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NettStaff
NettStaff is een uitzendorganisatie die zorgt voor het juiste technische personeel, op het juiste moment op 
de juiste plek. Werkzaam vanuit 8 locaties middels uitzenden en detacheren. ‘We zorgen voor het juiste  
technische personeel door een betrokken werkgever te zijn en onze professionals optimaal te faciliteren, 

zodat onze klanten een maximaal resultaat kunnen behalen met het ingeleende personeel.’

HelloFlex group
enjoy intelligent tools

HelloFlex levert software en backoffice services voor personeelsintermediairs en inleners van flexibele 
arbeid. HelloFlex group is een holding en omvat meerdere labels die samen de gehele flexmarkt bedienen. 
HelloFlex tools is cloud software en wordt ontwikkeld door circa 100 ervaren online marketing en  
enterprise software engineers.

• HelloFlex, sourcing management software voor intermediairs en inleners

• FlexService, bedrijfssoftware voor intermediairs

• HelloFlex People, backoffice services voor intermediairs

• FlexNieuws, nieuws voor de flexbranche en alle CAO’s

Abiant
Abiant is een van de grootste uitzendorganisaties van Noord-Nederland. Dagelijks werken tussen de 5.000 
en 6.000 uitzendmedewerkers namens Abiant. In de afgelopen jaren werd het vestigingennetwerk in 
Noord-Nederland uitgebreid met vestigingen in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. ‘Daardoor 
zijn we midden in het werkveld en altijd dichtbij voor medewerkers en opdrachtgevers.’ Abiant heeft ook 
een vestigingennetwerk in Noord-Duitsland. In 2015 werd MF Uitzendbureau overgenomen. 

Deze editie van de Fabulous 40 heeft betrekking op de jaren 2015, 2014 en 2013. 

In de vorige editie werd de opmars van Private Equity en investeringsfondsen zichtbaar in de 
sector. Intussen is er een stevige consolidatieslag gaande in de markt. Zo is het aantal overnames 

binnen de top 40 in de hier gemeten periode verdubbeld. Naast de lijst met snelste groeiers in 
2015-2013 biedt de huidige editie vergelijkende grafieken met de groei van beursgenoteerde  

personeelsintermediairs en informatie over actuele ontwikkelingen in de markt. 

U leest interviews met NettStaff, Abiant, YER en The Employment Group, die elk hun eigen 
businessstrategie toelichten. Ook twee private equity partijen komen aan het woord. 
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Capitalmind 
Bart Jonkman en Marleen Vermeer

Meer Private Equity in staffing

In de vorige editie van deze uitgave, 2014 t/m 2012, werd 
duidelijk dat Private Equity partijen kansen zien in de staffing 
sector. Dat stimuleert de groei in de sector en stuwt ook het 
aantal overnames.

“Zo was De Hoge Dennen in 2014 de eerste die investeerde in 
payrolling met de overname van Tentoo Payroll Professionals. 
Afgelopen zomer is Tentoo verkocht aan een andere investeer-
der, Waterland Private Equity Investment, die Tentoo toevoegt 
aan hun portfolio met daarin onder andere Pay for People dat 
in de vorige editie van de Fabulous 40 op de tweede positie 
stond in de ranglijst. Dit zijn transacties die wij meer zien in de 
markt”, aldus Bart Jonkman, Managing Partner bij Capitalmind 
Corporate Finance Advisory. 

Capitalmind stelt jaarlijks deze lijst van 40 snelst groeiende 
bedrijven in de staffing sector op en maakt hiermee de trends 
zichtbaar in deze sector op het gebied van groei, overnames 
en betrokkenheid van Private Equity daarin.

De hoogste nieuwkomer in deze editie is NettStaff, dat werd 
opgericht eind 2013. Door snelle groei in de gemeten periode 
bekleedt het meteen de eerste positie in de lijst. NettStaff 
zendt vakmensen uit voor de Elektro- en Installatiebranche. 
Netstaff groeide van €0,5 miljoen omzet in 2013 met een 
CAGR van 271% tot €6,6 miljoen omzet in 2015. 

De algemene opwaartse tendens 
in de staffing sector heeft zich 

voortgezet Lees de vierde 

editie Fab40!
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Direct Payrolling is de volgende die nieuw binnen komt en 
direct de zevende positie pakt. De payrollorganisatie groeide 
met een CAGR van 38,3% van €6,5 miljoen omzet in 2013 naar 
€12,5 miljoen omzet in 2015. De derde nieuwkomer is Stu-
dentalent met Venturion als achterliggende investeerder, die 
de achtste positie bemachtigt. In de gemeten periode groeide 
Studentalent onder meer door de overnames van Find’em 
en XL Studenten bureau met een CAGR van 33,2% naar een 
omzet van €22,2 miljoen in 2015. 

Andere nieuwkomers ten opzichte van de vorige  
editie zijn: Greentalent (nr 11), RedWave (nr 17), Maandag (nr 
27), Payroll Talent (nr 25), mténv (nr 27), Welten (nr 30),  
Worktrans (nr 31), DIT Personeel (nr 33). 

“De algemene opwaartse tendens in de staffing sector was 
al zichtbaar in de vorige editie en heeft zich voortgezet. Waar 
vorig jaar de nummer 40 een CAGR (Compound Annual 
Growth Rate) had van 5,3%, is dat in deze editie 10,3%,” aldus 
Marleen Vermeer, Director bij Capitalmind. “Als we kijken naar 
de gemiddelde CAGR van de huidige editie versus die van de 
vorige editie zien we deze groei ook terug. Zo groeiden de 
40 snelst groeiende staffing bedrijven in de vorige editie met 
19,8%, terwijl dit in de huidige editie 30,0% is.” 

Deze stijging is in lijn met de trend die in de vorige editie ge-
schetst werd: een sterk groeiende economie en een verhoogde 
vraag naar outsourcing in het algemeen. Als we kijken naar de 
cumulatieve omzet van 2015 versus die van 2014, zien we een 
stijging van bijna €250 miljoen bij de 40 genoteerde bedrijven. 
We zien dat de groei in de sector samenhangt met het aantal 
investeerders actief in deze sector. Deze partijen zijn concreet 
gericht op groei zowel organisch als door middel van overna-
mes. In de vorige editie waren negen investeerders actief in de 
lijst, versus twaalf dit jaar. 

Binnen de gemeten periode van de huidige editie hebben maar 
liefst zestien van de veertig genoteerde bedrijven overnames 
gedaan, versus acht van de veertig in de vorige editie.  

”We zien dat een belangrijke drijfveer voor overnames schaal-
vergroting is, onder andere om margedruk tegen te gaan. 
Daarnaast zijn de behoefte aan innovatie (onder andere meer 
gebruik van data en technologie), internationalisering en  
bedrijfsopvolging evenzeer belangrijke drijfveren voor  
overnames,” geeft Bart Jonkman van Capitalmind aan.

Volgens Marleen Vermeer van Capitalmind vindt in de payroll 
sector een consolidatieslag plaats. “Investeerders spelen  
daarbij een grote rol. Een voorbeeld daarvan is de aankoop van 
Tentoo door Waterland Private Equity Investment,

Groei bijna verdubbeld:
In de vorige editie, 2014 t/m 2012  

realiseerden de laagste tien 
organisaties in de lijst een  

cumulatieve CAGR (Compound  
Annual Growth Rate) van 73,2%. In  
de huidige editie, 2015 t/m 2013,  

is dit maar liefst 122,8%.

Het aantal overnames bij de  
40 snelst groeiende staffing  

bedrijven is verdubbeld.

Consolidatie en actieve  
Private Equity rol

Nieuwe investeerders in de lijst:
Mentha Capital, Venturion,  

Nordian, NPM Capital, 
Synergia Capital Partners en 

H2 Equity Partners

dat in 2015 eerst Pay for People en vervolgens Smart Payroll 
Services en Holland Payroll overneemt om daar nu Tentoo 
recentelijk aan toe te voegen.

In december 2014 stapt ABN AMRO Participaties in  
payrollbedrijf Payroll Select, dat zeer actief op overnamepad 
gaat. In 2014 zijn Zember en Meesterhulp al overgenomen. 
In 2015 volgt de overname van Prokx. In 2016 werden Flint 
Personeelspartner en EasyStaff erbij gekocht.” 

Uitzendorganisaties en detacheringsbureaus vallen ook op bij 
investeerders. Egeria heeft The Employment Group gekocht 
van Bencis. Tracé was in 2013 aan TEG toegevoegd. Egeria 
heeft KP&T en Staatvast gekocht van Mentha. Daarna heeft 
Egeria een fusie gefaciliteerd tussen KP&T en Tracé.

ABN AMRO Participaties was tot 2016 betrokken bij Humares 
als investeerder. Eind 2016 werd Humares verkocht aan Ben-
cis Capital Partners.

Synergia is al jaren investeerder in Welten en is sinds begin 
2017 ook in The Human Network gaan participeren, onder 
meer om een veilige en soepele bedrijfsopvolging te  
faciliteren.

Hoe vernieuwing  en groei worden bereikt, al dan niet met hulp 
van investeerders, is beschreven in enkele interviews bij deze 
editie.
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1822
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209

HelloFlex group  1
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Organisatie

Abiant Personeelsdiensten  
(AB Groningen)

Payper 2
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Driessen HRM

Payroll Select 7

Redwave

YoungCapital (Studentenwerk)

Oranjevliet Beheer (NL-Jobs)

Talenter 8

Payroll

Technical

Expertise

Logistics / industrial

Payroll

Professionals

Payroll

Payroll
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Logistics / industrial

Technical

Logistics / industrial
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Professionals

Payroll

Generalist

Payroll

Professionals

Professionals

Technical

Professionals

Private Equity

Mentha Capital

Waterland

Venturion

Scheybeeck Investments
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Nordian

NPM Capital

M&A 
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2015-2013

x

x

x

x

x

x

x

x

2123 Kolibrie Uitzendbureau Payroll

2340

22-

2424

25-

YER Group

Match International

Payroll Talent

Professionals

Technical

Payroll

19,6%

56,7%

270,7%

53,5%

52,2%

44,8%

40,2%

38,3%

33,2%

33,2%

32,6%

32,6%

29,2%

26,5%

24,2%

22,5%

22,3%

21,9%

21,9%

21,4%

20,9%

19,8%

19,5%

19,3%

18,4%

> Bekijk de nummers 26 t/m 40 op de volgende pagina

Nr.
2016

Criteria voor de  
Fabulous 40

1. Bedrijven moeten activiteiten en 
hoofdkantoor in Nederland hebben

2. De omzet dient minimaal €5 
mln te zijn in één van de 
onderzochte jaren

3. Het financieel jaarverslag dient 
gedeponeerd te zijn bij de Kamer 
van Koophandel of gedeeld te zijn 
met een toegankelijke database of 
met Capitalmind

4. De meerderheid van de 
aandelen moet in handen zijn van 
Nederlandse aandeelhouders of 
private equity

5. Het bedrijf is niet op de  
beurs genoteerd

108,6

63,6

6,6

Totale omzet 
2015 in mln €

149,0

59,1

19,2

88,8

12,5

22,2

77,2

56,3

7,6

60,0

218,6

80,4

363,2

128,6

74,3

127,7

79,1

22,1

62,5

59,4

20,2

16,8

Totale omzet 
2014 in mln €

84,4

43,4

2,3

81,9

36,4

13,4

59,2

10,8

14,2

53,8

41,0

5,6

43,0

183,5

66,6

312,0

109,7

74,0

99,2

66,5

19,6

51,2

47,5

14,2

13,1

75,9

25,9

0,5

63,3

25,5

9,2

45,2

6,5

12,5

43,5

32,0

4,3

35,9

136,5

52,1

242,0

85,9

50,0

85,9

53,7

15,1

43,6

41,6

14,2

12,0

Totale omzet 
2013 in mln €
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284
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31-

3226

33-

3429

3514

3631

377

3832

3927

EasyStaff 9

The Employment Group 10 11

Worktrans

Welten

In Person 12

DIT Personeel

IT Staffing Groep / De Staffing 
Groep

Euro Planit

Decom

AB Service Midden Nederland

Payroll

Technical

Logistics / industrial

Professionals

Generalist

Technical

Professionals

Generalist

Technical

Logistics / industrial

Egeria

Synergia Capital partners

H2 Equity

Waterland

Bencis Capital Partners

Tentoo 13 14 Payroll

x

x

x

Brainnet Professionals x

x

x

x

x

OTTO Work Force Generalist

2612

mténv Technical

40- Humares 15 16 Technical

17,4%

16,3%

14,4%

14,7%

14,1%

13,6%

12,1%

12,1%

10,6%

11,8%

10,4%

15,3%

13,5%

16,6%

10,3%

WIJZIGINGEN EN RECENTE OVERNAMES:
1    HelloFlex group heeft naam gewijzigd in 2017, voorheen: FSGroep
2  Payper is in 2014 ontstaan door de fusie van 3 bedrijven
3 Aethon Groep is sinds 2016 in handen van Mentha Capital
4 Pay for People heeft in 2017 Tentoo overgenomen
5  Pay for People heeft in 2016 Smart Payroll Services en Holland Payroll overgenomen
6  Staffing Associates heeft in 2017 Uitzendmarkt en X-fleX Werkbureau overgenomen
7  Payroll Select heeft in 2016 Flint en EasyStaff overgenomen
8  Talenter was tot 2016 in handen van Gilde Equity Management
9 EasyStaff is in 2016 overgenomen door Payroll Select
10  Egeria heeft The Employment Group in 2016 gekocht van Bencis. Tracé was in 2013 al aan TEG toegevoegd. 
11  Egeria heeft KP&T en Staatvast gekocht van Mentha. Egeria heeft een fusie gefaciliteerd tussen KP&T en Tracé.
12  In Person heeft in 2016 Human United XS overgenomen
13  Tentoo was tot 2017 in handen van De Hoge Dennen
14  Tentoo is in 2017 overgenomen door Pay for People
15  Humares was tot 2016 in handen van ABN AMRO Participaties
16  Humares heeft in 2016 Artec Interim overgenomen

72,4

90,3

23,7

69,2

70,2

82,8

406,3

17,2

8,8

34,7

133,0

349,2

244,8

12,1

134,5

59,0

80,4

20,0

52,3

62,4

63,0

391,2

15,5

9,4

31,4

120,3

279,1

209,5

10,6

115,0

52,6

66,8

18,1

52,6

53,9

64,2

323,3

13,7

7,0

28,5

108,7

262,8

190,1

8,9

110,6

Capitalmind stelt ook 
Fabulous 40’s samen voor 
de sectoren Food, Retail en 
industrie
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Totale omzet 
2014 in mln €

Totale omzet 
2013 in mln €

CAGR 
2015-2013

Totale omzet 
2015 in mln €

M&A 
Activiteit 
2015-2013



Omzetanalyse per sector
Marktaandeel

Omzetanalyse beursgenoteerde bedrijven
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Adecco

126,6

577,2

1.228,9

71,8

116,3

149,6

4914,8

50,1

3.076,9

9%

32,3%

27,9%

Dynamiek in lijst 2017 vergeleken met lijst 2016

Nieuwkomers Stijgers Dalers Gelijkblijvers

1 1 1 02 0 7 1
Omzetgroei beursgenoteerde uitzenders in Nederland

Adecco

Omzet 2015 (in EUR mln) Gem. CAGR 2015-2013

Brunel

DPA

Manpower
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Netstaff
Interview met directeur Patrick Soeters

NettStaff bekleedt de eerste positie in de Fabulous 40, 
editie 2017, dankzij een zeer snelle groei.

Missie
‘Wij willen de beste dienstverlener zijn voor technische 
professionals in Installatie- en Elektrotechniek. De ser-
vice aan medewerkers en opdrachtgevers staat bij ons 
centraal.”

Bij NettStaff werken ruim 30 vaste interne medewerkers 
op de vestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in  
Rotterdam. De uitzendorganisatie biedt momenteel 
werk aan 350 technische uitzendkrachten.

Gestart in 2014
“Wij zijn eind 2013, begin 2014 gestart. Mijn mede- 
oprichter Jurri-Jan Rijkaart en ik waren al actief in de 
technische uitzendmarkt en werkten bij onze huidige 
concurrent.
Bij onze start waren de marktomstandigheden voor 
technische uitzendbureaus nog zeer uitdagend. Het 
gevolg was dat technische uitzenders zoveel mogelijk 
bezuinigden, wat vooral ten nadele was van de uitzend-
krachten.”

Anticyclisch
“Wij gingen in ons bedrijf bewust het tegenovergestelde 
doen. We zorgden dat medewerkers goed in hun vel 
zaten, we investeerden zodat zij hun werk perfect op 
orde kregen. Daardoor konden ze ook zo goed mogelijk 
presteren op de werkvloer. Opdrachtgevers merkten het 
verschil. Dat gaf ons een voorsprong in de markt.”

“Lekker doorbouwen met mijn 
team aan NettStaff! Daar hebben 

we veel plezier in.”

1
In de 
Fab40 lijst
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Verdere groei
“De vestigingen die we hebben geopend, willen we ver-
der ontwikkelen. We gaan ook nog nieuwe vestigingen 
openen in gebieden waar wij nog niet aanwezig zijn. Zo 
hebben we onder andere plannen voor een vestiging 
in Nijmegen, om over een jaar of twee een netwerk te 
hebben van 15 vestigingen in Nederland. We breiden uit 
in België en misschien verder de grenzen over.
We kijken ook naar aanpalende markten. Wij zijn zelf 
sterk in utiliteit en woningbouw, maar nog niet zo goed 
in industrie, terwijl wij die sector ook willen bedienen.”

Verder zijn we gestart met een payrolltak. We hebben 
nu zo’n 200 medewerkers voor de horeca en de schoon-
maaksector op de payroll om schommelingen in onze 
markt op te kunnen vangen. Het is eenvoudiger 200 pay-
rollkrachten aan de slag te houden, dan 200 monteurs te 
vinden en aan het werk te houden.”

Zeer recent heeft Patrick Soeters de aandelen van zijn 
mede-oprichter Jurri-Jan Rijkaart overgenomen. “Dat is 
in goed overleg gegaan,” zegt Soeters. 

Plannen voor de toekomst?
“Lekker doorbouwen met mijn team aan NettStaff! Daar 
hebben we veel plezier in.”
 

Werving en instroom
“Wij werven nog geen technici in Oost-Europa. Wij wer-
ken met Nederlandse technici en zoeken andere moge-
lijkheden om het tekort op te lossen, bijvoorbeeld door 
mensen op te leiden en/of om te scholen. 

De eerste samenwerking is vaak met UWV en gemeen-
ten. Zij kunnen mensen uit hun bestanden aanreiken die 
omgeschoold willen worden. Vervolgens kunnen zij een 
training doen bij een leerbedrijf in samenwerking met 
ROC Amsterdam en een diploma behalen. Vorig jaar zijn 
we daarmee begonnen. We hebben toen tien mensen 
opgeleid. Dat levert mooie succesverhalen op, zoals het 
verhaal van iemand die jaren in de zorg heeft gewerkt 
en iets anders wilde doen. Nu is hij al een jaar via ons 
aan het werk als installateur en heeft zijn weg helemaal 
gevonden. 

Ruim een maand geleden zijn weer twintig man met een 
opleiding gestart. 
We hebben ook een aantal Syriërs in dienst genomen 
die een technische achtergrond en een verblijfsstatus 
hebben.”

Uitzenden in België
“Bij toeval ben ik zo’n vijftien jaar geleden in contact ge-
komen met een Belgisch installatiebedrijf dat behoefte 
had aan inleenpersoneel. België bood daar minder mo-
gelijkheden toe. Inmiddels doen wij al jaren zaken met 
hen. Ik heb me verdiept in de Belgische uitzendmarkt 
en weet dat meerdere bedrijven er behoefte hebben 
aan technisch personeel. Op korte termijn openen wij 
daarom een vestiging in Antwerpen. We werken er met 
uitzendkrachten vanuit Nederland, maar werven ook 
Belgische uitzendkrachten die daar of in Nederland aan 
de slag kunnen.”

Vestigingen openen
“Waar andere uitzenders regionale vestigingen gingen 
sluiten om het werk voortaan centraal aan te sturen, 
werkten wij andersom; wij openden juist vestigingen 
met het oog op de medewerkers. Wij willen dichtbij onze 
uitzendkrachten zijn, zodat zij makkelijk naar ons toe 
kunnen en wij ook naar hen toe, of zelfs naar de mensen 
thuis als daar behoefte of aanleiding toe is. 

In de loop van 2014 begon de markt te kantelen. Onze 
propositie bezorgde ons veel opdrachten en een zeer 
snelle groei tot eind 2015. Wij behoren inmiddels tot een 
select groepje van gespecialiseerde bureaus waar grote 
Bouwondernemingen, zoals BAM, graag zaken mee 
doen.

Ook kandidaten hebben binding met ons, want ze 
werken afwisselend enkele weken of een lange periode 
bij een opdrachtgever. Ze gaan van project naar project. 
Onze begeleiding stellen ze op prijs.”

Tekort aan goede technici
“Sinds 2016 is het moeilijker om de juiste kandidaten 
te vinden. We groeien nog steeds, maar het kost meer 
energie. Er wordt veel aan kandidaten getrokken door 
concurrenten in de uitzendmarkt.
Met z’n allen hebben wij in de branche een fors tekort 
aan goede technici.

Installatiebedrijven beginnen nu ook weer zelf mensen 
in dienst te nemen en geven aan dat ze kandidaten van 
ons willen overnemen. Tot nu toe was men daar huiverig 
voor. De sector Bouw en Techniek werd zwaar geraakt 
tijdens de crisis. Personeelskosten vormden vaak de 
bottleneck.”
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Abiant Uitzendgroep
Interview met Algemeen Directeur  
IJsbrand Havinga 

Abiant Uitzendgroep heeft 19 vestigingen in  
Noord-Nederland en 12 vestigingen in Noord- 
Duitsland. De totale omzet van Abiant Holding  
bedraagt in 2017 circa €200 miljoen.

Alleen al voor de Nederlandse vestigingen van  
de Abiant Uitzendgroep zijn 5.000 tot 6.000 uitzend-
krachten aan het werk. Abiant NL en Abiant DE leveren 
personeel voor agro, bouw, techniek, groenvoorziening, 
grond-, water- en wegenbouw, transport en logistiek.
MF Uitzendbureau levert personeel en payroll voor de 
horeca en de industrie.

Coöperatie 
“De oorsprong van Abiant ligt in de jaren ’60, toen een 
kleine groep Groningse boeren besloot samen te  
werken in een coöperatie,” vertelt Havinga. “De coöpera-
tie heeft momenteel 1.300 leden in Groningen. De leden 
worden vertegenwoordigd in een ledenraad, bestaande 
uit 20 leden. Dit is ons hoogste orgaan. De ledenraad  
benoemt de Raad van Commissarissen (RvC), stelt 
de accountant aan en keurt de jaarrekening goed. Als 
bestuur van de organisatie leggen wij verantwoording af 
aan de RvC. Het bestuur bestaat uit twee directieleden. 
Onder de coöperatie hangt een holding met vijf busi-
nessunits met ieder een eigen operationele directie. 

“Voor onze uitzendkrachten en 
opdrachtgevers zijn wij optimaal 

bereikbaar en dichtbij. We zetten vol 
in op digitalisering en onderkennen 

 evenzeer het belang van persoonlijk  
contact met klanten en medewerkers.”

3
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De twee grootste businessunits zijn Abiant NL en MF 
Uitzendbureau. Beide behalen in 2017 naar schatting 
een omzet van €65 miljoen per jaar. In 2006 hebben wij 
in Duitsland een klein technisch uitzendbureau gekocht. 
Dat is uitgegroeid tot Abiant DE, een grote businessunit 
met een omzet van €25 miljoen in 2017. 
Het wordt geleid door een Duitse directie. Vanuit de hol-
ding worden de businessunits gefaciliteerd. We sturen 
hen operationeel niet centraal aan. Zij hebben eigen 
directies en de grotere businessunits doen alles zelf; 
voeren hun eigen administratie en hebben hun eigen 
pr-afdeling.”

Abiant
“Tot het jaar 1999 hield AB Groningen, de voorloper 
van Abiant, zich vrijwel alleen bezig met de agrarische 
sector. Een aantal jaren geleden hebben wij gekozen 
voor de naam Abiant, die onze huidige activiteiten beter 
dekt. Met de naamswijziging zijn wij ons ook meer gaan 
beperken tot bepaalde sectoren: agrarisch, bouw, tech-
niek, groenvoorziening, grond-, water- en wegenbouw, 
transport en logistiek.”

MF Uitzendbureau
“In december 2014 werd MF Uitzendbureau door 
Abiant overgenomen. MF en MF Horeca leveren in de 
regio Noord-Nederland op aanvraag grote aantallen uit-
zendkrachten aan industriële bedrijven en in de horeca. 
Voor een aantal organisaties werkt MF ook in house. 
Dankzij de overname is onze marktpositie in Noord-Ne-
derland sterk verbeterd. Beide labels Abiant en MF 
ontwikkelen zich naast elkaar met hun eigen expertise.”

Langdurige relaties met klanten en kandidaten
“Abiant onderscheidt zich door lange dienstverbanden 
bij het hoofdkantoor, maar evengoed op filiaalniveau. 
Onze gemiddeld lange dienstverbanden hebben als

voordeel dat de bureaumedewerker de opdrachtgevers en 
de uitzendmedewerkers goed kent. In de regio is behoefte 
aan regelmatig contact. Wij kiezen daarom bewust voor 
een uitgebreid vestigingennetwerk. Wij zetten vol in op 
digitalisering, maar willen het persoonlijk contact met 
klanten en medewerkers absoluut niet verliezen.”

Employer branding
“Wij proberen ons te onderscheiden als interessante en 
goede werkgever. Zo bieden wij onze uitzendkrachten 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBS) en opleidingen. 
Bij sportieve evenementen in de regio brengen wij onszelf 
en ons merk onder de aandacht van nieuwe mensen die 
via ons willen werken. Dat werpt vruchten af.”

Sponsoring
“Wij zijn hoofdsponsor van volleybal vereniging Abiant 
Lycurgus. De club is al enkele jaren kampioen van Neder-
land. Bij Europacup volleybal wedstrijden in Groningen 
bieden wij medewerkers en klanten toegangskaarten. De 
sponsoring heeft ons brede naamsbekendheid gebracht. 
Daarnaast sponseren we ook een marathonschaatsploeg 
en FC Groningen.”

Overnames
“In de afgelopen jaren hebben wij vijf bedrijven overgenomen, van klein tot groot. De ervaring leert: 
hoe kleiner een bedrijf, hoe meer het succes afhangt van de vraag of je ook het indirecte personeel 

kunt behouden. Dit is van belang voor de relaties tussen medewerkers en opdrachtgevers. Een 
voorbeeld van een in dit opzicht geslaagde overname is onze  acquisitie van BZN, asbestsanerings- 
en sloopbedrijf, drie jaar geleden. De voormalig directeur werkt nog volop mee en geniet daarvan. 

Ook de cijfers zijn prima. Mochten wij in de komende periode besluiten tot nieuwe  
overnames, dan zal het gaan om kleine regionale bedrijven waarvoor een realistische som wordt 

gevraagd en waarvan de positionering past bij onze groep.”

Eemshaven, bron van werkgelegenheid
“Niet iedereen in Nederland beseft hoezeer de hele 
provincie Groningen profiteert van de werkgelegenheid 
in en rondom de Eemshaven. Google en enkele ener-
giecentrales zijn in de omgeving neergestreken. Vele 
andere bedrijven starten activiteiten in de Eemshaven, 
wat weer aanvullende bedrijvigheid oplevert. 

Vlak over de grens met Duitsland meren bij Meyer Werft 
grote cruiseschepen aan waarvan de laatste afbouw 
nog moeten worden gedaan. Via Abiant DE werken zo’n 
100 medewerkers aan de afbouw van die cruisesche-
pen. Wij hebben er een in house bureau, aangestuurd 
vanuit onze Duitse vestigingen. 

Onze vestiging in Spijk, een dorpje met 1.100 inwoners 
onder de rook van de Eemshaven, is dankzij de groeien-
de werkgelegenheid in de regio de grootste geworden 
uit ons netwerk.”
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YER Group
Interview met Johan Overgaauw, Algemeen 
Directeur YER Nederland   

Motto
Op Eigen Kracht

Businesscase
Toegevoegde waarde bieden met detachering, specialis-
me ontwikkelen, opschalen

YER heeft in de afgelopen vijf jaar op eigen kracht een 
turn around gemaakt van landelijk bureau voor werving 
& selectie naar een arbeidsbemiddelingsbureau voor 
hoger opgeleiden voor zowel vast als tijdelijk werk met 
veel toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en kan-
didaten in met name de sectoren Technology, Public en 
Banking & Insurance.

YER biedt nu als kernactiviteit detachering voor hoger 
opgeleiden met persoonlijke aandacht en begeleiding 
voor kandidaten met een jaarsalaris vanaf €30.000. 
Daarboven biedt YER Werving & Selectie van hoog 
opgeleid personeel met een jaarsalaris vanaf €60.000, 
verzorgd door gespecialiseerde consultants met een 
sterk netwerk en grondige kennis van de arbeidsmarkt. 

YER detacheert momenteel 1.350 collega’s bij  
opdrachtgevers.

YER is flink gestegen op de lijst; van de 40e naar de 23e 
positie. In 2017 verwacht YER €100 miljoen omzet te 
behalen in Nederland.

“Op eigen kracht met onze service,  
begeleiding en knowhow groeien en  

de eerste plek behalen, dat is ons doel.”
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YER internationaal
“In het verleden had YER meerdere vestigingen in het 
buitenland ten behoeve van werving & selectie van inter-
nationaal talent. De meeste vestigingen zijn niet meer 
nodig, omdat gesprekken online, onder meer met Skype, 
kunnen worden gevoerd. Onze propositie in de USA is 
echter zeer succesvol. We zijn daar aanwezig met di-
verse vestigingen en hebben een team van 25 mensen. 
Deze divisie bestaat inmiddels 10 jaar en werkt onder 
leiding van Frank Stein die medeaandeelhouder is van 
YER USA. Stein was tot 2007 zeer succesvol binnen YER 
Nederland.  Er is geen inmenging in de bedrijfsvoering 
vanuit YER in Nederland.
YER USA richt zich voornamelijk op werving & selectie 
voor Amerikaanse bedrijven met Europese hoofdkan-
toren. Onze veelal Europese consultants voor werving 
& selectie begrijpen hun Europese collega’s, hebben 
inzicht in de cultuur. Dat ondersteunt de kracht van YER 
USA.”

Stijgende lijn in omzet
YER is flink gestegen op de lijst Fabulous 40 editie 2017, 
van de 40e naar de 23e positie.
In 2017 verwacht YER een omzet van €100 miljoen te 
behalen in Nederland, zo is de verwachting van Over-
gaauw. “Sinds de in deze lijst gemeten periode, 2015 
t/m 2013 hebben wij de wind er nog veel beter onder.” 

De beste in het vak
“Vroeger wilde YER de grootste speler zijn. Nu kan ik 
met volle overtuiging zeggen dat wij de beste willen 
zijn in ons vakgebied. Met onze service, begeleiding en 
knowhow groeien en de eerste plek behalen, dat is ons 
doel. Dat betaalt zich uit.”

maakt ons en onze veelgevraagde, schaarse kandidaten 
zeer waardevol voor opdrachtgevers.”

Investeren in mensen
“De turnaround die wij hebben gerealiseerd is ook een 
omkering van de focus op opdrachtgevers naar de 
focus op kandidaten. Voor ons staat centraal wat onze 
mensen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwik-
kelen. Wat bieden wij kandidaten vanaf de start van hun 
loopbaan? Daar draait het om. De verbindende rol in dit 
proces speelt de key accountmanager. Dat is de consul-
tant, die namens YER optreedt, die de juiste kandidaten 
vindt, boeit, aan ons verbindt en begeleidt. Hij of zij on-
derhoudt ook contact met opdrachtgevers voor interes-
sante projecten waar onze gekwalificeerde kandidaten 
toegevoegde waarde aan de klant leveren. 

Diversiteit in ons klantenportfolio is daarom essentieel. 
Wie de beste, inhoudelijk meest uitdagende  projecten 
voor kandidaten aanbiedt, onderscheidt zich. Onze con-
sultant kijkt als loopbaanbegeleider naar de carrière van 
de kandidaat om de volgende stap en het juiste project 
bij de opdrachtgever te kunnen bepalen en binnen te 
halen.”

Samenwerking, het nieuwe spel in de markt 
“Er is veel concurrentie in de markt. Tegelijk kan het 
belang van goede samenwerking met andere partijen in 
onze markt niet worden onderschat. Wij zien dit de af-
gelopen jaren onder andere in de opkomst van MSP-le-
veranciers. Managed Service Providers zijn gespeci-
aliseerde dienstverlenende units bij grote uitzend- en 
HRM-organisaties die de centrale inhuurdesk van grote 
corporates beheren. Hoe schaarser en beter onze eigen 
kandidaten zijn, hoe soepeler de samenwerking met 
MSP-leveranciers verloopt, hoe beter nieuwe segmenten 
in de markt voor ons worden ontsloten. Dat is het nieu-
we spel, de nieuwe manier van werken.”

Uitdaging
“YER is opgericht in 1987 en is van origine een werving 
& selectiebureau,” vertelt Overgaauw. “Wij deden heel 
veel W&S-opdrachten voor grotere MKB- en corporate 
klanten voor met name functies met een salarisschaal 
tussen €40.000 en €80.000 per jaar. Onze database was 
uniek. De uitrol van social media zoals LinkedIn onder-
groef ons businessmodel en maakte onze database 
ondergeschikt. Bovendien werden wij geraakt door de 
double dip, veroorzaakt door de bankencrisis. Veel van 
onze opdrachtgevers kwamen uit de banken- en verze-
keringswereld, waardoor de vraag naar onze business 
in hoge mate afnam. Vanaf 2008 maakte YER enkele 
zware jaren door. Oprichter en eigenaar Jaap Kooijman 
besloot desalniettemin anticyclisch te investeren in 
goede consultants, zodat YER voorbereid was op het 
herstel van de vraag. De vraag bleef lang uit waardoor 
het noodzakelijk werd een flink gewijzigde strategie uit 
te zetten.”

Duurzame dienstverlening
Overgaauw: “Eind 2011 haalde Kooijman mij binnen 
bij YER om het nieuwe businessmodel gezamenlijk te 
ontwikkelen en toekomstbestendig vorm te geven. Wij 
zagen een aantal gebieden in de markt waar in toene-
mende mate schaarste van personeel ontstond. Het 
betrof hoog opgeleid en ervaren personeel voor Techno-
logy, Public en Banking & Insurance. 
We beseften dat flexibele arbeid en detachering lang-
durig voorziet in de behoefte van bedrijven. De nieuwe 
economische realiteit dwingt veel organisaties tot het 
koesteren van hun flexibele schil. Detachering voorziet 
hierin. Wij nemen mensen in vaste dienst, zij staan dus 
bij ons op de payroll. De  medewerkers worden door ons 
intensief gecoacht en aanvullend opgeleid, waardoor 
ze flexibel en toch veilig van project naar project kun-
nen gaan. Ze kunnen zich werkelijk ontwikkelen in hun 
vakgebied en als persoon groeien. Die nieuwe propositie 
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The Employment Group
Interview met Léon Rust, CEO

TEG is onderdeel van Egeria, Private Equity

The Employment Group (TEG) is een innovatief platform 
bestaande uit specialistische bedrijven in de staffing 
industrie. De bedrijven focussen zich op het verbinden 
van professionals of vakmensen aan opdrachtgevers in 
specifieke marktsegmenten. TEG faciliteert deze bedrij-
ven zodat zij uitgroeien tot marktleider in hun segment.

Buy and build
The Employment Group is in 2011 opgericht. Op dat 
moment bestond het alleen uit het label Faber. In 2013 
werd daar Tracé aan toegevoegd, een detacheringsbu-
reau voor professionals werkzaam in de civiele techniek.
In 2016 heeft Egeria zowel The Employment Group 
overgenomen van Bencis Capital Partners, als KP&T en 
Staatvast overgenomen van Mentha Capital.

Léon Rust was op dat moment directeur van KP&T. 
“Toen KP&T onder de paraplu werd gebracht van The 
Employment Group, hebben wij allereerst een fusie 
bewerkstelligd tussen KP&T en Tracé. De gefuseerde 
bedrijven gingen verder onder de nieuwe naam Voort. 
Met de fusie werden wij marktleider in de bemiddeling 
van technische professionals in Nederland. Op dit mo-
ment detacheren wij 1.100 professionals, inclusief de 
medewerkers van Staatvast, ons detacheringslabel voor 
overheidspersoneel.”

Sinds oktober 2016 is Rust verantwoordelijk voor de 
groep. “Het afgelopen jaar hebben we samen met Egeria 
gekeken naar de ideale structuur binnen de groep. We 
wilden een stevige basis neerzetten om alle labels indivi-
dueel verder te kunnen brengen. Daarbij staat  
ondernemerschap in de labels centraal.”

Groei in 2017
“Alle afzonderlijke labels binnen The Employ-
ment Group laten op dit moment groei zien. 
Met elk label streven we ook naar een markt-

leidende positie in de betreffende niche. In 
2016 bedroeg onze totale omzet €135 mil-
joen, dit jaar gaat het richting €150 miljoen. 

Ter vergelijking: in 2015 bedroeg de geconso-
lideerde omzet van The Employment Group 

€90 miljoen.”

In de 
Fab40 lijst
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Professionals en vakmensen
“Binnen The Employment Group kennen wij twee 
richtingen: enerzijds bemiddeling en detachering van 
professionals, anderzijds uitzenden en detacheren van 
vakmensen.

Met Voort kunnen medewerkers op tijdelijke basis of 
voor langere tijd worden gedetacheerd bij opdrachtge-
vers. Opdrachtgevers kunnen hen ook van ons over-
nemen in eigen dienst. Bij Voort zijn wij bemiddelaar 
en werkgever. Gemiddeld werken de professionals een 
bepaalde periode van een tot zo’n drie jaar bij Voort, 
waarbinnen zij meestal instromen in vaste dienst bij 
opdrachtgevers. 

Voort Interim betreft circa 80 professionals die bij ons 
in vaste dienst zijn en via ons van project naar project 
gaan. Deze interim professionals kunnen niet door 
opdrachtgevers zelf in dienst worden genomen. Wij zijn 
voor interim professionals langdurig zelf de werkgever. 
Zij zijn vijf tot tien jaar aan ons verbonden. Deze ervaren 
medewerkers worden op kwalitatieve projecten ingezet 
en zijn meteen inzetbaar. Na maximaal negen maanden 
werken zij weer aan een nieuw project.

Staatvast is het derde label binnen onze groep professi-
onals. Het werd in 2009 opgericht. Het label is ontstaan 
vanuit KP&T. In de laatste jaren is dit label flink 
gegroeid. Via Staatvast zijn nu ongeveer 160 professi-
onals gedetacheerd binnen diverse gemeenten in het 
zuiden van het land.”

Schilders
“Landelijk zijn wij de grootste werkgever van schilders 
in Nederland. We hebben ongeveer 1.600 schilders 
in dienst. Daarmee faciliteren wij seizoenswerk in de 
schildersbranche. Voor de schilders vervullen wij een 
echte werkgeversrol, zij werken bij ons. Wij bieden de 
vakmensen een thuis. Wij ontzorgen, geven opleidingen 
en kunnen ook een vast contract bieden.”

Vakmensen in de bouw
“Eind 2012 zijn wij gestart met de bemiddeling van 
vakmensen voor de Bouw. Inmiddels zijn circa 250 vak-
mensen via ons aan het werk. Naar verwachting groeit 
dit aantal uit tot 300 aan het eind van 2017. We zien 
een sterke stijging in de vraag naar vakmensen. Voor de 
bouw is dit jaar ons aantal vaklieden verdubbeld vergele-
ken met vorig jaar.“

Ondernemerschap stimuleren
“Als groep vinden wij het belangrijk dat wij onze bedrij-
ven faciliteren om te kunnen groeien door middel van 
overnames en innovaties. Wij kiezen bewust niet voor 
een groot hoofdkantoor. Wij gaan de administratie 

en de backoffice van de verschillende bedrijven niet 
samenvoegen. Bij de overname hebben wij wel voor de 
hele groep een nieuw IT-systeem ingevoerd, waarbij we 
hebben gekeken naar de beste pakketten die er verkrijg-
baar waren. Wij faciliteren onze labels om het systeem 
optimaal in te zetten. Verder proberen wij de goede din-
gen bij de professionals divisie ook te laten werken voor 
de vakmensendivisie en omgekeerd. Tegelijk behoudt 
elk bedrijf zijn eigen logo en uitstraling. Ze worden ook 
geleid door hun eigen eindverantwoordelijke directeur.”

Innoveren
“Vanuit de groep houden wij ons bezig met innovatie-
vraagstukken; welke trends gaan onze markt verande-
ren? Er wordt in de markt veel gedigitaliseerd. Dat stelt 
ons vak voor uitdagingen. Wij willen voorop lopen in het 
omarmen van digitale oplossingen. Ook wanneer in ons 
vak niet alles kan worden gedigitaliseerd, kunnen we het 
wel maximaal bevorderen, zodat er meer tijd over blijft 
voor persoonlijk contact met opdrachtgevers en mede-
werkers. Daarmee willen wij het verschil maken.”

Stip op de horizon
“Ons doel is twee keer zo groot te worden via autonome 
groei en eventueel via overnames. Ons doel is ook het 
meest innovatieve platform te zijn binnen de staffing 
industry in Nederland. Daar kunnen wij in 2020 al een 
stevige stap in hebben gezet. Met Voort en Faber Schil-
ders zijn we al marktleider. Met Voort Interim, Staatvast 
en Faber Bouw kunnen we dat worden. Verder hechten 
wij belang aan goed persoonlijk contact met ieder die 
met ons zaken doet.”

In het segment vaklieden voeren wij 
twee labels:
• Faber Schilders
• Faber Bouw
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In het segment professionals voeren wij  
drie labels:
• Voort, uitzenden en detacheren van hoger  

opgeleide professionals 
• Voort Interim, hoger opgeleide professio-

nals, langdurig bij ons in dienst 
• Staatvast, hoger opgeleide professionals,  

werkzaam binnen gemeenten



Investeerder

Venturion
Interview met Gert Ambachtsheer, 
managing director

Missie
Maximaal investeren in mensen en organisaties die zich 
richten op specialisaties en niches in uiteenlopende 
sectoren.

Bedrijven Venturion
Studentalent, XL Studenten Uitzendbureau, 65Plus 
Uitzendbureau, Findem, 65Plus Professional, Medipool 
First, Medi First, Care First, At Home First, Treve. Trivi-
um, MO Zaak, Heeren Groep, Meditel, WMO First, Melon 
(www.zoekbijbaan.nl)

Zorg en personeelsbemiddeling
Venturion investeert enerzijds in Logistiek en anderzijds 
in Zorg en Personeelsbemiddeling.

Hoe ontstond die combinatie? “De mogelijkheden in 
ons portfolio dienden zich aan en bleken gaandeweg 
kansen te bieden om zeer strategisch uit te bouwen. Dat 
geldt in het bijzonder voor onze bedrijven die actief zijn 
in de zorg en de personeelsbemiddeling,” zo vertelt Gert 
Ambachtsheer.

Schets van de ontwikkelingen 
 “In 2006 zijn we door de overname van Heeren Groep te 
Roosendaal in de logistieke sector beland. In 2008 zijn 
we na eerdere minderheidsparticipaties tussen 2001 en 
2006 teruggekeerd in de personeelsbemiddeling en In 
2011 zijn we, een lang gekoesterde wens, ook gestart in 
de zorg.”

“We richten ons de komende jaren op  
het aanbieden van diverse combinaties van 

65plussers, studenten en starters in  
sectoren zoals de zorg, het onderwijs  

en gemeenten.”
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Gunstiger propositie en tarieven
Welke rol spelen de gunstige tarieven waarmee studen-
ten en 65plussers kunnen worden aangeboden naast 
hun inhoudelijke voordelen? “Die gunstige onderhande-
lingspositie speelt uiteraard mee,” beaamt Ambachts-
heer. “Deze doelgroepen springen er uit in motivatie, 
ervaring en skills en zijn ook in zeer interessante combi-
naties aan te bieden. Voor beide doelgroepen geldt dat 
zij door hun ervaring en/of snelle leervermogen voor 
opdrachtgevers een interessante prijs/kwaliteit 
verhouding bieden.”

Demografische ontwikkelingen werken mee
“De demografische verwachtingen zijn dat de vergrijzing 
zeker tot 2030 voortduurt. In die periode zal de vraag 
naar 65plussers en studenten enorm zijn. Dit speelt 
op alle vlakken van thuiszorg, medici tot verplegend 
personeel. Studenten en 65plussers zullen zonder twijfel 
een grote rol spelen bij het invullen van deze grote vraag 
naar (zorg) personeel en dus met name bijdragen in 
Healthcare.

Met ons portfolio spelen wij hier op in. Daarnaast staan 
wij nog steeds open voor nieuwe doelgroepen die onze 
propositie versterken,” zo besluit Ambachtsheer.

Synergie en toekomstvisie
“De keuzes om in deze sectoren te stappen, stonden 
in eerste instantie los van elkaar. Na enkele jaren van 
bouwen en zelfstandige groei blijken de zorg en perso-
neelsbemiddeling enorm veel synergie te bieden. Onze 
strategie richt zich er in de komende jaren dan ook op  
veel combinaties te gaan aanbieden van specialistische 
doelgroepen, 65plussers, studenten en starters in  
sectoren zoals de zorg, het onderwijs en gemeenten.”

Inzet van studenten
“Studentalent richt zich op relevante langdurige bijbanen 
voor studenten. In de jaren dat Studentalent onderdeel 
is van Venturion Groep merkten wij dat er ook zeer veel 
vraag is naar poolmanagement en kort cyclische activi-
teiten. Een markt waar XL Studenten Uitzendbureau zich 
bij uitstek in beweegt”, aldus Ambachtsheer.

Snel veranderende markt
Welke trends zijn merkbaar? Sluit de vraag in de markt 
aan bij het aanbod? “Het is duidelijk dat de flexibele 
arbeidsmarkt snel verandert. Met name door digitalise-
ring zijn de werkprocessen en de sales cycli veel korter 
en efficiënter. Bij de studenten valt op dat ze zeer gewild 
zijn in de huidige markt. Waar tot voor kort dan ook de 
aandacht lag op de vraag vanuit opdrachtgevers, is die 
nu vrijwel volledig verschoven naar de sourcing; het 
vinden van studenten.”

65plus, voordelen van ervaring
“Bij de bemiddeling van 65plussers valt op dat de markt 
volwassen aan het worden is. Voorheen was er veel 
uitleg nodig om de voordelen van een 65plusser te be-
nadrukken. Nu zien bestaande en potentiële klanten een 
ervaren, betrouwbare en gemotiveerde doelgroep die 
om de juiste redenen werkt.”

Onderscheidende assets
“Venturion Groep richt zich graag op specialisten,” 
verklaart Ambachtsheer. “Beide doelgroepen, studen-
ten en 65plussers, zijn onderscheidend en hebben een 
duidelijke motivatie waarom ze beschikbaar zijn voor de 
flexibele arbeidsmarkt. Ze zijn ofwel high potential, of-
wel ervaren en brengen om daarom interessante assets 
mee die waardevol zijn voor opdrachtgevers.”

Met een landelijk netwerk biedt  
Studentalent toegang tot HBO/WO studen-
ten en starters voornamelijk in de sectoren 

klantcontactcenters, zorg & ICT en finance & 
administratie. Studentalent is 20 jaar doel-

groepspecialist in het bemiddelen van HBO/
WO studenten naar bijbanen,  
projecten en startersfuncties.

XL Studenten Uitzendbureau biedt op-
drachtgevers toegang tot 300.000 MBO, 

HBO en WO studenten & starters. XL 
heeft een landelijk netwerk van studen-
ten dat zich richt op horeca, logistiek en 

kort cyclisch werk.

Uitzendbureau 65Plus biedt de mogelijk-
heid om ervaren flexibel personeel op een 
eenvoudige en kosteneffectieve wijze in 

te zetten voor allerlei werkzaamheden en 
kortlopende projecten. De  

database, met landelijke dekking, telt ruim 
100.000 ervaren kandidaten.
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Investeerder

Synergia Capital Partners
Interview met Leo Schenk, managing director, 
en Richard Verkleij, investment director 

Participatie
Welten 
The Human Network

Welten
Sinds 2006 participeert Synergia Capital Partners in 
Welten, dat de 30e positie bekleedt in deze editie van de 
Fabulous 40. 
Welten is een detacheringsbedrijf, gespecialiseerd in het 
opleiden van professionals voor de financiële sector. In 
2012 werd Capter overgenomen, dat is gespecialiseerd 
in financieel klantcontact. In 2014 volgde de overname 
van opleidingsspecialist Dukers en Baelemans.
In 2017 heeft oprichter/aandeelhouder Cees Welten zich 
teruggetrokken uit het management. Hij is opgevolgd 
door CEO Chris Baelemans.
 
The Human Network Group
In december 2016 heeft Synergia, samen met het 
management, The Human Network Group overgeno-
men van de oprichters van de organisatie, Jaap Krol en 
Bertha Oosterhuis.

The Human Network Group geeft momenteel 380 fte, 
top-professionals, binnen 15 gespecialiseerde bedrijven 
de ruimte om zich te ontwikkelen in hun vakgebied (ICT, 
Business, HR & Learning) en om haar klanten te onder-
steunen bij specialistische advies- en capaciteitsvraag-
stukken.

“Vanuit co-creatie ondersteunen wij  
bedrijven door middel van investeringen,  
soepele en passende bedrijfsopvolging,  
management buy out en strategische  

internationalisering.”
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Ontwikkelingen bij Welten
De financiële sector maakte een stormachtige periode 
door tussen 2008 en 2010, die ook effect had op alle per-
soneelsbemiddelaars in deze sector. In die periode zagen 
wij al de effecten van toenemende digitalisering in de 
financiële sector. Hier heeft Welten op geanticipeerd  met 
het binnenhalen van technologie voor business proces 
outsourcing. Daartoe heeft Welten in 2012 Capter over-
genomen,  een bedrijf dat reeds actief was op dit terrein. 
Capter neemt opdrachtgevers in het bank- en verzeke-
ringswezen specifieke activiteiten uit handen. Het gaat 
daarbij om activiteiten die uitstekend via een aparte help-
desk, zogenoemde klant contactcenters, kunnen worden 
verzorgd. Denk aan schadeafhandeling of het hypotheek 
acceptatieproces. 

Twee jaar geleden kwam de kans voorbij om de oplei-
dingsactiviteiten versneld te laten groeien door  de over-
name van de opleidingsspecialist Dukers en Baelemans. 
Zo hebben we in de afgelopen jaren drie pijlers samenge-
voegd die elkaar uitstekend ondersteunen en aanvullen. 
Synergia heeft veel ervaring opgedaan in het succesvol 
begeleiden van bedrijfsopvolgingen. Sinds begin 2017 is 
Cees Welten, oprichter/aandeelhouder, teruggetreden als 
CEO en heeft Chris Baelemans hem opgevolgd als CEO. 
Synergia was bij dit proces nauw betrokken. Door ruim de 
tijd te nemen en dit gezamenlijk met de directeur-groot-
aandeelhouder op te pakken, werd een soepele en passen-
de bedrijfsopvolging mogelijk.” 

Ontwikkelingen bij The Human Network Group
In december 2016 heeft Synergia, samen met het ma-
nagement, The Human Network Group overgenomen 
van de oprichters van de organisatie, Jaap Krol en Bertha 
Oosterhuis.

Richard Verkleij: “Het echtpaar Krol en Oosterhuis heeft tot 
2012 gezamenlijk het bedrijf geleid. Vanuit hun individuele 

affiniteit specialiseerden zij zich in enerzijds ICT-profes-
sionals en anderzijds HR-oplossingen en onderwijsdes-
kundigen. Deze aanpak bood meteen enige risicosprei-
ding. Het resulteerde in detachering van professionals 
aan de top 200 bedrijven en overheidsorganisaties in 
Nederland. 

In 2012 hebben de oprichters besloten de dagelijkse 
leiding over te dragen en zich meer te richten op de rol 
van aandeelhouder en adviseur. Dat was het moment 
dat Martijn Kamermans werd aangesteld als algemeen 
directeur. Kamermans beschikt over ruime ervaring in 
de zakelijke dienstverlening; hij werkte bij KPMG, PWC 
Consulting en ConQuaestor. Door zijn komst konden de 
oprichters wat meer terugtreden. 

Onder leiding van Kamermans werden er strategische 
keuzes gemaakt. 

De focus kwam te liggen op niches in de markt. Er 
werd gewerkt met eigen medewerkers in vaste dienst  
aangevuld met een kleine schil van zzp’ers. Hieruit zijn 
15 business units ontstaan, waarvan het grootste deel 
(60%) zich richt op ICT; o.a. de werving van .Net, Java en 
Oracle specialisten. Maar ook BI consultants, software 
testers en proces consultants. De overige business 
units zijn onder andere actief in het HR domein (Giraffe 
HR) en onderwijsdeskundigen (TriamFloat). Alle units 
worden geleid door eigen gespecialiseerde business 
managers. De directie faciliteert en stuurt (waar nodig) 
de circa 25 businessmanagers aan. Zij participeren allen 
in de organisatie en zijn zelf verantwoordelijk voor het 
aantrekken van mensen, het binden & boeien van de 
medewerkers en acquisitie van opdrachtgevers.”

Autonome groei
Verkleij: “The Human Network Group is in de periode 
2012-2016 jaarlijks 15 tot 20% gegroeid. Zowel auto-

noom als door middel van acquisities.
In 2014 en 2015 zijn respectievelijk Andarr en Whitehor-
ses geacquireerd. Deze bedrijven zijn goed geïntegreerd. 
De eigenaren van die bedrijven wilden hun rol graag 
overdragen aan het tweede echelon en zich (gefaseerd) 
terugtrekken uit het management. The Human Network 
Group werd gezien als een goede paraplu omdat er 
ruimte was om onder eigen label verder te groeien en te 
blijven ondernemen maar wel gesteund door een sterke 
en financieel gezonde partij. De komende jaren willen wij 
deze strategie voortzetten.”

Bedrijfsopvolging en internationalisering
Leo Schenk: “Wij zijn goed thuis in het begeleiden van 
bedrijfsopvolgingen. Dat doen wij eveneens voor de 
maakindustrie. Wij zorgen dat organisaties rustig op 
zoek kunnen gaan naar een nieuwe CEO of het manage-
ment team kunnen versterken om de verdere groei in 
goede banen te leiden. Bedrijfsopvolging en internati-
onalisering veroorzaken vaak ook een professionalise-
ringsslag. Veel van onze leden hebben kennis van een 
bepaalde sector, soms zijn ze toeleverancier of afnemer 
en kunnen ze ons helpen met hun netwerk en expertise. 
Dat geeft het personeel en de overige managers van de 
betreffende organisatie het vertrouwen dat ze in goede 
handen zijn. Met onze begeleiding krijgen zij zo het bes-
te van twee werelden.”

1+1=3 
“The Human Network Group is een prachtig voorbeeld 
van hoe een platform van zelfstandige bedrijven kan 
functioneren. We kijken actief naar acquisitiemogelijk-
heden voor The Human Network Group. Daarbij richten 
wij ons op gespecialiseerde detacheringsbedrijven die 
werkelijk een aanvulling zijn op The Human Network 
Group. Hierbij moet 1+1 minimaal 3 zijn. Een overname 
moet immers beide partijen een meerwaarde brengen.”
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Tot slot
De groei van de staffing industrie volgt de economische, maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen. Investeerders faciliteren inmiddels veel spelers 
in de markt bij hun groei. Dit maakt zowel krachtenbundeling, als vernieuwing en 
diversiteit in het personeelsaanbod mogelijk. De hier gepubliceerde interviews ge-
ven voorbeelden van samenwerking, initiatief en vertrouwen in eigen kunnen. Dat 
laatste, vertrouwen in eigen kracht en het toevoegen van waarde,  heeft effect op 
het faciliteren, opleiden en begeleiden van medewerkers.

Hoe ziet de Fabulous 40 er volgend jaar uit? Wie is dan het snelst gegroeid op 
basis van geconsolideerde cijfers? En wie heeft het meest inspirerende verhaal te 
vertellen? We gaan het zien. 

Dank aan ieder die heeft meegewerkt aan deze editie.

Meer lezen?
De uitgebreide versies van  
interviews lees je op
FlexNieuws.nl
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