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VOORWOORD

JUBILEUM
D

e januari-maand is altijd een mooie maand om terug te blikken
op het afgelopen jaar. Antea kende een voortvarend jaar. Vanuit het
nieuwe fonds, Antea Participaties VIII, deden we drie investeringen:
organisator van bedrijfsuitjes Fundustry, non-food distributeur
Interhal en IT-detacheerder Working Spirit. Stuk voor stuk mooie
bedrijven met een goed management waar het prettig mee
samenwerken is. En we verkochten twee van onze deelnemingen uit
eerdere fondsen: parkeersystemen-leverancier 5BY2 aan Lödige en
voedingsmiddelenbedrijf Best Cheese aan FrieslandCampina.
Januari is ook de tijd van vooruitblikken. Het economisch klimaat
is nog altijd goed en dat zien we ook terug in de verwachtingen
voor onze bedrijven. Over de gehele linie wordt dit jaar een verdere
groei verwacht. Maar optimisme is een ondernemer natuurlijk niet
vreemd. Antea verwacht in 2019 weer een aantal mooie bedrijven
aan haar portefeuille toe te kunnen voegen. Vorige maand hebben
we al twee intentie-verklaringen getekend en we verwachten
deze investeringen op korte termijn af te kunnen ronden. De
overnamemarkt draait nog steeds op volle toeren. Steeds meer
ondernemers weten de weg naar private equity te vinden.
Vooruitblikkend verheugen wij ons op ons jubileumjaar. Antea
bestaat dit jaar 20 jaar. We zullen dat in het najaar groots vieren met
onze participanten, directies en commissarissen van onze bedrijven
in Theater Diligentia in Den Haag. Als dank voor de prettige
samenwerking en het vertrouwen.
Antea stamt uit de vorige eeuw. In 1999 hadden veel Nederlanders
nog nooit van een participatiemaatschappij of van private equity
gehoord. Op feestjes kostte het me moeite om uit te leggen wat
we doen. Die tijd is wel veranderd. Het fenomeen private equity
is gemeengoed geworden. Daar waar dit in eerste instantie vooral
voor grote ondernemingen beschikbaar was, is dit de laatste 5 jaar
ook voor het MKB steeds meer bereikbaar geworden. Toen Antea
begon waren de MKB-spelers op de vingers van één hand te tellen.
Inmiddels zijn er vele fondsen die zich richten op kleinere en
middelgrote ondernemingen. Ondanks die concurrentie blijft de
filosofie van Antea onderscheidend: Informal Investors die een
bijdrage leveren waar mogelijk, maar wel met een grote mate van
vrijheid voor de ondernemer. Die toegenomen concurrentie maakt
het leven boeiend. Ik zou geen monopolist willen zijn. Ik verheug me
op de volgende 20 jaar.
Wij wensen u en de uwen een gezellig, gezond en renderend 2019.

Robert De Boeck
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Richard Oosterhuis en Jurgen Spoor
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on
War talent
“In deze krappe arbeidsmarkt zorgen wij voor verruiming van
het aanbod aan mensen.” Algemeen directeur Richard Oosterhuis
van ICT-detacheerder en –opleider Working Spirit, de nieuwste
deelneming van Antea, ziet de krappe arbeidsmarkt voor
ICT-professionals duidelijk als een kans en niet als een bedreiging.

W

“
ij zorgen in onze Opleidingstak, Working Spirit
Academy, voor aanwas van nieuwe mensen op de
arbeidsmarkt voor ICT-ers. Natuurlijk is de makkelijkste
oplossing voor de krapte een groei van het aantal studenten
Informatica. Maar die opleidingen zitten al vol en naar die
mensen is een enorme
vraag. Gezien de sterke
behoefte aan ICT-ers moet
je je wel richten op een
andere doelgroep. Er zijn
ook mensen die graag in de
ICT-sector willen werken,
maar de verkeerde opleiding hebben. Wij richten ons op
mensen die bijvoorbeeld Geschiedenis of Sociologie hebben
gestudeerd en er op enig moment achter komen dat ze daar
geen werk in kunnen vinden of het toch niet zo leuk vinden.
Wij kunnen die mensen helpen om ICT-er te worden”, aldus
de man die Working Spirit in 2003 oprichtte.
Jurgen Spoor, Accountmanager bij Working Spirit en ook
mede-aandeelhouder: “Daarnaast richten we ons op UWVers, mensen die door omstandigheden buiten de boot zijn
gevallen en werkloos zijn. Hier zitten ook hele bekwame,
goedwillende mensen tussen, vooral veel ouderen. Voor veel
van onze klanten is leeftijd geen probleem. Omdat we ons
richten op mensen met niet het geijkte profiel zorgen we in
deze krappe arbeidsmarkt in feite voor een verruiming van
het aanbod aan mensen.”

de detachering van IT-infrastructuurspecialisten. “Ik had
11 jaar bij een detacheerder gewerkt van Unix- en Linuxspecialisten en heb dat bedrijf helpen uitbouwen van 30 naar
120 eigen mensen. Ik wilde op enig moment iets voor mezelf
beginnen. In plaats van in mijn eentje te starten besloot ik
na enkele gesprekken met
Richard en Frans (de derde
aandeelhouder/directeur
die verantwoordelijk is
voor Operaties) me bij
Working Spirit aan te
sluiten.”
Oosterhuis: “Voor Working Spirit was dat een mooie
kans. Jurgen heeft een enorm netwerk in de markt voor
Infrastructuur-professionals, een markt waar wij op dat
moment nog niet actief in waren. Bovendien ken ik
Jurgen al bijna mijn hele leven, zodat ik ook wist wat ik in
huis haalde. Die samenwerking heeft ons geen windeieren
gelegd.”

‘Werken voor een detacheerder
is legaal jobhoppen’

Detacheren
Behalve met Opleiden houdt Working Spirit zich bezig met het
detacheren van ICT-professionals. Richard Oosterhuis heeft
heel bewust voor een niche in de ICT-markt gekozen. “We
richten ons op software-ontwikkeling en IT-infrastructuur.
Naar die mensen zal altijd vraag blijven. Dat is maar beperkt
conjunctuurgevoelig. In de software-ontwikkeling hebben
we gekozen voor de twee grootste programmeertalen: .Net
(van Microsoft) en Java. Negen op de tien organisaties maakt
gebruik van een van die twee talen.”
Spoor, die jeugdvriend is van Oosterhuis sinds zijn tiende,
is in 2015 de gelederen komen versterken en heeft binnen
de detacheringsactiviteiten een tweede tak opgebouwd:

Persoonlijkheid
Jurgen Spoor ziet de laatste jaren bij zijn klanten een
duidelijke trend. “De persoonlijkheid van kandidaten wordt
voor klanten steeds belangrijker. Het standaard IT-werk
wordt meer en meer geautomatiseerd. Wat overblijft is deels
IT, maar draait voor een belangrijk deel om communicatie.
Tien jaar geleden maakte het niet uit als je ongewassen
en in een korte broek als IT-er op een sollicitatiegesprek
kwam. Nu wel. In een krappe arbeidsmarkt zou je anders
verwachten. Maar klanten zijn in de huidige markt eerder
bereid concessies te doen op de technische vaardigheden
van mensen (dat is te leren) en niet op persoonlijkheid.”
Richard Oosterhuis: “We houden bij onze opleidingstak,
de Academy, ook rekening met de persoonlijkheid van
kandidaten. We hanteren een strenge selectie. We doen
persoonlijkheidstesten, voeren gesprekken, technische
assessments en een bootcamp van 3 dagen. We kijken vooral
naar kennis, mentaliteit en vitaliteit. Als je daar doorheen
bent gekomen ga je één week naar de Ardennen om
groepsgevoel te creëren en persoonlijk leiderschap
te ontwikkelen. Ook dan zijn er soms nog afvallers.
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‘Aandacht is omzet’
De groep die dan overblijft wordt
voorgesteld aan een klant. Pas
wanneer we een contract hebben
met een klant start je opleiding tot Javaontwikkelaar. We leiden nog niet op voor
onze eigen detacheringsafdeling. Het is
niet uitgesloten dat we dat in de toekomst
wel gaan doen. Op die manier kunnen we
aan goede mensen voor ons zelf komen.”

Aandacht
Jurgen Spoor, die zijn hele leven al als
Accountmanager actief is, vindt het
ook in deze arbeidsmarkt niet moeilijk
om nieuwe mensen te vinden die bij
of voor Working Spirit willen werken.
“We plaatsen zowel eigen mensen als
freelancers. Voor beide groepen is
persoonlijke aandacht cruciaal. Een
freelancer waardeert bijvoorbeeld een
persoonlijke kennismaking. Ik ken
iedereen die voor ons werkt persoonlijk.
Sommige van onze concurrenten doen
dat niet, dat zijn meer CV-schuivers.
Ik zeg weleens: aandacht is omzet. Als
je mensen aandacht geeft willen ze bij
je komen werken en blijven ze ook.”
Oosterhuis,
verantwoordelijk
voor
de Academy en de detachering van
software-ontwikkelingsprofessionals:
“Ook de klanten blijven kritisch op
de kwaliteit van mensen, ondanks de
krapte op de arbeidsmarkt. Jurgen en ik
lopen al vele jaren rond in deze branche.
Wij kennen de markt en weten waar we
het over hebben. Klanten waarderen het
als je begrijpt wat ze willen. Wij leggen
liever 2 CV’s voor die beide goed zijn,
dan 10 CV’s waarvan er maar één echt
goed is.”

Ambities
De aandeelhouders van dit bedrijf
uit Deventer hebben duidelijke groeiambities. Richard Oosterhuis: “We hebben
nu 100 mensen gedetacheerd, waarvan
40 eigen mensen en 60 ZZP-ers. In onze
autonome groeidoelstelling willen we
vooral meer eigen mensen aantrekken. Ik
zie daar goede mogelijkheden voor. Voor
iemand met 3 of 4 jaar werkervaring bij
één bedrijf is het heel leerzaam om via
Working Spirit in meerdere keukens te
kijken. Met een vaste baan zit je in een
hokje; bij ons kun je heel veel leren. Werken
voor een detacheerder is legaal jobhoppen.”
Spoor ziet ook op andere manieren nog
veel verdere groeimogelijkheden. “We
kunnen binnen de ICT-sector nieuwe
niches betreden. Vooral Big dataspecialisten en cybersecurity-mensen
staan op onze bucket list. Maar ook het
openen van een vestiging in de Randstad
staat op onze verlanglijst. Mensen uit
Amsterdam willen soms niet naar
Deventer komen om bijvoorbeeld een
opleiding te volgen.” Op de vraag of er
ook buitenlandse ambities zijn is het
antwoord duidelijk. “Nee, vooralsnog niet.
Laten we eerst maar de kansen benutten
die er in Nederland voor ons zijn.”

uiteindelijke integratie. Wij hebben daar
geen ervaring mee. Via Antea krijgen we
een ervaren Raad van Commissarissen die
voor ons een waardevolle sparringpartner
kan zijn de komende jaren. Dat zijn
stuk voor stuk mensen die hun sporen
hebben verdiend in het bedrijfsleven en
ons kunnen helpen bij de voorgenomen
uitbouw van Working Spirit”, aldus
Richard Oosterhuis.
Het laatste woord is voor Jurgen Spoor:
“We hadden ons ook kunnen laten
overnemen door een strategische koper,
maar die neemt je over en dan is het
voor het management: tot ziens. Antea
wil juist verder met ons als management.
En dat willen wij ook. We willen graag
groeien, maar het persoonlijke karakter
van ons bedrijf behouden. Daar ligt onze
kracht.” ■

FACTS & FIGURES
WORKING SPIRIT
■ detachering en opleiding van

ICT-professionals
■ niches: software-ontwikkeling
■
■

Overnames

■

Bij die groei kan Antea een zinvolle rol
vervullen. De heren van Working Spirit
leggen uit waarom voor Antea is gekozen.
“Naast de autonome groeimogelijkheden
willen we ook overnames doen. Antea
kan ons daarbij helpen. Niet alleen bij de
financiering, maar ook bij de zoektocht,
bij de onderhandelingen en bij de

■
■

■

(Java en .Net) en Infrastructuur
klanten: o.a. Belastingdienst,
Kadaster, Topicus, ING, NXP, KPN
opgericht in 2003
omzet € 10 miljoen
100 mensen gedetacheerd
belang management (Richard
Oosterhuis, Jurgen Spoor en
Frans Scheuneman): 40%
belang Antea: 60%

Website: www.workingspirit.nl

EVENTS

Palladio wint Antea-Award
De Antea-Award 2018 voor de beste ondernemer van het jaar is
toegekend aan Albert Kraak, Thomas Meijer en Inge Oppatja van
adviesbureau Palladio uit Den Haag.

D

e Award werd tijdens de Antea-Nieuwjaarsreceptie uitgereikt door Richard de Mos, wethouder van Economische Zaken
in Den Haag.
Enkele citaten uit het juryrapport: “Palladio maakte in 2018
een stormachtige ontwikkeling door: omzet en EBITDA groeiden met 20%.………Ook ten opzichte van het budget was
sprake van een overschrijding van 18% in omzet en 15% in
EBITDA…….. Adviesbureau Palladio heeft zich ontwikkeld tot
een zeer betrouwbare en deskundige zakenpartner voor locale,
regionale en landelijke overheden bij het management van
infrastructurele projecten…… In 2018 werden opnieuw mooie

opdrachten binnengehaald. Zo werden van Rijkswaterstaat
langjarige projecten verkregen, zoals het project A 12/A15 Ressen - Oudbroeken en het project A1 Apeldoorn - Azelo….. Dat
we dit jaar de Award laten uitreiken door de Wethouder van
Economische Zaken van Den Haag heeft voor de Jury bij de
uitverkiezing van Palladio geen enkele rol gespeeld. Maar het
is natuurlijk wel mooi dat juist een Haags bedrijf op de Nieuwjaarsreceptie van een Haagse investeringsmaatschappij in een
Haags etablissement deze Award krijgt uitgereikt.”
De Nieuwjaarsreceptie vond plaats op 14 januari jl. in Strandpaviljoen De Waterreus op Scheveningen. ■

Thomas Meijer, Albert Kraak en Inge Oppatja krijgen de Antea Award uitgereikt van wethouder Richard de Mos
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Interhal neemt
Ton Hagedoorn

over

N

on-food distributeur Interhal in Breda heeft de
activiteiten van Ton Hagedoorn Nederland overgenomen.
Antea-deelneming Interhal groeit middels deze overname
naar een omzet van circa € 20 miljoen en 40 medewerkers.
Ton Hagedoorn is sinds 1999 distributeur van horecaartikelen als bestek, porselein en glaswerk, die geleverd
worden aan de hotelmarkt.
Zowel in de productgroep bestek als in de klantengroep
hotellerie wil Interhal graag uitbreiden.
Antea heeft sinds mei vorig jaar een belang van 50% in
Interhal.
Guus van der Borgt, directeur van Interhal: “Bij de deelname
door Antea hebben we een buy-and-build strategie afgesproken:
we willen groeien door overnames te doen. De overname van
Ton Hagedoorn Nederland is de eerste overname. We zijn heel
blij met deze aanwinst. We wilden graag een topbestekmerk

Guus van der Borgt

erbij hebben en groeien in de hotelwereld, waar we als Interhal
ook al actief op zijn. Met deze acquisitie slaan we twee vliegen
in één klap. Met het bestek van Hepp hebben we dat topmerk
erbij en een aantal mooie hotelketens als klant.”
Robert De Boeck, directeur van Antea: “We hebben
inderdaad bij Interhal een buy-and-build strategie voor ogen.
Ton Hagedoorn is een mooie eerste stap hierin. We staan
ervoor open om samen met Guus van der Borgt naar andere
overnamemogelijkheden te kijken.” ■

DVK Media Group

koopt

nieuwe titels
IJsbrand Theunissen

D

VK Media Group in Houten heeft van uitgeverij
MyBusinessMedia in Deventer twee titels overgenomen,
Klik en EigenWijs. Klik is een multimediaal platform
voor medewerkers in de zorg die zich richten op mensen
met een verstandelijke handicap, alsmede op hun
ouders en begeleiders. EigenWijs is een magazine dat
vier maal per jaar wordt verspreid onder mensen met
een persoonsgebonden budget (pgb). DVK Media Group
is een leverancier van vakinformatie aan professionals
in de gezondheidszorg met de nadruk op nascholing.
Het bedrijf werd in juni 2017 overgenomen door Antea

en het management. DVK heeft een omzet van ruim
€ 10 miljoen en bijna 40 medewerkers.
IJsbrand Theunissen, directeur van DVK: “Klik en EigenWijs
zijn een welkome aanvulling op ons productportfolio. Zij
passen in ons veelzijdige business model, waarbij wij ons
richten op de combinatie van vaktijdschriften, e-learning en
events. En deze titels zijn net als al onze huidige activiteiten
gericht op de zorgsector.”
Roelant Scheepens, partner bij Antea: “Deze overname past
in het groeiscenario zoals we dat voor ogen hebben bij DVK.
We kijken allereerst naar autonome groeimogelijkheden. Maar
we staan daarnaast open voor acquisities van bedrijven of
titels. De mogelijkheid deze twee titels van MyBusinessMedia
over te nemen hebben we met beide handen aangegrepen
gezien de strategische fit.” ■

MENSEN
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Transfers

André Matera (DVK)

In deze rubriek stellen wij graag nieuwe directeuren bij de deelnemingen voor. Dit keer
Theo van Zalen van IT-bedrijf Finalist en André Matera van uitgeverij DVK Media.

T

heo, je hebt bij grote ICT-ondernemingen als
Nashuatec/Ricoh en SAP gewerkt. Vanwaar je overstap
naar een klein bedrijf als Finalist?
“Vooral de kans om algemeen directeur te worden was reden
voor de overstap. Toen ik hier begon als commercieel directeur
was het al de bedoeling na een jaar Hans Ketterings op te volgen
als algemeen directeur. De ervaring die ik heb opgedaan bij die
grote bedrijven is een goede leerschool voor deze job. Finalist,
dat applicaties ontwikkelt voor Onderwijs, Zorg en Finance,
kan verder professionaliseren. Stilstand is achteruitgang. De
methodieken die ik heb geleerd bij Ricoh en SAP komen goed
van pas. Zo moet je wil je grote klanten binnenhalen altijd in
teamverband optreden. We noemen dat in jargon multi-level
selling. En zo klein is Finalist nu ook weer niet. We hebben
bijna 100 man personeel.”
Wat is je grootste uitdaging bij Finalist?
“Zonder twijfel het vinden van goed personeel op dit moment.
Zoals Java-programmeurs. En het binden en boeien van mensen.
Dat doen we door ons op maatschappelijk relevante klanten
te richten. Een aantal prominente onderwijsinstellingen,
zorginstellingen en fin-tech bedrijven die we als klanten
hebben spreken veel jongeren (en oudere-jongeren) die bij
ons werken aan. We willen groeien, maar de arbeidsmarkt
is lastig. Iedereen vist in dezelfde vijver. We proberen ons te
onderscheiden door iedere medewerker een collega als coach
te geven en een digitale coach (de digi-buddy app). Op die
manier kunnen mensen zich ontwikkelen. Niet alleen wij
willen groeien, ons personeel ook. Verder zijn we bezig met
een transitie van (maatwerk) projectorganisatie naar een
productorganisatie. Zo hebben we bijvoorbeeld in de Zorgsector
voor een aantal GGD-en een elektronisch cliëntendossier (ECD)
ontwikkeld specifiek voor de Jeugdgezondheidszorg. Via een
abonnementensysteem waarbij een GGD een maandbedrag

per actief cliënt-dossier betaalt willen we dit product verkopen
aan meer GGD-en. In het verleden deden we dit puur tegen
een vaste eenmalige projectsom voor één opdrachtgever. Die
transitie is een uitdaging, zeker omdat tijdens de verbouwing
de verkoop doorgaat.”
André, waarom heb je gekozen voor deze algemeen managementfunctie bij DVK?
“Ik ken de markt waarin DVK actief is goed. Al mijn hele
carrière ben ik actief in Zorg en kennisverbreding en
-overdracht aan medische professionals. Ik ben 10 jaar lang
eindverantwoordelijk geweest bij Noordhoff Health, een andere
speler in deze markt die ik heb helpen groeien van niets naar
€ 10 miljoen omzet. Die ervaring komt me goed van pas bij
DVK. DVK is een mooi en groeiend MKB-bedrijf met nog heel
veel kansen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.”
Waar liggen die kansen voor DVK?
“We zijn van plan om meer nascholing en publicaties te doen
voor de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, verpleegkundigen
en apothekers. Tot nu toe lag de focus sterk op nascholing en
naslagwerken voor medisch specialisten. Verder wil ik met de
uitgevers een plan ontwikkelen om meer regionaal gerichte
producten te ontwikkelen die interdisciplinair zijn. Je kunt
bijvoorbeeld denken aan een publicatie in de regio Den Haag
over complexe patiënten. Hoe ga je om met een 80-jarige die thuis
woont en slecht ter been is? Zo’n publicatie is niet alleen gericht
op de huisarts en de thuiszorg, maar voor alle zorgprofessionals
die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten in een
bepaalde regio. Tot slot zie ik mogelijkheden voor internationale
groei. We hebben op dit moment al twee producten voor de
Duitse markt voor tandartsen en verpleegkundigen. Met mijn
ervaringen in de Duitse zorg- en nascholingsmarkt moeten we
dat snel en succesvol kunnen uitbouwen.” ■
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Nieuwjaarsreceptie
een Haags feestje
O

p 14 januari jl. vond onder grote belangstelling de
jaarlijkse Antea Nieuwjaarsreceptie plaats. Zo’n 160 relaties
waren gekomen naar strandpaviljoen De Waterreus op
Scheveningen. Onder de genodigden waren participanten,
directies en commissarissen van deelnemingen, bankiers
en fusie- en overname-adviseurs.
De bijeenkomst werd geopend met de traditionele
Nieuwjaarstoespraak van Robert De Boeck, die op
humoristische wijze terugblikte op de gebeurtenissen in
de wereld in 2018. Hij stond stil bij de voorspellingen van
vorig jaar, voor zover die waren uitgekomen. Dit waren
onder meer het aftreden van Alexander Pechtold, het
kampioenschap van PSV, de daling van het aandeel Apple
en de aankondiging van het afscheid van Angela Merkel.
Ook werd stilgestaan bij fenomenen en figuren die het
nieuws van 2018 bepaalden als Blokkeer-Friezen, Femke
Halsema, de AVG, Khashoggi en Gele Hesjes.

Daarna ging De Boeck in op zijn voorspellingen voor 2019.
Een eindstand van de AEX van 536, het aftreden van Mark
Rutte die naar Europa gaat, het einde van Rob Jetten als
fractievoorzitter van D66, het niet-doorgaan van de Brexit,
de Elfstedentocht en last but not least de promotie van Sparta.
Na de Nieuwjaarstoespraak van De Boeck was het
podium voor Richard de Mos, winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en wethouder van
Economische Zaken in de thuisstad van Antea. Hij reikte
de Antea Award uit, de prijs voor de beste ondernemer van
het jaar. Deze fel begeerde Award werd dit jaar gewonnen
door Albert Kraak, Thomas Meijer en Inge Oppatja van
consultancybedrijf Palladio uit Den Haag. Het was hiermee
een echt Haags feestje.
De afsluitende Nieuwjaarsduik was geheel op vrijwillige
basis. ■
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VAN

ondernemer
TOT

investeerder
Menig ondernemer die zijn bedrijf verkoopt kampt met de emoties die een
afscheid met zich mee brengt. Voor Antea-participant Sjouke Kuindersma was een
overdrachtsperiode van ruim een halfjaar dé manier om afscheid te nemen.
“Dat was goed voor mij en uiteindelijk ook voor het bedrijf.”

D

ertig jaar lang was Kuindersma
ondernemer in de IT-sector. In 2016 vond
hij het genoeg geweest. Hij verkocht de
VCD IT Groep aan Axians, een grote
Franse ICT-onderneming, en werd na
een overdrachtsperiode investeerder.
In 2016 verkochten jullie VCD. Waarom?
Je was pas 54 jaar.
“Mijn mede-aandeelhouder die niet
operationeel betrokken was is ouder
dan ik en vond het een goed moment
om te verkopen. Ook voor mij was het
wel een goed moment om afscheid
te nemen. Je moet een bedrijf doorontwikkelen anders besta je over 10 jaar
niet meer. We stonden er prima voor,
maar zouden wel weer een nieuwe fase
ingaan. Ik zou dan nog voor langere
tijd betrokken moeten blijven. Ook zag
ik als gevaar dat door de consolidatie in
de ICT-branche medewerkers vaak naar
grote bedrijven trekken. Goede mensen
zijn schaars. Na 16 jaar was het goed
zo.”

Wilde Axians niet dat je aan zou
blijven?
“Nee, anders was er geen deal geweest.
De directeur van Axians zei: “Jij bent
de ondernemer, wij zijn ondernemend.
De ervaring is dat dit slecht samengaat.”
Een ondernemer zit anders in elkaar
dan een grote corporate. Als je al 16 jaar
het altijd op jouw manier hebt gedaan
is het moeilijk om het ineens anders te
doen. We hebben de deal in mei gedaan
en ben beschikbaar gebleven tot eind
van het jaar. Die overdrachtsperiode is
heel goed geweest. Ik kreeg daarmee de
tijd om los te laten. Ook voor het bedrijf
was dit goed. Mijn aanblijven zorgde
voor rust in de organisatie.”
Wat is je advies aan ondernemers die
hun bedrijf willen verkopen?
“Zorg dat je je spullen op orde hebt. Haal
er een adviseur bij die de informatie kan
samenstellen zodat je goed voorbereid
bent bij de verkoop. Veel ondernemers
onderschatten het belang van een
goede back office. Verder: neem een

gespecialiseerde ervaren jurist, hou de
overdracht kort en accepteer geen earnout. Dat levert alleen maar gedoe op.”
Wat is je het meest tegengevallen in het
verkoopproces?
“Het hinken op twee gedachten. Aan
de ene kant gaat de business gedurende
zo’n proces gewoon door. Je neemt
medewerkers aan en geeft commitment
aan klanten. Tegelijk ben je met de
verkoop bezig en weet je: over 12
maanden ben ik waarschijnlijk weg.
Maar vier mensen in het bedrijf waren
op de hoogte. Samen met een groepje
mensen was ik in die periode ook bezig
met de voorbereiding van de viering van
ons 40-jarig bestaan. Dat doe je samen,
terwijl alleen jij weet dat je ook bezig
bent met afscheid nemen.”
Kun je iets vertellen over je achtergrond?
“Vanaf eind jaren tachtig heb ik verschillende kleinere bedrijven gehad, zowel
in de IT als ook in ISO-certificeringen

‘Veel ondernemers onderschatten het belang van de back-office’

13

Sjouke Kuindersma

‘Uiteindelijk wordt elk bedrijf een ICT-bedrijf’
en interim-management. In 2000 kwam
toevallig VCD op mijn pad. Bij het voetballen kwam ik de eigenaar tegen. Het
klikte meteen, ook al was hij voor FC
Groningen en ik voor Heerenveen. Ik
kocht me in voor 50% en werd algemeen
directeur. We zijn uiteindelijk gegroeid
naar 385 mensen.”
Hoe heb je die groei bereikt?
“Ik koos heel bewust voor groei en
spreiding. Door groot te zijn kun je
overleven in slechte tijden. Klanten
kiezen dan altijd voor een Top 3-speler.
We zijn ons op meer sectoren gaan
richten. Naast applicaties in de Zorg zijn
we Retail gaan uitbreiden en Automotive
gestart. We zijn nu de grootste Exactdealer in Nederland en we hebben
Big Data en Business Intelligence
toegevoegd: de opzet van datawarehouses
voor grotere organisaties. Het lastige van
spreiding is je verkooppitch. Ik kan niet

in 30 seconden uitleggen wat we doen.
Het is wel grappig om het opportunisme
in de buitenwereld te zien. Toen we onze
activiteiten gingen uitbreiden kreeg
ik van iedereen het advies: “Niet doen,
focus is belangrijk.” In 2010 direct na de
crisis toen wij juist door die spreiding
goed presteerden hoorde ik: “Geweldig
gedaan. Goeie keuze die spreiding.”
Ben je daarna in een zwart gat gevallen?
“Zeker niet. Samen met mijn vrouw
Nynke ben ik een jaar lang de wereld
over gaan reizen. De meest bijzondere
ervaring was een rally van Bant in de
Noordoostpolder naar Beijing en weer
terug in een Volvo uit 1979 zonder airco.
Ik kan je zeggen: in de Gobi-woestijn
is het wel warm. Zakelijk doe ik twee
dingen, naast de deelname in Antea wat
ik een goede manier vind om kennis op
te doen en om in hele andere bedrijven
te investeren. Ik beleg zelf in vastgoed en

investeer in bedrijven. Ik doe alleen maar
ICT. Op z’n Fries: je moet alleen maar
doen waar je verstand van hebt. De ICTsector staat nog in de kinderschoenen.
In het MKB liggen nog heel wat
mogelijkheden om via automatisering
de efficiency en het gebruiksgemak
voor de klant te vergroten. Uiteindelijk
wordt elk bedrijf een ICT-bedrijf. Waar
ik investeer wil ik mijn kennis en
kunde toevoegen. Ik moet daar nog een
vorm voor vinden. Het gaat wat verder
dan een gewoon commissariaat. Ik wil
niet meer dagelijks betrokken zijn. Dat
laat ik liever aan de nieuwe generatie
over. Ik heb een paar vrienden van me
gezegd: “Als ik gekke dingen ga doen,
moet je ingrijpen.” Het gevaar is dat je
zelf wel even interim het management
gaat doen voor drie maanden als een
manager niet voldoet. Voordat je het
weet zit je er vijf jaar en dat is nu net
niet de bedoeling.” ■

MVO
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Duurzaam
Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen valt niet
meer weg te denken uit het hedendaags ondernemen. Klanten gaan
steeds verder in hun MVO-eisen. Is dat voor MKB-bedrijven nog wel vol te
houden? Enkele Antea-deelnemingen laten zien wat zij aan MVO doen.

Jeroen van Douveren (L. ten Cate)

‘Onze producten moeten zo min mogelijk
negatieve impact hebben op mens en milieu’
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duurt het langst
W

“
e doen bij L. ten Cate heel
veel aan MVO. Als A-merk voor
bad- en ondermode streven wij
naar een duurzame en transparante
bedrijfsvoering, waarbij wij erop
toezien dat onze producten zo min
mogelijk negatieve impact hebben op
mens en milieu”, aldus CEO Jeroen
van Douveren. “Hoofdthema hierbij
is transparantie in de keten. Hierdoor
krijgen we inzicht waar en hoe onze
producten en materialen worden
gemaakt.” Voor L. ten Cate die haar
producten laat produceren in Turkije,
China en Bangladesh rijst de vraag hoe
je als klein bedrijf kunt controleren hoe
de arbeidsomstandigheden daar locaal
zijn en of er op milieuvriendelijke wijze
wordt geproduceerd. Van Douveren:
“Wij hanteren verschillende richtlijnen,
waaronder het BSCI, het Bangladesh
Accord en het Convenant Duurzame
Kleding en Textiel van de SER. Het
BSCI is een internationale organisatie
die de controles bij onze fabrikanten
uitvoert. Daarnaast hebben we eigen
kwaliteitsmensen, die ter plekke in de
fabrieken gaan kijken en ook checken
waar bijvoorbeeld de grondstoffen
vandaan komen. Ook als klein bedrijf
kun je een goed MVO-beleid voeren.”

Prijs
Op de vraag of het de consument van
kleding niet maar om één ding draait,
een zo laag mogelijke prijs, is Van Douveren heel stellig. “L. ten Cate richt
zich niet op de klant die uit is op de
laagste prijs. Onze klanten willen

kwaliteit en duurzaamheid en die zijn
bereid daar iets meer voor te betalen.
Op het gebied van prijs kunnen wij het
nooit winnen van Primark en H & M.
Maar een goed MVO-beleid hoeft niet
duur te zijn. Ook met een MVO-product is een concurrerende prijs mogelijk”, aldus de man die in 2015 L. ten
Cate samen met Antea kocht.
Ook in de voedingsmiddelenindustrie
verlangen supermarkten van hun
leveranciers dat zij Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen.
Wim
Jansen, CEO van Antea-deelneming
De Westfriesche Pindabranderij (WFP):
“Zeker als private label-leverancier is
dat belangrijk, want je bent eigenlijk
met het merk van een ander bezig.
Onze klanten zijn beducht voor
reputatieschade. Als wij leveren aan
Jumbo en wij voldoen niet aan de
MVO-eisen dan heeft dat een negatieve
uitstraling op Jumbo, en niet alleen op
de noten die wij leveren maar ook op
hun andere producten.”
Net als L. ten Cate is ook WFP BSCIgecertificeerd. “Voordeel daarvan is
dat BSCI de controles voor ons doet
bij onze leveranciers. Zij bezoeken de
notenboeren in Afrika, China en ZuidAmerika om te controleren of zij aan
de MVO-eisen voldoen.”

Verpakkingen
Jansen is samen met leveranciers
continu op zoek naar verdere
verbetering van het MVO-beleid. “We
hebben op dit moment een drietal

projecten lopen. Allereerst zijn we bezig
met een monoverpakking voor pinda’s
bestaande uit één materiaal, waardoor
die in de afvalbak niet gescheiden
hoeft te worden. Dit is een hersluitbare
verpakking die minder materiaal
vraagt en dus milieuvriendelijker
is. Daarnaast werken we aan een
verpakking voor Superunie die bestaat
uit 45% afbreekbaar plastic en geen
metaalfolie bevat. Veel verpakkingen
van noten en pinda’s bevatten
metaalfolie om het product langer vers
te houden. Metaalfolie is slecht voor het
milieu. Het derde project is het MVOcashewnoten project. Zestig procent
van de cashewnoten komt uit Afrika.
Tien procent van de noten uit Afrika
wordt locaal gekraakt. De rest wordt
verscheept naar India en Vietnam om
ze daar te kraken. Dat vervoer is zeer
milieubelastend. Wij zijn nu bezig om
de cashews locaal in Afrika te kraken en
de boeren daar een betere beloning te
geven. Als ons dat lukt zijn we daarmee
uniek in de wereld.”
Niet iedere Antea-deelneming is gelukkig
met de toenemende MVO-eisen in
de wereld of met de soms eenzijdige
wijze waarop MVO wordt bekeken.
Thermoware, producent van machines
voor EPS (piepschuim)-verpakkingen
voor met name de voedingsmiddelenindustrie, is hier een goed voorbeeld van. Directeur Rik Lodders: “In
de milieudiscussie gaat het vooral om
perceptie en niet om de feiten.
EPS is niet milieuvervuilend.
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Max Lutje Wooldrik (APOC)

‘Wat is er duurzamer dan recycling?’
Het bestaat voor 98% uit lucht en
voor 2% uit materiaal en is door
het beperkte materiaalgebruik
duurzaam. Bij de productie komt weinig
stoom en weinig water aan te pas. Het
is prima te recyclen, maar dat gebeurt
nog te weinig. Piepschuim is wit en
drijft en daarom zie je het liggen in de
rivieren en zeeën. Dat is qua perceptie
een belangrijk verschil met papier en
karton, dat zinkt en dus onzichtbaar op
de bodem van de zee ligt en ook nog
eens bij de productie ervan een hogere
CO2-uitstoot heeft dan piepschuim.”

Verbod
Juist vanwege die perceptie heeft
het Europees Parlement zojuist een
wet aangenomen die vanaf 2021
het gebruik in Europa van plastic
wegwerproducten als wattenstaafjes,
bekers, rietjes, maar ook verpakkingen
voor soep of noodles die met de
machines van Thermoware worden
gemaakt, verbiedt. “Politici hebben
de neiging eenzijdige maatregelen te
nemen die gemakkelijk scoren. Het
direct effect voor Thermoware daarvan

is beperkt, omdat we nauwelijks in
Europa verkopen. Maar het gevaar
is dat andere regio’s in de wereld dit
Europees voorbeeld op enig moment
gaan volgen”, aldus Lodders die
begin 2016 via een Management BuyIn mede-aandeelhouder van deze
machineproducent werd.
Lodders ziet goede mogelijkheden
om met Thermoware een nieuwe
koers in te slaan die recht doet aan de
MVO-eisen van de politiek. “Samen
met een aantal strategische partners
zijn we bezig om een bio afbreekbaar
alternatief voor piepschuim te ontwikkelen. Dan hebben we een milieuvriendelijker product.” In de tussentijd
denkt Thermoware met haar klanten
mee om een bijdrage te leveren aan hun
MVO-beleid. “We hebben net een zeer
energiezuinige matrijs ontwikkeld die
voor onze klanten tot een energiebesparing leidt van 30 tot 40%.”

Recyclen
Het laatste woord is aan Max
Lutje Wooldrik, CEO van Antea-

deelneming APOC, een bedrijf die
haar bestaansrecht juist ontleent aan
duurzaamheid. “Wij kopen vliegtuigen
die uit de vaart gaan, slopen die en
verkopen de onderdelen vervolgens
aan luchtvaartmaatschappijen. Na
keuring en soms revisie is zo’n
onderdeel niet meer van nieuw
te onderscheiden. Wij doen aan
recyclen. Wat is er duurzamer dan
hergebruik van bestaande onderdelen
in plaats van de productie van nieuwe
onderdelen?” APOC draagt bij aan
een forse CO2-reductie. “Airbus en
Boeing verwachten dat de komende 5
jaar 60% van de vloot van alle airlines
vervangen moet worden. Stel je voor,
dat die vloot vernietigd zou moeten
worden en de overige 40% nieuwe
onderdelen zou gebruiken in plaats
van hergebruik van tweedehands
onderdelen? Hoe milieu-onvriendelijk zou dat zijn?”, aldus de man die
laat zien hoe je in een sector die op
zich milieu-vervuilend is toch een
bijdrage kan leveren aan de duurzaamheid en daarmee aan een betere
wereld. ■

EXIT
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Best Cheese USA
verkocht aan
FrieslandCampina

A

ntea-deelneming Best Cheese
heeft de activiteiten van haar
Amerikaanse dochteronderneming
op 18 december jl. verkocht aan
FrieslandCampina. Op 20 augustus
jl. waren de Nederlandse activiteiten
van Best Cheese, bestaande uit de
merken Parrano en Tjiezi, al aan
FrieslandCampina
verkocht
en
nu is ook de Amerikaanse dochter
van Best Cheese overgegaan naar
FrieslandCampina.
FrieslandCampina verstevigt hiermee
haar activiteiten in Amerika. Roel van
Neerbos, president FrieslandCampina
Consumer Dairy: “We streven ernaar
om de beste kwaliteitskazen van
Nederland naar Amerika en Canada
te brengen. Samen met Best Cheese
kunnen we de beste kwaliteit bieden aan
onze klanten. De overname van Best
Cheese USA past in onze ambitie om
onze kaasactiviteiten te laten groeien.”
Willem-Jan Rote, directeur van Best
Cheese: “De combinatie van de importen verkoopactiviteiten van Best

Cheese met die van FrieslandCampina
is in lijn met onze marktbenadering.
Wij verwachten dat de combinatie
in staat zal zijn om de Amerikaanse
consumenten en klanten te bedienen
met de beste en meest innovatieve
kaasproducten.”
Antea heeft sinds augustus 2014
een belang van 25% in Best Cheese,
voormalig bekend als Uniekaas
Nederland. In augustus 2017 werden
de Uniekaas-activiteiten (o.a. het
merk Uniekaas) verkocht aan de
Duitse zuivelcoöperatie DMK. Met de
verkoop van Best Cheese USA komt
een einde aan de samenwerking
tussen Best Cheese en Antea.
Willem-Jan Rote: “We hebben 4,5 jaar

uitstekend samengewerkt met Antea. Ik
kijk positief terug op de samenwerking.”
Robert De Boeck, Managing Partner
van Antea: “Deze exit van Uniekaas/
Best Cheese is een hele bijzondere.
Het bedrijf is in delen verkocht. Dit
gezien de diversiteit in activiteiten en
de geografische spreiding. We hebben
kopers gezocht die het beste pasten bij
die onderdelen en daar ook de meeste
waarde aan toekenden. Met DMK
voor Uniekaas en FrieslandCampina
voor Best Cheese zijn we hier goed
in geslaagd. Met de verkoop van Best
Cheese USA aan FrieslandCampina is
de exit van deze participatie daarmee
voltooid. Wij wensen Best Cheese
een mooie toekomst binnen het
FrieslandCampina-concern.” ■

COLUMN
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De vijfde colonne
B

ij ABN AMRO hebben ze geen gelukkige hand in het
kiezen van hun leider. Empathisch vermogen is ver te
zoeken. In de tv-serie De Prooi zagen we een briljante
Pierre Bokma die Rijkman Groenink speelde tegen
een door de RvC opgedrongen coach die Groenink
empathisch vermogen moest bijbrengen bulderen: Geen
empathisch vermogen? Wie? Ik? Gelul! Ik moest hieraan
denken toen ik de reactie van de huidige CEO, Kees van
Dijkhuizen, las op de anonieme brief van 40 medewerkers
van het tweede echelon aan de voorzitter van de RvC.
In plaats van zich de kritiek
aantrekken zegt Van Dijkhuizen
“zwaar teleurgesteld” te zijn
in de brief en zich niet in het
geschetste beeld te herkennen.
Hij
geeft
een
voormalig
politiecommissaris
opdracht
onderzoek te doen naar de
brief. Niet direct de reactie
van iemand met een groot
empathisch vermogen. De briefschrijvers, allen
behorend tot het hoger management, verwijten Van
Dijkhuizen een gebrek aan commerciële visie en een
duurzaamheidsfetisjist te zijn. Ik ben benieuwd waar het
onderzoek van de politiecommissaris zich op richt. Van
Dijkhuizen zal wel willen weten of de brief op gerecycled
papier is geprint. Ik kan de reactie van Van Dijkhuizen
wel verklaren. Volgens het groepje activisten is hij niet
echt een communicator. Hij zou de dialoog schuwen.
“Een gesprek met Kees Van Dijkhuizen staat gelijk aan
het luisteren naar een monoloog over hoe goed hij het
doet.” Dat doet me sterk denken aan Rijkman Groenink
die ik ooit toen de crisis bij De Bank op zijn top was
een presentatie hoorde geven op kantoor Den Haag voor
een groep klanten. Groenink ging alleen maar in op het
overnameproces. Op enig moment riep een Wassenaarse
cliënt die zich hieraan stoorde dat dit hem weinig
interesseerde. De man wilde maar één ding weten: “Is
mijn geld bij u veilig?” De reactie van Groenink, die uit
het veld was geslagen door deze kritiek op zijn presentatie
en zich niet echt had verdiept in wat het publiek wilde
horen, maakte duidelijk dat hij inderdaad empathisch
vermogen miste. De PR-adviseur van de bank greep
snel in en plotsklaps werd de bijeenkomst beëindigd
omdat “de heer Groenink naar een andere afspraak
moest.” Waarschijnlijk met zijn coach. Terug naar Van
Dijkhuizen. Een dag na het uitlekken van de brief las
ik het FD een interview met hem en de voorzitter van
de RvC, Tom de Swaan. Het valt voor een commissaris
niet mee als je benaderd wordt door een groepje
personeelsleden, zeker als het anoniem is. Antea had dat
ooit bij een deelneming aan de hand. Een commissaris

kreeg een anonieme mail over het surfgedrag van een lid
van het management-team. Die bleek nogal veel van zijn
werktijd te besteden aan het bezoeken van pornosites.
Een bijzondere wijze van inspiratie. Wat hij niet door
had was dat bij het vroeg invallen van de duisternis
achter hem op het raam iedereen die zijn kamer binnen
kwam kon meegenieten en de dames in vol ornaat zag
afgebeeld op de ruit. Helaas in spiegelbeeld, maar een
kniesoor die daar op let. De commissaris confronteerde
de man met deze informatie. Die vertrok geen spier.
Volgens hem kon dit “nietcommercieel surfen”, zoals hij
dit noemde, heel eenvoudig
worden verklaard. Vriendjes
van hem stuurden hem soms
een link die hij dan opende,
zonder te weten wat dit was.
Dit was maar een paar keer
gebeurd. Hij wist niet dat de
personeelsleden
uitdraaien
van de server hadden gemaakt waarop te zien was dat
dit surfen soms uren per dag duurde. Je zou er bijna
zeeziek van worden. Binnen niet al te lange tijd werd
dit lid van het MT gevraagd iets anders te gaan doen.
Gelukkig voor Tom de Swaan zijn de klachten over Van
Dijkhuizen van een andere orde. Hoewel, een gebrek aan
commerciële visie lijkt me moeilijker oplosbaar dan
niet-commercieel surfgedrag.
Ik begrijp waar de schoen wringt bij ABN AMRO. Van
Dijkhuizen spreekt geen gewoon Nederlands. Ik zal
u enkele citaten uit het FD-interview aanhalen. “We
hebben laatst met 450 medewerkers gesproken over de
nieuwe purpose, de strategie en de duurzame dilemma’s.
Daar was aan alle kanten commitment om die duurzame
journey te maken. Wij gaan engagen met onze klanten,
bijvoorbeeld in de energietransitie. Met wie ik ook praat,
iedereen zegt: you can speak up hier in de bank.” Een
tip aan Kees Van Dikehouses: als je als leider wilt dat
de troepen je volgen praat dan in begrijpelijke taal.
Misschien gewoon in het Nederlands communiceren.
Anders eindig je als Groenink. De vijfde colonne zal
winnen. Daar kan geen enkele politiecommissaris je bij
helpen. ■

‘Van Dijkhuizen zal
wel willen weten of
de brief op gerecyled
papier is geprint’

Robert De Boeck
Directeur Antea

Ook te volgen op
via: Twitter.com/RobertDeBoeck
en maandelijks met een column in de Quote
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‘
‘Geen empathisch vermogen?
Wie? Ik? Gelul’
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