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Detacheringsbureau met 
gerenommeerd regionaal merk zoekt 
partner voor groei 
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Regionaal gerenommeerd detacheringsbureau zoekt partner

Activiteiten
• De hoofdactiviteit betreft detacheren (>99%) welke wordt aangevuld met

werving & selectie en payrolling om de hoogste kwaliteit service te bieden aan
klanten;

• Het bedrijf richt zich op het detacheren van schilders en industrie, bouw en
afbouw personeel;

• De regionale specialisatie en daardoor diepgaande kennis van de markt en
een compleet aanbod van diensten zorgt voor de hoogste kwaliteit service.

Transactie rationale
De ondernemer heeft in de afgelopen jaren een solide basis opgebouwd en is op
zoek naar een (strategische) partner die het bedrijf naar de volgende fase kan
brengen en het groeipotentieel binnen het bedrijf optimaal kan benutten. De
ondernemer staat open voor een 100% verkoop van het bedrijf.

Organisatie en locatie
• Goede naamsbekendheid en een begrip in de regio;
• Vakkundig en ervaren personeel;
• 5 - 10 medewerkers;
• Jaarlijks 150+ detacheringskrachten aan het werk;
• Locatie: Noord Nederland.

Investment considerations 
1 Gerenommeerde naam: het bedrijf is een betrouwbare speler in de regio.

2 Full service: de diensten van het bedrijf zijn een totaaloplossing voor klanten.

3 Ervaren personeel: het bedrijf heeft een ervaren en stabiel personeelsbestand.

4 Ervaren detacheringskrachten: veel detacheringskrachten die lang zijn betrokken bij het 
bedrijf.

5 Klantgericht: het bedrijf is klantgericht en heeft veel lange-termijn relaties met klanten.

30.6% 18.2% 36.1% 10.2% 5.0%

Omzet naar vakgebied (2022 t/m P7)

Bouw Afbouw Schilders Industrie Overig
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Omzet en EBITDA 2020 - 2023P
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Contact

3

Teije Hiltermann

+31 (0)6 83 83 08 26

t.hiltermann@marktlink.com

Yannieck Terpstra

+31 (0)6 27 25 28 80

y.terpstra@marktlink.com

+- 175 professionals

Internationaal actief in alle 
sectoren

26 jaar ervaring

Gemiddeld 150 transacties per jaar

Karel Kramer

+31 (0)6 13 14 35 72

k.kramer@marktlink.com


