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NEDERLANDSE HR-DIENSTVERLENER ZOEKT BEDRIJVEN ACTIEF IN DE 
ARBEIDSBEMIDDELING TER OVERNAME

Achtergrond

▪ Sterk groeiende Nederlandse HR-dienstverlener gespecialiseerd in uitzenddiensten

(inclusief backoffice), bemiddeling van internationale arbeiders, payroll-

dienstverlening, personeelsplanning, salarisadministratie en factoring voor zzp’ers.

▪ Ambitie om versneld te groeien middels een gerichte buy-and-buildstrategie om zo de

marktpositie in Nederland verder te verstevigen.

▪ Hierbij wordt specifiek gezocht naar arbeidsbemiddelaars – detacherings- en

uitzendbureaus – die aansluiten bij de cultuur en ambities.

Toegevoegde waarde voor overnamekandidaat

▪ Borgen van continuïteit en zekerheid vanuit een sterke samenstelling met focus op
duurzame (gezamenlijke) groei.

▪ Aansluiting bij een snelgroeiende organisatie die beschikt over specialistische ervaring
in de HR- en flexbranche, alsmede een in-house ontwikkelde en schaalbare software
voor backofficewerkzaamheden.

▪ Synergievoordelen realiseren door het delen van complementaire kennis, ervaring,
capaciteiten en (lokaal) netwerk.

▪ Diverse optimalisaties op het gebied van automatisering, systemen en processen.

Kenmerken van Project Pluto

▪ De professionals ondersteunen dagelijks meer dan 280 organisaties met een prioriteit
voor mensen en service.

▪ De kernwaarden en belofte van de onderneming zijn bevlogenheid,
ondernemerschap en menselijkheid.

▪ De onderneming beschikt over de juiste knowhow, heeft een eigen benadering van
service, gericht op het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening.

Profiel van overnamekandidaat

▪ Kandidaten beschikken bij voorkeur over ambitieus en zelfstandig management

▪ Actief in het detacheren en uitzenden van medewerkers in de productie, techniek,
logistiek, transport, bouw en/of beveiliging.

▪ Tussen € 5 mln. en € 30 mln. omzet.

▪ Kennis van tijdelijke huisvesting is een pré.

Investeren eigen kapitaal, 
dus écht commitment

Actief in de Benelux met 
internationale ambities

Zowel een meerderheidsbelang als 
100% overname is bespreekbaar
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De M&A-boutique in de Benelux met meer 
dan 180 medewerkers verspreid over 9 
kantoren.

Het grootste MKB M&A bedrijf op basis van 
aantal deals, jaarlijks sinds 2017.

Uitgebreide kennis van alle sectoren door 
meer dan 150 transacties per jaar.

Uitgebreid inzicht in M&A vraag en aanbod 
door middel van een internationale database 
gebaseerd op meer dan 25 jaar M&A-ervaring.

Marktlink-DNA met diepgaande kennis, 
ondernemersvisie en bedrijfscultuur als 
onderscheidend vermogen.

BART SCHOUTEN

+ 31 (0) 6 13 10 08 10
b.schouten@marktlink.com

JENS STRUVING

+ 31 (0) 6  25 45 46 10
j.struving@marktlink.com

NICK DE MAN

+ 31 (0) 6 12 38 16 01 
.n.deman@marktlink.com

STAN PLOMP

+ 31 (0) 6 51 32 30 09 
s.plomp@marktlink.com


