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V O O R W O O R D

ONS SUCCES? 
ONDERNEMERSCHAP!

We leven in een bijzondere tijd waarin het COVID-19 virus 
ons nog steeds in de greep heeft. En dat in ons jubileumjaar: 
Marktlink bestaat 25 jaar! Een mooi moment om eens terug 
te kijken.

Marktlink, in 1996 begonnen door 2 ondernemers die 
een gat in de markt zagen, is nu marktleider actief in drie 
landen met zeven vestigingen en met meer dan honderd 
medewerkers. Daar ben ik ontzettend trots op. Toch is dit 
juist een moment om vóóruit te kijken. Verderop in dit 
magazine treft u het artikel aan ‘25 years of dealmaking’ 
waarin onze toekomstplannen nader worden toegelicht. 
Want nog altijd zitten we vol ambitie, is geen berg te hoog 
en er is altijd een manier om je doel te bereiken. 

Ondanks het coronavirus is 2020 voor ons het allerbeste 
jaar geworden met de meeste deals ooit gerealiseerd. 
Tegelijkertijd zijn we met M-ready en Marktlink Investment 
Partners twee nieuwe bedrijven gestart die in een behoefte 
voorzien van onze doelgroep. Eind vorig jaar zeiden 
we tegen elkaar: “En dit vormt dan de basis voor ons 
jubileumjaar. Nóg een keer een dergelijke groei doormaken 
zou wel heel bijzonder zijn.”

Nu zitten we in juni 2021 en inmiddels zien we dat de groei 
doorzet. Sterker nog, dit jaar zal op alle fronten een nóg 
beter jaar worden dan 2020. Natuurlijk hebben we veel 
gesleuteld aan het bedrijf en aan het model, maar het idee 
ooit bedacht in 1996 is nog steeds houdbaar.
Dat succes, waar zit ‘m dat nou in? Dat is een vraag die 
wij heel vaak krijgen. Ik voer dat terug tot slechts één 

woord: ondernemerschap. Ondernemerschap dat de twee 
oprichters lieten zien door in een markt te stappen die ze 
absoluut niet kenden. Dat ondernemerschap voelt iedereen 
binnen ons bedrijf nog steeds. Ondernemers hebben een 
positieve kijk op de wereld en denken in mogelijkheden. Er 
is altijd een manier om te komen tot je doel. Ik denk dat dát 
in de kern de reden is waarom wij in deze markt eigenlijk 
altijd tegen de stroom in groeien, zeker in tijden van crisis.

Een ander belangrijk onderdeel van ons succes: jonge 
talenten opleiden tot zelfstandig dealmaker. In dit magazine 
staan fantastische voorbeelden van jonge managers zoals 
Max van Wakeren en Marko Iskic die in staat zijn om 
geweldige deals voor hun opdrachtgevers (respectievelijk 
Ruinemans Aquarium en Sigma Data Consulting) te 
realiseren. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf en daar 
ben ik supertrots op. 

Ferry Nahon 
Managing partner
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D E A L D O S S I E R

Hans
Roosjen
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Een paar jaar voordat de broers Hans (44) en 
Lykle (45) Roosjen het levenslicht zagen, was de 
geboorte van Roosjen nv al een feit. “Mijn vader 
Henk richtte het bedrijf in 1974 op”, vertelt de 
opgewekte Hans. “Hij begon als vertegenwoordiger 
op de Belgische markt voor een Duitse fabrikant 
van buizen en leidingen waardoor poeder- en 
korrelvormige producten getransporteerd werden. 
Tijdens de productie daarvan eindigden er weleens 
kleine ijzerdeeltjes in het product. Om die eruit 
te halen, ontwikkelde hij magneetsystemen die in 
het leidingwerk geplaatst konden worden. Hieruit 
zou later het eigen merk Ro-Mag ontstaan. Mijn 
vader Henk deed de techniek en sales, mijn moeder 
Annemieke zorgde dat de cijfers klopten.”

De firma Roosjen kreeg het alsmaar drukker 
en vond haar weg in verscheidene industrieën 
zoals voedingsmiddelen, petrochemie en HVAC 
(verwarming, ventilatie en airconditioning). 

“Na verloop van tijd kwam er meer vraag naar 
toepassingen om producten te demetalliseren. Zo 
groeide het familiebedrijf geleidelijk”, neemt Hans 
ons mee down memory lane.

VERS BLOED

Kort na de millenniumwissel werd het tijd voor vers 
bloed. Eerst stapte Lykle aan boord, met Hans in zijn 
kielzog. Hans: “We volgden de marktontwikkelingen 
goed en merkten dat er behoefte was aan een manier 
om non-ferrometalen en rvs uit de productstroom 
te vissen.

Lykle is toen intensiever gaan samenwerken met 
Mesutronic, fabrikant van metaaldetectoren en 
metaalafscheiders. Naast het leveren van magneten 
en metaaldetectoren ter controle van metaal in het 
product, kwam al snel de vraag of we ook afgewerkte 
producten konden controleren op gewicht.” 

R O O S J E N

Het Antwerpse familiebedrijf Roosjen verkoopt technische componenten om producten te ontdoen 

van ongewenst materiaal, zoals ijzer en rvs. Door de  samenwerking met Talenco Technical Services 

wordt er een ijzersterk element aan hun recept toegevoegd: de mogelijkheid om de apparatuur 

nóg meer op maat te maken en zo een nieuwe markt aan te boren. Een schoolvoorbeeld  

van een win-winsituatie.

Magneetspecialist 
Roosjen en Talenco 
Technical Services 
trekken elkaar aan

Mooi huwelijk tussen Roosjen en Talenco  
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BEDRIJFSNAAM   Roosjen

VESTIGINGEN     Antwerpen, BE

TRANSACTIE     Samenwerking

WEBSITE   www.roosjen.be

GOEDE AANVULLING

Met de tweede generatie Roosjens aan de leiding 
lopen de zaken goed. Van de twee gebroeders is 
Hans het handigst; hij startte de serviceafdeling op. 
Lykle heeft het sales-talent en marketinginzicht. 
“We vullen elkaar erg goed aan. Daarom werkt 
het zo goed tussen ons. Natuurlijk is het ook een 
voordeel dat Lykle mijn broer is; met een gezinslid 
zit je meestal toch sneller op dezelfde lijn.”

Roosjen leverde dus controleapparatuur, maar 
die werd door Duitse fabrikanten vervaardigd. 
Hans, afgestudeerd ingenieur, wilde zelf ook 
dingen maken. “Lykle en ik hadden altijd wel 
de wens om zelf ook te gaan produceren. We 
wilden graag bepaalde producties in eigen beheer 
hebben en maatwerk kunnen leveren, precies 
conform de specificaties die de klant opgeeft. Dat 
deden we voorheen niet, maar daar lag wel een  
interessante kans.”

“Zo ontstond de samenwerking met OCS-Wipotec, 
voor het dynamisch controleren van verpakte 
producten door middel van checkwegers. Daarmee 
gaan we na of het gewicht overeenkomt met wat 
het etiket aangeeft. OCS-Wipotec fabriceert ook 
X-Ray machines, ter controle van bijvoorbeeld 
glas of steentjes in producten, wat het pakket van 
productcontrole voor ons compleet maakt.”

D E A L D O S S I E R

 Jens Hendrickx, Lykle Roosjen, Mannuel Van Overloop en Hans Roosjen. 
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SAMENWERKING MET TTS

Om die kans te benutten, leek stadgenoot Talenco 
Technical Services, kortweg TTS, een geschikte partij: 
zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en installeren 
van op maat gemaakte installaties en constructies. Een 
samenwerking tussen TTS en Roosjen kon een uitgelezen 
mogelijkheid zijn voor beide partijen. Roosjen zou 
de geleverde apparatuur kunnen verrijken met eigen 
modificaties – en ze zo kunnen inbouwen bij klanten uit 
de portefeuille van TTS. En de link met het financieel 
zeer gezonde Roosjen kon TTS de kapitaalinjectie geven 
waarnaar het bedrijf al een tijdje zocht. Win-win dus. 

De plannen lagen er, nu de uitvoering nog. Hans: 
“Daarvoor sprak ik met Mannuel van Overloop van 
TTS, in zijn vorige job een goede klant van ons. Hij en 
medeoprichter van TTS Jens Hendrickx waren zeer 
geïnteresseerd in een samenwerking met een stabiele 
speler in de markt zoals wij. TTS was daarnaast op zoek 
naar een partner om meer klanten te kunnen bedienen. 
En ook financieel zou het voor hen interessant zijn. TTS 
had in de eerste jaren veel geproduceerd, maar had nog 
niet het kapitaal om écht door te groeien.”

De wederzijdse aantrekkingskracht werd zó concreet dat 
Roosjen en TTS het definitief wilden maken. Hans: “Filip 
Mariën van Marktlink is een jeugdvriend van me, dus 
de contacten waren zo gelegd. Toen wij Filip het idee 
uitlegden, was hij meteen overtuigd dat we iets voor 
elkaar konden betekenen. Zo ging het balletje rollen.”

Volgens Filip was het de zin voor ondernemerschap bij 
de bedrijfsleiders van  Roosjen en TTS die de doorslag 
heeft gegeven bij het welslagen van deze operatie: “De 
combinatie van een degelijk klantennetwerk, lokale 

verankering en operationele expertise vormen een 
solide toekomstbasis voor TTS en Roosjen.”

GEEN FINANCIEEL GENIE

Voor Marktlink lag er een belangrijke rol, zegt Hans. 
“Wij wilden natuurlijk wel laten screenen of TTS 
financieel gezond was. We wisten dat ze steun nodig 
hadden, maar hadden geen gevoel bij hun financiële 
conditie. Marktlink heeft dat perfect uitgezocht en alles 
gecontroleerd. Die hulp was van groot belang. Ik ben 
geen financieel genie. Mijn broer heeft meer feeling met 
cijfers, maar minder dan Marktlink. Zonder Marktlink 
hadden we de stap niet durven zetten.”

De ontdekkingsreis resulteerde uiteindelijk in witte 
rook: een mooi huwelijk tussen Roosjen en TTS. Hans: 
“Filip en Jonas Provenier van Marktlink hebben het goed 
gedaan. Ze kwamen geregeld hiernaartoe voor overleg 
en waren buitengewoon constructief. Ze hebben ook 
minder gunstige scenario’s geschetst en gaven ons 
daarmee een goed inzicht in de situatie. Ook hebben 
we de aansprakelijkheid goed afgekaart. Dat heeft ons 
erg geholpen. Uiteindelijk waren we er in drie maanden 
uit en dat is erg snel. Dat is de beloning voor ieders 
coöperatieve opstelling.”

Sinds januari versterken Roosjen en TTS elkaar. Beide 
bedrijven behouden hun zelfstandigheid, maar trekken 
veel samen op. Hans ziet de toekomst rooskleurig in. 
“We zijn nog steeds een relatief klein bedrijf met tien 
mensen aan boord. Dat is exclusief onze ouders; zij zijn 
uit het bedrijf gestapt en genieten van andere dingen. 
Ze komen gelukkig nog wel regelmatig langs om te 
kijken hoe het gaat. Dat vinden Lykle en ik mooi. Zonder 
hen hadden wij de kans niet gehad om Roosjen over te 
nemen en er een succesvol bedrijf met volop potentie 
van te maken”. 

R O O S J E N

Zonder Marktlink hadden we de stap 

niet durven zetten”.

- Hans Roosjen
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2 5  Y E A R S  O F  D E A L M A K I N G

Hoe is Marktlink begonnen? 
Ferry: “Ondernemerschap is de kern. Dat vindt z’n oorsprong bij de 
twee oprichters Koos en Alfred: twee mannen die een bedrijf wilden 
kopen, ondernemer wilden worden. Ze maakten een rondje langs de 
corporate finance-huizen en kwamen tot een aantal conclusies. De 
belangrijkste: deze mensen gaan ons nooit aan een bedrijf helpen, 
omdat de focus ligt op het hogere segment. De daaropvolgende 
conclusie was dus dat deze mensen in het mkb nooit goede matches 
zullen maken, terwijl er in die tijd juist veel mkb-bedrijven openstonden 
voor overnames. Dat vindt z’n oorsprong in de babyboomgeneratie, 
die zich klaarmaakte om af te bouwen of te stoppen.”

Tim: “Het aan- en verkopen van bedrijven lag destijds dus in handen 
van accountants en bankiers. Oprichters Koos en Alfred vonden dat het 
juist bij medeondernemers thuishoorde. Ze zagen een gat in de markt 
en zijn erin gestapt. Dat ondernemerschap is nog steeds de basis van 
wat we bij Marktlink doen. Alle medewerkers voelen dat ze aan het  
ondernemen zijn.”

In 1996 begon het met een idee op een zolderkamer. Een 

kwart eeuw later zijn er zeven vestigingen in drie landen en 

werken ruim honderd medewerkers elk jaar aan meer dan 

honderd deals. Al 25 jaar helpt Marktlink ondernemers bij 

fusies en overnames. Een gesprek met de drie managing 

partners: Tim van der Meer, Tom Beltman en Ferry Nahon 

over toen, nu en straks.

FERRY

NAHON

TIM VAN
DER MEER

TOM

BELTMAN
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M A R K T L I N K

Tim: “Dat resulteerde in onze nummer 1-positie in 
de League Tables met de meeste deals in de Benelux. 
Een positie die we nu al enkele jaren op rij bekleden. 
De meest recente mijlpaal is ons investeringsfonds 
Marktlink Investment Partners (MIP), voor relaties 
die willen investeren en entrepreneurs helpen bij het 
realiseren van hun (groei)doelstellingen. En de start 
van M-Ready, waarmee we ondernemers begeleiden 
om hun bedrijf én zichzelf verkoopklaar te maken. 
Daarnaast hebben we in 2021 de Marktlink-Multiple 
geïntroduceerd: een model om op een simpele maar 
toch accurate manier een indicatie van de waardering 
van een bedrijf te geven.”

Ferry: “Wederom een bewijs van het unieke waar 
wij telkens weer toe in staat blijken: een topjaar 
neerzetten in crisisjaren. We groeiden met de 
internetbubbel en tijdens de bankencrisis sneller dan 
de markt, en nu er een pandemie heerst realiseren we 
nieuwe concepten. Daar komt dat ondernemerschap 
weer om de hoek kijken: wij gaan in crisistijd niet op 
onze handen zitten, maar stropen de mouwen op en 
pakken kansen.”

Dat vertrouwen geven we 
aan onze eigen mensen

Tom: “Dat succes drijft op plezier en trots. We 
stimuleren onze medewerkers om jaar in jaar uit 
progressie te maken, zelfstandig deals te doen. We 
vieren successen met elkaar, en janken samen als 
het een keer niet lukt. Het is mooi en waardevol vak 
om alle dagen ondernemers te mogen helpen bij de 
belangrijkste keuzes uit het ondernemerschap.”

Tim: “Een overnameproces is een rollercoaster voor 
de ondernemer. Dat voelen wij ook zo. We voelen 
de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat 
ondernemers ons geven, als ze de toekomst van een 
familiebedrijf dat al 150 jaar bestaat in onze handen 
leggen. Daar zijn we zuinig op. Dat vertrouwen 
geven we onze eigen mensen ook: we hebben net de 
werktijden en vakantiedagen afgeschaft omdat we 

Tom: “Het doel van Marktlink is en blijft: ondernemers 
helpen die met overnamevraagstukken spelen. Er zijn 
grofweg twee modellen in de markt: de eminence grise 
die op basis van emotie en relatie een ondernemer 
bijstaat. En partijen als banken en accountants die 
op inhoud uitblinken. Wij hebben een model bedacht 
en tot in detail uitgewerkt waarmee we op beide 
inzetten. Supergoed op de inhoud, maar tegelijkertijd 
is iedereen bij Marktlink betrokken bij de betreffende 
ondernemer. Dat is de Marktlink-manier van werken.”

Tim: “We maken met ondernemers een connectie 
op inhoud en gevoel. Het draait in ons bedrijf om 
vertrouwen.”

Ferry kwam in 2000 bij de club. Hij kende beide 
oprichters vanuit ABN Amro, waar hij er tien jaar had 
opzitten. Het jaar erna volgden Tom en Tim – vrienden 
en studiegenoten van Nyenrode. Tom: “De belofte aan 
onze huidige medewerkers is dat als je bij ons begint, 
je ooit Tom of Tim kan zijn en partner kan worden bij 
Marktlink. Die route hebben we immers zelf doorlopen 
en ervaren.”

Welke mijlpalen zijn 
noemenswaardig? 

Ferry: “De komst van de twee ‘Nyenrodianen’ Tim en 
Tom was het eerste hoogtepunt, herinner ik me. Er 
ging een fles champagne open omdat twee jongens 
met Nyenrode-achtergrond voor ons kleine clubje 
kwamen werken. Twee toptalenten kozen niet voor 
een corporate organisatie, maar voor het mkb.”

Tom: “Marktlink begon met één kantoor in Tiel. We 
hebben er altijd voor gekozen om dicht bij de klant te 
zitten, in tegenstelling tot andere partijen die centraal 
in het land een plek zoeken. Wij denken andersom, en 
zijn daar waar onze klanten zijn. Onze laatste loot is 
Drachten. En in 2019 zetten we de stap over de grens; 
eerst Antwerpen, daarna in 2021 Düsseldorf.”

12



2 5  Y E A R S  O F  D E A L M A K I N G

erop vertrouwen dat ze naar eigen inzicht hun tijd en 
vakanties indelen.”

Waar staat Marktlink  
over 25 jaar?

Ferry: “Dan zitten wij met z’n drieën op een terras in 
de zon, verhalen op te halen. Want dat is ons vak: 
verhalen maken. En kijken we terug op een reis die 
in 2021 nog láng niet ten einde was, maar juist op 
stoom kwam.”

Tim: “Twintig jaar geleden wilden we marktleider in 
Nederland worden voor ondernemers die iets willen 
met een overname. Dat doel hebben we nu voor 
Europa, misschien wel voor de wereld. Met vallen en 
opstaan hebben we een uniek concept neergezet dat 
werkt. Dat rollen we nu uit naar andere landen; de 
eerste stap is gezet in België en Duitsland. We kijken 
verder naar Engeland, Scandinavië, Oost-Europa. 
En starten daar waar we de juiste kans vinden om  
te starten met iemand die onze passie voor 
ondernemen deelt.” 

Koos Jager (59) stond twintig jaar aan het roer van Marktlink, vijf jaar  
geleden zwaaide de medeoprichter af. Hij kijkt terug op een heel avontuur.

“Alfred en ik wilden een bedrijf overnemen. Er waren andere gegadigden, en de gesprekken met 
investeringsmaatschappijen liepen op niks uit. Dus richtten we Marktlink op. Met als doel om vanachter het 

bureau bedrijven te analyseren en te bepalen of je het zou willen overnemen. Het inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel is niet zo ingewikkeld. Zorgen dat de telefoon gaat en er werk binnenkomt, dat is een ander verhaal. 

Al vrij snel vroeg iemand of we zijn bedrijf niet wilden verkopen. ‘We doen niks anders’, was onze reactie. Zo 
rolden we in de fusies en overnames. Ik kijk met plezier naar hoe Marktlink steeds verder professionaliseert. Je 

ziet nog veel van wat wij neer hebben gezet, daar maken ze goed gebruik van. En het is mooi om te zien 
hoe jonge mensen een podium krijgen om zich verder te ontwikkelen.”

Alfred van Wincoop (55) herinnert het zich nog goed: in september 1996  
liep hij samen met Koos Jager de KvK binnen, klaar om te ondernemen. 

“Ik was toe aan een nieuwe baan. Maar alle personeelsadvertenties in de krant vond ik maar niks. Elke 
functie was het nét niet. Ik had een huis, hypotheek, een kleine en één op komst en besloot toch voor het 
ondernemerschap te gaan. Koos en ik vulden elkaar perfect aan. We zijn gaan pionieren, zonder businessplan. 
Gewoon doen: praten, luisteren en aan de slag. Op zoek naar wat wij het roze olifantje van een onderneming 
noemden; dát wat een bedrijf uniek maakt. Daar zochten we een koper bij, destijds via cd-roms met data van 
de Kamer van Koophandel. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en staat er een organisatie waarbinnen ons idee 
van toen doorontwikkeld en geperfectioneerd is. Wat als kattenkwaad begon, is steeds serieuzer geworden.  
Ik kijk met trots en bewondering naar de next step die Marktlink heeft gezet.”
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D E A L D O S S I E R

Bart
Brolsma

Vincent
Wylenzek 
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S I G M A  D A T A  C O N S U L T I N G

Wereldwijd gebruiken organisaties en bedrijven in 
toenemende mate data om geïnformeerd beslis-
singen te nemen. Het verzamelen, verwerken en 
automatisch analyseren van data is de laatste jaren
een essentieel onderdeel van vrijwel elke bedrijfs-
strategie geworden. Als gevolg van de pandemie 
kwamen digitale transformaties in een stroom-
versnelling. Het team van Sigma Data Consulting 
(SDC) - dat bestaat uit zo’n vijftig data- en AI-
specialisten - helpt organisaties bij het ontwikkelen 
en implementeren van uiteenlopende data-
oplossingen. Het bedrijf zit al jaren flink in de lift.

KWETSBAARHEID 
Begin maart 2020 was Vincent Wylenzek, één 
van de eigenaren van Sigma Data Consulting, op 
wintersportvakantie in Oostenrijk. Net voordat 
de wereld op slot ging. “Ik herinner me dat 
mijn telefoon bleef rinkelen toen ik op de piste 
stond: vanwege de pandemie werden opdrachten 

uitgesteld en projecten geannuleerd. Vervolgens 
kwam mijn compagnon Bart ook nog ziek terug van 
zijn skitrip. Of hij corona had, zullen we nooit weten. 
Testen was toen nog niet gebruikelijk. Hij was in 
ieder geval een paar weken flink beroerd. Kortom: 
een opeenstapeling van ellende.” Het stelde de 
beide eigenaren op scherp. Ze realiseerden zich 
opeens dat ze als organisatie kwetsbaar waren.

“Uiteindelijk bleek het een storm in een glas water, in 
mei waren al onze consultants alweer aan het werk”, 
blikt Vincent terug. “Maar dat wisten we in maart 
nog niet. Het zaadje was geplant. Zes jaar lang ging 
het ons voor de wind, was het tijd om even pas op 
de plaats te maken? We zijn samen gaan nadenken 
hoe we risico’s beter konden spreiden. Het plan 
ontstond om diverse producten en oplossingen te 
ontwikkelen waar we abonnementen voor konden 
aanbieden. Inclusief beheer, onderhoud en services. 
Met structurele, doorlopende inkomsten zouden we 
minder gevoelig zijn voor tegenslagen.”

Het ging dataspecialist Sigma Data Consulting (SDC) zes jaar lang voor de wind. Toen de 

coronapandemie kwam, zette dat eigenaren Vincent Wylenzek en Bart Brolsma aan het denken; 

ze realiseerden zich dat ze als organisatie te kwetsbaar waren. In dezelfde periode dienden 

verschillende geïnteresseerde kopers zich aan. Het leidde uiteindelijk tot een overname door 

Wortell, een gespecialiseerd IT-bedrijf, onderdeel van investeringsmaatschappij Holland Capital. 

Marktlink stelde de partijen aan elkaar voor en trad op als verkoopadviseur van SDC.

Wij willen de #1 
aanbieder worden 

in data science en AI
Consolidatie in de business intelligence-markt: Wortell neemt Sigma Data Consulting over

Bart
Brolsma
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D E A L D O S S I E R

NIEUWE WENDING

Na de zomervakantie tekenden de eigenaars van 
Sigma Data Consulting, na enkele gesprekken, de 
Intentieverklaring om door Holland Capital te worden 
overgenomen. “Met het idee dat we standalone 
onder de vlag van Holland Capital verder zouden 
gaan, zijn we het due-diligencetraject ingegaan”, 
vertelt Vincent. “Dat proces had meer voeten in 
de aarde dan gedacht, het duurde lang.” Wortell 
kreeg als portfoliocompany van Holland Capital 
lucht van de voorgenomen overname, waarna CEO 
Danny Burlage met het idee kwam om Wortell en 
SDC vanwege de synergiën samen te voegen; voor 
alle partijen een mooie combinatie. “De visie van 
Danny past bij onze visie. We vullen elkaar qua 
aanbod en dienstverlening bovendien goed aan. 
Wortell staat bekend als #1 Microsoft-partner in 
Nederland en specialist in kantoorautomatisering. 
Met data science, business intelligence en AI deed 
Wortell nog niet veel, maar er waren wel ambities. 
Zo veranderde het overnametraject.”

VEEL VOORDELEN AAN SAMENWERKING

Sigma Data Consulting is op dat moment een 
gezond, goedlopend bedrijf. “Maar: qua aansturing 
zaten we echt aan onze max”, vertelt Vincent. 
“Bart en ik vormden de directie en waren tevens 
de enige ‘overhead’. Dat ging prima in de huidige 

PROJECTONTWIKKELING

Een werkgroep binnen Sigma Data Consulting startte 
direct met de productontwikkeling. Een flinke klus. 
“In juni zijn we via Marktlink in contact gekomen 
met Holland Capital. Holland Capital had in een 
eerder stadium bij Marktlink aangegeven op zoek te 
zijn naar bedrijven in de BI- en AI-sector, waarna de 
link snel was gelegd. We zijn vrijblijvend in gesprek 
gegaan. De klik was goed en Holland Capital zag 
ook wel wat in onze groeiplannen door middel van 
productontwikkeling. In diezelfde periode meldden 
zich nog diverse andere geïnteresseerden, maar die 
hebben we afgehouden. Het voelde gewoon goed 
met Holland Capital Group, dat hebben we verder 
verkend. Met een open blik eigenlijk, pas later in het 
traject bleek dat het serieus werd.”

BEDRIJFSNAAM   Sigma Data Consulting

KOPER    Wortell – onderdeel van Holland Capital Group

VESTIGINGEN     Huizen, NL

TRANSACTIE     Verkoop - Strategisch

WEBSITE   www.sigmadataconsulting.nl
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samenstelling, maar om verder te groeien, was 
een ingrijpende organisatieverandering nodig. 
Meer ondersteunende functies, zoals marketing en 
communicatie, sales en HR. Als we zelfstandig waren 
verdergegaan onder Holland Capital hadden we die 
hele slag zelf moeten slaan. Door samen te gaan met 
Wortell stapten wij als het ware op een rijdende 
trein”, legt hij uit. 

“Voorlopig houden we onze eigen naam en veel 
autonomie. Maar wel onder de vlag van een grotere 
club: Wortell en – indirect – Holland Capital. Dat 
heeft allerlei voordelen: meer collega’s, klanten 
en naamsbekendheid, toegang tot een enorm 
salesapparaat en gedegen accountmanagement, 
meer capaciteit en een aanzienlijke uitbreiding van 
onze dienstverlening.”

DE WEG NAAR DE HANDTEKENING

Voor het rondkrijgen van de deal moesten nog wel 
wat hordes worden genomen. Mede vanwege de 
aangepaste deal, en het feit dat er nieuwe partijen 
aanhaakten kwam het due-diligencetraject opnieuw 
regelmatig stil te liggen, waardoor ook de closing 
datum een paar keer opschoof. “Omdat wij vanuit 
het voortraject goede ervaringen hadden met 
Marktlink, hebben wij het bedrijf in de arm genomen 
om ons bij de verkoop te begeleiden. En wat ben ik 
blij dat we een team van Marktlink-adviseurs aan 
onze zijde hadden”, stelt Vincent. “Alleen hadden we 
dit niet gekund, dan was er nooit een deal gekomen. 
Wij hebben jarenlang aan Sigma Data Consulting 

gewerkt, een bedrijf voelt dan toch een 
beetje als je ‘kindje’. Enerzijds maakt dat 
een overname een emotioneel proces. 
Aan de andere kant is het ook écht hard 
werken. Informatie verzamelen, contracten 
en papieren goed beoordelen, er komt heel 
veel bij kijken. Onze adviseurs stonden altijd 
– dag en nacht als dat nodig was – voor  
ons klaar.”

ROOSKLEURIGE TOEKOMST

Uiteindelijk werd een klein jaar nadat 
het eerste zaadje geplant werd – de 
verkoopovereenkomst getekend. “Onze 
visie is de nummer één aanbieder worden 
op het gebied van data science en AI. Dat 
lukt ons niet alleen. Wij zijn daarom heel 
tevreden met de deal. In Wortell hebben 
we een sterke samenwerkingspartner 
gevonden én we blijven deels eigenaar. 
Bovendien is er direct vaart gekomen in 
onze productontwikkelingsplannen, de 
eerste innovatieve oplossingen zijn al 
op de markt. Daar begon het tenslotte  
allemaal mee!”

“Voor onze medewerkers was de overname 
aanvankelijk wel een verrassing – omdat 
het zo goed met ons bedrijf gaat – maar we 
hebben iedereen een-op-een gesproken en 
zij zien ook alleen maar voordelen van de 
overname. Voor hen verandert er eigenlijk 
weinig. Het is mooi om te zien dat onze 
diensten die van Wortell aanvullen en 
andersom; we zien nu al een wisselwerking 
van opdrachtgevers die een compleet pakket 
met meerdere diensten – waaronder onze 
data-oplossingen – afnemen. Samen kunnen 
we onze klanten beter ontzorgen.” 

In Wortell hebben we een sterke 

samenwerkingspartner gevonden 

en we blijven deels eigenaar”.

- Vincent Wylenzek



S I G M A  D A T A  C O N S U L T I N G
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Frank
Bogaers
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B O R E K

Onder de merknaam Borek verkochten vader en 
zoon de producten aan speciaalzaken, hotels en 
restaurants over de hele wereld. “En we bleven 
Borek in de afgelopen jaren flink uitbouwen, ook na 
mijn vaders pensioen”, vertelt Frank (52). “Buiten 
wordt steeds meer een verlengstuk van binnen, dus 
bedrijven en consumenten investeren ook meer in 
een mooi terras met goed meubilair.” Inmiddels 
heeft het bedrijf naast Borek, dat vooral het hoge 
segment aanbiedt, nog twee merken. MAX&LUUK, 
vernoemd naar de zoons van Frank, zit in het 
middenhoge segment. Yoi, dat ‘goed’ betekent in 
het Japans, bevindt zich in het middensegment. 

“Deze drie merken verkopen wij met name aan 
tuinmeubelspeciaalzaken, maar ook aan architecten 
en stylisten voor projecten.”

PLATTE ORGANISATIE

Borek is een vrij platte organisatie, met korte lijnen 
en ongeveer dertig medewerkers. “We zijn doeners: 
we houden van aanpakken en gasgeven.” Inmiddels 
is Frank 32 jaar actief in het bedrijf. “Maar ik had 
er nooit echt over nagedacht wat er gebeurt als ik 
wegval. Terwijl ik wel eens gekscherend zeg dat ik 
na 40 jaar werken stop. Dat komt inmiddels steeds 

“Een goede structuur 
in de organisatie is 
belangrijk voor het 

verder uitbouwen van 
onze merken”

Borek gaat samen met KeBeK voor Europese groei

Borek – Bogaers Rekreatie, “dat schreef je vroeger nog met een ‘k’” – startte in 1977 met het 

importeren van parasols om deze vervolgens te verkopen aan tuincentra. In 1988 sloot Frank 

Bogaers zich aan bij zijn vader en breidde het familiebedrijf steeds verder uit. Ze begonnen met 

het ontwikkelen van eigen parasols en tuinmeubels.
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D E A L D O S S I E R

Daarom zou ik het prettig vinden als Borek in de 
komende vijf tot zeven jaar meer loskomt van mij als 
ondernemer. Zodat ik mijn focus naar andere zaken 
kan verplaatsen én ik het bedrijf in de toekomst met 
een gerust hart kan overdragen aan de kinderen of 
iemand van buiten.”

KEBEK

Ongeveer twee jaar geleden hoorde Frank via een 
zakelijke relatie van Marktlink. “Ik had al eens eerder 
gesproken met een investeerder, dus helemaal 
nieuw was het niet. Toch was ik nooit echt bezig met 
private equity. Ik ben een kop koffie gaan drinken 
om de mogelijkheden met Marktlink te bekijken. 
Die bleken best interessant en ik was benieuwd wat 
zo’n traject zou kunnen opleveren. Dus trok ik de 
stoute schoenen aan en zette de samenwerking met 
Marktlink in gang.”

dichterbij. Daarom ging ik nadenken over te nemen 
stappen voor de toekomst”, legt Frank uit. “Ik zou 
me de komende jaren het liefst meer bezig houden 
met strategie, met onze groei in Europa en met 
productontwikkeling. Alles bij elkaar is dat best 
veel. Want we hebben niet alleen drie merken, we 
hebben ook nog drie pilotstores en een showroom 
in het ETC Design Center Europe in Culemborg. 

BEDRIJFSNAAM   Borek

KOPER    KeBeK Private Equity

TRANSACTIE     Verkoop – private equity

WEBSITE   www.borek.eu

 Experience store in Oisterwijk
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B O R E K

Op advies van Marktlink ging Frank met ongeveer 
tien bedrijven om de tafel. Eén bedrijf sprong eruit: 
Vlaamse investeerder KeBeK. “In het verleden 
werkte ik al veel samen met Belgische partijen. Dat 
beviel altijd uitstekend”, vertelt Frank. “Maar ook 
in het kader van internationaal zakendoen was het 
interessant een partner uit het buitenland aan te 
trekken. KeBeK sloot op alle fronten perfect aan: 
het is een partij die ons met goede adviezen kan 
helpen in deze groeifase, zónder daarbij letterlijk 
op onze stoel te gaan zitten. Daarnaast was er een 
prettige klik én bleek de bieding gunstig. Het viel  
allemaal samen.”

PAPIEREN EN CONTRACTEN

Dat er bij een verkooptraject veel komt kijken, is 
Frank niet ontgaan. “Ik ben zelf altijd bezig met de 
business, maar wat minder met dit soort papieren 
en contracten. Daarom is het belangrijk dat je 
partijen om je heen verzamelt die je helpen in het 
proces. Marktlink stond me van A tot Z bij, met 
professioneel advies en om te zorgen dat we niks 
over het hoofd zagen.”

EUROPESE GROEI

Toch is de rol van Frank in het partnerschap met 
KeBeK nog niet zo veel veranderd. “Ik heb nog steeds 
evenveel werk, misschien zelfs wel meer”, lacht hij. 
Maar: samen met KeBeK zijn de eerste stappen 
voor Europese groei in de toekomst inmiddels wél 
gezet. Frank: “Als je verder wil groeien, dan is het 

aanbrengen van structuur in de organisatie 
van groot belang. We hebben een Finance 
& Operation Manager aangenomen. Hij 
staat als het ware naast mij: waar ik me 
richt op sales en ontwikkeling, vormt hij 
een aanspreekpunt voor onze medewerkers 
wat betreft interne processen en financiële 
zaken. Omdat we intensief samenwerken, 
leert hij van mijn ervaring en komt het 
bedrijf dus meer en meer los van mij.”

Dat werknemers goed worden geïnstrueerd 
over de veranderingen, vindt Frank heel 
belangrijk. “Veel van onze medewerkers 
zijn al vijftien tot twintig jaar werkzaam in 
de organisatie. Voor hen was het traject 
best spannend. Toch zie je dat iedereen 
meegaat in de ontwikkelingen en dat de 
veranderingen goed op zijn plek vallen. 
Uiteindelijk willen we allemaal vooruit 
met het bedrijf en verder groeien. Het 
familiegevoel is er dus nog steeds.”

DUITSE PÜNKTLICHKEIT

De komende jaren blijft Frank betrokken als 
directeur-aandeelhouder. “Ik heb nog genoeg 
toekomstplannen en toekomstdromen. Zo 
wil ik graag een showroom annex pilotstore 
openen in Duitsland, in de prachtige regio 
Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld. De 
Duitse Pünktlichkeit past bij ons, op de 
Duitse markt groeien we hard. Daarnaast 
zou ik graag een nieuw warehouse willen 
openen. Nu organiseren we de logistiek 
vanuit verschillende plekken, het liefst zou 
ik dat wat meer stroomlijnen. En ik wil 
zelf blijven bouwen aan de merken, met 
productontwikkeling, sales en strategie. 
Daar heb ik de komende jaren vast mijn 
handen vol aan. Het is fijn dat we met KeBeK 
nu de knowhow in huis hebben om goede 
beslissingen te nemen voor de toekomst en 
volgende stappen te zetten.” 

Als je verder wil groeien, dan is het 

aanbrengen van structuur in de 

organisatie van groot belang”.

- Frank Bogaers
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I N T E R N A T I O N A A L

DE DUITSE M&A-MARKT 
IS WEER BIJNA OP HET 
OUDE NIVEAU
Managing Partner Marktlink Duitsland Borys Storck over  
de dynamiek van het internationaal actief zijn.

Vrijwel direct nadat Marktlink vorig jaar de eerste Duitse vestiging 

opende, ging Europa op slot. Terugkijkend was het niet de valse 

start die op het eerste gezicht leek te worden. “Was alles normaal 

gebleven, dan zouden we in de rijdende trein van een topeconomie 

zijn ingestapt. Nu was er noodgedwongen rust en ruimte om te 

bouwen aan ons netwerk en merk. We hebben die maanden benut 

om ons verhaal, dat uniek is voor een land als Duitsland, goed 

in de markt te zetten. Daar plukken we nu de vruchten van”, 

vertelt Borys Storck, managing partner Marktlink Duitsland. 

Borys
Storck
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M A R K T L I N K  D U I T S L A N D

“Een groot land als Duitsland heeft vanzelfsprekend 
veel M&A-specialisten, maar een internationale 
structuur met lokale vestigingen, heb ik hier niet eerder 
gezien. De grote accountantskantoren begeleiden ook 
overnames over landsgrenzen heen. Zij hebben echter 
een netwerk. Of alle kantoren in verschillende landen 
opereren zelfstandig. Dat is niet hetzelfde als één 
bedrijf dat enkel gespecialiseerd is in bedrijfsovernames 
en waarin alle lokale vestigingen als één team opereren. 
Zo’n verhaal moet bij mensen landen. Ze moeten inzien 
dat je iets anders te bieden hebt. Iets dat beter past 
en meer toegevoegde waarde heeft, zeker voor het 
midden- en kleinbedrijf.”

BIJNA OP OUDE NIVEAU

Die boodschap is inmiddels geland, want Marktlink 
Duitsland heeft een succesvol jaar achter de rug 
en de perspectieven zijn goed. “De markt voor 
bedrijfsovernames zit bijna weer op het oude niveau. 
Er zijn veel branches die niet geraakt zijn door COVID-19 
of die snel hersteld zijn. Vanzelfsprekend heeft het wel 
het denken veranderd. Onze wereld is kwetsbaar. Dus 
het gesprek over de toekomst van het bedrijf wordt 
makkelijker gevoerd. Ik ben blij dat we elkaar voor dat 
soort gesprekken weer fysiek kunnen ontmoeten. Want 
in het proces van dealmaking, moet je elkaar in de ogen 
kijken. Rechtstreeks, niet via een beeldscherm. Plus: de 
volledige waarde van een bedrijf bepaal je niet alleen 
op basis van de jaarrekeningen. Het gaat om de mensen, 
het gebouw, de manier waarop er gewerkt wordt, de 
cultuur. Al die elementen samen bepalen of er wel of 
geen mogelijke match is.” 

TALLOZE ARGUMENTEN   

OM OVER DE GRENS TE KIJKEN

Borys geniet zelf van de dynamiek die het internationaal 
actief zijn met zich meebrengt. “Er zijn Nederlandse 
en Vlaamse bedrijven die de Duitse markt willen 
veroveren. Maar toegang tot de Nederlandse markt is 
voor veel Duitse ondernemingen ook heel interessant. 
Elke organisatie heeft zijn eigen motivatie om over de 
grens te kijken. Soms is het argument geografische 
spreiding. Maar ook wetgeving kan een rol spelen. Of 

risk management. En natuurlijk kun je expanderen om 
nieuwe klanten te zoeken, maar steeds vaker is ook 
het vinden van nieuwe leveranciers een argument 
om een internationale overname te doen. Dit maakt 
het spel van vraag en aanbod ontzettend interessant. 
Het maakt Marktlink extra relevant. Wij zijn lokaal 
geworteld en weten dus echt wat er zich op dat niveau 
afspeelt. Daarover kunnen we adviseren en meedenken. 
Mogelijkheden onderzoeken. Niet alleen als het gaat om 
de inhoudelijke business, maar ook over juridische en 
fiscale zaken.”

HOGERE MULTIPLES 

Een sterk argument waarom Nederlandse ondernemers 
steeds vaker naar Duitsland kijken, is omdat de 
multiples daar hoger liggen dan in Nederland. Borys: “In 
uitzonderlijke gevallen tot wel 35 procent hoger dan in 
Nederland. Of zes, zeven keer de EBITDA. Je kunt dus 
meer aan de verkoop van je onderneming overhouden. 
De belangrijkste reden is dat een bedrijf in Duitsland 
meer groeipotentieel heeft, simpelweg omdat de markt 
groter is. De basis is natuurlijk altijd dat jouw propositie 
relevant moet zijn voor de Duitse markt.” 

GROEIEND TEAM

In Duitsland heeft Marktlink een stevig team dat dit jaar 
verder zal groeien. Borys: “Eén van onze vier teamleden, 
Arne Pastoors, begon in 2011 zijn carrière bij Marktlink. 
Daarna verhuisde hij naar Duitsland en ontwikkelde 
hij zich bij organisaties als EY en Flixbus tot M&A-
expert. Met kennis van beide culturen en talen, is hij 
een ideale verbindende factor zowel op inhoud als op 
communicatie. Dat schept heel veel vertrouwen en is 
voor ons als team ook extra waardevol. Want in onze 
business kunnen kleine nuances grote impact hebben.” 
De komende periode staat in het teken van het verder 
uitbreiden van het portfolio en het bouwen aan het 
Marktlink-merk via diverse campagnes. Ook het aantal 
kantoren in Duitsland zal worden uitgebreid. “Duitsland 
is groot en heeft nog zoveel kansen voor ons en voor 
onze klanten. Het heeft nu onze prioriteit om die te 
verzilveren.” 
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Jan
Nijkamp

Harrie
Moleman
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Bremmer
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Horsman
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I T A N N E X 

“De vier aandeelhouders van Itannex, onder 
wie ikzelf, zijn allemaal al een jaartje ouder. We 
moesten een toekomstplan bedenken”, vertelt Wim 
Bremmer (59). Naast Wim, zijn Harry Moleman, 
Jan Nijkamp en Alex Horsman aandeelhouder van 
Itannex. “Harry wilde graag stoppen met werken. 
Voor de anderen was het voornamelijk van belang 
om het bedrijf verder te laten groeien. Zeker 
op het gebied van de ontwerpsoftware voor de 
automotive-industrie. Maar Nederland is te klein 
voor meerdere grote resellers. Daarom wilden 
we zelf acquireren óf onszelf laten overnemen 

door een grotere partij. Er is een enorme  
consolidatieslag gaande in ons vakgebied. Het 
overnemen van een organisatie was nog niet 
zo makkelijk. Met een nieuw managementteam 
kwamen we daarom tot de conclusie dat we Itannex 
verkoopklaar moesten maken om het verder 
uit te kunnen bouwen in de toekomst. Om ons 
daarbij te helpen, haakten we Marktlink aan. Wij 
zijn het niet gewend om ons bedrijf te verkopen.  
Bij zo’n ingewikkeld proces is het fijn dat er een 
specialist meekijkt die weet wat er allemaal bij  
komt kijken.”

Itannex ondersteunt de bouwsector in Nederland en omstreken al meer dan twintig jaar als 

leverancier van CAD- en BIM-oplossingen en reseller van Autodesk-software. De voorloper in 

de digitale transitie van de bouwindustrie helpt voornamelijk architecten, bouwfabrikanten, 

bouwbedrijven, ingenieurs, overheidsinstellingen, waterschappen, installateurs en installatie-

adviseurs. Een belangrijke speler op de markt: de omzet verdubbelde tussen 2017 en 2019 naar 

twintig miljoen.

Digitalisering  
is de toekomst voor 
alle grote spelers. 
We vullen elkaar 

daarin aan
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BEDRIJFSNAAM   Itannex

KOPER    Arkance - dochteronderneming van de Monnoyeur Groep

VESTIGINGEN     Almelo, Amsterdam Duivendrecht,   
    Hardinxveld-Giessendam, NL

TRANSACTIE     Verkoop - Strategische koper

WEBSITE   www.itannex.com

Dat Arkance (dochteronderneming van de 
Monnoyeur Groep, goed voor een omzet van 2 
miljard per jaar) interesse had, wist Wim nog van 
ongeveer vier jaar geleden. Tijdens een grote kick-
off van nieuwe producten in Las Vegas, benaderden 
ze hem in de lobby van een groot hotel. “Het was een 
informeel gesprek, maar het was mij al snel duidelijk 
dat ze op jacht waren naar overnamekandidaten. 
Ik vond dat niet prettig: het kwam te snel, Itannex 
was nog echt mijn kindje. En het was niet de juiste 
plek om dat soort zaken te bespreken, ik vond het 
onhandig dat de grote spelers uit ons vakgebied van 
over de hele wereld konden meekijken. Zo help je 
roddels snel de wereld in. Toch was dat gesprek, 
nadat ik het had laten bezinken, de aanleiding 
voor het moment dat we als directie tegen elkaar 
zeiden: we moeten eens kijken of we Itannex  
kunnen verkopen.”

Het vernieuwde kennismakingsgesprek met Arkance 
vond vlak voor de start van de coronapandemie 
plaats, de bieding kwam midden in de eerste 
lockdown op 23 maart. Op 3 april tekenden de 
partijen de intentieverklaring. En op 12 juni was de 
deal rond. “Arkance was de enige club die ondanks 
de reisbeperkingen de moeite nam om vanuit Parijs 
naar ons toe te komen om fysiek met ons te spreken. 
Hun visie strookte met die van ons; een overname 
zou bijvoorbeeld prachtige carrièrekansen 

STRATEGISCHE KOPER MET   

ERVARING EN KNOWHOW

De aandeelhouders van Itannex wilden verkopen 
aan een gevestigde strategische koper met de juiste 
ervaring en knowhow om het bedrijf verder uit te 
breiden. Door krachten te bundelen halen beide 
partijen er voordeel uit, dat was het idee. “In totaal 
spraken we met vijf partijen, die wij als bestuur 
allemaal al kenden omdat het bekende spelers 
zijn in de markt. Diverse grote marktpartijen met 
groeiambities bleken geïnteresseerd. Arkance, een 
Frans familiebedrijf gespecialiseerd in de distributie 
van kapitaalgoederen voor de industrie en de bouw, 
bleek de juiste partij om ons marktaandeel in de 
Benelux te versterken.”
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betekenen voor het personeel – zowel nationaal 
als internationaal. Ze deden daarnaast financieel 
gezien ook gewoon een heel goed bod. Ik zie het 
daarom anders: wij hebben niet zozeer voor Arkance 
gekozen, Arkance koos voor ons.”

VOORUITSTREVEND

Als leverancier van digitale bouwoplossingen, 
verwierf Arkance al een leidende positie in de 
markt. Itannex was het puzzelstukje dat ontbrak. 
“Nederland is vooruitstrevend in Europa wat betreft 
technologie. Itannex is daarbij echt de pionier in 
Nederland op het gebied van digitale oplossingen: 
wij snapten het belang én brachten het aan de man. 
Hoe? Door tijdig te investeren in nieuwe oplossingen 
– bijvoorbeeld in Revit, een 3D-softwarepakket voor 
architecten. Zo zorgden we er altijd voor dat we 
marktleider waren. Arkance wilde stappen maken 
richting digitalisering in de markten waarin zij 
opereren. Ze waren op zoek naar partijen die daar 
verstand van hebben, want het is de toekomst voor 
alle grote spelers. Itannex blinkt daarin uit. Wij 
beschikken over die software-oplossingen voor de 
toekomst. Qua kennis en kunde vullen we elkaar 
daarom uitstekend aan.” 
Arkance wil haar geografische voetafdruk in Europa 
vergroten om zo in 2024 een omzet van 300 miljoen 
euro te bereiken. “Wereldwijd is er een enorm tekort 
aan woningen. Dit bedrijf is er volledig op ingericht 
om groei in woningbouw te faciliteren. Daarom gaat 
Arkance daar flink op inzetten.” Het professionele 

en ervaren managementteam van Itannex 
blijft aan. “Ik blijf na de transactie nog tot 
de zomer betrokken bij de onderneming, als 
adviseur van het managementteam”, vertelt 
Wim. Ook aandeelhouder Alex Horsman 
blijft aan om het DNA en de cultuur van 
Itannex te waarborgen en de e-store verder 
te ontwikkelen. Wim: “Er lijkt niet veel te 
veranderen voor onze medewerkers. Ze zijn 
ambitieus en blij met de volgende stap. Toch 
komt er stiekem veel bij kijken: vorige week 
zijn bijvoorbeeld onze logo’s veranderd. Ik 
vind het prettig om te weten dat er door de 
overname meer aandacht komt voor de HR-
kant. Dat is iets waar wij zelf altijd weinig 
tijd voor hadden.”

JONGE ONDERNEMERS HELPEN

Op persoonlijk vlak zou Wim in de toekomst 
graag jonge ondernemers helpen bij 
vraagstukken die ze tegenkomen bij het 
ondernemen. “Wanneer je als ondernemer 
start, loop je tegen van alles aan. 
Financieringsproblemen, arbeidsconflicten, 
een doorstart. Met mijn ervaring kan ik hen 
voorzien van advies. Daar hoef ik echt niet 
veel voor te hebben, ik vind het gewoon 
leuk en heb er straks ook veel meer tijd 
voor.” Over het inschakelen van een partij 
als Marktlink bij de aan- of verkoop van je 
onderneming, is Wim stellig: “Natuurlijk 
kost dat geld, maar het betaalt zich uit. 
Je hebt die begeleiding nodig. En het 
verhoogt je marktwaarde, je wordt pas als 
een serieuze en professionele partij gezien 
wanneer je mensen om je heen verzamelt 
die je op professionele wijze helpen in  
zo’n traject.”  

Er lijkt niet veel te veranderen voor 

onze medewerkers. Ze zijn ambitieus 

en blij met de volgende stap”.  

- Wim Bremmer



I T A N N E X 

27



S E C T O R V I S I E

Als overnameadviseur helpt Marktlink ondernemers uit vele branches. Marktlink begeleidde de 

afgelopen jaren diverse groothandels bij een succesvolle transactie. Oók tijdens het turbulente 

jaar 2020 en de daaropvolgende start van 2021. Groothandels werden geconfronteerd met 

leveringsproblemen uit Azië, onzekerheid door COVID-19, een containercrisis en verdere schaarste 

in grondstoffen en productiecapaciteit. Naast deze directe uitdagingen zijn er ook fundamentele 

ontwikkelingen, uitdagingen en kansen. Dit  levert winnaars en verliezers op. In deze editie 

van ‘sectorvisie’ vertellen Jeffrey Scholtens en Erwin Wilbrink meer over de fundamentele 

ontwikkelingen, uitdagingen en kansen voor groothandels in consumentenproducten.

Kansen voor 
ondernemers binnen 
DE DIGITALISERENDE 
GROOTHANDELSSECTOR 
door Jeffrey Scholtens (Manager) en Erwin Wilbrink (Consultant)
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S E C T O R V I S I E

Deze verandering betekent niet dat de waarde van 
de groothandel vermindert. Integendeel, de waarde 
verandert en neemt waarschijnlijk juist toe. Wel zijn 
groothandels gedwongen na te denken over hun 
competitieve positionering en waardepropositie. 
Dit vergt een benadering waarin een groothandel 
niet slechts een tussenschakel is in de keten, maar 
op een duurzame wijze waarde creëert in die keten. 

CONSUMERIZATION

De invloed van consumerization - het heroriënteren 
van het (product)aanbod op de eindgebruiker - wordt 
ook in een B2B-context cruciaal. E-commerceklanten 
verwachten een eenvoudig bestelplatform, het 
juiste productaanbod, gedetailleerde product-
beschrijvingen, geavanceerde opties om producten 
te vergelijken of vergelijkbare producten te 
vinden, eenvoudig toegang tot complementaire 
producten en een variëteit aan fulfilmentopties. 
Dit geldt in toenemende mate ook voor  
de B2B-klant.
De trend van consumerization binnen de B2B-
context vraagt van groothandels om een 
vernieuwende kijk op de rol in de keten en adoptie 
van technologie. Voorlopers in de markt zijn zich 
bewust van hun positie in de keten en weten 
waar hun toegevoegde waarde ligt. Product- en/
of conceptontwikkeling staan hierin meestal 
centraal. Het draait niet langer om slechts het 
kunnen bieden van alle mogelijke producten in de 
markt, maar juist om een (uniek) datagedreven 
aanbod waarmee de klant wordt ontzorgd én 
waarmee zowel groothandel als klant gedegen  
marges realiseert.

Jeffrey 
Scholtens
Manager

De groothandel beschikt vaak over een brede, 
diepe en direct beschikbare voorraad, ondersteund 
door een eigen logistieke functie. Het vervult 
hiermee de ‘doorgeeffunctie’ binnen de keten. 
Van oudsher is de groothandel dé schakel tussen 
vraag en aanbod. De bestaande businessmodellen 
en waardeproposities bieden in een digitaliserende 
wereld met veranderende klantbehoeften niet 
vanzelfsprekend meer de duurzame competitieve 
voordelen zoals die in het verleden bestonden. De 
traditionele rol van de groothandel staat onder 
druk: voor afnemers is het eenvoudiger geworden 
om de traditionele groothandel deels te passeren. 
Bovendien is het voor fabrikanten makkelijker 
rechtstreeks zaken te doen met eindmarkten. 
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S E C T O R V I S I E

blik op de keten wordt dit door de retail en e-tail niet  
altijd met gejuich ontvangen, gezien de  
ogenschijnlijke rechtstreekse concurrentie door de 
groothandel. In de praktijk zien we dat een groothandel 
dankzij directe feedback van de consument beter in 
staat blijkt het juiste aanbod te creëren, waarmee een 
bijdrage wordt geleverd aan het succes van retail en 
e-tail. Uiteindelijk werpt de groothandel zich niet als 
concurrent van de retail op, maar draagt deze juist bij 
aan het succes van de branche. 

Retail en e-tail leunen op een onderscheidend 
productaanbod, data-inzichten en snelle en 
eenvoudige beschikbaarheid van producten. Integrale 
B2B e-commerce is een logische en tegelijkertijd 
noodzakelijke stap. Niet in de laatste plaats omdat 
vandaag de dag het grootse deel van de B2B-inkopers 
al tot de millennials (geboren tussen 1981 en 1996) 
behoort. Onderzoeks- en adviesbureau Gartner 
verwacht bovendien op basis van onderzoek dat 80% 
van de B2B-transacties in 2025 digitaal plaatsvindt. 
Vandaag de dag is de B2B e-commercemarkt wereldwijd 
al vele malen groter dan de B2C e-commercemarkt. Dat 
geeft de urgentie aan voor de traditionele groothandel 
om te innoveren. 

CONSOLIDATIE EN KANSEN VOOR ONDERNEMERS

Groothandels met een onderscheidend product-, 
merk- of conceptaanbod, integratie tussen 
e-commerceplatforms en ERP-systemen en flexibele 
logistieke mogelijkheden hebben de toekomst. 
Marktlink begeleidde in de afgelopen jaren vele 
tientallen groothandels bij een succesvolle transactie 

Marktlink begeleidde in de afgelopen 

jaren vele tientallen groothandels bij 

een succesvolle transactie”.  

- Jeffrey Scholtens



Erwin 
Wilbrink
Consultant

B2B E-COMMERCE

Bij groothandels die zich richten op 
consumentenproducten ziet Marktlink in de praktijk 
veel ondernemingen die op diverse manieren een 
antwoord bieden op het veranderende landschap. Dit 
varieert van groothandels die nadrukkelijk eigen merken 
en concepten voor de retail en e-tail in de markt zetten, 
tot groothandels die (openlijk of onder de radar) 
pionieren met rechtstreekse levering aan consumenten 
(al dan niet via marketplaces). Vanuit een traditionele 
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S E C T O R V I S I E

(zie kader). Koplopers op het gebied van digitalisering 
mogen op veel interesse rekenen van zowel strategische 
partijen als private equity. Niet zelden zijn juist de 
specifieke capaciteiten en de schaalbaarheid belangrijke 
redenen voor de overname, wat weerspiegeld wordt in 
aantrekkelijke waarderingen.

Naast deze koplopers zijn er groothandels die in een 
meer of minder verregaande fase van een transitie 
zitten. Juist deze groep is onveranderd interessant voor 
strategische partijen, maar ook private equity. Het zijn 
bedrijven waaraan een platformorganisatie of ervaring 
en kunde om te digitaliseren, direct waarde toevoegt. 
Bovendien zijn er talloze mogelijkheden om synergie te 
creëren. Al dan niet in combinatie met een succesvolle 
buy-and-buildstrategie.

Veel ondernemers onderkennen de veranderingen, 
is onze ervaring. Hun bedrijven sorteren hier al deels 
of volledig op voor. Dit vraagt de bereidheid om te 
investeren. En om andere capaciteiten de groothandel 
binnen te halen dan de ondernemer gewend is. Dit 
gaat vaak gepaard met het vraagstuk of het bedrijf de 
onbenutte potentie zelf gaat benutten of dit samen met 
een ervaren partner gaat doen.

Juist in de groep ondernemers die zelf nog graag 
doorgaat, speelt de beslissing om te investeren 
een belangrijke rol in het toekomstige succes. In 
een dergelijke situatie kan een ondernemer een 
aanzienlijk deel van de opgebouwde waarde van de 
groothandel vandaag verzilveren en daarna samen 
met een partner ambitieuzer doorondernemen. In 
de praktijk zien wij dat een dergelijke stap zorgt voor 
hernieuwde energie en focus. Tegelijkertijd ontstaat 
extra aandeelhouderswaarde. Dit biedt financiële rust 
en mentale ruimte om een ambitieuzere en schaalbare 
groeistrategie in te zetten. En zich zo te ontwikkelen tot 
de koploper van morgen.  

Marktlink begeleidde in de 

afgelopen jaren vele tientallen 

groothandels bij een succesvolle 

transactie. Hieronder een selectie:
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D E A L D O S S I E R

Frank 
de Goey
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R U I N E M A N S  A Q U A R I U M

Ruinemans Aquarium, anno 1955, heeft een 
hoofdkantoor in Montfoort. Het is de grootste 
siervishandel van West-Europa. Op de loonlijst staan 
de namen van ongeveer vijftig medewerkers, die 
gezamenlijk meer dan één miljoen aquariumvissen 
per maand verkopen aan dierenwinkels in heel 
Europa. Maar ook buiten dit werelddeel is  
de onderneming erg actief, getuige het 
verzamelstation in Miami, Florida en het 
vangststation in Manaus, Brazilië. 

Frank de Goey staat sinds 1997 aan het roer van 
Ruinemans. “Op dat moment was het familiebedrijf 
in handen van de tweede generatie. De oprichter 
had het bedrijf daarvoor verkocht aan verschillende 
medewerkers, maar niemand van hen bleek écht 
geschikt om het bedrijf te gaan leiden.”

Daarom ging Ruinemans buiten de eigen vijver 
vissen. En met Frank, die via zijn netwerk op de 
hoogte werd gebracht van de kans bij Ruinemans, 

had het bedrijf direct beet. “De branche was 
volkomen nieuw voor me”, geeft hij toe. “Ik kwam 
uit de auto-industrie en had geen ervaring met 
vissen. Maar ik was wel gewend om zaken te  
doen met klanten en leveranciers van andere 
continenten en uit andere culturen. Die kennis zou 
me bij Ruinemans ook goed van pas komen, wist ik. 
In eerste instantie was het de bedoeling om het één 
jaar te doen. Om zo te ontdekken of het een goede 
match was.” 

VRIJHEID OM ÉCHT TE ONDERNEMEN

Bijna 25 jaar na dato zit Frank nog steeds op 
de directiestoel. “Toen ik aan boord kwam, was 
Ruinemans een relatief klein bedrijf. Ik kreeg de 
vrijheid om écht te ondernemen. Daardoor waren 
de resultaten van mijn keuzes snel zichtbaar en dat 
beviel me goed. In fases heb ik de vorige generatie 
uitgekocht en Ruinemans meer en meer naar mijn 
hand gezet. Het werd steeds meer mijn bedrijf.”

Soms komen mooie kansen zomaar op je pad. Ruinemans Aquarium-directeur Frank de Goey  

kan daarover meepraten. Toen hij hoorde dat Landman Hoevelaken, al jarenlang een goede 

klant van Ruinemans, op zoek was naar een partij die het bedrijf wilde overnemen, herkende hij 

daarin een kansrijke situatie. Die mogelijkheid werd in samenwerking met Marktlink uiteindelijk 

overtuigend verzilverd.

Ruinemans Aquarium 
slaat branchegenoot 
Landman Hoevelaken 

aan de haak 
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D E A L D O S S I E R

hoorde Frank dat de directeur van Landman, 
Cees Buijtenhuis, met het oog op zijn naderende 
pensioen zijn onderneming wilde verkopen. “Hij 
had daarover met kandidaten gesproken, maar het 
kwam niet van de grond. Het liep, zo begreep ik, 
vooral vast op het assortiment levende dieren en 
planten. Potentiële kopers - actief in bijvoorbeeld 
hondenvoeding - vonden dat een te groot risico, 
vooral op logistiek gebied.”

PRACHTIGE MOGELIJKHEID

Is het voor Ruinemans niet interessant om Landman 
over te nemen, dacht Frank meteen. “Hoe meer ik 
erover dacht, hoe meer ik ervan overtuigd raakte 
dat het een prachtige mogelijkheid zou zijn; we 
kennen het bedrijf en de mensen die er werken. En 
ook op strategisch vlak zou het kansen voor beide 
partijen bieden. Ik heb er met Cees over gesproken 
en hij stond daar niet onwelwillend tegenover.” 
Zowel Frank als Cees moest even wennen aan het 
plan. “We dachten en spraken er geregeld over. 

In zijn hoedanigheid als directeur werkt Frank, nu 
53, al een hele tijd succesvol samen met de directie 
van Landman Hoevelaken. “Landman is al twintig 
jaar klant van Ruinemans. Landman verkoopt net 
als wij ook vissen, aquariumplanten en vissenvoer, 
maar zijn bij het grotere publiek ook bekend om hun 
hondenkauwsnacks en soortgelijke artikelen. Zij zijn 
dus breder georiënteerd dan wij, want wij bedienen 
een zeer specialistische markt.” Op enig moment 

BEDRIJFSNAAM   Ruinemans Aquarium

AANGEKOCHT    Landman Hoevelaken

VESTIGINGEN     Montfoort, NL

TRANSACTIE     Aankoop - strategisch

WEBSITE   www.ruinemans.com

 Kweek vijvervissen
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Maar je moet natuurlijk wel een keer concreet 
worden. Dat was voor mij hét moment om Marktlink 
erbij te halen. Ik kende het bedrijf van een 
bedrijfspresentatie die ik een keer heb bijgewoond. 
Natuurlijk heb ik ook naar andere partijen gekeken, 
maar die waren minder ervaren. Dat was voor  
mij doorslaggevend.”

Frank: “Ik heb eerder al vier bedrijven 
overgenomen en weet hoe het spel gespeeld 
wordt. Maar Landman is wel een stuk groter 
dan die eerdere bedrijven. Qua omvang kun je 
ze vergelijken met ons. Onze eerdere overnames 
konden we uit eigen middelen betalen. Om 
Landman over te kunnen nemen, was externe 
financiering nodig. En ook de waardering van 
bepaalde bedrijfsdelen was complexer.” 

HET BELANG VAN EEN GESPECIALISEERDE 

M&A ADVISEUR

“Marktlink heeft de volledige aankoop begeleid. Er 
moesten zaken geregeld worden op het gebied van 
waardering, transactie- en financieringsstructuur 
en de juridische afronding. Processen als deze zijn 
niet altijd even rechttoe, rechtaan. Soms wordt het 
een beetje koehandel: beide partijen roepen een 
bedrag, maar het is lastig om in te schatten wat 
de juiste waarde is - en die goed te onderbouwen. 
Het is de kracht van Marktlink dat ze juist op die 
momenten optraden: bijeenkomsten plannen, de 
emotie eruit halen, de vaart erin houden en tot 
concrete, zakelijke en reële afspraken komen. Het 
hele samenspel heeft uiteindelijk tot een goede 
overeenkomst geleid.”

De transactie is betrekkelijk snel afgerond. 
Frank: “In december 2019 begon het te 
spelen. En in oktober 2020 was de deal rond. 
Zonder corona was het waarschijnlijk sneller 
gegaan. In het voorjaar van 2020 hebben 
we even pas op de plaats gemaakt, omdat 
we toen natuurlijk nog niet in beeld hadden 
hoe de crisis zich zou ontwikkelen. Toen we 
zagen dat het onze branche waarschijnlijk 
niet negatief zou beïnvloeden, hebben 
we het traject hervat. Sterker nog: corona 
pakte positief voor ons uit. In tijden van 
veel thuiszitten zochten veel mensen toch 
naar manieren om het thuis wat gezelliger 
te maken en bijvoorbeeld een aquarium is 
daarvoor prima geschikt.”

BELANGRIJKE STRATEGISCHE ZET

Landman maakt voortaan deel uit van 
de Ruinemans-familie. Strategisch een 
belangrijke zet, volgens Frank: “Ruinemans 
biedt nu een breder en completer 
assortiment aan dierbenodigdheden aan. En 
Landman, dat voorheen nog vooral in eigen 
land actief was, lift slim mee op het grote 
internationale netwerk van Ruinemans. De 
samenwerking biedt daarnaast nog allerlei 
voordelen. Vooral op het gebied van logistiek 
is er veel meer efficiëntie mogelijk.”

Met Landman aan boord is Ruinemans 
klaar voor de toekomst. Vice versa geldt 
dat dus ook; Landman bestaat nog steeds, 
maar dan als onderdeel van de Ruinemans-
groep. “Zo’n overname is een ingrijpende 
gebeurtenis waarvoor een behoorlijke 
investering nodig is, zowel in tijd als in 
geld”, besluit Frank. “Maar terugkijkend 
kun je rustig stellen dat deze investering 
voor alle betrokkenen iets heel moois  
heeft opgeleverd!” 

Marktlink heeft de volledige 

aankoop begeleid”.

- Frank de Goey



R U I N E M A N S  A Q U A R I U M
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I N T E R N A T I O N A A L

Tweeënhalf jaar geleden opende Marktlink in Antwerpen een vestiging, speciaal voor 

ondernemers die ook internationaal willen groeien. Dankzij lokale aanwezigheid, een sterk 

netwerk en kennis van cultuur en wet- en regelgeving zijn we inmiddels stevig geworteld in 

België. “We willen een eigentijdse speler zijn in een traditionele markt. Daarvoor geven we 

het Marktlink-DNA een Vlaams sausje”, stelt Filip Mariën, partner Marktlink België.

Met een sociaal, commercieel en slim team met 
kwaliteit, deskundigheid en een lokaal netwerk, 
bouwt Filip Mariën aan de Belgische vestiging van 
Marktlink. De kleinste culturele verschillen hebben 
soms grote impact, en kunnen een deal maken of 
breken. Daarom hanteert het kantoor in Antwerpen 
haar eigen strategie, legt Filip uit. “Waarbij 
we gebruik maken van en voortbouwen op het 
Nederlandse model en haar successen.”

DEZELFDE TAAL

Ook in Vlaanderen ligt de focus op het mkb. Filip: 
“Of zoals wij het noemen: het kmo-segment met een 
dealwaarde tussen 2 en 50 miljoen. Die doelgroep 
benaderen we op eigen wijze. Dat wil zeggen: in 
onze eigen taal en met face-to-face contact. De 
Vlaming is terughoudend. Een ondernemer praat 
vaak pas over opvolging als hij bijna met pensioen 
gaat. Nederlanders filosoferen veel opener over 

OVERNAMEMARKT 
IN VLAANDEREN 

PROFESSIONALISEERT
Partner Marktlink België Filip Mariën over de kansen die internationale  

samenwerking en het lokaal geworteld zijn bieden.
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M A R K T L I N K  B E L G I Ë

de toekomst en onderzoeken dan ook meteen de 
mogelijkheden. Die directe stijl past hier niet. We gaan 
subtiel te werk. Daarom is het lokale team zo waardevol, 
wij spreken – letterlijk en figuurlijk – dezelfde taal als de 
Vlaamse ondernemers.”

REPUTATIE OPBOUWEN

Waar Marktlink in Nederland leunt op een kwart eeuw 
merk- en naamsbekendheid, timmert het Vlaamse 
team nog maar kort aan de weg. Met één doel: over 
vijf jaar de belangrijkste M&A-speler in het Vlaamse 
kmo-segment zijn. “Om dat te bereiken moeten we 
ons in België nog meer tonen én bewijzen”, weet Filip. 
“Een reputatie opbouwen. Dat moet groeien, maar we 
hebben ondernemende mensen aan boord, barstensvol 
ambitie. Ons dealteam bestaat uit een mix van 
economische kennis, financiële skills, fusiespecialisten 
en investeringsprofessionals. En het zijn stuk voor stuk 
mensen met affiniteit met het ondernemerschap.”

Het is Filips taak om het vertrouwen van de Vlaamse 
ondernemer te winnen. Vervolgens is het aan het team 
om daarna de best mogelijke deal te realiseren. “Van 
deals komen deals. Daarom benaderen we de markt 
proactief. Zo hebben we afgelopen jaar succesvol de 
branche van verzekeringsmakelaars benaderd. Maar 
ons merk laden we ook met online campagnes en via 
sponsoring en events. Daar zetten we sterk op in.”

KENNIS VAN LOKALE MARKT

Bij cross-border deals is Marktlink in België de 
voor de hand liggende partner, dankzij de integrale 
samenwerking met de kantoren in Nederland en 
Duitsland. Bedrijven die de stap naar het buitenland 
willen zetten, maar verzanden in een zoektocht naar 
de juiste fusie- of overnamekandidaat, zijn gebaat 
bij de branchekennis en kennis van de lokale markt 
in combinatie met de korte lijntjes met de overige 
vestigingen. “Er is nauw contact tussen de drie  
landen. We hebben een directe lijn om alle 
mogelijke opties voor onze klanten te bestuderen en  
te overwegen.”

De overnamemarkt in Vlaanderen professionaliseert, 
merkt Filip. “Het is nu aan ons om daar een belangrijke 
rol in op te eisen. De afgelopen tweeënhalf jaar zijn we 
sterk gegroeid op alle vlakken. We realiseerden meer 
deals en meer omzet. Nu ligt de focus op uitbreiding 
van het team. Om een referentiespeler met landelijke 
dekking te worden, willen we niet alleen verschillende 
satellietkantoren in België. Het doel is ook om volgend 
jaar zeker tien medewerkers te hebben verdeeld over 
drie dealteams.”

Filip besluit: “Corona had slechts 
beperkt impact op ons, waardoor we 
met extra veel vertrouwen naar de 
toekomst kijken. Er is in Vlaanderen 
veel kapitaal beschikbaar en er blijft 
bij ondernemers een structurele 
behoefte om bedrijven te verkopen of  
aan te kopen.” 

Filip
Mariën 
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Schouten

Eric
Schouten Gallas
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B R O E K E  S T E I G E R B O U W

Het is 2000 als werknemer Eric Schouten Gallas de 
aandelen van Broeke Steigerbouw overkoopt van 
de familie Broeke. Hij werkt dan al vanaf 1990 in 
het bedrijf dat vooral in de renovatiemarkt actief 
is. In de jaren die volgen groeit het stevig en is het 
verantwoordelijk voor grote steigerbouwprojecten 
voor onder andere woningcorporaties, overheid, 
monumenten en zakelijke opdrachtgevers in 
Midden- en West-Nederland. “Ik begon mijn 
carrière binnen het bedrijf op de werkvloer, dus 
met steigerbouw. Vervolgens maakte ik de stap 
naar kantoor en werd ik werkvoorbereider. In 1998 
deelde de oprichter en eigenaar, Henk Broeke, met 
mij dat hij afscheid wilde gaan nemen van het bedrijf.  
Hij had geen directe opvolger en polste vervolgens 
mij. In het begin was ik verrast, maar ik besloot er 
toch voor te gaan, want het lonkte wel. Zo ben ik 
ondernemer geworden, want in 2000 heb ik zijn 
aandelen gekocht.”

In 2003 kwam Erics broer Michel in dienst. De groei 
zat er toen al stevig in. Michel: “En in 2005 kreeg ik 
aandelen in het bedrijf. Zo werd Broeke Steigerbouw 
ineens een familiebedrijf. Mijn rol is sindsdien niet 
veel veranderd. Ik ben nog altijd werkvoorbereider 
en blijf dat ook na de verkoop nog. Het is een positie 
waarin ik me prima thuis voel.”

HUISHOUDBOEKJE

In 2013 speelden Eric en Michel voor het eerst met 
de gedachte om het bedrijf te verkopen. “Maar het 
was toen nog te vroeg”, weet Eric achteraf. “Mijn 
vrouw en ik overwogen te emigreren en dat was 
de aanleiding om te onderzoeken of verkoop een 
optie was. Ons huishoudboekje was echter nog 
niet voldoende op orde om een goede transactie te 
realiseren. Wel ontstonden al in die tijd de eerste 
contacten met Marktlink. 

Een steigerverhuurder die een gespecialiseerde steigerbouwer toevoegt aan zijn dienstverlening 

en daarmee zijn positie in de bouw- en renovatiemarkt verbreedt en tegelijk verstevigt. Broeke 

Steigerbouw, dat bij de verkoop begeleid is door Marktlink, krijgt onder de vleugels van Klop 

Verhuur nog meer ruimte om groeikansen te verzilveren. Een samenvoeging die aansluit bij de 

trend van schaalvergroting en het kunnen bieden van een one-stop-shop in de bouwwereld. 

“Een club die 
goed is voor 

onze mensen” 
Broeke Steigerbouw verkoopt bedrijf aan leverancier Klop Verhuur
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We hebben constructieve gesprekken gevoerd 
en het was helder wat ons te doen stond. Nog 
een aantal jaar flink aan het bedrijf werken en 
doorgroeien, zodat het daarna wel verkoopklaar zou 
zijn en voor ons als verkopers een beter resultaat op 
zou leveren.”

De plannen werden omgezet in daden. Eric: “We 
hadden mede dankzij de inhoudelijke gesprekken en 

BEDRIJFSNAAM   Broeke Steigerbouw

KOPER    Klop Verhuur B.V. - Vianen

TRANSACTIE     Verkoop - Strategisch

WEBSITE   www.broekesteigerbouw.nl
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B R O E K E  S T E I G E R B O U W

het goede advies van Marktlink een duidelijk doel 
om naartoe te werken. Sowieso heb ik altijd gezegd 
dat ik op mijn vijfenvijftigste wilde stoppen. In de 
steigerbouw is het hard werken. En ondernemer 
ben je niet van negen tot vijf. Werkdagen van 
twaalf uur zijn geen uitzondering. Het waren 
intensieve jaren en als je jezelf geen doel stelt, blijf 
je maar doorgaan. Het ondernemerschap heeft mij 
ontzettend veel gebracht, maar ik had ook bepaald 
dat het een keer klaar moest zijn.” En dus werd het 
voorbereidingstraject voor overname in 2019 weer 
samen met Marktlink opgepakt.

COMPLIMENT

Er bleek veel interesse, zowel nationaal als 
internationaal. Ook de partij die in 2013 al was 
gepolst voor overname, Klop Verhuur, bleek serieus. 
Michel: “Met onze leverancier Klop Verhuur hebben 
we als bedrijf al 25 jaar een warme relatie, we huren 
er altijd al materialen. We zijn actief in dezelfde 
keten en regio’s. Plus, de transparante manier van 
werken van dit familiebedrijf sluit erg aan bij hoe wij 
ondernemen. Natuurlijk is het een mooi compliment 
als er veel animo is en meerdere bedrijven met je in 
zee willen. Maar voor ons was heel helder dat naast 
een goede prijs één ding ook uiterst belangrijk was: 
dat de kopende partij goed voor onze medewerkers 
zou zorgen.” 

OOG VOOR DE MENS

“Dat is met Klop Verhuur zeker gelukt, want het 
is net als Broeke een bedrijf met oog voor de 
mens”, vult Michel aan. “We hadden in financieel 

opzicht ongetwijfeld een nog betere deal 
kunnen sluiten, maar zo zaten we niet in de 
wedstrijd. Je geeft een stuk van jezelf weg 
en wilt zo zeker mogelijk weten dat het goed 
terechtkomt. Nu het zover is en we allebei 
ook van dichtbij meemaken hoe de integratie 
van de bedrijven op een rustige manier is 
ingezet, bevestigt dit dat we de juiste keuze  
hebben gemaakt.”  

CORONAPAUZE

Ondanks de voortvarende gesprekken, 
gooide corona tijdens het overnameproces 
nog even roet in het eten. Eric: “De 
tekenafspraak stond op 1 april 2020, 
maar twee weken ervoor ging het land in 
lockdown. We voelden aan dat dit gevolgen 
zou hebben, maar ik heb nooit gedacht dat de 
deal niet door zou gaan. Richting zomer was 
de renovatiemarkt weer goed op stoom en 
in november maakten we de overeenkomst 
alsnog definitief. Het is prettig om in zo’n 
situatie een deskundige adviespartner 
naast je te hebben die zorgt dat je niet 
onnodig in paniek raakt of de verkeerde 
dingen gaat doen.” Op 1 november werd 
de overeenkomst alsnog getekend. Michel 
blijft in de nieuwe organisatie werkzaam in 
zijn huidige rol. Eric vervult momenteel nog 
commerciële taken, zijn vrouw zal tot de 
zomer nog als vanouds werkzaam zijn op de 
afdeling finance. Eric: “Ik ben nu 55 en oud-
ondernemer zoals ik me had voorgenomen. 
Geen idee nog wat ik ga doen als ik straks 
echt afscheid heb genomen. En dat vind ik 
een heerlijke gedachte.” 

Natuurlijk is het een mooi 

compliment als er veel animo is”.

- Michel Schouten
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J O O S T  V U L T O

Joost (60) begon zijn carrière in het familiebedrijf 
van zijn ouders, Vulto Voeders. Daarna vervulde 
hij diverse finance- en managementrollen in 
andere bedrijven, bekleedde hij directiefuncties 
in diverse industriële- en projectbedrijven – zoals 
IHC, Driessen Aerospace en Bluewater – en nam 
hij via een buy-out XS4ALL België over. Joost: “Drie 
jaar geleden wilde ik wat anders, na de zoveelste 
interim-functie waarin ik werkte aan groeiplannen 
en herstructureringen. Omdat ik in de jaren ervoor 
ook enkele prioriteiten op privégebied had kwam 
het er niet eerder van stappen te zetten. In 2017 
voelde ik die ruimte wel. Omdat ik al ervaring had 

met het besturen van grotere organisaties en ik dat 
altijd nog eens wilde doen, was de samenwerking 
met Marktlink een stok achter de deur om nu écht 
aan de slag te gaan met mijn ambities voor de 
toekomst.”

FAMILIEBEDRIJF ONTGROEID

Tijd om op zoek te gaan naar een bedrijf dat 
openstond voor een overname. Daarvoor maakte 
Joost zelf een profiel, een soort ideaal bedrijf. “Dat 
mocht gerust een technisch ingewikkeld bedrijf zijn, 
graag zelfs. 

“Door een langer 
commitment bij een 
bedrijf ben ik meer 

betrokken. En kan ik 
écht ondernemen”

Leemberg Pijpleidingen overgenomen door ervaren directeur en investeerder

Bij Joost Vulto kriebelde het ondernemersbloed. De reden? Na 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven 

was het tijd om zelf weer aan het roer te staan van een grote onderneming in plaats van in 

interim-functies tijdelijk betrokken te zijn bij diverse bedrijven. Via Marktlink kwam Leemberg 

Pijpleidingen en Apparatenbouw B.V. op zijn pad.
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juiste klussen”, legt Joost uit. “Ik heb in de keuken 
gekeken bij veel grote bedrijven en heb daardoor 
veel ervaring opgedaan. Het familiebedrijf van mijn 
ouders was ik inmiddels wel ontgroeid. Daarom 
wilde ik me het liefst binden aan een bedrijf dat 
daar tussenin zat: groter dan het familiebedrijf van 
thuis, maar ook weer niet zo groot als de bedrijven 
waar ik interim-functies vervulde.” 

Het businessmodel van Marktlink sprak hem aan. 
“Het netwerk van Marktlink is breed, maar ze 
maken ook gebruik van lijsten van de Kamer van 
Koophandel. En ook ik kon bedrijven aandragen. 
Marktlink benaderde vervolgens de partijen die ik 
wel zag zitten, zonder dat we wisten of ze überhaupt 
te koop waren. Wat blijkt: veel ondernemers staan 
open voor een gesprek met een geïnteresseerde. 
Ze zijn nieuwsgierig. Maar dat betekent natuurlijk 
niet meteen dat er een klik is en ze daadwerkelijk 

Als interimmer was ik wel wat gewend; ik verzorgde 
recovery’s en handelde in crisissituaties. Zelf hoefde 
ik niet per se volledig in de materie van het bedrijf 
te zitten. Ik moest vooral inschattingen maken en 
zorgen dat de juiste mensen zich buigen over de 

BEDRIJFSNAAM   Leemberg Pijpleidingen

KOPER    Joost Vulto van Vulto Advies

VESTIGINGEN     Zwijndrecht, Antwerpen

TRANSACTIE     Aankoop - MBI

WEBSITE   www.leemberg.nl
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willen verkopen. Voor veel grotere ondernemingen 
is het niet per se logisch te verkopen aan een 
persoon, zeker niet voor een deel. Dat was anders 
voor Leemberg.” Het middelgrote productiebedrijf, 
werkzaam op het gebied van leidingsystemen en 
apparatenbouw met ongeveer 150 werknemers, 
bleek een hele goede match.

VERTROUWEN

Leemberg had voorheen vier aandeelhouders. Twee 
van hen waren al gestopt, de andere twee wilden 
door. Daarom zochten zij een derde directeur die hen 
kon helpen met het optimaliseren van de financiële 
en commerciële kant. “Wat Leemberg tekort kwam 
om verder te groeien in de toekomst, is precies wat 
ik ze kan bieden. Daarnaast is er niet alleen een klik 
op professioneel gebied, ook op persoonlijk vlak 
kunnen we goed met elkaar door één deur. Prettig, 
want met een ingewikkeld bedrijf, verschillende 
aandeelhouders, een investeerder én corona is 
er veel om rekening mee te houden. Dat ik goed 
ingespeeld ben op de materie, schepte vertrouwen 
bij alle partijen. Zo overwonnen we alle hobbels die 
we gaandeweg het traject tegenkwamen.”

Op advies van Marktlink tekende Joost, anders 
dan gebruikelijk bij andere deals, eerst de letter 
of intent met de verkopers. Vóór de investeerder 
aan boord was. “Dat kon omdat we samen een 
uitgebalanceerde en evenwichtige deal hadden 
bedacht. Er was sprake van een win-winsituatie: 
voordeel voor de koper én voordeel voor de 
verkoper.” Daarna haakte Joost investeerder Anders 
Invest aan voor een meerderheidsaandeel. “Ik vond 

het belangrijk om samen te werken met een 
partij die niet alleen op geld belust was, 
maar ook rekening hield met de menselijke 
maat. Omdat de deal rond was en deze voor 
iedereen goed was, liet de investeerder de 
opzet volledig intact. Met de nieuwe directie 
is er een brede expertise aan boord en 
samen met Anders Invest zijn er voldoende 
kansen voor groei, in bestaande en nieuwe 
marktsegmenten en met nieuwe producten 
en diensten.”

LANGER COMMITMENT

Met de aankoop van een aandeel in 
Leemberg, bereikte Joost een mijlpaal. “Een 
van mijn redenen om hierin te stappen 
was dat ik een langer commitment wilde 
aangaan met één bedrijf. Zodat de energie 
die ik in mijn werk steek, ook echt voor 
de lange termijn is. De betrokkenheid 
die ik nu bij het bedrijf heb, daar voel ik 
me happy bij. En ik mág nu niet eens snel 
weg, contractueel gezien”, lacht hij. “Mijn 
kracht is om groei- en optimalisatieplannen 
te realiseren. Mijn doel bij Leemberg sluit 
daarbij aan: ik wil dat plan verder uitvoeren, 
het bedrijf naar een hoger niveau tillen en 
het bedrijf meerwaarde meegeven.”

Joost ziet de samenwerking met Marktlink 
als een wederzijds proces. “Marktlink 
begeleidde bij alle gesprekken, maar deed 
ook financiële analyses en biedingen. 
Door mijn ervaring vulden we elkaar 
uitstekend aan en creëerden we echt een 
mooie samenwerking met goed resultaat. 
Marktlink bracht de partijen op succesvolle 
wijze bij elkaar. Maar: de deal sluiten is 
één ding, uiteindelijk zijn we nu pas met 
het echte werk begonnen. Het is een cliché 
maar waar: kies voor wat je hart je ingeeft: 
daar krijg je energie van.” 

Mijn kracht is om groei- en 

optimalisatieplannen te realiseren”. 

- Joost Vulto



J O O S T  V U L T O
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S O L I M A S  G R O E P

Maarten (44) studeerde aan de Haarlem Business 
School. “Eind jaren negentig belandde ik per 
ongeluk in de IT. Ik had eerder namelijk nooit echt 
de ambitie om binnen die branche te gaan werken, 
maar in die tijd lagen de banen er voor het oprapen. 
Ik ging aan de slag bij British Telecom. Daar leerde ik 
Sander Blom, die later mijn compagnon zou worden,  
kennen. Na vijf jaar bij British Telecom vonden we 
het allebei tijd voor een nieuw avontuur. Sander 
en ik hebben samen met nog twee collega’s Agile 
Software opgezet, een onderneming die zich richtte 
op het leveren en beheren van softwarelicenties.”

Agile Software was een groot succes. In tien 
jaar tijd groeide de onderneming behoorlijk in 
omvang. Bij de verkoop aan de grote Oostenrijkse 
partij Comparex, in 2013, waren er vijftig 
medewerkers aan boord en boekte het bedrijf een  
jaaromzet van € 100 miljoen. 

Agile stond als een huis. Voor beide compagnons 
een goed moment om op zoek te gaan naar een 
nieuwe uitdaging.

SNELLE GROEI

Na een driejarige earn out waren Maarten en Sander 
klaar voor de volgende stap. Dat werd Solimas. 
Het doel was om de beste ICT-dienstverlener op 
twee gebieden te worden: managed services en 
IT-outsourcing voor het mkb. Om dat ambitieuze 
plan te verwezenlijken, was een snelle groei nodig. 
Maarten: “Sander en ik hebben in 2016 een buy-
and-buildstrategie uitgestippeld. Dat deden we 
samen met Marlon Putter van Marktlink, die ik in 
2016 via mijn netwerk leerde kennen en met wie 
ik meteen een goede klik had. Met behulp van 
strategische overnames wilden we met Solimas in 
korte tijd een gevestigde naam worden.”

Rustig groeien, die term komt niet voor in het vocabulaire van ondernemer Maarten van  

Montfoort. De ondernemer was CEO van de Solimas Groep, een ICT-dienstverlener met reusachtige 

ambities. Met de door Marktlink begeleide toetreding tot de ICT-groep Interstellar (onderdeel  

van Quadrum Capital) - en Maartens leidende rol als CEO van deze organisatie - is hij al een aardig 

eind op weg naar zijn doel.

Interstellar: 
de rijzende 
ster van het 

ICT-universum
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“Marktlink heeft voor ons eerst de markt in kaart 
gebracht”, blikt Maarten terug. “Vervolgens hebben 
we partijen geselecteerd die voor ons interessant 
waren om over te nemen. Eind 2016, na een traject 
van negen maanden, was onze eerste acquisitie 
afgerond; IT-dienstverlener Netdata uit Amsterdam 
werd het eerste lid van onze groep. Toen ging het 
snel. In de jaren daarna volgden nog zes andere 
ICT-bedrijven. Met de overname van de Brabantse 

BEDRIJFSNAAM   Solimas Groep

KOPER    Interstellar - onderdeel van Quadruk Capital

TRANSACTIE     Verkoop - buy-and-build

WEBSITE   www.thisisinterstellar.com
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ondernemingen RAAK ICT en Lammers IT was 
de Solimas-familie in 2020 compleet.” Bij het 
samenstellen van de Solimas Groep gingen Maarten, 
Sander en Marktlink niet over één nacht ijs. Tijdens 
de groeispurt spraken zij met meer dan honderd 
ICT-dienstverleners. “Waarom zo veel? Zeker in 
het begin is het best ingewikkeld, want de Solimas 
Groep was toen nog klein en niet bepaald een 
gevestigde naam. Er was toen dus weinig basis om 
op aan te sluiten. Naarmate het Solimas-platform 
groeide, werd het tastbaarder en interessanter voor 
ondernemingen om toe te treden. Maar er waren 
uiteraard ook partijen die toch voor een andere 
groep kozen.”

INTERSTELLAR: EEN LOGISCHE VERVOLGSTAP

Door de overnamereeks had Solimas ineens meer 
dan honderd mensen in dienst. En was de jaarlijkse 
omzet gegroeid tot ongeveer € 20 miljoen. Een 
serieuze partij, kortom. Maar toch was de limiet 
voor Maarten nog lang niet bereikt. Het meest 
recente en belangrijkste wapenfeit is de verkoop 
van de Solimas Groep aan Interstellar, een groep van 
zes ICT-bedrijven. “Een flinke opschaling”, volgens 
Maarten. “Solimas, dat groot werd door ICT-partijen 
met een regionaal karakter over te nemen, is nu 
zelf overgenomen door een groter platform. Voor 
mij persoonlijk is die zet tegelijkertijd een logische 
vervolgstap. Interstellar doet wat ik met Solimas op 
kleinere schaal heb gedaan.” Een flinke upgrade dus, 
om in ICT-termen te blijven.

Terugkijkend op de missie spreekt de Noordwijker, 
die in zijn vrije tijd een niet-onverdienstelijk dj 

is, van een geweldig avontuur. “Het was 
een prachtige reis met pieken en dalen. 
Marktlink heeft ons in al die jaren geweldig 
geholpen. We konden altijd terugvallen op 
hun expertise. Omdat we met vaste mensen 
werkten, konden we snel schakelen en 
ontwikkelden we dezelfde standaarden. 
Marktlink was een echte sparringpartner 
voor ons. Op het moment dat we onder 
de Solimas-vlag bedrijven overnamen, 
maar zeker ook toen we zochten naar een 
investeerder als Interstellar.”

UITDAGING

De zeer ambitieuze Maarten is sinds de 
overname CEO van de paraplu Interstellar. 
In plaats van honderd medewerkers heeft 
hij voortaan de verantwoordelijkheid over 
vijfhonderd mensen, waaronder de Solimas-
medewerkers. “Het is een uitdaging, maar 
daar houd ik van. Het geeft me energie. Als 
je kijkt naar de groei die we bereikt hebben, 
ben ik erg trots. In een paar jaar tijd hebben 
we door buy-and-build een heel mooi IT-
bedrijf gebouwd, met een goede naam en 
uitstekende medewerkers aan boord.” 

De missie van Interstellar is voorlopig nog 
niet ten einde. Maarten: “Dit jaar staat er 
voor Interstellar nog een aantal overnames 
op de rol. We willen nog veel groter worden 
en enthousiaste ICT-ondernemers met een 
specifieke expertise of een interessant 
portfolio mogen zich aansluiten. Dat helpt 
ons om ons doel te bereiken: de meest 
relevante ICT-dienstverlener van Nederland 
te worden. Een slim samengestelde 
bedrijvengroep waarbinnen de deelnemers 
elkaar aanvullen en inspireren. Om zo 
ver te komen, hebben we een mooie en 
ambitieuze doelstelling geformuleerd, die 
we gaan uitwerken. Nee, we zijn nog lang 
niet klaar. We zijn pas net begonnen.” 

Als je kijkt naar de groei die we 

bereikt hebben, ben ik erg trots”.

- Maarten van Montfoort



S O L I M A S  G R O E P

49



M A R K T L I N K

De verkoopbereidheid in het mkb is in vijf jaar tijd nog nooit zo hoog geweest. De helft 

van de mkb-ondernemers is bereid hun onderneming morgen te verkopen. Met één 

kanttekening: voor een goede prijs. Ondernemers zijn bang dat zij – mede vanwege 

corona – hun zaak voor een ‘koopje’ van de hand moeten doen. Terwijl: de kans om bij een 

overname een goede prijs te bedingen, is groter dan ooit. Dan moet je wél weten wat je 

bedrijf waard is. Marktlink Multiple helpt daarbij. 

Wat is iets waard? Vraag en aanbod bepalen de 
prijs. Zo zijn Tesla-aandelen in trek, maar zelfs 
eigenaar Elon Musk noemt de aandelenkoers voor 
zijn onderneming ‘te hoog’. De waarde van Bitcoin is 
explosief gestegen, net als de prijzen van woningen. 
In een jaar tijd schoot de huizenprijs in ons land 
met bijna 15 procent omhoog, vanwege een nijpend 
tekort. Dat roept de vraag op: wat is de waarde  
nog waard? 

MULTIPLE ALS INDICATIE VOOR PRIJS

De waarde en het aantal transacties op de 
Nederlandse M&A-markt zit in de lift. Tegelijkertijd 
ziet Marktlink best vaak transacties onnodig 
mislukken, omdat de waardering van bedrijven niet 
duidelijk is. 

Tom Beltman, partner bij Marktlink: “De prijs 
die bij overdracht wordt betaald voor bedrijven 
is in veel gevallen een vermenigvuldiging van 
het brutobedrijfsresultaat (EBITDA x factor). 
Het brutobedrijfsresultaat is het resultaat 
vóór rente, afschrijvingen en belastingen. 
De factor waarmee vermenigvuldigd wordt, 
noemen we binnen de M&A-sector de multiple. 
Met de multiple en de EBITDA wordt veelal de 
ondernemingswaarde van een bedrijf vastgesteld.  

WAT IS DE 
WAARDE 
WAARD? 
Bereken met de Marktlink Multiple eenvoudig 
het prijskaartje van jouw onderneming

Het gat is zo groot dat zij het nooit 

meer eens gaan worden.”

- Tom Beltman


Tom
Beltman
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Door hier de liquide middelen bij op te tellen en 
de rentedragende schulden ervan af te trekken – 
met een eventuele correctie voor een afwijkend 
werkkapitaal – wordt de prijs berekend.”

Door de onbekendheid met de materie en het 
ontbreken van bruikbare handvatten zien wij dat 
veel kopers en verkopers te grote ‘veiligheidsmarges’ 
inbouwen naar elkaar. Ze starten dan de 
onderhandeling met een onoverbrugbaar verschil. 
Dat ziet Tom regelmatig in de praktijk: “Stel: zowel 
de kopende als de verkopende partij willen op 10 
miljoen euro zaken doen. Door een verkeerde 
inschatting start de verkoper veiligheidshalve hoog, 
op 15 miljoen euro. Tegelijkertijd kiest de koper juist 
voor een laag openingsbod: 5 miljoen euro. Dat gat 
is zo groot dat zij het nooit meer eens gaan worden.” 

VERSCHILLENDE INDICATOREN  

OM WAARDE TE BEPALEN

Zonde, want met de juiste berekeningen is juist in 
het mkb vaak een goede indicatie te geven van wat 
een bedrijf waard is. 

Tom: “De meeste multiples richten zich alleen 
op de branche of sector waarin het bedrijf zich 
bevindt. Dit dekt onvoldoende de lading en zet 
met name verkopers van kleinere bedrijven 
op het verkeerde been door de waarde veel 
te hoog in te schatten. De Marktlink Multiple 
houdt naast (1) branche rekening met nog 3 
kenmerken van het bedrijf om de waarde te 
bepalen: (2) het aantal medewerkers van de 
onderneming, (3) of het huidige management 
wél of niet aanblijft na verkoop en (4) met 
de EBITDA-omvang. Aan de hand van vier 
eenvoudige vragen berekenen mkb-ondernemers 
heel gemakkelijk een indicatie van de reële 
verkoopprijs. Waardoor beide partijen niet op 
5 en 15 miljoen de onderhandelingen starten, 
maar bijvoorbeeld op 8 en 12 miljoen. Zo kom je 
wel nader tot elkaar. En met een goede adviseur 
vind je dé partij voor wie jouw bedrijf de meeste  
waarde heeft.”  

VOORDELEN PRIVATE EQUITY 
Binnen de private-equitymarkt is veel kapitaal in omloop. Investeerders zoeken een goed 
renderende bestemming. Inmiddels is bij bijna de helft van de transacties die Marktlink begeleidt 
een private-equitypartij betrokken. Voor mkb-ondernemers liggen er mooie kansen om samen 
met een private-equitypartij groei te realiseren en nieuwe markten te betreden, in Nederland én 
in het buitenland. Pre-exit-transacties, waarbij de ondernemer een deel van het bedrijf aan een 
investeerder verkoopt, nemen om die redenen toe. Zo kunnen ondernemingen sneller groeien 
en risico’s spreiden, terwijl het bestaande management aan boord blijft. Met name voor private 
equity is het waardeverhogend als het management blijft participeren in de organisatie waarin  
zij investeren.

VUL DE MARKTLINK MULTIPLE IN VOOR EEN INDICATIE VAN DE BEDRIJFSWAARDE.  

LET OP: VOOR EEN WAARDERING IS EEN GRONDIGE ANALYSE VEREIST. 

 

DE TOOL STAAT ONLINE OP: WWW.MARKTLINKMULTIPLE.COM

Tom
Beltman
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D E A L D O S S I E R

Jeanine  
de Vries-Zwart
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E C O S T Y L E

Dit resulteerde in een overname door private-
equitypartij Vendis Capital. Met groeikapitaal, veel 
e-commerce-kennis, grote ervaring in het bouwen 
van merken en respect voor de waarden van de 
familiare cultuur, wordt ECOstyle onder leiding 
van een nieuwe directie klaargestoomd voor de 
toekomst.

Hoewel ECOstyle in de beginjaren vooral actief 
was in de agrarische wereld, groeide het bedrijf de 
decennia erna uit tot ontwikkelaar en leverancier 
van ecologische producten voor zowel hoveniers 
als de tuinierende consument. De geelgroene 
verpakkingen zijn te vinden in tuincentra in binnen- 
en buitenland. Niet alleen in Nederland is ECOstyle 
toonaangevend in duurzaamheid. Ook in België, 
Oostenrijk en Denemarken zijn er vestigingen. Er 
werken ongeveer 100 medewerkers bij ECOstyle. 

TOE AAN DE VOLGENDE STAP

Tot aan de overname vervulde Jeanine de Vries-Zwart 
(43) een aantal jaar de rol van directeur. “Hoewel 
ik van huis uit meer een businessstrateeg ben, heb 
ik het bedrijf een aantal jaren met heel veel plezier 
aangestuurd. Toch hebben we ongeveer twee jaar 
geleden als familie de gesprekken over de toekomst 
opgestart. Ik was de enige aandeelhouder die 
binnen het bedrijf nog actief was. We hebben echt 
gekeken naar wat de beste keuze voor ons mooie 
bedrijf zou zijn. Er lagen prachtige en vooral grote 
groeikansen in het verschiet, zowel in binnen- als 
buitenland. Dat vergt veel op operationeel vlak. En 
ook in financieel opzicht is er dan een impuls nodig. 
Ik vond het passend om voor zo’n nieuwe fase een 
nieuwe directeur te kiezen, iemand in de rol van 
aanvoerder. Mijn nieuwe rol als commissaris van het 
bedrijf past ook beter bij mij als persoon. 

In 1967, toen duurzaamheid nog allesbehalve een trend was, startte pionier en ondernemer Anne-

Jan Zwart al met het leveren van verantwoorde en natuurlijke producten voor de agrarische sector. 

Nadat Jeanine de Vries-Zwart en haar broer Jan-Sido een tijdlang als derde generatie aan het roer 

van het familiebedrijf hadden gestaan, besloten zij de volgende groeifase niet alleen in te willen 

gaan. Ze kozen voor Marktlink als begeleidende partij bij de zoektocht naar een groeipartner. 

“Dit was echt
óns traject” 

ECOstyle groeit verder onder de vleugels van Vendis Capital
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 Magazijn ECOstyle in Oosterwolde

MEER DAN CIJFERS

Voor het overnametraject zocht Jeanine een 
adviesorganisatie die meer kon betekenen dan het 
goed presenteren van de cijfers. Zo kwam Marktlink 
in beeld. “Het netwerk dat Marktlink in Europa 
heeft, was voor ons van grote waarde. Plus het feit 
dat de adviseurs een 360-gradenblik over het traject 
hebben en het speelveld als geen ander kennen. 
Waarbij er ook nog eens groot respect was voor 
de dingen die we graag zelf wilden onderzoeken, 
voorbereiden of inbrengen. Dit was echt óns 
traject. Het vertrouwen dat we direct al hadden, is 
hierdoor gedurende het verkoopproces alleen maar 
gegroeid.”

OPVALLENDE KEUZE

Het kan misschien opvallend te noemen zijn dat 
een familiebedrijf met een duidelijke missie en een 
familiaire cultuur, uiteindelijk onderdeel wordt van 
het portfolio van een investeringsfonds, een private-
equitypartij. “We zijn erg kritisch geweest, want het 

Terugkijkend vind ik het mooi dat ik samen met mijn 
broer en vader het besluit heb kunnen nemen om op 
zoek te gaan naar een partner of overnamekandidaat 
die ons bedrijf in de toekomst verder kan laten 
doorgroeien.

BEDRIJFSNAAM   ECOstyle

KOPER    Vendis Capital

VESTIGINGSLANDEN   Nederland, België, Oostenrijk  
    en Denemarken

TRANSACTIE     Verkoop - Private Equity

WEBSITE   www.ecostyle.nl
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bewaken van onze waarden is essentieel. Bovendien 
was er zowel vanuit binnen- als buitenland veel 
interesse voor ons bedrijf. Er viel dus echt iets te 
kiezen. In eerste instantie had ik niet verwacht dat 
onze keuze op een PE-partij zou vallen. Maar door 
de gedegen voorselectie van Marktlink en de fijne 
eerste gesprekken, werd al vrij snel duidelijk dat met 
Vendis de kans op een match heel groot was.” 

ZIEN WAT IK HOOPTE

Jeanine werd door Vendis uitgenodigd om in de 
keuken van een van de andere deelnemingen te 
kijken. “En daar zag ik waar ik op hoopte. De kern 
van dit bedrijf was het merk, het draaide er nog 
steeds om de mensen en de cultuur was hetzelfde 
gebleven. De mensen van Vendis maakten er echt 
deel van uit. En de directie, die kreeg van hen alle 
ruimte. Het ging er totaal anders aan toe dan wat 
je regelmatig hoort over private-equitypartijen. 
Ook in de due diligence lazen we tussen de regels 
door waar de ambities lagen. En Vendis had zelf al 
zorgvuldig verdiepend onderzoek gedaan.” 

COCKTAIL AAN GEVOELENS: MOOI AFSCHEID 

“Natuurlijk is die laatste fase altijd een spannende, 
waarin alles wat tot elkaar is gekomen, weer even 
tegenover elkaar staat. Maar dat hoort erbij. Ik vond 
het in die tijd vooral lastig om meerdere petten 
op te hebben. Als directeur ben je bezig met je 
dagelijkse werk, maar onder de oppervlakte speelt 
iets heel anders dat je met bijna niemand kunt 

delen. Wanneer de deal dan écht rond is, 
komt er een moment van ontlading, blijheid 
en opluchting. Maar ook van een afscheid. 
Waar ik aanvankelijk verwachtte dat er een 
soort euforische climax zou komen, was er 
eerder een cocktail aan gevoelens. Want je 
bent opgegroeid in het bedrijf, hebt een tijd 
lang met een geheim rondgelopen en dat ga 
je nu met heel veel mensen delen. Vanwege 
corona hebben we dit noodgedwongen 
anders en deels online ingericht, maar we 
kunnen terugkijken op een mooi afscheid 
van ons familiebedrijf. En op een goede 
kennismaking tussen het team en de nieuwe 
eigenaren.”

DIRECTIE DE RUIMTE GEVEN

Inmiddels is er een aantal maanden 
verstreken en voelt Jeanine zich uitstekend 
op haar plek in de nieuwe rol als commissaris 
van ECOstyle, want in die functie en als 
minderheidsaandeelhouder blijft zij aan 
het bedrijf verbonden. Ook is zij samen 
met haar vader en broer nog eigenaar 
van het vastgoed. “Als commissaris houd 
ik me bezig met de algemene strategie en 
duurzaamheid. Ik vind het belangrijk dat 
de nieuwe directie de ruimte krijgt om zelf 
plannen uit te stippelen, dus daar let ik heel 
bewust op. Voorlopig heb ik persoonlijk 
nog geen andere nieuwe plannen. Dat komt 
zeker in de komende maanden nog wel. 
Een bedrijf verkopen en managen tegelijk, 
een lockdown meemaken, veel online en 
vanuit huis werken en tussendoor ook nog 
even aan onze drie kinderen thuisonderwijs 
geven: het is nogal wat. Daarom geniet ik 
nu vooral na van de afgelopen periode en 
van de rust die er nu is. En natuurlijk volg 
ik in mijn nieuwe rol met veel interesse 
de manier waarop de ECOstyle-ambities 
realiteit gaan worden. Ik vind het mooi dat 
ik daar nog onderdeel van ben.” 

Wanneer de deal dan écht rond is, 

komt er een moment van ontlading, 

blijheid en opluchting”. 

- Jeanine de Vries-Zwart
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M - R E A D Y

Tijdens het proces in 2014 waren wij vooral druk 
met het bereiken van het doel: de deal sluiten. 
Achteraf – toen de deal afketste - kwamen we 
tijdens de analyse van het proces met Marktlink tot 
de ontdekking dat wij eigenlijk te laat waren gestart 
met de voorbereidingen voor het verkoopproces. 
Zowel wij als ons bedrijf waren op dat moment 
nog niet verkoopklaar. Daar zijn we aan gaan 
werken door veel kennis te vergaren. Met als 

resultaat:  een zeer succesvolle overname in 2016. 
Toen we dit constateerden, dachten we maar één 
ding: ‘hier moeten we ondernemers mee helpen!’ 
Want hoe bereid je je als ondernemer ruim op 
tijd voor op een toekomstige (deel)verkoop van je 
bedrijf? Hoe maak je jouw bedrijf verkoopklaar? 
En hoe maximaliseer je de waarde (lees: prijs) van  
je bedrijf?

WAT KUN JE 
ZELF DOEN 
OM JE BEDRIJF 
VERKOOPKLAAR 
TE MAKEN?
Ontdek de beste adviezen in onze 10-delige  
online masterclass-serie voor ondernemers

In 2016 verkochten wij, Remko Wouters en Maarten van 

Druten, ons bedrijf Synpact (bekend van de ‘Week van 

de Ondernemer’) aan DPG Media, één van de grootste 

uitgevers in Nederland en België. Twee jaar eerder voerden 

we ook al verregaande gesprekken met een andere grote 

uitgeverij, die zich bij ons meldde voor een mogelijke 

overname. Die deal ging vijf voor twaalf niet door. 
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B E D R I J F  V E R K O O P K L A A R  M A K E N

DE JUISTE KENNIS OP HET JUISTE MOMENT

Het voorbereiden op een mogelijke verkoop van 
je bedrijf in de toekomst, behelst meer dan je 
vooraf denkt. Om jezelf en je bedrijf voor de 
maximale waarde (niet alleen geld) te verkopen, 
heb je de juiste kennis nodig van het ‘spel’. Wij 
hebben deze kennis opgedaan tijdens en vooral ná  
ons verkoopproces. 

Ergens vond ik, Remko, dat jammer. Want hoe weet ik 
nu of ik de beste deal heb gesloten? Door je goed voor 
te bereiden en de juiste kennis tot je te nemen, sluit je 
een betere deal. Al is het maar voor je gevoel. Vandaar 
dat wij ondernemers graag vroegtijdig voorzien van 
deze kennis, tips en ervaringen om ze te behoeden voor  
de valkuilen.
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M - R E A D Y

M-READY

Met onze ‘M-Ready Verkoop-Canvas’ en bijbehorende 10-delige 
online Masterclass-serie, krijg je als ondernemer al die 
benodigde kennis. En belangrijker nog: bereid je jezelf voor 
op één van de belangrijkste deals uit je ondernemerscarrière. 
Het is een praktisch en overzichtelijk stappenplan, dat 
ikzelf graag vóór ons verkoopproces had gehad. Dan 
waren wij een betere sparringpartner geweest voor onze 
adviseur en de koper, en hadden wij wellicht een nog betere  
deal gesloten. 

WAT GA JE LEREN? 

• Masterclass 1:  

Wil ik wel of (nog) niet verkopen?
• Masterclass 2:  

Vooraf oriënteren; waar te beginnen?
• Masterclass 3:  

Wat is mijn bedrijf waard?
• Masterclass 4:  

Hoe maximaliseer ik de waarde van mijn bedrijf?
• Masterclass 5:  

Het verkoopproces; wat komt erbij kijken?
• Masterclass 6:  

Slim onderhandelen met de koper(s).
• Masterclass 7:  

Het boekenonderzoek; en nu?
• Masterclass 8:  

De contractfase; wat leg je vast en waarom?
• Masterclass 9:  

De (beste) deal sluiten.
• Masterclass 10:  

Verkocht; en nú?

TIJDENS ONZE MASTERCLASS “IN 10 STAPPEN SUCCESVOL JE BEDRIJF VERKOCHT” WORD 

JE GEÏNSPIREERD OM DE JUISTE KEUZES EN AFWEGINGEN TE MAKEN EN OM DE JUISTE 

VOORBEREIDINGEN TE TREFFEN.

WAT BIEDEN WIJ JE AAN?

De masterclasses worden gegeven door ervarings-
deskundige ondernemers én diverse experts. Tijdens 
tien verschillende lessen nemen we je aan de hand en 
vertellen je alles over de verkoopvoorbereidingsfases. 
We geven tips, tricks en succesvolle praktijkvoorbeelden. 
Bovendien is er ruimte om jouw persoonlijke 
verkoopplan en -canvas uit te werken. Van iedere 
Masterclass kun je verschillende zaken downloaden: 
de video, het naslagwerk in pdf en de podcast van de 
masterclass voor bijvoorbeeld in de auto. Daarna ben je 
helemaal klaar om de volgende stappen weloverwogen 
te nemen. 

SCHRIJF JE NÚ IN VIA:   

WWW.M-READY.NL/MASTERCLASSES
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MARKTLINK GAAT WEER FLINK 
UITBREIDEN IN 2021. 

Wil jij ook het verschil maken 
voor ondernemers met fusie-  
en overnameplannen?

Dan zijn we op zoek naar jou!
 

MEER WETEN OVER 
CARRIÈRES BIJ MARKTLINK?
CAREERS.MARKTLINK.COM

WANT  
TO BE A  
DEALMAKER?
JOIN 



D E A L D O S S I E R

Jeroen 
Venema
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V E N T R A C O

Met het oog op een minder stressvol bestaan, 
speelde Jeroen al even met het idee om het 
bedrijf te verkopen. Toen hij in het voorjaar 
van 2018 via zijn bank met Marktlink in gesprek 
ging over Ventraco, kwam dat ter sprake. “Het 
bedrijf hoefde van mij niet per se in de familie te 
blijven. Ik heb twee dochters die nog steeds niet 
precies weten wat ik doe”, grapt hij. “Ik zou het 
hartstikke leuk vinden als ze gaan ondernemen, 
maar dan het liefst in iets wat ze zelf leuk vinden.”  
De adviseurs vroegen hem waarom hij het 
bedrijf niet in delen zou verkopen, zodat hij zich 
langzaamaan kon voorbereiden op zijn afscheid. 
Dat idee stond hem aan; klaar met werken was hij 
nog niet en Ventraco naar een hoger plan tillen was  
een droom.

STRATEGISCHE KEUZE

Hoewel Jeroen zelf al verschillende partijen – met 
name spelers in zijn vakgebied – in gedachten 
had voor een eventuele verkoop, liet hij zich ook 
adviseren door Marktlink. “Je bedrijf verkopen 
is emotioneel. Voordat ik besloot, wilde ik alle 
mogelijkheden kennen. Zo had ik bijvoorbeeld een 
vrij negatief beeld van investeringsmaatschappijen, 
maar sprak ik door Marktlink met ontzettend leuke 
partijen en zo veranderde mijn beeld. Marktlink 
heeft een uitgebreid netwerk, weet de waarde 
van jouw bedrijf en kan zo de juiste bedrijven 
aandragen.” Uiteindelijk ging Jeroen met meer dan 
tien potentiële kopers in gesprek. “Ik wilde niet 
bij nummer één blijven hangen, maar de markt 
verkennen. Dat heb ik uitgebreid gedaan.”

Asfalt en beton krijgen extra architectonische of functionele waarde wanneer de materialen 

worden gekleurd. Ventraco Chemie is sinds 1991 specialist in minerale pigmenten voor het 

kleuren van asfalt en beton. Inmiddels is het bedrijf zowel in binnen- als buitenland marktleider 

in het vakgebied en zijn er diverse nevendiensten. Tijd om verder te groeien en het bedrijf nog 

toekomstbestendiger te maken, maar tegelijkertijd ook tijd om een stapje terug te doen, vond 

eigenaar Jeroen Venema.

Jeroen 
Venema

“Samen met 
Maestria kan 
Ventraco de 
wereld aan” 

Het handelsgerichte Ventraco en productiegerichte Maestria versterken elkaar
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D E A L D O S S I E R

 Asfalteren parkeerplaatsen hoofdingang Paleis het Loo, Apeldoorn

zich vooral richt op het kleuren van asfalt, is Maestria 
ook gespecialiseerd in productie en pigmenten, met 
name op het gebied van coatings. “Het is daarom 
een strategische keuze”, vertelt Jeroen. “Er zijn in 
Europa eigenlijk maar twee grote markten voor 
kleurasfalt, en Maestria is marktleider in Frankrijk, 
wij in Nederland. Dat maakt ons samen éxtra sterk, 
we maken gebruik van elkaars kennis en kunde en 
vullen elkaar ongelooflijk goed aan.”

OP Z’N FRANS

Ondanks dat Jeroen samen met Marktlink vrij snel 
tot de conclusie kwam dat de verkoop aan Maestria 
een goed idee was, duurde het relatief lang voordat 

Zelf droeg hij het Franse bedrijf Maestria aan. Dat 
bedrijf bleek het beste te passen in het plaatje. 
Maestria is werkzaam in dezelfde branche en 
produceert soortgelijke producten. Waar Ventraco 

BEDRIJFSNAAM   Ventraco Chemie

KOPER    Maestria, Frankrijk

TRANSACTIE     Verkoop - Strategisch

WEBSITE   www.ventraco.nl
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de deal – een meerderheidsbelang van 60 procent 
– rond was. “Natuurlijk speelde de coronacrisis een 
rol, maar Fransen zijn ook enorm bureaucratisch”, 
legt Jeroen uit. “Ik heb honderden handtekeningen 
moeten zetten en tien keer dezelfde antwoorden 
moeten geven op dezelfde vragen. Gelukkig had ik 
de advocaat van Marktlink aan mijn zijde – en sprak 
hij ook nog eens vloeiend Frans. Hij wist precies 
wat er geregeld moest worden, welke contracten 
nodig waren en welke informatie nog moest worden 
gedeeld. Bij zo’n verkooptraject komt ontzettend 
veel kijken, zeker als het om Frans én Nederlands 
recht gaat. Het is dan prettig dat er iemand is bij 
wie je altijd terechtkunt met vragen, iemand die je 
continu van A tot Z begeleidt. Soms moet je je tanden 
even laten zien. Dát zijn precies de momenten dat 
Marktlink perfect inspringt. Ik werkte met een fijn 
team van kundige mensen.”

HOGER NIVEAU

Voor Jeroen was het met name belangrijk om te 
verkopen aan een bedrijf dat Ventraco naar een 
hoger niveau kan tillen. “Kleine ondernemingen 
bloeden vaak dood wanneer de ondernemer 
stopt. Dat zou ik jammer hebben gevonden. Het 
lijkt me juist mooi dat mijn bedrijf over tien jaar 
nog steeds bestaat. Daarom wilde ik echt een stap 
zetten voor de toekomst. Maestria is een sterk 
productiegericht bedrijf, Ventraco is juist een heel 
sterk handelsgericht bedrijf. Dat is belangrijk voor 
de komende jaren: om in de breedte te groeien met 
producten, maar ook om internationaal verder te 
kunnen groeien. Dat Maestro ook een familiebedrijf 
is met dezelfde instelling, is de belangrijkste reden 

dat ik mijn bedrijf aan hen heb verkocht. 
Samen met Maestria kan Ventraco de 
wereld aan.”

Ook op persoonlijk vlak was de verkoop voor 
Jeroen van groot belang. “Ik ben nu 58. Over 
een paar jaar wil ik niet meer vijf dagen in 
de week werken en eindverantwoordelijk 
zijn voor het reilen en zeilen binnen het 
bedrijf. Met deze stap kan ik vast beginnen 
met afscheid nemen en groeien in een meer 
coachende en ondersteunende rol. Er is nu 
een heel team om op terug te vallen. Na 
dertig jaar Ventraco vind ik het tijd om die 
stap te zetten.”

LID VAN DE FRANSE FAMILIE

Maar voorlopig neemt Jeroen nog geen 
afscheid. “Ik ben nu formeel gezien nog de 
baas, tot eind 2023 blijf ik aan als directeur. 
In de komende drie jaar gaan we ervoor 
zorgen dat Ventraco niet meer alleen om 
mij draait en dat het bedrijf een volwaardig 
lid wordt van de Franse familie. Ik ga mijn 
kennis en kunde overdragen en er in de 
komende drie jaar mijn stinkende best voor 
doen om er een succes van te maken. Het 
liefst vind ik binnen drie jaar een opvolger 
die het hele bedrijf – zowel het Nederlandse 
als het Franse deel – gaat leiden. Er zijn 
eigenlijk twee scenario’s voor de toekomst: 
Maestria koopt over drie tot vijf jaar de 
overige 40 procent van het bedrijf, zodat ze 
voor 100 procent eigenaar worden. Maar ik 
kan me ook goed voorstellen dat ik zelf 20 
procent van Ventraco behoud en ik één dag 
werkzaam blijf. Zelf ga ik in ieder geval de 
Franse taal leren. Wie weet ga ik over een 
paar jaar in de wintermaanden in Frankrijk 
wonen om een dag in de week in het bedrijf 
te blijven helpen.”  

Na 30 jaar Ventraco vind ik  

het tijd om de stap te zetten”.

- Jeroen Venema
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Leopold van Os

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

Marktlink Investment Partners is in november 2020 gepresenteerd als nieuw initiatief om het investeren 

in private-equityfondsen toegankelijker te maken. Het oorspronkelijke doel om voor het einde van 

2021 € 100 miljoen op te halen bij ondernemers en goede relaties van Marktlink is halverwege het jaar 

al ruimschoots behaald. 

In juni is de finale closing van het eerste fonds 
afgerond, waarna dit definitief gesloten is voor 
nieuwe deelnemers. In nog geen zes maanden tijd 
heeft de kersverse Marktlink investor community 
gezamenlijk circa € 100 miljoen aan smart capital 
bijeengebracht om te investeren in een selectie van 
sterk presterende Europese private-equityfondsen, 
zoals Alpinvest, Apax, Avedon, Bencis en Waterland. 
De combinatie van smart capital en een zorgvuldig 
opgebouwd netwerk van private-equityfondsen 
maakt het mogelijk dat Marktlink Investment 
Partners met Fonds I direct toegang heeft verkregen 
tot deze toonaangevende fondsen. Een prestatie 
die ook door landelijke media niet onopgemerkt  
is gebleven.

Nieuw Fund of Funds-
initiatief van Marktlink 

Investment Partners 
overweldigend succes 

Grote interesse bij ondernemers met een gedeelde 
passie voor investeren in private equity
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Robert Falk

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

GESPREID INSTAPPEN

Leopold van Os is één van de investeerders in het eerste 
fonds. Hij verkocht zijn bedrijf EXIT Toys via Marktlink 
en trad daarna toe tot het nieuwe fonds van Marktlink 
Investment Partners. “Marktlink stond mij eind 2020 bij 
in de participatie van familiebedrijf Simba Dickie Group 
in EXIT Toys. Beide bedrijven profiteren inmiddels van 
elkaars kennis en netwerk om gezamenlijk versneld 
internationaal te groeien”, vertelt Leopold. 

“Tijdens het proces spraken we met meerdere 
private-equityfondsen. We waren onder de indruk 
van de aanpak, ervaring en ideeën van deze partijen, 
maar zeker ook van de historische rendementen. 
Mee investeren in hun fondsen bleek echter 
lastig voor een particuliere investeerder. Door de 
deelname in het fonds van Marktlink Investment 
Partners kan dit nu wel. Ik kan gespreid instappen 
in een mandje van fondsen met stuk voor stuk een  
uitstekende reputatie.”

SUCCESVOLLE FUNDRAISING

Bencis, een onafhankelijke investeringsmaatschappij, 
is één van de fondsen die de ondernemende achterban 
van Marktlink Investment Partners graag verwelkomt. 
“Gezien de relatie met Marktlink wilden wij Marktlink 
Investment Partners absoluut onderdeel maken van 
ons investeerdersnetwerk”, legt Robert Falk, partner bij 
Bencis, uit. 

“Zeker ook vanwege het fantastische netwerk 
van succesvolle ondernemers die zich aan dit 
nieuwe initiatief hebben verbonden. Voor en door 
ondernemers: dat is ook waar wij als Bencis al 
meer dan 15 jaar voor staan.” Robert noemt de 
fundraising voor hun nieuwe fonds Bencis Fund VI 
‘zeer succesvol’. “Er was uiteindelijk veel meer vraag 
vanuit investeerders om toe te treden tot ons fonds, 
dan dat er aanbod was.”

De private-equityfondsen waarin Marktlink Investment 
Partners investeert zijn in 2021 voortvarend gestart. De 
eerste deelnemingen zijn inmiddels aangekocht. 

Robert Falk: “In de huidige markt 
zien wij, ondanks of wellicht juist 
door de coronapandemie, 
geweldige investeringskansen. 
Zo hebben wij onder andere 
geïnvesteerd in Equitom, de 
Europese hoofdrolspeler op 
het gebied van complexe 
medische behandelingen van 
paarden, en Geo Square, een 
toonaangevende specialist in 
geo-informatiediensten.” Meerdere 
andere private-equityfondsen 
waarin Marktlink Investment 
Partners heeft geïnvesteerd zijn 
actief begonnen met investeren. 
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VERSNELDE LANCERING TWEEDE FONDS

Vanwege de overweldigende interesse en het beperkte 
aantal plekken was het niet mogelijk om alle geïnteresseerde 
investeerders toegang te bieden tot het eerste fonds. Om alsnog 
te kunnen voldoen aan de grote interesse uit de markt, hebben 
de fondsmanagers Piet Hein Conijn en Bastiaan van Slobbe van 
Marktlink Investment Partners besloten om versneld een tweede 
fonds te gaan lanceren. “De fundraising voor het eerste fonds was 
een daverend succes, waar we erg trots op zijn”, stellen Piet Hein 
en Bastiaan. “Investeren in bedrijven is een onderwerp dat sterk 
leeft bij de ondernemende achterban van Marktlink. Ook merken 
wij dat de private-equitycommunity zeer positief reageert op 
ons nieuwe initiatief en het leuk vindt om in contact te komen 
met de Marktlink investor community. Het smart capital dat 
de investor community meebrengt hopen onze partnerfondsen 
dan ook in hun voordeel te gebruiken. Fonds I is al goed 
onderweg met inmiddels ongeveer EUR 60mln gecommitteerd 
aan Pan-Europees opererende topfondsen. Daarnaast 
voeren we verregaande gesprekken met een groot aantal  
private-equityfondsen om de portefeuille verder aan te vullen, 
waaronder een aantal specialisten in gezondheidszorg en 
technologie.”

“De lancering van het tweede fonds wordt verwacht rondom de 
zomerperiode; ook dit fonds zal gaan investeren in een gespreide 
portefeuille van streng geselecteerde private-equityfondsen. 
We hebben een sterke pijplijn van meerdere toonaangevende 
fondsen die naar de markt komen in de tweede helft van  
het jaar.” 

Marktlink Investment Partners is een initiatief van Marktlink 
en wordt geleid door twee ervaren fondsmanagers met een 
sterk trackrecord in private equity: Bastiaan van Slobbe en 
Piet Hein Conijn. Mocht u interesse hebben om geïnformeerd 
te worden over de mogelijkheden om mee te investeren neem 
– vanwege de grote belangstelling - tijdig contact op met  
de fondsmanagers.

Bastiaan
van Slobbe

Piet Heijn
Conijn
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 MARKTLINK MULTIPLE

BEREKEN DE 
WAARDE VAN
EEN BEDRIJF

AMSTERDAM   |   ANTWERPEN   |   DEVENTER   |   DRACHTEN   |   DÜSSELDORF   |   GOUDA  |   ‘S-HERTOGENBOSCH

BEREKEN DE BEDRIJFSWAARDE MET DE MARKTLINK MULTIPLE OP 

MARKTLINKMULTIPLE.COM

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

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

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

van openbare branche multiples.

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

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

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

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

belangrijke differentiators van de branche multiple.

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

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

de bedrijfswaarde.

BEREKEN DE
BEDRIJFSWAARDE 



MARKTLINK 
AMSTERDAM

MARKTLINK 
ANTWERPEN

MARKTLINK
DEVENTER

MARKTLINK
DRACHTEN

MARKTLINK 
DÜSSELDORF

MARKTLINK 
GOUDA

MARKTLINK 
‘S-HERTOGENBOSCH

25 years of 
dealmaking


