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V O O R W O O R D

NEVER WASTE A
GOOD CRISIS

Uiteraard is dit een ontzettend cliché, maar toch: wat een 
jaar ligt er achter ons!

Ik zie mezelf nog zitten op maandagochtend 16 maart. 
Met mijn vrouw en onze drie basisschoolkinderen aan het 
ontbijt. Geen broodtrommeltjes en rugzakken te bekennen. 
Iedereen bleef gezellig zitten. “Maar schat, ik moet zo 
aan het werk”, zei ik. “Ja, ik ook”, antwoordde mijn vrouw. 
Op dat moment begon de coronacrisis voor mij pas echt. 
Stilzitten was simpelweg geen optie meer. 

Niet alleen privé, maar zeker ook zakelijk was het zaak om 
allereerst rust en structuur te brengen. Daarna moesten we 
met z’n allen in actie komen. En dat is gelukt… 

We besloten dat het verstandig was om ondernemers 
de laatste helft van maart rust te gunnen, zodat ze zich 
volledig konden focussen op het bedrijf. Intern waren we 
eensgezind: juist in een crisis staan de ondernemers in 
Marktlink op. Vanaf april gingen we daarom in de actiestand. 
Met meetbaar resultaat als gevolg: 2020 is voor Marktlink 
een recordjaar met een alltime high aantal transacties en 
een record omzet. 

Vanzelfsprekend is het stil geweest in getroffen sectoren 
als horeca en events. Maar in de volle breedte liepen alle 
andere deals gewoon door. Daarnaast zijn er, hoe paradoxaal 
ook, coronawinnaars. Neem het buitenspeelgoedbedrijf 
Exit Toys dat we hebben begeleid bij de verkoop aan het 
Duitse Simba Dickie (bekend van de Märklin treintjes). 

GROEI NAAR 100 MARKTLINKERS

De voor ons gunstige situatie op de arbeidsmarkt heeft 
ervoor gezorgd dat we vanaf 1 september 21 nieuwe 
talenten aan de organisatie hebben weten te binden en we 
nu op meer dan 100 Marktlinkers zitten. Onwijs trots ben ik 
op de honderdste collega, een oude bekende: Arne Pastoors. 
Arne werkte tot zes jaar geleden bij mij op de vestiging in 
Gouda. Voor de liefde verhuisde hij naar Duitsland en nu 
sluit hij weer aan. Hij gaat Marktlink steviger op de kaart 
zetten in Duitsland. Oude liefde roest niet.  

MARKTLINK INVESTMENT PARTNERS EN M-READY

De crisis heeft ons de kans gegeven om een lang 
gekoesterde droom te verwezenlijken. Met de oprichting 
van Marktlink Investment Partners creëren we een 
mooie investeringsmogelijkheid voor ondernemers en 
voornamelijk onze (oud-)klanten.

Er is nog een belangrijke categorie ondernemers: De 
ondernemers die nog niet klaar zijn voor verkoop, maar 
al wel spelen met de gedachte. Om hen van dienst te zijn, 
hebben we M-Ready opgericht. M-Ready helpt ondernemers 
om hun bedrijf verkoopklaar te maken. 

MARKTLINK MONITOR: 

EUROPESE OVERNAMEGOLF IN AANTOCHT

In november hebben we voor de zevende keer de Marktlink 
Monitor uitgebracht. Dit jaar hebben we een extra groot 
onderzoek uitgevoerd in zes Noord-Europese landen. De 
meest opvallende uitkomst is dat circa 70 procent van de 
ondernemers binnen 10 jaar wil verkopen. In Nederland 
wil zelfs 40 procent binnen twee jaar verkopen. Dat 
zijn enerzijds ongelofelijke getallen, maar ze sluiten 
tegelijkertijd aan bij eerdere trends. In crisistijd willen 
ondernemers handelen en staan ze open voor een gesprek 
over verkoop. Tegelijkertijd zijn er meer dan genoeg kopers 
in de markt.  

Mijn mede-partners en ik zijn trots op alle Marktlinkers 
die er vanuit huis of op kantoor dag na dag 110 procent 
de schouders onder zetten. En we kijken uit naar ons 
vijfentwintigjarig bestaan volgend jaar, dat we hopelijk 
samen met u mogen vieren. 

Namens alle Marklinkers wens ik u fijne feestdagen en een 
coronavrij 2021 vol nieuwe uitdagingen en kansen. 

Tom Beltman 
Managing partner

EXIT TOYS
ENORME INTERESSE 
VERVULT EIGENAREN 
MET TROTS

MARKTLINK MONITOR
Meer ondernemers dan ooit overwegen  
verkoop van hun bedrijf
 
CONSOLIDATIE IN HET DIGITALE  
MARKETING DOMEIN
Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op
 
DEALDOSSIER ONELINER
Drie vertaalbureaus bundelen hun krachten

12

MARKTLINK.COM Marktlink is een uitgave van Marktlink Fusies & Overnames B.V.

2020

M
A

RK
TL

IN
K 

ED
IT

IE
 #

12

C O V E R  F R O N T

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

Marktlink verwelkomde in 2020 

inmiddels al 21 nieuwe mede-

werkers die dag in dag uit het 

verschil maken voor ondernemers 

met fusie- en overnameplannen.
 

MEER WETEN OVER 

CARRIÈRES BIJ MARKTLINK?

CAREERS.MARKTLINK.COM

WANT 
TO BE 
A DEAL 
MAKER?
JOIN 

03



#

12
H2-2020

Marktlink is een uitgave van Marktlink Fusies & 

Overnames B.V. en verschijnt twee keer per jaar 

zowel in print als online. Wilt u meer weten over 

Marktlink en haar diensten? Kijkt u dan eens op 

www.marktlink.com

I N H O U DI N H O U D

COVERSTORY EXIT TOYS
Enorme interesse vervult eigenaren met trots

MARKTLINK MONITOR 
Meer ondernemers dan ooit overwegen verkoop 
van hun bedrijf

DEALDOSSIER NEWPORT CAPITAL
Het is prettig om met een professionele 
partij aan tafel te zitten

MARKTLINK INTERNATIONAAL 
Eén team dat landsgrenzen overstijgt

MARKTLINK MEDEWERKERS
100 medewerkers waar wij trots op zijn

DEALDOSSIER  
GARNALENPELCENTRUM KANT
Meer mogelijkheden; van schip tot schap

SECTORVISIE NIEK DERKS
Consolidatie in het digitale marketing domein

MARKTLINK INVESTMENT PARTNERS
Private equity ‘made less private’

DEALDOSSIER ONELINER
Dominantie in de Benelux

DEALDOSSIER MOTORKLEDINGCENTER
Samen aan het stuur

MARKTLINK MULTIPLE
Welk prijskaartje hangt er aan jouw bedrijf?

DEALDOSSIER PCT KOUDETECHNIEK
Bijzonder om zo’n traject samen 
met je vader te beleven

M-READY
Dat levert je een betere deal op!

06

38
Dealdossier
MotorKledingCenter
Richa neemt belang in 
MotorKledingCenter

06
Coverstory
EXIT TOYS
Enorme interesse 
vervult eigenaren
met trots

34
Dealdossier
Oneliner
Dominantie
in de Benelux

28
Consolidatie in het
Digitale Marketing
domein door Niek Derks

10

14
18
22

24
28
32
34
38
42

44
48

MARKTLINK EDITIE #12

C O L O F O N

REDACTIE redactie@marktlink.nl 

OPLAGE 11.000

Deze editie kwam tot stand met dank aan:  

Swaans communicatie, Leopold van Os, Alfred Kant, 

Bastiaan van Slobbe, Piet Hein Conijn, Mark Bos, Remko 

Wouters, Maarten van Druten, Peter van den Anker, 

Koen de Smet, Robrecht Berliën, Joke Zwaal, Sander van 

den Heuvel en natuurlijk de expertise van de Marktlink 

dealmakers, stafdiensten en juristen.

FOTOGRAFIE

Marcel Bonte Aad van Vliet Newport

MARKTLINK FUSIES & OVERNAMES B.V.

 Amsterdam   Antwerpen 

 Deventer  Drachten

 Düsseldorf  Gouda  

 ’s-Hertogenbosch

OOK ONLINE TE LEZEN OP ONZE WEBSITE 

www.marktlink.nl/magazine

04 05



EXIT Toys ontstond in 2011, toen drie ervaren 
managers uit de speelgoedbranche hun krachten 
bundelden: Leopold van Os, Marcel Dijk en 
Stijn Driever. “We zijn eigenlijk per toeval het 
ondernemerschap ingerold”, vertelt Leopold. “Er 
kwam een kans op ons pad en we hadden alle drie 
wel zin in een avontuur.”

VERNIEUWEND DROPSHIPMENTMODEL

De eerste twee jaar van EXIT Toys, leverancier 
en ontwikkelaar van buitenspeelgoed van eigen 
merk, staan in het teken van pionieren. “Het 
begon allemaal met een trampoline en een serie 
voetbaldoelen, onze eerste eigen productlijn. We 
vonden het lastig om klanten aan ons te binden. 
De meeste partijen zijn er niet happig op om voor 
één product met een nieuwe leverancier in zee te 
gaan, merkten we. Daarom hebben we een nieuw 
businessmodel ontwikkeld, waarmee we klanten 
in staat stellen om producten te verkopen die ze 
normaal gesproken niet in het assortiment hebben. 
Bouwmarkten en tuincentra zijn bijvoorbeeld niet 
gefocust op buitenspeelgoed, maar onze producten 

passen wél bij hun klanten. We stelden alle data 
digitaal ter beschikking, zodat zij de producten 
via hun website konden gaan aanbieden. Onze 
klanten hoeven zelf geen voorraad aan te leggen en 
lopen op dat vlak dus geen risico. Orders bij onze 
klant worden doorgestuurd naar ons, wij leveren 
vervolgens direct aan hun eindklant. Tegenwoordig 
zie je dergelijke constructies vaker, maar destijds 
was het heel vernieuwend. Voor ons was het dé 
manier om nieuwe klanten aan ons te binden. Het 
heeft ons merk op de kaart gezet, in Nederland  
én internationaal.”

EEN BIEDING, EEN NIEUW BEGIN

De groei zit er al een kleine tien jaar lekker in. En 
dat valt op. “In juli 2019 ontmoette ik tijdens een 
netwerkborrel iemand van een private-equitypartij. 
Die wilde graag een keer een kop koffie komen 
drinken, zoals dat denk ik wel vaker gebeurt. We zijn 
met hem in gesprek gegaan. Daar volgde ook een 
bieding op. Dat heeft ons aan het denken gezet. Wat 
moeten we hiermee? Zijn we hier klaar voor?” 

E X I T  T O Y SC O V E R S T O R Y

In een periode van stevige groei kwam het management van EXIT Toys in contact met een private-

equitypartij. Al snel volgde een bieding. Dat zette de eigenaren aan het denken. Zijn we hier al 

klaar voor? Is dit de juiste partij? Marktlink werd ingeschakeld voor brede ondersteuning. 

Enorme  
interesse vervult  

eigenaren met trots
Duitse speelgoedgigant Simba Dickie Group neemt belang in EXIT Toys

Leopold
van Os

Marcel
Dijk

Stijn
Driever
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Op basis daarvan vielen de eerste namen af. “En dan 
moet je als de biedingen binnenkomen zien of je gevoel 
standhoudt”, lacht Leopold.

IMPACT CORONA

EXIT Toys nam een forse groeiprognose op in het 
verkoopmemorandum. “Die kennen we immers al jaren”, 
legt Leopold uit. “Corona heeft daar – in positieve zin – 
nog impact op gehad. In maart 2020 startten we met 
de eerste gesprekken. Midden in ons hoogseizoen, onze 
resultaten waren beter dan de prognose, hebben wij 
op advies van Marktlink tweemaal onze latest estimate 
naar boven bijgesteld. Dat voelde goed. Het zorgde er 
wel voor dat de biedingen erg uiteenliepen, omdat niet 
alle partijen bereid waren die extra groei mee te nemen 
in hun bod.”

ZORGVULDIGE ONDERSTEUNING

“Wij verkeerden in een gelukkige situatie: er kwamen 
veel biedingen binnen. Marktlink liet de beslissing 
uiteraard volledig bij ons”, vertelt Leopold. “Maar onze 
adviseurs hielpen waar ze konden. Ze legden uit waar 
we op moest letten en deelden waardevolle tips en 
adviezen. Ze filterden de veelheid aan informatie die op 
ons afkwam en presenteerden die overzichtelijk, zodat 
we eenduidig konden vergelijken. We hebben met een 
select aantal partijen een tweede ronde gesprekken 
georganiseerd.”

Uiteindelijk resulteerde het in oktober 2020 in de 
verkoop van een meerderheidsbelang van 60 procent 
aan de Duitse Simba Dickie Group. “Een collega uit de 
markt, met een distributienetwerk over de hele wereld, 

leveranciers over de hele wereld en een inkoopkantoor 
in Hong Kong. Ze hebben producten die wij op kunnen 
nemen en andersom. We kunnen elkaar heel goed 
helpen groeien, zowel op korte als lange termijn.”  

Juist door het spreken met meerdere partijen hebben 
we een veel betere keuze kunnen maken, dat is een van 
de lessen geweest van dit proces.

DE BESTE MATCH

“Tijdens onze eerste ontmoeting voelde het alsof we 
ze al jaren kenden”, vertelt Leopold over familiebedrijf 
Simba Dickie Group. “Er was meteen een goede chemie. 
We zijn blij met deze deal. Niet alleen financieel. Deze 
partij heeft een verre horizon met ons bedrijf. Wij 
blijven voorlopig aan in de dagelijkse operatie. Ook door 
onze medewerkers – een team van 35 mensen – werd 
het nieuws goed ontvangen. Iedereen ziet de potentie. 
Dat is mooi om te zien: onze mensen zijn heel begaan 
met het bedrijf, zijn trots op de resultaten die we samen 
behalen en voelen zich – terecht – ook onderdeel van 
het succes.”  

Leopold vertelt het eerste weekend na het tekenen 
vrijwel alleen maar geslapen te hebben. “Ik ben heel 
nuchter, maar er kwam opeens zoveel spanning vrij. 
Een ontlading waar je dan maar gewoon aan toegeeft. 
Je bedrijf verkopen is een emotioneel proces, dat 
realiseer je je pas na afloop. Ik denk dat Marktlink 
daar ook een belangrijk aandeel in heeft: onze 
adviseurs waren in staat om onze emoties te temperen.  
Op alle vlakken hebben ze ons op een zeer zorgvuldige 
manier bijgestaan. We hadden ons geen betere partner 
kunnen wensen.” 

E X I T  T O Y SC O V E R S T O R Y

Als de biedingen binnenkomen moet  

je zien of je gevoel standhoudt.”

- Leopold van Os



BEDRIJFSNAAM   Dutch Toys Group B.V.

KOPER    Simba Dickie Group

VESTIGINGEN     Doetinchem, NL

TRANSACTIE     Verkoop  - Strategische koper

WEBSITE   www.exittoys.nl 

VEEL INTERESSE

“Ja, en dan ga je samen nadenken over je wensen”, 
blikt Leopold terug. “Zowel op het gebied van de 
overnameprijs als aanvullende voorwaarden. We 
hadden – en hebben nog steeds – de nadrukkelijke 
wens om af te bouwen en meer tijd vrij te maken 
voor andere dingen. Een overnamepartner 
moest hiervoor openstaan. We gunnen EXIT Toys 
bovendien op termijn ook een nieuwe directie, die 
het bedrijf naar een volgend niveau tilt.”  

Uiteindelijk ging EXIT Toys met maar liefst vijftien 
partijen om tafel. Heel divers: private-equitypartijen, 
maar ook collega’s uit de (internationale) markt. 
Leopold: “De eerste gesprekken zijn moeilijk, omdat 
je eigenlijk nog hartstikke groen achter de oren 
bent. Maar gaandeweg kom je erachter dat iedereen 
oprecht geïnteresseerd is in je bedrijf. Dat helpt. We 
zetten ieder voor zich onze eerste indruk op papier. 
Ons goede gevoel moest unaniem zijn, we moeten 
tenslotte allemaal intensief samenwerken met onze 
nieuwe partner.” 

Eerlijk: de ondernemers waren al best content 
met de bieding van de private-equitypartij. “Maar 
we zijn met zijn drieën. Iedereen zit op zijn eigen 
manier in de wedstrijd. We hadden totaal geen 
vergelijkingsmateriaal en wilden de markt wat 
verder verkennen. Toen besloten we: laten we dit 
breder oppakken en een professionele partij in de 
arm nemen die ons kan helpen. Na gesprekken met 
twee partijen kozen we in het najaar van 2019 vol 
vertrouwen voor Marktlink.”

08 09



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

Familie of derde partij 

Tom Beltman: “Nederland neemt een uitzonderlijke 
positie in als het gaat om het zoeken naar opvolging 
binnen de familie. We hebben daar toch een wat 
romantisch beeld bij. Wij willen het liefst een 
kroonprins of -prinses, maar in de praktijk is die er 
maar in 1 op de 5 bedrijfsovernames. Uit eerder 
onderzoek is ook gebleken dat hoe ouder de 
ondernemer en hoe dichter bij de daadwerkelijke 
overdracht, hoe minder vaak hij familie noemt als 
opvolger. In andere Europese landen zijn ondernemers 
een stuk nuchterder. Zij verkopen liever aan een ander 
bedrijf of aan een medewerker.”

OOK KOPEN ZIT IN DE LIFT 

Daar waar veel ondernemers verkoop overwegen, is ook 
de helft van ondernemend Nederland bezig met het 
nadenken over het doen van een eventuele overname. 
Twee op de drie ondernemers vindt het een goede tijd 
om een bedrijf over te nemen, een toename van 10 
procent ten opzichte van vorig jaar. 

Toename serieel ondernemerschap

Tom Beltman: “De groei van het aantal ondernemers 
dat er serieus over nadenkt om een bedrijf te kopen, 
sluit aan bij een trend die wij al langer waarnemen. 
Waar de oudere generaties ondernemers hun 
ondernemerschap vaak combineren met vakmanschap 
of inhoudelijke expertise, is de jonge generatie veel 
meer puur op het ondernemen gericht. Dus het 
bouwen, verbeteren en daarna weer verkopen van 
een bedrijf. Het bedrijf voor het leven maakt plaats 
voor serieel ondernemen.”  

ONZEKERHEID OVER HUIDIGE WAARDE 

Hoewel er dus bij kopers en verkopers veel enthousiasme 
waarneembaar is, kampt de mkb-markt, net als de hele 
samenleving, met onzekerheid. Ongetwijfeld mede 
onder druk van de coronacrisis zijn ondernemers 
minder zeker over de waarde en de waarde-
indicatoren van hun bedrijf. In 2019 gaf 77 procent 
aan goed inzicht te hebben in de waarde van de eigen 
onderneming. Dit jaar is dat slechts nog 60 procent. 
Net als vorig jaar verwacht 37 procent dat de waarde 
van de onderneming de komende jaren zal stijgen.  

Zevende jaarlijkse Marktlink Bedrijfsovername Monitor:  

Meer ondernemers dan 
ooit overwegen verkoop 
van hun bedrijf
Op allerlei vlakken gaat 2020 de boeken in als een recordjaar, ook als het gaat om 

bedrijfsovernames. Niet eerder liet de Marktlink Monitor zo’n sterke stijging zien van het aantal 

ondernemers dat verkoop overweegt. Het percentage dat binnen twee jaren wil verkopen is 

ruimschoots verdubbeld naar 40%. Gelijktijdig denken ook meer Nederlandse ondernemers na 

over het aankopen van een bedrijf, namelijk 52 procent van de respondenten. De conclusie laat 

zich raden: er is volop beweging in de markt en die zal er naar verwachting blijven.

Tom Beltman, partner bij 
Marktlink, deelt de belangrijkste 
resultaten van de Marktlink 
Monitor en zijn visie hierop. 

De resultaten van de 7e Marktlink Monitor zijn op veel 
gebieden opvallend. Vast staat dat de verkoopbereidheid, 
die er is bij 8 van de 10 ondernemers, in de afgelopen 
vijf jaar niet zo hoog was als in 2020. In 2019 dacht 64 
procent van de ondernemers na over het verkopen van 
het bedrijf. En slechts 17 procent overwoog verkoop 
op korte termijn. Ook in dat tweede cijfer is een sterke 
trendbreuk te zien, want in 2020 ziet 43 procent snelle 
verkoop als een serieuze optie: ruim 2,5 keer meer 
dus dan vorig jaar. Daarbovenop komt dat de helft 
van de Nederlandse ondernemers momenteel directe 
verkoop zou overwegen als er een goed bod wordt 
gedaan. De ogen zijn daarbij allereerst gericht op 
opvolgers in de eigen familie, maar investeerders als  
private-equitypartijen worden steeds vaker gezien als 
een goed alternatief.

ER ZIJN GEEN VERANDERINGEN IN DE WAARSCHIJNLIJKSTE PARTIJEN OM 
HET BEDRIJF AAN TE VERKOPEN. FAMILIELEDEN EN EEN ANDER BEDRIJF 
BLIJVEN DE POPULAIRSTE OPTIES.

Een familielid

Een werknemer (MBO)

Een ander bedrijf

Een externe directeur die 
koopt met eigen geld (MBI)

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

De Marktlink Monitor

Marktlink initieert jaarlijks een marktonderzoek, waaraan 

968 ondernemers uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, 

Zweden en Denemarken in het midden- en kleinbedrijf 

deelnemen: de Marktlink Monitor. Het onderzoek werd dit jaar 

uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MarketResponse. 

Ook in 2020 volgt de Marktlink Monitor ontwikkelingen in de 

markt, onder meer op het gebied van verkoopbereidheid. 

Onderzoek uitgevoerd door:

33 procent. En van de 56 procent die vorig jaar aangaf 
zeker niet te willen verkopen aan een internationale 
speler, is nu slechts de helft over (28 procent). Slechts 
44 procent van de respondenten geeft nog duidelijk 
de voorkeur aan verkopen aan een Nederlandse 
onderneming, tegenover 59 procent in 2019. Duitsland 
is volgens de respondenten het interessantst voor het 
acquireren van nieuwe activiteiten en het Verenigd 
Koninkrijk is, ongetwijfeld vanwege Brexit, uit de gratie. 
De belangrijkste argumenten om buiten Nederland te 
zoeken naar interessante overnames, zijn mogelijke 
belastingvoordelen, toegang tot een groot internationaal 
netwerk en groeipotentie vanwege de toegang tot 
een omvangrijke markt. Ondernemers die liever geen 
buitenlandse expansie willen, geven daarvoor als 
voornaamste redenen dat ze voldoende groeikansen zien 
in eigen land, opzien tegen wet- en regelgeving in het 
buitenland en ze zijn terughoudend vanwege culturele 
verschillen.  

GROEIENDE KENNISBEHOEFTE

In de huidige markt die volop in beweging is, heeft een 
groeiend aantal ondernemers behoefte aan meer kennis 
over bedrijfswaardering en bedrijfsovername. In 2019 

was nog maar 26 procent van de ondernemers hiermee 
bezig. Dit jaar is het 44 procent. 

Tom Beltman: “Met M-Ready, de nieuwe kennistak van 
Marktlink, spelen we in op die groeiende kennisbehoefte 
van ondernemers. Een goede verkoopbaarheid 
begint met een stevig fundament. Met workshops en 
persoonlijke trajecten helpen we ondernemers om hun 
bedrijf en zichzelf voor te bereiden op verkoop.” 

Omdat hierin geen verschuiving ten opzichte van vorig 
jaar te zien is, lijkt het erop dat ondernemers geen 
langetermijneffect van corona op hun bedrijfswaardering 
verwachten.  Er is ook een verschuiving in waarde-
indicatoren te zien. Actuele winstgevendheid, 
groeikansen en klantportfolio worden in 2020 gezien 
als de belangrijkste drijvers voor de waarde van de 
onderneming. Vorig jaar stond deskundig personeel 
nog stevig in de top drie, maar deze indicator is in 2020 
opvallend gezakt naar de zesde plek. 

Corona-effect normaliseren

Tom Beltman: “Verkoopbereidheid is anticyclisch, 
maar een stijging zoals dit jaar is in de afgelopen 25 
jaar niet voorgekomen. Er zijn veel serieuze kopers in 
de markt, die bedrijven ook goed waarderen. Kopers 
zijn bovendien bereid om door de corona-effecten 
heen te kijken, waarbij de bedrijfswaarde kan worden 
genormaliseerd. Goed nieuws dus voor de ondernemers 
die willen verkopen,. Als een bedrijf te maken heeft met 
een daling van 50 procent of meer, is het verstandig om 
de verkoopplannen uit te stellen. In zo’n geval kan het 
voor ondernemers ook lonen om bijvoorbeeld met een 
investeerder te kijken naar een strategische overname 
van een bedrijf dat harder getroffen is dan henzelf.” 

INTERNATIONALISERINGSTRENDS

Europese verkoopgolf

Voor het eerst is het onderzoek niet alleen in Nederland 
uitgevoerd maar ook in België, Duitsland, Engeland, 
Zweden en Denemarken. Ruim 70 procent van de mkb’ers 
in deze landen wenst het bedrijf binnen 10 jaren te 
verkopen. 

Tom Beltman: “In Nederland praten we al jaren over 
de geplande overnamegolf. Dit blijkt dus niet alleen 
een Nederlands vraagstuk te zijn maar te spelen in alle 
onderzochte landen.” 

Crossborderdeals nemen toe

Nederlandse ondernemers kijken positiever naar koop 
of verkoop buiten de landsgrenzen dan vorig jaar het 
geval was. Vorig jaar stond 10 procent hiervoor open, nu 

INSCHATTING DOOR ONDERNEMERS 
VAN DE INVLOED VAN KLANTENBESTAND 
EN VAKKUNDIG PERSONEEL OP DE 
BEDRIJFSWAARDE NEEMT STERK AF

VOOR EEN DERDE VAN DE ONDERNEMERS IS VERKOOP  
EEN ACTUEEL THEMA. BEDRIJFSVERKOOP IS HET RELEVANTST  
VOOR NEDERLANDSE ONDERNEMERS.
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D E A L D O S S I E R N E W P O R T  C A P I T A L

Het eerste fonds van NewPort Capital is hoofd- 
zakelijk gevuld door ongeveer 60 
Nederlandse ondernemers. Het team van de 
participatiemaatschappij investeert vanuit dit 
fonds inmiddels in zeven portfoliobedrijven en 
voegde daar vier add-on investeringen aan toe. 
“Ons portfolio kent een grote verscheidenheid”, 
vertelt Peter van den Anker, Investment Director. 
“Dat is ook de bedoeling. Het zorgt voor een goede 
spreiding binnen het fonds, met meerdere kansen 
en tevens betere bescherming bij tegenslagen 
zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. De ene markt 
wordt hard geraakt, de andere doet juist extra  
goede zaken.”

UNLIMITED SPARE PARTS INTERNATIONAL

NewPort Capital investeert in gevestigde, 
volwassen ondernemingen in het Nederlandse 
middenbedrijf. In oktober 2019 kochten zij het 
in Warmenhuizen gevestigde bedrijf Unitrack, 
een leverancier van (reserve)onderdelen voor 

voedselverpakkingsmachines. “Klinkt misschien 
onbenullig of saai, maar het zijn stuk voor stuk 
essentiële onderdelen voor de machines en álle 
grote voedselverwerkers en -verpakkers maken 
gebruik van dit soort machines. Voor USPI – de 
onderneming die we als holding boven Unitrack 
oprichtten – zagen we kansen in een buy-and-
buildstrategie: meer ondernemingen overnemen in 
vergelijkbare niches en samenvoegen om daarmee 
een mooie groep te vormen.”

AANSLUITEN BIJ EEN BUY-AND-BUILDSTRATEGIE

Na Unitrack nam NewPort Capital drie bedrijven 
(add-on investeringen) over met USPI. Eerst  
Wensing (een industriële messenleverancier), 
vervolgens Ten Hove Foodknives en meest 
recentelijk Delba Special Carbide Products 
(Delba). Bij deze laatste twee deals was Marktlink  
betrokken als verkoopadviseur. 

Private-equityfonds NewPort voert in de onderdelenmarkt voor voedselverpakkingsmachines een 

buy-and-buildstrategie uit middels haar dochteronderneming Unlimited Spare Parts International 

(USPI). Investment Director Peter van den Anker van NewPort Capital zat in dit kader dit jaar twee 

keer als koper tegenover Marktlink aan tafel.

Het is prettig om met 
een professionele partij 

aan tafel te zitten
Private-equityfonds NewPort Capital over buy-and-buildstrategie  

en het belang van een goede overnameadviseur

Productiefaciliteit
Tegeno in Kielce (Polen) 

Poolse dochteronder-
neming van Delba.
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“Dit maakt Delba een hele interessante aanvulling 
voor USPI. De fabriek willen we beter gaan benutten 
door ook onderdelen uit het assortiment van 
de andere bedrijven zelf te gaan produceren.”,  
aldus Peter van den Anker.

Jelmer Duijve zegt: “Wat je goed kunt zien in 
beide transacties is dat het aansluiten bij een buy-
and-buildstrategie in veel gevallen ontzettend 
veel voordelen kan hebben. Voor verkopers die 
(sneller) afscheid willen nemen is het makkelijker 
het bedrijf over te dragen en voor herinvesterende/
blijvende verkopers gelden dezelfde voordelen als 
voor kopers: synergievoordelen in de operationele 
business en op een hoger niveau profiteren van 
multiple arbitrage*.” 

EEN PROFESSIONELE ‘TEGENSTANDER’

Zowel in het traject rondom de aankoop van Ten Hove 
Foodknives als bij Delba zat NewPort Capital dus met 
Marktlink - de adviseur van de verkopende partij – 
aan tafel. Een prettige ervaring, volgens Peter. “Met 
contacten in alle regio’s van Nederland is Marktlink 
tot in de haarvaten van het mkb doorgedrongen. De 
adviseurs weten allerlei bedrijven te verbinden. Dat 
is een kracht die wij erg waarderen.” Jelmer vult aan: 
“Dat is iets wat wij vaak ook als positieve feedback 
terugkrijgen van onze klanten en wat mijns inziens 
ook één van onze belangrijkste assets is: goed zicht 
hebben op wat er speelt in de markt. Op die manier 
kunnen wij de beste deal voor onze klanten uit de 
markt halen”. 

Peter gaat verder: “Daarnaast zou je 
misschien denken dat het voor ons als 
koper gunstig is als we te maken krijgen 
met een DGA met beperkte kennis van 
overnametransacties. Maar dat werkt vaak 
averechts. Het is fijn als er een kundige 
adviseur naast de DGA zit, die weet wat 
gebruikelijk is in de markt. Voor de meeste 
DGA’s is de verkoop van een bedrijf geen 
dagelijkse kost. Er komt veel bij kijken: 
procesmatig, technisch en juridisch. Ook 
voor ons als koper verloopt een proces 
soepeler als de verkopende partij weet waar 
‘ie mee bezig is’. Met Marktlink hebben wij 
een goede verstandhouding. Tuurlijk: je 
hebt allebei een ander belang en dat leidt 
soms tot pittige discussies, maar dat gaat 
altijd over de inhoud.” 

TOEKOMSTMUZIEK

Wie weet treffen NewPort Capital en 
Marktlink elkaar nog wel vaker de komende 
tijd. “De buy-and-build van USPI is nog niet 
klaar”, lacht Peter. “We zijn bezig met de 
vijfde overname, in de toekomst volgen er 
vast nog andere acquisities. Ondertussen 
zijn we de organisatie aan het stroomlijnen. 
Het brengt ook uitdagingen met zich mee 
als je in een jaar tijd vier bedrijven bij 
elkaar brengt. Elk met een eigen cultuur en 
allemaal een eigen manier van werken. Daar 
één lijn in krijgen heeft de komende periode 
prioriteit.” 

*MULTIPLE ARBITRAGE = 

het verkopen van een bedrijf tegen een 

hogere multiple dan waartegen het bedrijf is 

aangekocht, veelal omdat het aangekochte 

bedrijf onderdeel is geworden van een grotere 

groep van bedrijven dat meer waard is dan de 

stand-alonewaarde.

Marktlink is tot in de haarvaten 

van het mkb doorgedrongen”

- Peter van den Anker
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 Binnenkant productiehal (werkvloer) Tegeno Polen. Dochteronderneming van Delba.

en hebben uiteindelijk een mooie transactie 
gerealiseerd. We hebben de activiteiten van Ten 
Hove Foodknives inmiddels volledig geïntegreerd  
in Wensing.”

Marktlink was in dezelfde periode ook bezig met 
de verkoop van Delba. Naast handelsonderneming 
– zoals de andere bedrijven binnen USPI – is Delba 
ook producent van (slijtage)onderdelen voor 
verpakkingsmachines. Met een moderne fabriek in 
Polen, staat het bedrijf bekend om haar veelzijdige 
en hoogwaardige aanbod onderdelen. 

“De eigenaar van Ten Hove Foodknives zag volop 
kansen in de markt, maar was er tegelijkertijd 
van overtuigd dat dit samen met een strategische 
partner een nog betere positie op zou leveren. 
We zijn daarom op zoek gegaan naar dé partij 
waar dit goed bij zou passen”, aldus Jelmer 
Duijve van Marktlink. Ten Hove Foodknives richt 
zich als handelsonderneming en slijperij net als 
Wensing op industriële messen, met een nadruk 
op foodgerelateerde messen. “Kortom, voor USPI 
een perfecte aanvulling op hun product-, klant- 
en leveranciersportfolio.” Peter van den Anker: 
“Via Wensing kwam Ten Hove Foodknives op onze 
radar. Wij zagen dit als een waardevolle aanvulling 
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Jeroen Oldengarm
Nederland

Filip Marien
België

Boris Storck
Duitsland
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Jeroen Oldengarm, Filip Mariën en Borys Storck 
zitten midden in de internationale dynamiek 
van Marktlink. Ze zijn successievelijk partner in 
Nederland, België en Duitsland.  

Jeroen: “Dat de wereld in een kort tijdsbestek veel 
kleiner is geworden weet iedereen inmiddels wel. 
Maar toen wij in 2008 de stap zetten om aan te sluiten 
bij een internationaal netwerk, liepen we behoorlijk 
op de muziek vooruit. En nu we 12 jaar later eigen 
kantoren in België en Duitsland (onze grootste 
handelspartners) hebben, kun je concluderen dat de 
vrijblijvendheid van een netwerk niet voldoende is 
om écht lokaal te wortelen. Maar het was destijds 

wel de perfecte opstap naar de structuur die we nu 
als organisatie aan het bouwen zijn.”

Borys: “Vertrouwen en onafhankelijkheid zijn 
twee waarden die aan de basis liggen van ons 
werk. Als ik hier in Duitsland vertel over de 
structuur van Marktlink met onze eigen kantoren 
en adviseurs die daadwerkelijk op de loonlijst 
staan, dan zijn mensen aangenaam verrast. Dat 
onze Duitse adviseurs de mogelijkheid hebben om 
direct met de klant en een Nederlandse collega te 
sparren over kansen over de landsgrenzen heen, 
wordt terecht gezien als bijzonder waardevol  
en uniek. 

Steeds meer ondernemers dromen van internationale expansie, zo laat de Marktlink Monitor 

2020 zien. Toch: het ambiëren is één, het daadwerkelijk voor elkaar krijgen is twéé. Zonder advies 

en begeleiding is de kans op een succesvolle overname van of door een buitenlands bedrijf gering. 

Voor Marktlink de perfecte reden om te blijven uitbreiden met eigen kantoren in omringende 

landen en daar de verankering te versterken. Dankzij lokale aanwezigheid en zichtbaarheid, 

kennis van cultuur en zakelijke conventies, plus ijzersterke netwerken staat een stevig fundament.  

De mix van internationale dekking en local presence bewijst zich inmiddels door een sterk  

groeiend aantal internationale deals. 

EÉN TEAM DAT 
LANDSGRENZEN 

OVERSTIJGT 
Marktlink opent nieuwe markten voor ondernemers

die internationaal willen groeien 

?
2021

?
2021



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

De lokale kantoren van Marktlink zijn  
dus per definitie niet gebouwd als zelfstandige 
eilanden in een groter geheel. Het draait  
juist om samenwerking en het openen van 
nieuwe markten. 

Jeroen: “Niet alleen ons externe netwerk, maar ook het 
interne, daarmee bedoel ik dat van adviseurs onderling, 
wordt steeds fijnmaziger. We hebben nu specialisten met 
kennis van de fusie- en overnamemarkt in verschillende 
landen. Daarnaast hebben we adviseurs met veel 
ervaring in deals in specifieke branches en sectoren. Zet 
ze samen in een team en je hebt een koppeling tussen 
branchekennis en kennis van specifieke buitenlandse 
markten. Daarmee geven we bedrijven een volledig 
inzicht in hun potentieel, zowel bekeken vanuit de 
branche of het product als vanuit de afzetmogelijkheden. 
Maar vergeet ook het culturele aspect niet, dat is van 
cruciaal belang in een transactie.”

Filip: “Ga maar eens zelfstandig of met een Nederlandse 
adviseur op zoek naar een jurist gespecialiseerd in 
bedrijfsovernames in het buitenland. Of naar een 
overnamekandidaat die juist aanschuurt tegen jouw 
bedrijfsactiviteiten. Dat is zoeken naar een speld in 
een hooiberg als je het land niet kent. En als je wel 
het netwerk hebt, dan opent ook dat niet vanzelf alle 
deuren. Het is logisch dat veel bedrijven de stap naar het 

buitenland daarom niet zetten of durven concretiseren. 
Na één gesprek met ons, waarin we uitleggen hoe wij 
dat aanpakken, is die schroom veelal weg.” 

Borys: “Ik ken meerdere voorbeelden van bedrijven 
die zonder een lokale adviseur hebben geprobeerd om 
in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Ze waren 
inhoudelijk goed voorbereid, hadden degelijke research 
gedaan. Toch: geen van de bedrijven die ze benaderden, 
gaf respons. Voor mij was meteen duidelijk waarom, 
want alle correspondentie was in het Engels. Wil je in 
Duitsland zakendoen, dan schrijf je Duits. Het geeft 
aan dat je juist in dit soort trajecten zo sterk bent als 
de zwakste schakel. Een kleine, onjuiste beslissing kan 
gigantische impact hebben.” 

Hoewel een buitenlandse overname,  
of juist het verkopen van de onderneming  
aan een buitenlandse partij, gevoelsmatig  
niet voor alle ondernemers voor de hand ligt, 
zijn er toch vaak meer kansen dan op het  
eerste gezicht verwacht. 

Borys: “Soms is het aantrekkelijk om jouw bedrijf aan te 
sluiten bij een groep bedrijven die al een flink deel van 
de keten beheerst binnen een branche die in een bepaald 
land sterk verankerd is. Bijvoorbeeld automotive of de 
machinebouw die in Duitsland heel groot is. Omgedraaid 
zie je ook Duitse en Belgische bedrijven met veel interesse 
in webdevelopment en IT, zaken waarin Nederland 
uitblinkt. Daarnaast heeft Duitsland immens potentieel 
vanwege de omvang van de markt. Plus het land groeit 
als gateway naar Oost-Europa. Aan elke overname 
liggen strategische argumenten ten grondslag. En als 
koper of verkoper word je soms verrast, omdat je zelf nog 
niet op die manier gekeken had. Ook op dat vlak geven 
wij onze klanten waardevolle inzichten.” Zo hebben 
we al een aantal transacties afgerond die we zonder 
onze Nederlandse en Belgische kantoren nooit hadden  
kunnen realiseren.”

Het geeft veel vertrouwen dat je heel transparant kunt 
aantonen dat alle Marktlinkers, ongeacht het land waar 
ze gevestigd zijn, één geheel zijn en hetzelfde nastreven: 
succes voor onze klant.”

Filip: “Hoewel de afstand van Brabant naar Brussel 
niet groter is dan die van Brabant naar Amsterdam, 
is het toch heel belangrijk om ook in België een eigen 
vestiging te hebben. De kleinste culturele verschillen 
kunnen soms grote impact hebben. Los daarvan: als je 
partijen wilt helpen om een nieuwe markt te betreden, 
dan ben je stukken geloofwaardiger als je er zelf ook 
zit. Dus zeker, met onze lokale aanwezigheid zetten we 
echt iets onderscheidends neer. Er is geen organisatie in 
onze branche die dezelfde dekking biedt als Marktlink, 
met eigen mensen, eigen kantoren en een eigen 
netwerk. We vallen op. Dat geldt ook voor de senioriteit 
waartoe al onze klanten toegang hebben. Je werkt altijd 
rechtstreeks samen met een ervaren adviseur. Daarin 
verschillen we significant van de grote M&A-partijen. 
Die hebben weliswaar ook internationale kantoren, 
maar ook een hiërarchische structuur, waardoor ze 
voor het mkb minder toegankelijk zijn en niet dezelfde 
toegevoegde waarde als wij kunnen bieden. Onze focus 
ligt volledig op het mkb of zo als wij in Belgie zeggen: 
het kmo-segment.

Een ander vlak waarop Martklink  
ondernemers toegevoegde waarde biedt,  
ligt in bedrijfswaardering.

Filip: “De waardering van bedrijven verschilt per land 
en heeft samenhang met diverse factoren, waaronder 
het potentieel. Een Belgisch bedrijf dat kan uitbreiden 
naar Duitsland en daar exponentiële groeikansen heeft, 
wordt daarop door de Duitse overnamekandidaat 
beoordeeld. Heeft een Nederlands bedrijf interesse, 
dan is het groeipotentieel mogelijk kleiner en zal 
dat ook invloed hebben op de waardering. Ook de 
lokale financieringsmogelijkheden hebben invloed op 
waardering en prijs. Zo is een Belgische bankfinanciering 
goedkoper dan een Nederlandse en is er in België 
momenteel veel kapitaal beschikbaar. Duitse banken 
staan weer bekend om hun grotere risicobereidheid. Wij 
als adviseurs kennen al deze lokale verschillen en weten 
wat de invloed kan zijn op de prijs. Dat is cruciaal bij het 
positioneren van het bedrijf en het adviseren tijdens de 
onderhandelingen.” 

Een internationale groeistrategie biedt veel 
kansen. Ondernemers zien dat ook steeds meer 
in en weten Marktlink te vinden. Met stevige 
wortels in Nederland, België en Duitsland ziet 
Marktlink zélf ook nog volop kansen om in de 
toekomst verder te groeien.

Jeroen: “We kijken heel gericht naar het Verenigd 
Koninkrijk en Scandinavië, want ook daar zien we nog 
heel veel mogelijkheden. Juist de complexiteit van 
Brexit zorgt ervoor dat er extra deskundigheid nodig 
is op het vlak van bedrijfsovernames. En een goede 
verbinding met Scandinavië verstevigt onze positie als 
West-Europese speler. Borys: “Ook Oost-Europa moeten 
we niet uitvlakken. Via Polen openen we de deuren naar 
Oost-Europese landen die veel meer te bieden hebben 
dan veel West-Europese ondernemers weten. Kortom, 
kansen genoeg. Voor Marktlink, maar vooral voor 
ondernemers!” 
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DOOR DE JAREN HEEN
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MARKTLINKERS
WAAR WIJ TROTS OP ZIJN

Op 1 oktober 2020 was het zover: op die datum had Marktlink officieel 100 medewerkers 

in dienst. Dat we deze mijlpaal in 2020 zouden bereiken, had niemand verwacht. In april en 

mei pauzeerden we onze recruitmentactiviteiten, maar al snel bleek dat de business gewoon 

doorging. Het is ons gelukt om, juist nu, energieke en ambitieuze talenten aan ons te binden. 

Zowel starters die net hun Master Finance of een vergelijkbare studie hadden afgerond, als 

ervaren krachten die een overstap naar M&A in het mkb ambieerden. 

M A R K T L I N K M E D E W E R K E R S

DE JUISTE KANDIDAAT OP DE JUISTE PLEK 

Iedere nieuwe medewerker onderwerpen we 
aan een uitgebreide selectieprocedure waar 
de kandidaten zowel inhoudelijk als op hun 
persoonlijkheid getest worden. Alles om ervoor  
te zorgen dat de juiste kandidaat op de juiste plek 
terecht komt. 

Veel collega’s zijn direct of indirect betrokken bij het 
recruitmentproces. Die betrokkenheid blijft wanneer 
een nieuwe medewerker daadwerkelijk bij Marktlink 
gaat beginnen. Een warm welkom en een goede start 
vinden we van essentieel belang. Daarom is er een 
uitgebreid onboardingprogramma, krijgt de medewerker 
een buddy en is er ook voor de kamergenoot een 
actieve rol weggelegd. Gedurende ieders loopbaan 
zorgen we voor een steile leercurve door learning-on-
the-job. En direct vanaf indiensttreding hebben nieuwe 
medewerkers toegang tot de opleidingen en trainingen 
van de Marktlink Academy. Het doel van deze aanpak 

is de talenten in vijf tot zeven jaar tot zelfstandige 
dealmakers te ontwikkelen.
 
De grafiek laat zien hoe hard Marktlink gegroeid is, met 
name de afgelopen vijf jaar. Het einde van de groei is 
zeker nog niet in zicht. 

MARKTLINK IN HET BUITENLAND 

Onze teams in Antwerpen en Düsseldorf zijn inmiddels 
verdubbeld. Momenteel zijn we op zoek naar een 
partner in Scandinavië en een partner in het Verenigd 
Koninkrijk die daar namens Marktlink een kantoor willen 
openen. Marktlink groeit dus niet alleen in Nederland, 
maar ook internationaal. Onze ambitie is marktleider in 
Europa te worden. Met dat in het achterhoofd is ons 
doel om in 2021 zo’n 35 procent te groeien. En ook na 
het veroveren van Europa is wat ons betreft de grens 
nog niet bereikt. Een van onze kernwaardes luidt niet 
voor niets: no mountain too high! 
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D E A L D O S S I E R G A R N A L E N P E L C E N T R U M  K A N T

De vissers- en foodretailbranche staan niet stil. 
De ondernemende Appie Kant (ondertussen 85 
jaar) heeft altijd meebewogen. Na twintig jaar als 
visserman, begon hij een garnalenpelstation. Zoals 
dat vroeger ging: in de vroege ochtend met de 
garnalen achter op de wagen langs de huizen van 
pellers rijden om vijf of tien kilo garnalen af te geven. 
En ze vervolgens einde dag – gepeld en wel – weer 
ophalen. Dat ging zo’n twintig jaar goed. Tot deze 
werkwijze in de jaren ’90 verboden werd, vanwege 
aangescherpte regels rondom voedselveiligheid. 
Wat nu? Een pelatelier beginnen in Nederland? 
Nee, niet rendabel. Hoge loonkosten zouden de 
garnalenprijs té sterk opdrijven. Dan misschien 
– net als veel andere garnalenpelbedrijven – 
de garnalen naar lagelonenlanden als Polen of 
Marokko brengen? Nee, ook dat zag de familie Kant  
niet zitten. Alle focus ging naar moderne 
technologie: pelmachines. 

BIJZONDER EUREKAMOMENT

Een probleem. Voor wat bij ons beter bekend 
staat als de Hollandse garnaal, was er nog geen 

pelmachine op de markt die écht geschikt was. De 
garnaal is een teer product. Het valt niet mee om 
‘m machinaal goed te pellen, zonder dat er veel 
vlees verloren gaat óf dat er stukjes schaal bij het 
eindproduct komen. Het kostte de familie Kant – 
ondertussen zijn zoons Klaas, Alfred en Richard ook 
in het bedrijf gestapt – bloed, zweet en tranen om 
tot een goed werkende machine te komen. Maar het 
lukte ze, op eigen kracht. 

“Mijn broers en ik hebben allemaal geen 
technische achtergrond. Gelukkig is onze vader 
handig én opgeleid in metaalbewerking. Wat we 
samen bedenken, kan hij maken. De garage van 
ons ouderlijk huis staat vol met probeersels en 
prototypes”, vertelt Alfred Kant, de middelste 
zoon. “Ik zie nog steeds voor me hoe mijn vader 
en broers rond de tafel staan, met onderdelen op 
tafel. Ze bleven reviseren en optimaliseren. Tot 
mijn oudste broer Klaas op een dag per ongeluk op 
een garnaal ging staan. We zagen het vlees uit de 
schaal floepen door de druk. Met dat principe zijn 
we aan de slag gegaan. Sterker: we hebben er altijd  
aan vastgehouden. 

Het bedrijf van de familie Kant begon in de jaren ‘70 met één visserman en een kottertje. Anno 

2020 staat er een modern garnalenpelbedrijf, met twintig man personeel. Met de wens en kans 

om flink te groeien. Zeker sinds internationale visserij- en familiebedrijf Cornelis Vrolijk een 

belang nam in Garnalenpelcentrum (GPC) Kant in Lauwersoog. Marktlink begeleidde de familie 

Kant binnen het traject.

Meer mogelijkheden; 
van schip tot schap

Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk neemt belang in Garnalenpelcentrum Kant

Richard
Kant

Klaas
Kant

Alfred
Kant
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standaard bedrijfsvoering. En om te blijven voldoen 
aan alle gebouwnormen en kwaliteitsnormen 
binnen de foodsector. Alles moet op hoog niveau, zo 
willen we dat ook graag. Om de markt bij te benen 
én als bedrijf te groeien, hadden we kapitaal nodig.”

PRAGMATISCHE ONDERSTEUNING

Marktlink kwam eigenlijk heel toevallig op het pad 
van GPC Kant. Op een gegeven moment wisselde de 
accountant – Karel Kramer – van baan: hij maakte de 
overstap naar Marktlink. “Hij kent ons, onze business 
en wist hoe bij ons de vork in de steel zat. In zijn 
nieuwe functie dacht hij wat voor ons te kunnen 
betekenen. En wel in onze zoektocht naar een 
sterke partner”, legt Alfred uit. En zo geschiedde. 
“Marktlink heeft veel contacten en ruime ervaring 
om dit soort trajecten te leiden en partijen bij elkaar 
te brengen. Het dealteam (Koen Rutten en Karel 
Kramer) heeft ons volledig meegenomen in hun 
structuur, hun stappenplan. We zijn heel content 
met de manier waarop Marktlink ons geholpen 
heeft: snel en pragmatisch. Het traject had een 
kop en een staart. Dat maakte het voor ons als 
ondernemers heel overzichtelijk.”

In juni 2020 kwam het nieuws naar buiten: 
visserijbedrijf Cornelis Vrolijk heeft een belang 
genomen in het garnalenpelcentrum van de 
familie Kant. “Het bedrijf heeft een uitgesproken 
duurzame bedrijfsvoering. Cornelis Vrolijk vond de 
Hollandse garnaal wel een aansprekend product, 
maar had het nog niet op grote schaal opgenomen 
in het assortiment. Het past niet in de filosofie om 
producten ver weg te verwerken, als dat ook in eigen 

land kan. De samenwerking met GPC Kant 
sprak daarom direct tot de verbeelding. Bij 
ons en ook bij Cornelis Vrolijk.”

SAMEN DOELEN BEHALEN

“Mijn broers en ik vormen nog steeds het 
bestuur van GPC Kant. Destijds hebben we 
taken verdeeld, dat ging heel organisch. 
Richard doet de productieplanning en 
-leiding, Klaas beheert en ontwikkelt het 
machinepark en doet de inkoop en ik doe 
de financiën, kwaliteit en al het overige 
papierwerk. Tegelijkertijd doen we allemaal 
alles samen, zodat we elkaar altijd kunnen 
vervangen als dat nodig is. Ook in de nieuwe 
situatie krijgen wij de vrijheid om ons ding 
te blijven doen. In die zin is er voor ons niet 
zoveel veranderd. Wel is ons netwerk in de 
branche veel groter geworden. En daarmee 
ook onze mogelijkheden over de hele 
productieketen: van schip tot schap. Het 
maakt GPC Kant als bedrijf sterker. Cornelis 
Vrolijk is, net als wij, een familiebedrijf. Dat 
voelt goed. Het wordt bijvoorbeeld heel erg 
gewaardeerd dat onze vader nog steeds 
actief is op de achtergrond. Hij hoort bij 
ons. Cornelis Vrolijk snapt dat het heel erg 
waardevol is om als familie samen je doelen 
te behalen.”

Groeien en doelen behalen: daar zijn GPC 
Kant en Cornelis Vrolijk samen druk mee 
bezig. Alfred: “We hebben nu de kans om 
de plannen die we altijd hebben gehad 
daadwerkelijk uit te voeren. We zijn 
bijvoorbeeld aan het bekijken wat we met 
onze doppen kunnen doen, de schalen van 
de garnalen. Dat is nu een restproduct, maar 
daar kunnen we zoveel meer mee doen. Met 
heel veel positieve effecten: we halen meer 
waarde uit ons product én creëren minder 
afval. Dat maakt de cirkel helemaal rond.” 

In 2011 hadden we een prototype 

waar we écht in geloofden.”

- Alfred Kant



G A R N A L E N P E L C E N T R U M  K A N T

aanbieders brengen veelal hun garnalen nog steeds 
naar Marokko. Qua voedselveiligheid en prijs een 
goede optie, maar voor ons voelt het niet logisch. 
Als je in eigen land machinaal pelt, legt de garnaal 
minder kilometers af. Dat betekent minder CO2-
uitstoot. Het is veel duurzamer. Bovendien: garnalen 
die vandaag uit zee komen, kunnen overmorgen al 
bij de mensen thuis of in restaurants op de borden 
liggen. Versheid – en dus snelheid – is goed voor de 
geur, kleur en smaak van een garnaal. Wij denken 
dat het de toekomst heeft. Daarom wilden we 
uitbreiden. En dat konden we niet alleen.”

De familie Kant is er al een aantal jaren van overtuigd 
dat ze een partner goed kunnen gebruiken. “We 
wisten dat we onze eigen kwetsbaarheden weg 
moesten nemen, om ook bestand te zijn tegen 
onverwachte zaken zoals een slecht garnalenjaar”, 
legt Alfred uit. “Al ons vermogen is in de ontwikkeling 
van de garnalenpelmachine gegaan: daar zit ook 
onze kracht en onze toegevoegde waarde. We 
moeten stappen maken, productie draaien en 
doorgroeien om die waarde te verzilveren. Nu 
pellen we 45 ton garnalen per week, die moeten we 
eerst inkopen. Er zijn dus middelen nodig voor de 

Onze vader heeft er een machine omheen gebouwd. 
In de loop der jaren hebben we talloze prototypes 
uitgeprobeerd. We waren streng voor onszelf, we 
vonden het steeds niet goed genoeg. Er ging soms 
teveel vlees verloren, of er zaten teveel dopjes bij 
het vlees. Door iedere poging werden we wijzer.”

DUURZAAM GROEIEN

“In 2011 hadden we een prototype waar we écht 
in geloofden”, gaat Alfred verder. “De eerste en 
vooralsnog enige machine die goed werkt. Andere 
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nog altijd niet erg hoog, aangezien het veelal 
mensenwerk is. Het verdienmodel is interessant 
omdat het werk repeterend van aard is. Een 
digitale campagne moet onderhouden of vernieuwd 
worden. Vaak zijn er vaste maandafspraken over het 
aantal uren dat een bedrijf werkt voor de klant (los 
van de opstartkosten van een campagne).

Vaste maandelijkse inkomsten maken de 
financiële planning voor dit soort ondernemingen 
relatief makkelijk. Vaak wordt er een langdurige 
samenwerking met klanten aangegaan en wordt 
er per maand gefactureerd. Een nieuwe klant die 
een bepaald aantal uren per maand afneemt, zeg 
20, vertaalt zich een-op-een in een maandomzet 
van 20 maal uurtarief. Deze inkomstenstructuur 
is vergelijkbaar met een abonnementsmodel van  
een softwarebedrijf. 

Het grote verschil zit hem met name in de 
schaalbaarheid van het verdienmodel. Een 
product, bijvoorbeeld e-mailmarketingsoftware, 
kan oneindig veel gebruikers hebben, terwijl 
performancemarketing wordt uitgevoerd door 
mensen op een platform van een derde partij zoals 
Google of Facebook. De afwezigheid van volledige 
automatiseringsmogelijkheden en de breedte 
van het landschap verklaart waarom er nog geen 
twee of drie dominante spelers op deze markt 
zijn. Nederland heeft inmiddels een groot aantal 
performancemarketingbureaus en consolidatie is 
al een paar jaar gaande. De markt en de vorm van 
dienstverlening lenen zich hier perfect voor. Dit 
hebben wij gemerkt tijdens de verkoop van Invest 
Online en Smart Internet Media, die verkocht 

zijn aan respectievelijk Happy Horizon  
en Capital A. Vanuit een verkopersperspectief 
is het interessant om seniore medewerkers, 
die mogelijk aan het plafond van 
ontwikkeling zitten bij een kleinere 
organisatie, een uitdagende werkomgeving 
te bieden. Het doorbreken van een 
groeibarrière vanwege hevige concurrentie 
kan een motivatie zijn van de verkopende 
ondernemer zelf. Vanuit kopersperspectief 
is het interessant, omdat er in één klap 
nieuwe klanten en medewerkers worden 
geworven. Dit is van grote waarde op een 
jonge markt die een krapte kent op het vlak  
van ervaren personeel. 

TECHNOLOGIE- OF DATA-

ANALYSEGEORIËNTEERDE BEDRIJVEN.

De wereld van technologie- en data-
georiënteerde bedrijven is uniek vanwege 
de hoge mate van complexiteit. Deze 
organisaties zijn meestal faciliterend en 
geven de tools om te zorgen dat marketeers 
in het digitale domein hun werk beter 
en makkelijker kunnen doen. Hierbij 
wordt gefaciliteerd in het bereiken van 
de juiste doelgroepen en het doen van de  
juiste voorspelling.

De diensten en producten die dit soort 
bedrijven leveren, worden waardevoller 
wanneer de hoeveelheid beschikbare data 
groter is. 

Via digitale kanalen klanten vinden en binden is niet nieuw. Sterker nog, het gebeurt al sinds 

begin jaren negentig, toen consumenten het internet gingen gebruiken. Slimme ondernemers 

dachten al snel na over online verdienmodellen. Achteraf gezien waren zij trendsetters. De 

grootschaligheid is een trend die pas een aantal jaar geleden is ingezet. Sindsdien volgen 

ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

Consolidatie in het

DIGITALE
MARKETING
DOMEIN 
door Niek Derks

Marktlink kwam in 2008 voor het eerst in aanraking 
met deze markt, destijds via een deal die we deden 
op het gebied van e-mailmarketing. In de jaren erna 
kwamen er steeds vaker bedrijven uit de wereld van 
digitale marketing op ons pad. Van e-mail gingen 
we naar performancemarketing, webdesign en 
creatieve digital first-partijen. Eind 2019 werden we 
geïntroduceerd bij een organisatie met focus op het 
ontwikkelen van digitale strategieën, waarmee we alle 
nader te benoemen disciplines de revue hebben zien 
passeren. De consolidatie van deze verschillende typen 
organisaties binnen hetzelfde digitale marketingdomein 
is iets dat in de overnamewereld nu rap wordt 
opgepikt. Waarom gebeurt dit nu en wat maakt deze 
sector zo interessant voor zowel strategische als  
financiële kopers?

Nagenoeg elk bedrijf, ik zou bijna zeggen overal ter 
wereld, maakt inmiddels gebruik van een type digitale 
dienstverlening. Niemand kan nog zonder. Om het 
behapbaar te houden onderscheid ik vier soorten 
bedrijven in de digitale sector: 
1.  Performancemarketing, vaak aangevuld  

met SEO- en CRO-activiteiten
2. Technologie- of  

data-analysegeoriënteerde bedrijven
3. Creatie en productie 
4. Strategie en consultancy

PERFORMANCEMARKETING 
Dit type organisatie bestaat sinds adverteren op Google 
mogelijk is. De opstartkosten zijn voor dit soort bedrijven 
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DIGITALE CREATIE EN PRODUCTIE

In de bureauwereld zijn veel creatie- en productie-
bedrijven actief. Van webbouwers tot creatieve bureaus 
en contentbureaus. De ondernemers die dit lezen 
en een bedrijf hebben in deze discipline vinden het 
misschien te kort door de bocht dat het als één categorie  
wordt aangemerkt. 

De reden waarom we dit hier wel doen, is omdat het 
veelal projectmatige bedrijven zijn. Vanzelfsprekend zijn 
er al frontrunners die richting een waardepropositie 
gaan, maar van oorsprong werken deze bureaus via 
een prijs-per-uur-model op projectbasis. Dit kunnen 
best terugkerende projecten zijn en natuurlijk zal 
een webbouwer ook onderhoud moeten en willen 
doen. De kern is: geen opdracht (halen ze geen grote 
opdrachtgever binnen), dan zijn er geen inkomsten. 
Webbouwers bestonden al voordat bijvoorbeeld de 
performancemarketingbedrijven ontstonden. Immers: 
zonder platform valt er geen prestatie te leveren. En 
zonder website valt er niets online te adverteren. 
Vanuit overnameperspectief zijn dit dus de ‘oudste’ 
klanten. In het digitale domein is dit de eerste 
discipline waarin sprake is van verzadiging. Vrijwel alle 
bedrijven beschikken over een website. Zelf bouwen 
is tegenwoordig zelfs bijzonder eenvoudig.  Als je kijkt 
naar de grotere totaalaanbieders op de Nederlandse 
buy-and-buildmarkt (we komen hier later op terug) zijn 
dit van oudsher webbouwers. Deze bedrijven worden 
gebruikt als bouwsteen waaraan de andere disciplines 
worden toegevoegd. Creatieve bureaus en digitale 
content agency’s zijn bedrijven waaraan de behoefte 
in eerste instantie bij grotere klanten te vinden is. 
Bedrijven als Transavia, Ziggo en bijvoorbeeld Ajax zijn 

De wens die bij de klant ontstaat is 

een centraal aanspreekpunt voor alle 

digitale disciplines.”

- Niek Derks
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van een dusdanige omvang dat een creatieve digitale 
campagne en de manier waarop die wordt vormgeven 
van onschatbare waarde zijn, er wordt via deze weg een 
digitaal imago gecreëerd. Maar ook kleinere bedrijven 
hebben steeds meer behoefte aan onderscheidende 
of relevante content, niet alleen voor hun imago maar 
ook voor hun positie in onder andere Google. En je kunt 
je voorstellen dat een organisatie met vijfentwintig 
medewerkers geen afdeling digitale content en creatie 
heeft. Hier wordt de expertise ingehuurd bij een 
uitvoerend bureau op basis van een scherpe briefing, 
als ze op een gegeven moment van de toegevoegde 
waarde overtuigd zijn. Los van het misschien wat 
verouderde verdienmodel is de propositie van dit 
type bedrijf erg relevant voor zijn klanten. Dit type 
organisatie is een integraal onderdeel bij het vormen 
van een totaalaanbieder in de digitale marketing. 
Vorig jaar begeleidden wij de verkoop van een creatief 
digitaal bureau dat de transformatie van uren- naar 
waardepropositie aan het maken was. Dit had een 
positief effect op de interesse van investeerders en is 
een teken van vooruitstrevendheid.

STRATEGIE EN CONSULTANCY

De laatste en vierde categorie gaan we de komende 
tijd vaker zien. Het zijn vaak ook alleen de corporates 
die zich laten adviseren in digitale strategie. Kijk naar 
bijvoorbeeld Accenture Digital en Spark Optimus: echte 
consultancykantoren die zich nu louter richten op het 
advies in digitale strategieën. Vanuit zo’n strategie wordt 
er gekeken naar onder andere alle eerder genoemde 
digitale disciplines voor een organisatie. Daarnaast 
wordt er veel specifieker gekeken naar behavourial-
design-achtige methodieken. 

Hoewel digitale strategie nog in de kinderschoenen 
staat, verwacht ik dat het aanbod hierin de aankomende 
periode zeker gaat groeien. Ook bij de digitale koplopers 
als Bol.com en Coolblue zijn er mensen die denken: “Laat 
ik de kennis die ik de afgelopen tien jaar heb opgedaan 
eens gebruiken om andere organisaties digitaal verder 
te brengen”. 

Niek Derks
Manager

Dit vereist een ander type klant, dat over deze data 
beschikt. Voor de duidelijkheid: het gaat hier met name 
om twee typen data: data rondom het te verkopen 
product of dienst en alle beschikbare data over de 
mogelijke kopersgroep. Een bedrijf met een beperkte 
hoeveelheid data kan nog steeds erg veel extra omzet 
behalen door digitaal te adverteren, dus met het 
inschakelen van een performancemarketingbureau. 
Grote datasets analyseren en daar je voordeel mee 
doen is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk als de 
hoeveelheid beschikbare data groot genoeg is. Het 
aantal bedrijven dat hier gebruik van maakt is ook 
kleiner omdat de mate van complexiteit hoger is, en 
dus het vinden van de juiste mensen lastiger. Dit type 
bedrijf is soms productgeoriënteerd, waarbij de beste 
producten het winnen van de minder goede en op 
die manier een monopolie voor zichzelf creëren: het 
winner-takes-it-all-principe. Als je kijkt naar bedrijven 
die software ontwikkelen voor e-mailmarketing in het 
Nederlandse mkb, dan zijn daar niet meer dan vijf 
partijen te noemen.

De schaarste en het specialisme van dit soort bedrijven 
en het effect daarvan merken wij als overnameadviseur 
ook. Het aantal passende kopers is kleiner maar de 
waarderingen liggen vaak hoger ten opzichte van andere 
bedrijven binnen het domein digitale marketing.

DE TOTAALAANBIEDER DOOR 

MIDDEL VAN ACQUISITIE

Dit maakt een mooi bruggetje naar wat ik nu veel 
zie in het segment waarin Marktlink actief is. 
Bedrijven waarvoor alle bovengenoemde disciplines 
van waarde zijn, hebben vaak allerlei verschillende 
agency’s die allemaal hun eigen werk doen. Dat 
betekent voor de marketingverantwoordelijke dat 
hij of zij meerdere aanspreekpunten heeft die vaak 
ook niet met elkaar communiceren. En dat terwijl 
deze producten en diensten wel veel overlap hebben 
of in ieder geval relatie. De wens van de klant die 
nu ontstaat is een centraal aanspreekpunt voor de  
verschillende disciplines. 

Dit is inmiddels opgepakt door investeringsmaat-
schappijen of andere vermogensverschaffers die samen 
met vooruitstrevende ondernemers aan deze behoefte 
willen voldoen. Ze brengen bureaus die sterk zijn in 
hun eigen discipline bij elkaar om op die manier een 
totaaloplossing te kunnen bieden. Hierbij staat het 
waarborgen van kwaliteit en het ontzorgen van de  
klant centraal.

De kwaliteit en het niveau van Nederlandse digitale 
bureaus ligt hoog, vergeleken bij de Europese standaard. 
Mijn verwachting is dat dit een positief effect zal hebben 
op het aantal transacties in de komende jaren. Zoals 
gezegd zullen de groepen, gebouwd door investeerders, 
ooit een keer weer verkocht worden. Als een grotere 
buitenlandse koper door middel van een transactie de 
zogenaamde Nederlandse kwaliteit kan binnenhalen, 
lijkt me dit een voor de hand liggende keuze.

Dit relatief jonge marktsegment is een misschien 
onverwacht, maar uitstekend voorbeeld van de 
consolidatietrend die we in overnameland nu veel 
zien. De disciplines vullen elkaar uitstekend aan en de 
relatief jonge eigenaren zijn vaak bereid (deels) afstand 
te doen van hun aandelen om te bouwen aan een  
groter geheel. 
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HISTORISCH GEZIEN LIGT HET LANGETERMIJN-
RENDEMENT VAN PRIVATE EQUITY BOVEN DE BEURS
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M A R K T L I N K  I N V E S T M E N T  P A R T N E R S 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

Ondernemers die waarde uit hun bedrijf verzilverd hebben, kloppen steeds vaker bij Marktlink aan met 

de vraag: Kan ik ook in bedrijven investeren zoals private equity dat doet? Zij zoeken aanvullingen op 

regulier vermogensbeheer en vastgoed, of een alternatief voor de negatieve rente op de bankrekening. 

Marktlink Investment Partners – een nieuwe tak van Marktlink – stapt in dat gat.

Met het ‘Fund of funds’ van Marktlink Investment 
Partners wordt het netwerk, de kennis en ervaring 
van Marktlink gekoppeld  aan het kapitaal van 
haar relaties. Het fund of private-equityfunds 
biedt de mogelijkheid om gespreid te investeren in 
toonaangevende investeringsfondsen, en daarmee 
uiteindelijk in meer dan honderd mkb-bedrijven in 
heel Europa, aldus Piet Hein Conijn en Bastiaan van 
Slobbe, medeoprichters en partners van Marktlink 
Investment Partners.

PRIVATE EQUITY

De private-equitymarkt heeft de laatste jaren een 
enorme vlucht genomen en is als investeringsklasse 
sterk gegroeid. Private-equityfondsen vinden 
hun funding vaak bij institutionele partijen, 
zoals (internationale) pensioenfondsen en family 
offices. Deze institutionele beleggers kennen 
tot circa 20 procent van hun vermogen aan deze 
beleggingscategorie toe. Waarom? Investeren 

in deze fondsen geeft voor beleggers rust in 
de portefeuille, omdat het geld voor langere 
periode onder professioneel management wordt 
weggezet. Het levert bovendien – juist dankzij die 
langetermijnfocus en actieve betrokkenheid van 
investeerders bij de aansturing en strategie van 
de deelnemingen – een relatief hoog en stabiel 
rendement op. Sterker: historisch gezien verslaan 
Europese private-equityfondsen consistent de 
gemiddelde rendementen van de beurs.

BREDERE KANSEN SCHEPPEN

De vraag in de markt blijft stijgen; ondernemers 
willen graag beleggen in private-equityfondsen, 
omdat het kansen biedt om in de mooiste bedrijven 
te investeren. Mét een mooi rendement. Maar in 
veel gevallen is de drempel te hoog. Voor individuele 
investeerders waren de mogelijkheden bij private-
equityfondsen beperkt of zelfs afwezig. 

Marktlink Investment Partners: 
‘PRIVATE EQUITY 

MADE LESS PRIVATE’
Nieuw initiatief van Marktlink maakt investeren in private equity toegankelijker 

De instapdrempel van het ‘Fund of funds’ van Marktlink 
Investment Partners is schappelijk: met een inleg 
vanaf € 500.000,- hebben investeerders al toegang 
tot het fonds. Hierdoor ontstaat er voor veel meer 
ondernemers de unieke mogelijkheid om te investeren 
in een diverse portefeuille van private-equityfondsen. 
En daarmee in een ruim scala aan mkb-bedrijven in 
Europa, met name in de Benelux, die normaal gesproken 
vrijwel onbereikbaar zijn. Marktlink Investment Partners 
is een initiatief van Marktlink en wordt geleid door 
twee fondsmanagers met een bewezen trackrecord in 
private equity: Bastiaan van Slobbe en Piet Hein Conijn. 
Zij zijn mede-eigenaar en investeren ook zelf mee in 
het fonds. Dankzij hun ruime ervaring hebben zij oog 
voor de sterkste fondsen, die na uitgebreid onderzoek 
worden geselecteerd. Marktlink Investment Partners 
verwacht met haar eerste fonds 60 tot 100 miljoen euro 
te investeren in 5 tot 15 topfondsen en daarmee in meer 
dan 100 Europese mkb-bedrijven. Met een verwacht 
jaarlijks nettorendement van 10 tot 15 procent op 
het geïnvesteerde kapitaal. Uit historische data blijkt 
bovendien dat fondsen die zijn gestart in of direct na 
een crisisperiode gemiddeld nóg meer rendement 
behalen. Dat schept kansen voor de komende jaren. 

SMART MONEY

Het draait bij Marktlink Investment Partners niet 
alléén om investeren, aldus Jeroen Oldengarm, partner 
bij Marktlink. “We willen daarnaast een sterk, maar 
select netwerk van gelijkgestemde ondernemers 
opbouwen. Daar is behoefte aan, merken we in 
de markt. Ondernemers vinden het leuk elkaar te 
ontmoeten en ervaringen te delen. Omdat Marktlink 
Investment Partners deel uitmaakt van Marktlink, 

ontstaat een unieke synergie tussen het brede netwerk 
van ondernemers en vrijwel alle bekende private-
equityfondsen actief in de Benelux.” Precies hier zit 
de toegevoegde waarde voor private-equitypartijen, 
stellen Piet Hein en Bastiaan. “Zij zoeken naar ‘smart 
money’. Voor deze investeringsfondsen is het prettig 
als zij met specifieke (branche- of vakinhoudelijke) 
vraagstukken kunnen aankloppen bij een ondernemer 
uit de betreffende sector, om gebruik te maken van zijn 
of haar kennis en ervaring.”  

EEN VLIEGENDE START

Ondanks de recente start – in september 2020 – is de 
interesse al overweldigend. “Niet alleen ondernemers 
zijn enthousiast, maar ook vermogensbeheerders, 
family offices en zelfs vermogensafdelingen van 
internationale banken”, vertelt Tim van der Meer, 
partner bij Marktlink. “Door de volledige focus op 
private equity is de dienstverlening complementair 
aan vermogensbeheerders. Wij zoeken juist graag 
de samenwerking op om meer mogelijkheden voor 
beleggen en investeren te creëren, voor een bredere 
doelgroep. Kortom: private equity wordt hiermee iets 
minder ‘private’.” 


V.l.n.r.:

Bastiaan van 

Slobbe, Jeroen 

Oldengarm, Tim 

van der Meer & 

Piet Heijn Conijn.

FONDS: 

“Marktlink Investment Partners Funds | Coöperatief U.A.”

DOEL:

• Beleggen in een gespreide private-equityportefeuille 
voor Marktlink-relaties 

• Een hoogwaardig netwerk creëren van    
ondernemers en private-equityinvesteerders

• De beste private-equityfondsen toegang geven tot slim 
ondernemerskapitaal

BEOOGDE FONDSOMVANG:

€ 60  - 100 miljoen

BEOOGD AANTAL INVESTERINGSFONDSEN:

5  - 15

JAARLIJKS DOELRENDEMENT:

10%  - 15%

INSTAPDREMPEL:

€ 500.000,-

FONDSMANAGERS: 

Piet Hein Conijn en Bastiaan van Slobbe

WWW.MARKTLINKINVESTMENTPARTNERS.COM
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Toen Koen de Smet in 2003 vertaalbureau Oneliner 
oprichtte, had hij niet verwacht dat zijn bedrijf 
zo snel zou groeien. “Mijn uitgangspunt was een 
heel bescheiden world domination”, grapt hij. “Als 
ondernemer moet je af en toe stappen nemen 
waarvan je denkt: oei, dat komt misschien niet 
goed. Kijk je daar achteraf op terug, zie je vaak 
dat het juist díe stappen zijn die je bedrijf verder 
helpen. Zo groeide Oneliner in België uit tot een 
aanbieder in vertaaldiensten in alle talen voor 
overheidsinstanties en bedrijven.”

ORGANISCHE GROEI

“Op een gegeven moment voel je dat je aan je 
plafond zit qua organische groei”, vertelt Koen. 
“Dan kun je twee dingen doen: kijken of je andere 
regio’s kunt bedienen en consolideren. Daarom 
besloot ik te zoeken naar een geschikte partij voor 
een overname, zodat ik stappen kon maken met 
Oneliner. Het is eten of gegeten worden. Ik eet 
liever lekker zelf dan opgeslobberd te worden.”

Via Marktlink, kwam Koen in contact met ElaN. 
Eveneens een Belgisch vertaalbureau, met brede 
dienstverlening en een klantenbestand van mkb’s 
en grotere bedrijven in België en Nederland. Omdat 
ElaN naast vertaaldiensten ook taaltrainingen en 
tolkwerk aanbiedt, vormt het bedrijf een aanvulling 
op de dienstverlening van Oneliner. Daarom gingen 
zij graag met Oneliner in gesprek. Robrecht Belien, 
CEO van ElaN: “Ook wij zagen een limiet aan onze 
groei, waren geïnteresseerd in een overname en 
hadden contact met Marktlink. Tijdens de gesprekken 
met Oneliner kwamen we er direct achter dat we 
gelijkwaardig aan elkaar zijn. Een overname paste 
daarom niet, simpelweg omdat we te veel sterke 
mensen zouden verliezen. Maar het matchte wel. 
Een fusie was daarom wél een logische stap.”  Filip 
Mariën, partner van  Marktlink België, geeft aan: 
“Door het samenbrengen van beide onafhankelijke 
spelers bleek al gauw dat 1+1, 3 zou zijn. Een sterke 
combinatie van strategische visie, operationele 
excellentie, (digitaal) ondernemerschap en 
complementaire businessmodellen vormden 
een solide basis voor internationale groei.  

De toenemende vraag naar professionele en hoogwaardige vertalingen, maakt het misschien  

wel dé tijd om de handen ineen te slaan. Vertaalbureaus Oneliner, ElaN en PassworD bundelden 

in het voorjaar van 2020 de krachten en bouwen sindsdien samen aan het grootste vertaalbureau 

van de Benelux. 

Dominantie
in de Benelux

Drie vertaalbureaus bundelen hun krachten
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communicatie, bleek voor ons de beste match.”  
”Jelmer Duijve, vanuit Marktlink betrokken bij 
de zoektocht in Nederland, geeft aan: “Er was 
ontzettend veel interesse bij de vertaalbureaus 
om kennis te maken met Oneliner. Wat zij in België 
hebben neergezet en het plan om dit in Nederland 
verder uit te bouwen, maakt het voor veel 
benaderde vertaalbureaus erg aantrekkelijk om bij 
de groep aan te sluiten. De klik met Joke Zwaal, was 
direct uitstekend” 

Het bedrijf van Joke Zwaal, ontstaan uit haar 
liefde voor taal, bestaat inmiddels al 30 jaar. In 
die tijd ging ze vaker in gesprek met partijen over 
een mogelijke samenwerking, maar nooit eerder 
met een tussenpersoon. “Ik merkte dat ik huiverig 
was voor een samenwerking, omdat culturen 
vaak enorm van elkaar verschillen. Het bleek heel 
prettig dat Marktlink objectief beoordeelde of deze 
samenwerking echt bij mij en mijn bedrijf paste en 
mij hierin begeleidde. Daarnaast verzorgden ze de 
administratieve afhandeling. Ik werd ontzorgd.”

COMPLEMENTARITEIT

“De bureaus in België zijn groter dan PassworD. 
Dus bood het mij de uitgelezen kans om met hen 
mee te werken en mijn bereik te vergroten”, zegt 
Joke. Dat ze profiteren van elkaars netwerk en 
best practices, blijkt voor alle drie de ondernemers 
een groot voordeel. “We zitten in hetzelfde 
vakgebied. Maar we hebben andere klanten, een 
andere aanpak en andere specialiteiten. Samen 
kunnen we een platform vormen dat antwoord 
biedt op de toenemende vraag naar professionele, 

hoogwaardige vertalingen. We vullen 
elkaar aan: Koen in de overheids- en 
bedrijvenmarkt, Robrecht met zijn 
bedrijfsklanten aan wie hij naast vertalingen 
ook taaltrainingen en tolkwerk aanbiedt 
en ik met mijn expertise op het gebied 
van internationale communicatie voor de 
Nederlandse markt.” Ook Robrecht ziet 
dat de samenwerking extra mogelijkheden 
met zich meebrengt. “Wij kunnen nu ook 
klanten van PassworD en Oneliner bedienen 
met taaltrainingen. En voorheen waren we 
voor sommige klanten te klein om bepaalde 
vertalingen te verzorgen. Nu weten we juist 
die klanten ook aan ons te binden.”

Volgens Koen zijn de ondernemingen 
zeer goed verenigbaar onder dezelfde 
holding, juist omdat ze complementair 
zijn aan elkaar. “We passen bij elkaar, qua 
karakters, qua professionele achtergrond 
én qua businessmodel. Toch zijn we heel 
verschillend. Op die manier bieden we een 
mooi totaalpakket aan onze klanten in heel 
Nederland, België en Luxemburg. Samen 
hebben we de nodige competenties en het 
enthousiasme om de groep internationaal 
uit te bouwen.”

HET NEDERLANDSE POLDERMODEL

Drie kapiteins op één schip, werkt dat wel? 
“Eigenlijk zijn onze rollen nog niet eens zo 
veranderd”, vertelt Robrecht. “We moeten 
meer met elkaar afstemmen, maar dat 
verloopt heel natuurlijk.” Koen vult aan: 
“We blijven alle drie het uithangbord binnen 
onze eigen entiteit. En we proberen alles 
in overleg te doen. Het poldermodel waar 
Nederlanders zo bekend om zijn, werkt voor 
ons. Zo maken we elkaar sterker.” 

Ik merkte dat ik huiverig was 

voor een samenwerking.”

- Joke Zwaal

Koen: “Robrecht en ik waren het erover eens dat 
Marktlink ons perfect begeleidde tijdens de fusie. 
We hadden contact met één contactpersoon, bij 
wie we altijd terechtkonden. Daarom vroegen 
we Marktlink op zoek te gaan naar een partner 
in Nederland. Anders dan de eerste keer boog 
nu een team van Belgische én Nederlandse 
Marktlinkers zich over de opdracht. Belangrijk, 
want de onderhandelings- en businesscultuur in 
Nederland zijn helemaal anders. En ook fiscaal en 
juridisch verschillen Nederland en België enorm 
van elkaar. Dat transnationale karakter van 
Marktlink bleek een groot voordeel.”

Marktlink deed ‘de ronde van Nederland’ en zocht 
verschillende geschikte partijen. Bij ieder bedrijf 
werd de interesse gepolst en volgde er uitwisseling 
van cijfers. “Achter de schermen hield Marktlink 
continu in de gaten of alles goed verliep”, legt 
Robrecht uit. “PassworD, dat vooral Nederlandse 
bedrijven ondersteunt bij hun internationale 

BEDRIJFSNAAM   Oneliner B.V.

ACQUISITIE    PassworD Text Fusion B.V.  
   &  ELAN Languages B.V.

TRANSACTIE     Aankoop  - Strategische koper

WEBSITE   www.oneliner.be  www.elanlanguages.nl 
   www.password.nl

Bovenal was de menselijke chemie tussen beide 
teams vanaf het eerste moment uitstekend.”

 
OVER DE GRENS

De ambitie verder te groeien, is er bij beide 
partijen. Daarom gaan ze samen op zoek naar een  
derde partner. 
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Het verhaal van MotorKledingCenter is een 
klassiek ondernemersverhaal over vallen, opstaan 
en doorzetten. Mark vertelt: “Mijn vader, André, 
startte in 2006 samen met een compagnon een 
winkel in motorkleding. Dat ging aardig, totdat de 
financiële crisis uitbrak en mensen de hand op de 
knip hielden. De zaak werd hard geraakt, kwam in de 
rode cijfers terecht en zelfs onder bijzonder beheer 
van de bank. Mijn vaders compagnon vertrok. In 
die tijd was ik zelf net gestopt bij de politie, omdat 
het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Ik importeerde op dat moment onder andere 
motorhelmen. Toen mijn vader op een dag vroeg of 
ik me bij hem wilde aansluiten, nam ik ondanks het 
zware economische tij toch de uitdaging aan. Samen 
gaan we ervoor.”

Het is de tijd waarin videomarketing en YouTube een 
grote vlucht nemen, een Amerikaans bedrijf in onze 
branche loopt hierin voorop. Mark trekt de stoute 
schoenen aan: “Ik regelde een bedrijfsbezoek en 
kwam geïnspireerd terug naar huis. Onze laatste  
€ 20.000,- investeerden we in het maken van filmpjes 

voor productreviews op YouTube en campagnes die 
de vindbaarheid van onze website vergrootten. In die 
tijd was dat nog redelijk ongebruikelijk. Een enorm 
spannende stap, het was echt erop of eronder.” Het 
blijkt een gouden zet. Mark en André krijgen de wind 
weer in de zeilen en groeien. “In 2016 openden wij 
onze 2e winkel in Tilburg, sindsdien is er ieder jaar 
een winkel bijgekomen.”

KRUISPUNT: GROEI OF CONSOLIDATIE

In 2019 werd Mark’s vader 60. Mark blikt terug 
op deze periode: “We stonden in dat jaar op een 
kruispunt: doordat we de winst herinvesteerden in de 
groei van MKC, was de solvabiliteit niet optimaal en 
faciliteerde de bank geen verdere groei. We stonden 
voor de keuze: eerst financieel aansterken of zoeken 
naar een private-equity-investeerder om zo de 
groei te financieren. Mijn vader wilde – begrijpelijk 
natuurlijk - graag een deel van het vermogen 
veiligstellen. Ik was toen 29, had de smaak van het 
ondernemen te pakken en voelde dat er meer in zat.  
 

Mark
Bos

André 
Bos

Samen aan
het stuur

Richa neemt belang in MotorKledingCenter

Samen ondernemen is samen beslissingen nemen. Als MotorKledingCenter (MKC) op een 

kruispunt komt, kiezen eigenaren André en Mark Bos een weg die goed is voor hen beiden. Door 

de aandelen van hun bedrijf te verkopen, ontstaat een strategische samenwerking waardoor MKC 

zich sneller kan ontwikkelen. Mark Bos, CEO van MKC, vertelt. 
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Eind van dat jaar hakten we de knoop door: 
we zouden een deel van de aandelen van  
mijn vader verkopen om ruimte te creëren voor 
groei van MKC.”

PASSENDE DYNAMIEK 

Na die beslissing zoeken vader en zoon een 
partij die adviseert en bemiddelt. Ze pakken het 
gedegen aan. Mark: “We nodigden drie partijen 
uit, waarvan Marktlink er eentje was. Ik kende Jan 
Dijkmans van Marktlink van een eerdere vraag over 
bedrijfsopvolging, dus ik had zijn mailadres nog. 
Nadat we alle partijen hadden gesproken, kozen we 
voor hem. Gevoelsmatig paste het: de mentaliteit 
en dynamiek van Marktlink past goed bij ons. Ook 
mijn vader - die doorgaans wat behoudender is dan 
ik - had bij Marktlink het beste gevoel.” 

ROLLERCOASTER IN CORONATIJD

Met Marktlink als begeleidende partij begint 
de zoektocht naar een strategische, ambitieuze 
en kapitaalkrachtige partner. Dat lukt. “Richa 
is een Belgisch familiebedrijf en producent van 
motorkleding. Ze verkopen hun producten in 40 
landen en hadden op dat moment ook twee eigen 
winkels onder de naam Joma. Het is voor mij mogelijk 
om zelf actief te blijven ondernemen en als CEO van 
MKC te werken aan ketenintegratie en internationale 
groei. Dat was precies waar we naar op zoek waren.” 
Het voortraject gaat voorspoedig en in maart 2020 
liggen de contracten klaar bij de notaris als de 
coronastorm in alle hevigheid losbarst. “In België 
waren alle winkels gesloten, ook die van ons. We 
twijfelden, want je kunt maar één keer verkopen.  

Maar zowel wij als Richa wilden graag, dus 
kwam er een oplossing.” 

DEALTEAM VOOR  

DE JUISTE AFWIKKELING

Het dealteam van Marktlink zorgt voor de 
zakelijke afwikkeling. “Als ondernemers 
zijn mijn vader en ik vooral bezig met de 
waarde van het bedrijf, maar bij een deal 
als deze komt veel meer kijken dan een 
overnamebedrag alleen. De waarde van 
Marktlink in het hele proces is enorm. Het 
dealteam brengt partijen bij elkaar, bepaalt 
de strategie, onderhandelt en zorgt voor  
de complete zakelijke en juridische 
afwikkeling. Het dealteam verzorgt de 
volledige share purchase agreement 
(SPA): het contract waarin alle afspraken 
contractueel vastliggen.”

NU: BOUWEN AAN VERDERE 

PROFESSIONALITEIT

Mark kijkt met vertrouwen vooruit: “Binnen 
MKC ben ik nog steeds CEO, op dit moment 
ontwikkelen we met Richa een complete 
lijn motorkleding voor onze winkels. Verder 
staat de internationale uitbreiding van onze 
winkels op stapel. Door de verkoop kan 
MKC groeien en kunnen we versneld onze 
ambities waarmaken.” Ook vader André is 
nog betrokken bij MKC. “Hij werkt nu drie 
dagen en dan vooral als consultant, dat is 
prettig en waardevol. Verder werken we 
aan het integreren van de Joma-winkels, 
MKC en Richa tot een geoliede machine. 
We kijken terug op een hectisch jaar met 
een mooie uitkomst. Ik hoop dat ik volgend 
jaar wat meer tijd heb om zelf op de motor 
te stappen, dat is er dit jaar een beetje  
bij ingeschoten.” 

Je kunt maar één keer verkopen.”

- Mark Bos

BEDRIJFSNAAM   Motorkledingcenter B.V.

KOPER    Richa

VESTIGINGEN     Venlo, NL

TRANSACTIE     Verkoop  - Strategische koper

WEBSITE   www.motorkledingcenter.nl

M O T O R K L E D I N G C E N T E R
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€ 12.000.000,-

FACTOREN VAN INVLOED OP DE PRIJS

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 (winst) vóór 
rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. 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. 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 van de aandelen berekend.

SECTORMULTIPLES WERKEN NIET

Veelal wordt in de overname-markt gebruik gemaakt 
van sectormultiples, maar die werken onvoldoende 
omdat ze geen rekening houden de omvang van het 
bedrijf, omvang van het rendement en het wel of 
niet aanblijven van management.

TER ILLUSTRATIE EEN VOORBEELD

Een groothandel waar de ondernemer met acht 
personeelsleden afscheid neemt, krijgt dezelfde 
multiple als een groothandel met honderd  
personeelsleden en een managementteam dat na 
overname onveranderd blijft. 

Bij bepaling van de waarde van een onderneming, 
wordt vaak te weinig aandacht geschonken aan:  

1.  Het aantal medewerkers van  
de onderneming 

2.  De participatie van het management
3.  De oplopende multiple bij een 

stijgende EBITDA

SLIMME REKENTOOL 

Marktlink heeft opgeteld ruim 250 jaar aan 
ervaring in huis en de kennis van duizenden 
gesloten deals. 

Tom Beltman: “Toen ik 20 jaren 
geleden in de M&A-markt kwam werken 
waren er vele, vaak ondoorgrondelijke 
waarderingsmethodes op de markt; van 
de verbeterde rentabiliteitswaarde tot de 
Mobach-methode. Mede door de opkomst 
van private-equitypartijen in het mkb is 
het waarderen middels EBITDA-multiples 
eigenlijk de marktstandaard geworden. 
Het gevaar hierin is dat mensen te kort 
door de bocht sectormultiples gebruiken 
die op internet te vinden zijn; zeker 
voor wat kleinere bedrijven komen de 
waarderingen op deze wijze veel te  
hoog uit.

Naast de sector hebben ook het wel of niet 
meegaan van een managementteam, de 
omvang van de organisatie en de hoogte van 
de EBITDA invloed op de multiple. 

Elke ondernemer kan nu eenvoudig zelf 

een indicatie krijgen van de waarde van zijn 

onderneming. Vul de Marktlink Multiple 

in voor een indicatie van de waarde van  

uw bedrijf. Let op: het blijft een indicatie, 

voor een waardering is een grondige 

analyse vereist. 

DE TOOL STAAT ONLINE OP 

WWW.MARKTLINKMULTIPLE.NL

Het waarderen middels  

EBITDA-multiples is de 

marktstandaard geworden.”

- Tom Beltman



Welk prijskaartje 
hangt er aan 

jouw bedrijf? 
Ook als je als ondernemer niet bezig bent met de verkoop van je bedrijf, is het 

relevant om te weten wat je bedrijf momenteel waard is. Hoe bereken je die waarde 

zo accuraat mogelijk, met inachtneming van alle relevante factoren? Daarvoor is er nu 

de slimme rekentool van Marktlink.  
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PCT Koudetechniek houdt zich bezig met industriële 
koeltechniek: ze ontwerpen en bouwen koel- en 
vriessystemen op maat en zorgen voor onderhoud. 
Het bedrijf bouwde in de loop der jaren een 
indrukwekkend klantenbestand op, met name in de 
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Van grote 
distributiecentra voor retailers tot bakkerijen, snoep- 
en snackfabrikanten. “Om optimale kwaliteit en 
service – voor én na een aankoop – te garanderen, 
bedienen we heel bewust een specifieke markt”, legt 
Sander uit. Toen zijn vader, Riny van den Heuvel,  PCT 
Koudetechniek oprichtte in de jaren ’80, wilde hij klein 
blijven, liefst zonder personeel. “Ik weet nog goed dat 
‘ie dat vroeger altijd zei”, lacht Sander. “Maar goed, 
als je klantenkring uitbreidt en de organisaties waar 
je zaken mee doet ook doorontwikkelen, dan moet 
je mee. Dat is onze visie: we volgen ons klantprofiel. 
Actief aansturen op groei waren we niet van plan.”

GROEIEN NOODZAAK

Om het werk en de markt bij te benen, móet het 
bedrijf stappen zetten. “Als je bedrijf groter wordt, 
vraagt dat om structuur en organisatie”, vertelt 
Sander. “Mijn vader en ik – allebei technische mensen 
– konden dat niet op eigen kracht inrichten. In het 
voorjaar van 2019, tijdens onze jaarlijkse ‘heisessie’ 
aan de keukentafel in mijn ouderlijk huis, kwamen we 
samen tot de conclusie: we moeten iets doen om niet 
ten onder te gaan aan ons eigen succes. Misschien 
wat zwaar geformuleerd, maar we concludeerden 
dat we op dat moment niet bestand waren tegen de 
uitdagingen die op ons pad kwamen. We besloten 
op zoek te gaan naar een partij die ons bedrijf wilde 
overnemen. Ondanks dat ik nog geen 40 was – best 
jong om een bedrijf te verkopen – voelde het als een 
goed moment; mijn vader was nog deels eigenaar en 
ik wist zeker dat mijn dochters geen interesse hadden 
om later in te stappen. 

De slogan van PCT Koudetechniek luidt “the perfect degree” en daar werkt men al jaren vol 

overtuiging aan. “Een tikje dubbelzinnig”, noemt directeur Sander van den Heuvel (41 jaar) deze 

slogan. “Hij hint letterlijk naar de corebusiness – we zijn een koeltechnisch installatiebedrijf – 

maar ook naar de manier van afterservice verlenen.” Om de perfectie te blijven benaderen en 

verantwoord te groeien, zocht het Brabantse bedrijf een overnamepartner. 

“Bijzonder om zo’n 
traject samen met je 
vader te beleven”

Unica neemt familiebedrijf PCT Koudetechniek over
Riny van  

den Heuvel

Sander van  
den Heuvel
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D E A L D O S S I E RD E A L D O S S I E R

BEWUST KIEZEN

Vader en zoon Van den Heuvel stelden samen een 
‘wensenlijstje’ op. Sander: “PCT Koudetechniek 
is een sterk merk in de branche. Dat wilden we – 
samen met een partner – laten groeien, in plaats 
van laten verdwijnen in een andere entiteit. Daarom 
zochten we specifiek naar een bedrijf van kaliber 
dat wél affiniteit heeft met koudetechniek, maar 
idealiter nog niet operationeel is op dat vlak. Als de 
overnamekandidaat al bezig is in de koeltechniek, 
zou er direct een andere naam op ons pand komen, 
een nieuwe sticker op de bussen. Dat wilden we niet. 
Daarnaast was het een vereiste dat de partij bereid 
was om 100 procent van de aandelen over te nemen. 
Als een nieuwe eigenaar 51 procent aandelen zou 
hebben, zou hij alles kunnen bepalen, zonder dat er 
voor ons iets verandert. Dan liever helemaal geen 
zeggenschap, maar wel de continuïteit van PCT 
Koudetechniek waarborgen.”

Samen met Marktlink maakten ze een longlist, 
met zo’n 50 bedrijven met potentie. “Daarin 
zijn we gaan strepen, tot er nog maar een paar 
namen overbleven”, vervolgt Sander. “Uiteindelijk 
opperde mijn vader dat er één partij met kop 
en schouders boven uitstak op de lijst: allround 
technisch leverancier Unica. We hebben in het 
verleden vaker samen aan projecten gewerkt; wij 
aan de ‘koude’ kant van een installatie en zij aan de 
‘warme’. Voor ons gevoel zou dat zomaar een hele 
goede match kunnen zijn. En warempel: ze bleken 
ook nog eens geïnteresseerd. Kennelijk had Unica 
intern de wens al uitgesproken om ook een stap te 
zetten in de koudetechniek. Uiteraard zijn we met 

diverse partijen om tafel gegaan, maar het 
goede gevoel bij Unica bleef. Eenmaal met 
elkaar in gesprek bleek het inderdaad een  
goede match.”

EEN SNEL TRAJECT

“Het ging allemaal heel snel”, blikt Sander 
terug. “Op gevoel en ook op basis van de 
gesprekken die we met andere partijen 
gevoerd hadden, rekenden we erop dat het 
traject alles bij elkaar een jaar of drie zou 
duren. Uiteindelijk was het binnen één jaar 
gepiept. In mei zaten mijn vader en ik samen 
aan de keukentafel tijdens onze ‘heisessie’, 
begin september spraken we voor de eerste 
keer met Unica, en op 13 maart tekenden 
we voor de overname.”

BLIK OP DE TOEKOMST

PCT Koudetechniek blijft onder Unica 
een aparte onderneming met een eigen 
identiteit. In ieder geval de komende jaren. 
Sander blijft directeur. “In die zin blijft 
er heel veel hetzelfde. Daarnaast pakken 
we ook zaken samen met Unica op. Er is 
op allerlei vlakken veel expertise bij onze 
partner. PCT was, is en blijft een heel 
gezond bedrijf, maar nu met een sterkere 
ruggengraat. Mijn vader en ik zijn heel blij 
met de keus die we gemaakt hebben. Ook 
ons team is positief. De komende tijd is 
gericht op focus aanbrengen. Met als doel: 
de werkdruk verlagen, het werkplezier 
verhogen, het servicelevel boosten én onze 
klanten beter bedienen.” 

Eén partij stak er met kop  

en schouders boven uit.”

- Sander van den Heuvel



PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

Sander wist dat ze hulp nodig hadden om dit voor 
elkaar te krijgen en benaderde een vijftal bedrijven, 
waaronder Marktlink. “Voor ons stak Marktlink er 
echt bovenuit. Qua professionaliteit, en we hadden 
ook direct een klik met Vincent Pastoor en Sven 
Peeters. Dat praat heel gemakkelijk, belangrijk in 
zo’n proces. Bij Marktlink zien ze het grotere plaatje, 
werken ze volgens een vastomlijnde structuur en er 
is héél veel kennis en expertise in huis.” 

“Toen we eenmaal met Marktlink in zee gingen, werd 
het spannend”, herinnert Sander zich. “Het is een 
bijzonder traject dat je samen doorloopt. Je draagt 
lange tijd een groot geheim met je mee. Buiten 
‘onze vrouwen’ - mijn moeder en mijn echtgenote 
– en onze contactpersonen bij Marktlink, wist 
niemand van onze plannen af.” 

Ik dacht: áls we dit doen, moeten we het samen 
doen. Mijn vader stond er volledig achter. Beter nu, 
dan dat het straks een ‘moetje’ wordt.”

BEDRIJFSNAAM   PCT Koudetechniek

KOPER    Unica

VESTIGINGEN     Deurne, NL

TRANSACTIE     Verkoop  - Strategische koper

WEBSITE   www.pct.nl

P C T  K O U D E T E C H N I E K
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OPRICHTERS WEEK VAN DE ONDERNEMER

Het is ondertussen zo’n 25 jaar geleden dat wij op 
een zolderkamer begonnen met ons eerste bedrijf 
Synpact (bekend van de ‘Week van de Ondernemer’). 
Wij bouwden Synpact Groep in ruim twintig jaar uit 
tot een succesvol marketing- en mediabedrijf met 
zo’n vijftig medewerkers en vele miljoenen omzet.
In 2016 hebben wij ons bedrijf Synpact verkocht 
aan DPG Media. Zij waren de tweede partij die 
ons benaderde voor een mogelijke overname. De 
eerste partij, die zich in 2014 al meldde, is aan het 
einde van het overnametraject afgehaakt omdat er 

nog teveel ‘open eindjes waren’. Blijkbaar waren 
wij destijds nog niet verkoopklaar als bedrijf én als 
ondernemers. We waren er immers ook niet echt 
mee bezig geweest voor die tijd. 

Tijdens deze turbulente en fascinerende 
verkoopfases, waarin wij werden bijgestaan 
door Marktlink, waren wij vooral druk met het 
bereiken van het doel: de deal sluiten. Achteraf 
pas analyseerden we het leerproces en kwamen 
we tot de ontdekking dat we eigenlijk een beetje 
te laat gestart waren met de voorbereidingen voor 

Remko Wouters en Maarten van Druten zijn beiden ondernemer en co-founder van M-Ready. 

Dat levert je een 
betere deal op!
Start op tijd met het verkoopklaar maken van je bedrijf en jezelf als ondernemer. 

het verkoopklaar maken. Zowel van ons zelf als van het 
bedrijf. Als we vooraf méér kennis hadden gehad over 
de do’s en don’ts en daarnaast eerder waren begonnen, 
dan hadden we wellicht een betere deal gesloten. Toen 
we dit constateerden, dachten we maar één ding: hier 
moeten we ondernemers mee gaan helpen.

GEVRAAGD VOOR KENNIS

Met name ná de verkoop werden wij door veel 
succesvolle ondernemers in ons netwerk gevraagd om 
onze ervaringen en inzichten te delen. En voordat we 
het wisten, waren wij ondernemers aan het begeleiden 
met het verkoopklaar maken van zichzelf en hun bedrijf. 
Waarom vroegen zij óns dat? Omdat wij ondernemers 
zijn, het proces zelf hebben ervaren en dezelfde  
taal spreken. 

BELANGRIJKSTE LES

Wij kwamen door deze trajecten tot de ontdekking dat 
het dagelijkse ondernemen – oftewel het opbouwen 
en succesvol runnen van je bedrijf – iets totaal anders 
is dan het verkoopklaar maken en het verkopen van 
je bedrijf. De meeste ondernemers hebben daar 
logischerwijs geen of beperkte kennis van. En dat is ook 
normaal, want je hebt 100 procent focus op je eigen 
business. Wat wij ondervonden in tal van trajecten is dat 
je, als je overweegt je bedrijf binnen een x-aantal jaar 

te verkopen, met de juiste inzichten én voorbereiding 
meer regie hebt over een betere uitkomst van de 
deal. Het verkopen van je bedrijf overkomt je niet: je 
regisseert het zelf. 

DE WINST VAN VOORUITZIEN

Wanneer je je gaat voorbereiden op de verkoop van je 
bedrijf, moet en ga je met andere ogen naar je bedrijf, 
de toekomst, investeringen en verkoopstrategie kijken. 
Dat voelt soms heel duaal, alsof je met twee petten op 
je bedrijf leidt en naar je eigen toekomst kijkt. Maar 
met de juiste kennis en inzichten is dit verkoop- en 
voorbereidingstraject zeer fascinerend en profijtelijk te 
maken. Als je tijdig start en dit traject goed regisseert, 
dan creëer je een hogere waarde, waarbij tien tot dertig 
procent waardevermeerdering geen uitzondering is. 
Het voelt dan pas écht goed als je het gaat verkopen. 
Al jouw bloed, zweet en tranen uit het verleden 
worden verzilverd in een betere waarde, prijs en 
toekomstperspectief.

HET RESULTAAT

Het verkopen van je bedrijf is toch wel de ultieme deal 
in je ondernemerscarrière. Dan kun je het maar beter 
goed doen. Daarom zijn wij als ervaringsdeskundigen 
gezamenlijk met Marktlink het bedrijf M-Ready gestart.

SAMENWERKING MET MARKTLINK

Tijdens het eerste verkoopproces van Synpact kwamen we erachter dat het bedrijf op een aantal facetten 
nog niet volledig verkoopklaar was. Beide heren hadden hier feitelijk nooit aandacht aan besteed, 
hetgeen vaker gebeurt. Dit resulteerde in het afhaken van de eerste koper. Het voordeel hiervan was 
dat we daardoor precies wisten wat er veranderd en verbeterd moest worden om Synpact wél succesvol 
te verkopen. Wij zien dit ook bij andere ondernemingen gebeuren en dat is zonde. Daarom zijn wij 
gezamenlijk met Maarten en Remko het bedrijf M-Ready gestart om andere ondernemers te begeleiden 
om de verkoopbaarheid van hun bedrijf significant te vergroten! 

Remon Lustenhouwer
Partner bij Marktlink en mede-initiatiefnemer van M-Ready
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T R A C K R E C O R D  2 0 2 0

DEALS 2020
Het jaar is bijna afgelopen. Met meer dan 80 deals zijn wij de 

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

M - R E A D Y

MAXIMAAL VERKOOPKLAAR OF 

INVESTEERDERSKLAAR?

• Hoe bereid je je als ondernemer ruim op tijd 
voor op een toekomstige verkoop van je bedrijf 
of een deel van je aandelen? 

• Hoe maak je jouw bedrijf verkoopklaar? 
• En hoe maximaliseer je de waarde,  

en dus de prijs, van je bedrijf? 

MET M-READY GEVEN WE  
ALLE INZICHTEN EN ANTWOORDEN.

ONZE DIENSTEN

Wij helpen ondernemers om altijd verkoopklaar 
of investeerdersklaar te zijn, zodat ze vanuit een 
comfortabele positie hun eigen toekomst kunnen 
regisseren. Onze aanpak is eenvoudig. Om te beginnen 
kijken we of er een klik is als ondernemers. We gaan 
immers een intensieve samenwerking tegemoet en dan 
is het belangrijk dat er een stevige gezamenlijke basis is.

STAP 1 | BEDRIJFS X-RAY
We beginnen met het maken van een spreekwoordelijke 
röntgenfoto van het bedrijf. We doen onderzoek naar:
• De krachten van het bedrijf
• Het huidige en toekomstige businessmodel
• De financiële prestaties en prognoses
• De huidige waarde, ofwel verkoopprijs  

van het bedrijf
• Optimalisatie- en implementatiemogelijkheden 

ten behoeve van winstmaximalisatie en het 
vergroten van de verkoopbaarheid. 

STAP 2 | ADVIES & ACTIEPLAN
In deze fase maken we met de ondernemer een heel 
praktisch plan van aanpak voor de komende 12 tot 18 
maanden. In dit plan laten we concreet zien wat en hoe 
er verbeterd kan worden én wat de effecten daarvan 
zijn op de waarde en verkoopbaarheid. Bovendien 
ontwikkelen we de meest kansrijke verkoopstrategie 
voor het bedrijf.

STAP 3 | OPTIMALISATIEPERIODE
Als het advies & actieplan gereed is, starten we met 
het begeleiden en adviseren van de ondernemer 
gedurende 12 maanden als tijdelijke rechterhand  
en sparringpartner. Hiermee zorgen we ervoor 
dat de ondernemer het bedrijf succesvol 
draaiende houdt en ondersteund wordt in dit  
voorbereidende verkooptraject. 

STAP 4 | START VERKOOPTRAJECT
Wanneer alle positieve resultaten gerealiseerd zijn, 
starten we het formele verkooptraject. Dit doen wij 
samen met Marktlink Fusies & Overnames. De actieve 
benadering van kopers of investeerders start nu, net als 
de aanvullende begeleiding van de verkooptransactie, 
tot en met bezegeling bij de notaris. 

STAP 5 | TOEKOMSTPLAN
Tijdens dit laatste traject maken we samen ook een 
persoonlijk toekomstplan voor de ondernemer: 
wat te doen na de verkoop? Blijft de ondernemer 
actief betrokken of juist niet, zijn er nieuwe 
ondernemingsplannen, wat is verstandig aangaande 
het verdiende vermogen? In ons netwerk zitten veel 
vermogensexperts en investeringsplatformen. In de 
praktijk zien wij dat ondernemers weer tal van kansen 
oppakken en benutten.

RESULTAAT
Wij zijn pas succesvol als de ondernemers met wie wij 
werken, de ultieme deal hebben gesloten en met een 
nieuwe koers een mooie toekomst tegemoet gaan. 

DOE MEE AAN  
DE MASTERCLASSES
Wij vinden het van belang dat ondernemers meer inzicht hebben 
in wat er op hen afkomt als ze hun bedrijf gaan verkopen. Die 
kennis levert zoveel op. Vandaar dat wij door het jaar heen zowel 
fysiek als online diverse Masterclass-programma’s aanbieden. 

Meedoen? Check de website www.m-ready.nl voor 
het actuele online en fysieke masterclass-programma.
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GETTING DEALS DONE
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MARKTLINK 
AMSTERDAM

MARKTLINK 
ANTWERPEN

MARKTLINK
DEVENTER

MARKTLINK
DRACHTEN

MARKTLINK 
DÜSSELDORF

MARKTLINK 
GOUDA

MARKTLINK 
‘S-HERTOGENBOSCH

Getting 
Deals 
Done


