om 
een groep succesvolle ondernemers bij elkaar te 
brengen via het netwerk van Marktlink, omdat ze 
elkaar veel te bieden hebben. We wilden dat op een 
bijzondere manier doen. Een rally rijden door een 
uitzonderlijk landschap is voor veel ondernemers 
een jongensdroom. En dus ging ik samen met 
Bart Schouten aan de slag om zo’n exclusieve rally 
te organiseren. Het was leuk om te zien dat het 
enthousiasme zo groot was en dat de deelnemers 
elkaar naderhand meermaals hebben opgezocht. 
Wat ons betreft komt volgend jaar editie 2 eraan”  

Katja Kok van Van Lanschot Zwitserland: “De 
gezamenlijk georganiseerde rally was voor ons 
een unieke mogelijkheid om Nederlandse mkb-
ondernemers op een informele en avontuurlijke 
manier kennis te laten maken met de mogelijkheden 
van bankieren in Zwitserland. Daar hebben nog 
maar relatief weinig ondernemers kennis over, 
terwijl de Zwitserse propositie juist voor hen heel 
aantrekkelijk kan zijn. Van Lanschot Zwitserland is 
de enige Nederlandse private bank in Zwitserland 
en combineert het beste van twee werelden: 
de uiterst persoonlijke benadering die past bij 
een kleine private bank, gecombineerd met de 
stabiliteit, vertrouwelijkheid en de wereldwijd 
georiënteerde expertise en infrastructuur van de  
Zwitserse bankingsector.”
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Koen
Gouweloos
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Nee, Koen Gouweloos (62) zal nooit de 
geschiedenisboeken ingaan als dé ideale leerling. 
“Aan leren had ik een broertje dood”, trapt hij af. “Ik 
heb zes jaar over de mavo gedaan. Toen ik daarna 
naar de havo ging, bleef ik meteen twee keer zitten. 
Mijn vader was er wel klaar mee. ‘Je hebt lang 
genoeg vakantie gehad; ga maar werken!’, zei hij.”

Dat deed Koen. “Ik heb nooit een hekel aan werken 
gehad. Daardoor had ik altijd geld en dat beviel me 
wel. Ik werkte onder andere in een slachterij en 
verhuurde mezelf met een kettingzaag op mijn rug 
voor klussen in het groen. In de weekenden stond 
ik aan de deur van een discotheek, als portier. Ik 
werkte veel, verdiende goudgeld en hield genoeg 
tijd over om te jagen en vissen. Wie maakte  
mij wat?”

IN DIENST BIJ MIJN VADER

Toch begon het te knagen bij de jonge 
Rotterdammer. “Ik wilde iets meer met mijn leven en 
ik heb verschillende administratieve opleidingen en 
cursussen afgerond, zoals MBA en SPD. Op 24-jarige 
leeftijd vroeg mijn vader of ik bij hem in dienst wilde 
komen, want zijn boekhouder kreeg een hartinfarct. 
Ik dacht: waarom ook niet? Ik deed het dus.”

Vijf jaar later, in 1988, ging vader Gouweloos met 
pensioen en trad Koen toe tot de directie. “Dat deed 
ik samen met Hans Moerman, die al bedrijfsleider 
was. We bezaten allebei de helft van de aandelen. 
Hij was voor de commercie en ik zat op de cijfers. 
Dat was een uitstekende combinatie. Gouweloos 
was een relatief klein bedrijf, maar we hadden hele 
mooie klanten. 

Eén van de grootste passies van Koen Gouweloos is jagen. Maar de jacht op een opvolger verliep 

aanvankelijk wat moeizaam. De Rotterdammer vertelt over zijn moeizame schoolcarrière, 

ondernemingsavontuur en uiteindelijk de verkoop van zijn bedrijf, Gouweloos Elektrotechniek. 

Geen spanningen 
meer na verkoop 

Gouweloos 
Elektrotechniek 

Koen Gouweloos wilde en kreeg de hoofdprijs
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 Koen met zijn honden Deen en Blue in Zevenhuizen

Dat werden respectievelijk Hans van der Meij en 
Marco van der Leer. We vormden een ijzersterke 
drie-eenheid. Hans deed alles met een glimlach, 
Marco was behoudend en ik was lekker opvliegend 
en kort door de bocht. Het ging jarenlang perfect.”

IN HET ROOD

Het ging goed tot de nadagen van de kredietcrisis, 
rond 2015. “Die crisis kwam voor ons laat”, weet 
Koen nog. “Wij zitten namelijk altijd achteraan in 
het proces, want elektriciens kunnen hun werk pas 
doen als een bouwproject al bijna klaar is. Maar 
we werden flink geraakt. Op een ochtend stond de 
directeur van de bank op mijn stoep. ‘Gouweloos’, 
zei-ie. ‘Ik heb je jaarcijfers nog helemaal niet gehad’. 
Toen ik hem die gaf, kreeg hij bijna een hartstilstand, 
want we stonden vijf ton in het rood.” 

Gouweloos moest flink saneren. “We hadden 
32 mensen in dienst en een kwart moest eruit. 

TU Delft, PTT Post en het Rijksvastgoedbedrijf, om 
er maar een paar te noemen. Waarom die voor ons 
kozen? Omdat wij hooggekwalificeerd personeel in 
dienst hadden en écht kwaliteit leverden.”

Hans werd ongeneeslijk ziek en kwam niet meer 
werken. Koen: “Ik had dus een andere commercieel 
directeur nodig. En ook nog een technisch directeur. 

BEDRIJFSNAAM   Gouweloos Elektrotechniek

KOPER    Antea Participaties

TRANSACTIE     Verkoop - private equity

WEBSITE   www.gouweloos.nl

DEALTEAM   Tom Beltman, Jelle Rutgers  
   en Roger Loontjens
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Gelukkig zat de economie vrij snel daarna weer 
in de lift en kropen we richting het einde van het 
dal. Het duurde niet lang voordat we weer zwarte  
cijfers schreven.”

In 2020, het jaar waarin Gouweloos Elektrotechniek 
honderd jaar werd, ontstond er een situatie 
waarbij Koen de opvolger van de intussen 
gepensioneerde Hans van der Meij kon uitkopen en 
zo grootaandeelhouder kon worden naast Marco 
van der Leer. Dat voelde eigenlijk niet heel prettig, 
ook rekening houdend met mijn leeftijd. 

NAAR MARKTLINK

Duidelijk was wel dat er intern niemand was om het 
bedrijf over te nemen. Koen: “Ik voelde er niks voor 
om nog iemand aan te nemen die mij kon opvolgen. 
Voordat die is ingewerkt, ben je vijf jaar verder en 
daar had ik geen trek in. Ik ben naar een aantal 
bedrijfsovernamespecialisten gegaan, waaronder 
Marktlink. Uiteindelijk ging ik met Marktlink in zee. 
Dat deed ik op gevoel, zoals ik altijd al heb gedaan. 
Geef ik iemand een hand, dan weet ik direct wat 
voor vlees ik in de kuip heb en dat klopt in 99 
procent van de gevallen. Misschien een erfenis uit 
mijn tijd als portier; dan moet je mensen ook snel 
kunnen doorgronden.”

Koen had slechts één wens. “Ik wilde de hoofdprijs, 
want ik wist wat mijn bedrijf waard was. Verder heb 
ik Marktlink de vrije hand gegeven. Al snel kwamen 
ze met Antea Participaties. Antea wist dat ik eruit 

wilde en schoof zelf een manager naar 
voren, Jurriaan Kasius. De onderhandelingen 
verliepen soepel en prettig. Op 15 april 
2021 tekenden we de overeenkomst. 
Daarna zou ik nog twee maanden twintig 
uur per week werken. Na vijf weken ben ik 
daarmee gestopt. Mijn mensen hadden alles 
zelf prima in de vingers en ik had mezelf 
overbodig gemaakt. Voor vragen was ik 
telefonisch goed bereikbaar.”

TRANEN

Koen zijn ondernemingsavontuur eindigde 
met tranen, maar niet van verdriet. “Na 
onze laatste toolboxmeeting nam een van 
mijn chef-monteurs ineens het woord. Hij 
hield een toespraak van een half uur, zo uit 
het hoofd. Over de geschiedenis en over 
mijn overleden vader. Dat was geweldig 
mooi en ik hield het met geen mogelijkheid 
droog. Op het einde kwam een van mijn 
vaste zzp’ers met een geweerkoffer binnen. 
Wat bleek: mijn mensen hadden een 
prachtig jachtgeweer voor me gekocht. 
Met het jubileumlogo van Gouweloos erin 
gegraveerd en een tekst: ‘Koen Gouweloos, 
beste werkgever in 100 jaar’. Dat was 
schitterend. Ik krijg nu nóg een brok in mijn 
keel als ik erover praat.”

Koen geniet volop van zijn gepensioneerde 
leven en heeft, zo zegt hij, zijn werk nog 
geen dag gemist. “Ik heb pas thuis wat 
verbouwd, dat vind ik leuk. Nee, de elektra 
heb ik niet zelf gedaan want daar heb ik 
totaal geen verstand van. Verder ga ik 
regelmatig op vakantie met mijn partner 
Thera. En dan vanzelfsprekend nog mijn 
grote passies vissen en jagen. Met mijn 
geweldige nieuwe geweer, natuurlijk. Dat 
gebruik ik iedere dag.” 

Geef ik iemand een hand,  

dan weet ik direct wat voor  

vlees ik in de kuip heb”.

- Koen Gouweloos
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De eerste editie van het 2-daagse onboarding event is een feit. Met 35 nieuwe collega’s 

die het afgelopen jaar begonnen zijn op een unieke, centrale locatie in Nederland:  

In Lunteren op de Veluwe.

De ‘Marktlink Experience’ is speciaal ontwikkeld 
voor alle starters binnen Marktlink en vindt plaats in 
de eerste 6 maanden van je dienstverband. Wegens 
COVID-19 kon het niet eerder georganiseerd 
worden, maar daardoor juist extra waardevol. De 
eerste editie bestond uit maar liefst 35 deelnemers 
die in de periode zomer 2020 t/m september 2021 
gestart waren. Tijdens de tweedaagse staan er 3 
dingen centraal: 1. elkaar (beter) leren kennen, 
2. meer over de historie, missie, visie en cultuur 
van Marktlink te weten komen, maar vooral ook 
3. Samen veel plezier maken. Op het programma 
stond een inspirerende inhoudelijke sessies met de 
Managing Partners, Marktlink Investment Partners, 
een LinkedIn-training van Mitchell Brown en een op 

maat gemaakte Marktlink Business Game. Daarnaast 
was er veel ruimte om elkaar op een informele wijze 
beter te leren kennen tijdens het verkennen van de 
omgeving op een mountainbike of te voet en is er 
heerlijk gegeten en geborreld.

Met 5 kantoren in Nederland, 3 internationale 
kantoren en de ambitie om verder (internationaal) 
te groeien vinden we het heel belangrijk om één 
Marktlink te blijven en onze cultuur te borgen. 
Daarnaast hebben de deelnemers dit tweedaagse 
onboarding event als zeer waardevol ervaren en 
gewaardeerd met een 9,2. Daarom zal er zeker een 
tweede editie gaan plaatsvinden in 2022. 

The Marktlink
Experience 

28 & 29 september 2021
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Ondernemers die waarde uit hun bedrijf verzilverd hebben, kloppen steeds vaker bij Marktlink aan met 

de vraag: kennen jullie ook investeringsmogelijkheden voor ons? Zij zoeken aanvullingen op regulier 

vermogensbeheer en vastgoed, of een alternatief voor de negatieve rente op de bank. Marktlink 

Investment Partners (MIP) stapte vorig jaar in dat gat en viert nu het eenjarig bestaan. 

De term private equity kwam al vaak ter tafel als 
ondernemers aangaven hun vermogen te willen 
laten groeien. “Voor particuliere beleggers is 
private equity echter lastig bereikbaar”, aldus Hylke 
Hertoghs, partner bij Marktlink Investment Partners. 
“De deelnamedrempel is vaak tien of twintig miljoen 
euro. Daar komt nog eens bij dat de resultaten van 
de fondsmanagers zeer verschillend zijn. Het juiste 
fonds selecteren vraagt om expertise. Hier komt 
onze kennis van pas.” 

FUNDRAISING VOOR TWEEDE FONDS 

Als een van de pioniers in de markt startte MIP 
in 2020 met een eerste eigen fund-of-funds dat 
investeren in private-equityfondsen toegankelijk 
maakt. Met succes. Want het eerste fund-of-funds 
van zo’n 100 miljoen euro belegt in gerenommeerde 
private equity managers als AlpInvest, Bencis en 

Waterland. Inmiddels is MIP in de markt met een 
tweede fonds, waarvoor zo’n tien topmanagers 
voorgeselecteerd zijn. Het kan nu al op veel 
belangstelling rekenen.

ACTIEF OWNERSHIP 

Dat private investeerders veel interesse hebben in 
private equity, vindt Hylke niet opmerkelijk. “De 
beleggingsresultaten van private equity liggen al 
jaren structureel hoger dan die van beursgenoteerde 
aandelen. Minder dan 2 procent van alle bedrijven 
heeft een beursnotering en deze vormen samen het 
merendeel van bijna elke beleggingsportefeuille. Er 
is dan nog 98 procent van de bedrijven over en deze 
bieden minsten zulke mooie kansen. De private-
equityfondsen die in deze bedrijven investeren, 
passen bovendien ‘actief ownership’ toe. 

Marktlink
Investment Partners viert 

eenjarig bestaan 
Investeren in private equity gewild bij vermogende (oud-)ondernemers  
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Ze helpen de bedrijven waarin ze investeren met 
een M&A-strategie, versterken het management of 
optimaliseren de salesstrategie.” 

 
LIQUIDITEIT 

Als nadeel van investeren in private equity wordt vaak 
het gebrek aan liquiditeit genoemd. Investeren in 
een fonds van MIP, betekent dat de investeerder zich 
verbindt aan een looptijd van twaalf jaar. Hylke: “Maar 
dat heeft niet als gevolg dat het geld al die tijd vaststaat. 
De investering wordt gedurende de eerste vier jaar 

GEEN LAST VAN BEURSFLUCTUATIES

Beperkte liquiditeit kan daarnaast een zegen zijn, 
aldus Hylke: “De afgelopen twee jaar bleek het 
ontzettend moeilijk te zijn om goed te timen op de 
aandelenmarkt. Private-equityfondsen hebben dankzij 
hun tienjarige investeringshorizon juist de mogelijkheid 
om te profiteren van een beurscorrectie. In slechte 
beurstijden kopen zij kleine, ‘goedkopere’ bedrijven 
om samen te voegen met de bestaande portefeuille. Zo 
versnellen ze de groei. Hiermee vergroten ze de kans op 
een goed rendement, onafhankelijk van de bewegingen 
van de beurs.”

opgevraagd. In diezelfde periode wordt de portefeuille 
met de onderliggende investeringen opgebouwd. Na 
die tijd komen ook de eerste liquiditeiten al terug, 
wanneer de eerste geacquireerde bedrijven weer  
verkocht worden.”  

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de cashflow 
gedurende de looptijd. Naar verwachting wordt 
slechts 75 procent van de investering daadwerkelijk 
opgevraagd. Veel investeerders committeren daarom 
elk jaar een bedrag aan private equity om zo hun 
allocatiedoelstelling te behalen. 

INBRENG VAN KENNIS 

Dat MIP erin slaagt om in deze tijd, waarin een 
overvloed aan kapitaal op de markt is, succesvol te 
investeren in private equity, heeft met meer dan alleen 
beschikbaar geld te maken. “Door al de liquiditeit die 
centrale banken hebben gecreëerd, worden de beste 
private-equitymanagers overspoeld met kapitaal. 
Nieuwe fondsen zijn sterk overschreven. Managers 
zoeken daarom méér dan alleen kapitaal. Dankzij 
het MIP-netwerk van ondernemers, allemaal experts 
in hun eigen vakgebied, ontsluiten wij vakkennis en 
ervaring van hoog niveau. Precies dat maakt het voor de 
managers van deze fondsen interessant om ons toegang 
te geven.”  

  Investeringen   Distribities  Redement

INDICATIEF CASH FLOW PROFIEL

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Jaar 11 Jaar 12

100%

50%

150%

0%

-50%

-100%
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INVESTOR COMMUNITY

Naast financieel rendement is ook toegevoegde waarde 
richting de investeerders relevant. “Onze investeerders 
staan daarom centraal bij MIP. Er is een investor 
community gevormd, waar naast de mogelijkheid om 
samen te investeren, ook aandacht is om investeerders 
samen te brengen voor bedrijfsbezoeken, lezingen en 
round tables. Afgelopen jaar is het eerste event met 
honderd investeerders gehouden bij de Formule1 in 
Zandvoort. Een mooie dag, en de eerste van vele!” 

FISCAAL EFFICIËNT INVESTEREN 

Veel van de bij MIP aangesloten investeerders hebben 
hun vermogen opgebouwd in een BV. Daarmee is 
deelnemingsvrijstelling op investeringen interessant, 
dit bespaart immers tot 25% vpb-belasting over het 
behaalde resultaat. Het MIP fund-of-fund houdt hier 
rekening mee en biedt een fiscaal efficiënte manier om 
te investeren in een gediversifieerde portefeuille van 
private equity managers in de Benelux, pan-Europees en 
Verenigde Staten. 

Kijk verder op www.marktlinkinvestmentpartners.com of stuur 
een e-mail naar info@marktlinkinvestmentpartners.com.  

MEE-INVESTEREN IN HET TWEEDE 
FUND-OF-FUNDS VAN MARKTLINK 

INVESTEMENT PARTNERS? 
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 Van links naar rechts: Maikel Bárcena, Morgan Hielkema, Piet Hein Conijn, Michiel Povel en Bastiaan van Slobbe



T R A C K R E C O R D  2 0 2 1

DEALS 2021
Het jaar is bijna afgelopen. Met meer dan 100 deals zijn wij de 

grootste M&A-adviseur voor bedrijven in de mid-market,
hier ziet u een selectie van een aantal van deze spraakmakende deals.

GETTING 
DEALS DONE
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MARKTLINK 
AMSTERDAM

MARKTLINK 
ANTWERPEN

MARKTLINK
DEVENTER

MARKTLINK
DRACHTEN

MARKTLINK 
DÜSSELDORF

MARKTLINK 
GOUDA

MARKTLINK 
KOPENHAGEN

MARKTLINK 
‘S-HERTOGENBOSCH

25 years of 
dealmaking


