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VOORWOORD

TOEKOMST

Op 1 april van dit jaar bestond Antea 20 jaar. In die tijd is veel 
veranderd. De concurrentie nam toe, het zakendoen is verhard en 
de juridisering heeft ook in het MKB toegeslagen. De filosofie van 
Antea staat nog steeds recht overeind: ondernemers waar mogelijk 
met het netwerk helpen bij de groei van hun bedrijf, zonder op hun 
stoel te gaan zitten. 

Juist bij jongere ondernemers zie ik veel meer dan vroeger de 
interesse om te sparren. Ze hebben steeds meer de bereidheid om 
zich kwetsbaar op te stellen en hun eigen zwaktes te compenseren 
door expertise van buiten te halen en vooral het besef dat delen 
vaak leidt tot een hogere totaalopbrengst. Zij hechten veel minder 
aan het houden van 100% van het eigendom en stellen groei van de 
onderneming boven hun eigenbelang. 

Juist een participatiemaatschappij als Antea die enerzijds een 
netwerk van ervaren Informal Investors beschikbaar stelt aan 
haar portefeuille-bedrijven, maar anderzijds de ondernemer veel 
operationele vrijheid geeft, kan steeds vaker een goede rol spelen 
bij de financiering van de groei. Onze formule wordt meer en meer 
gewaardeerd door MKB-ers. Daar waar ik in het begin van ons 
bestaan nog vaak moest uitleggen wat een participatiemaatschappij 
is, is dit fenomeen inmiddels breed bekend. Met dank aan de 
pers, onze branchevereniging (de Nederlandse Vereniging van 
Participatiemaatschappijen, NVP) en de Koning natuurlijk, 
die in zijn eerste Troonrede een pleidooi hield voor de 
participatiemaatschappij.  

Als ik zelf terugkijk op die 20 jaar kan ik nog steeds volmondig 
zeggen: ik heb het mooiste vak van de wereld. Ik word altijd 
omringd met optimisten. Zakenmensen zijn altijd optimistisch, 
anders waren ze wel ambtenaar geworden. Er is niets mooiers 
dan een ondernemer waar mogelijk bijstaan om diens dromen te 
realiseren.  

Bij een jubileum hoort niet alleen terugblikken maar ook 
vooruitblikken. We zijn pas 20 jaar jong en hebben nog een hele 
toekomst voor ons. Als mensen me vragen: wat was je hoogtepunt, 
antwoord ik: die moet nog komen. Ik ga nog lang niet stoppen. Ik 
moet wel door, want van mijn columns kan ik niet leven. Dat doet 
me denken aan een gedicht van Jules Deelder. Die gaat als volgt. 
Lang leve de schrijver. Waarvan? 

Op naar de 40 jaar!

Robert De Boeck
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Lekker anders

Mathijs van Duurling, Lonneke Nouwens en Thijs de Wert
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Lekker anders lekker fris

Wat doet Frisse Blikken?
Lonneke Nouwens, met 39 jaar de oudste binnen de 
directie: “Wij zijn een bureau dat grote organisaties helpt 
met uitdagingen waar ze een frisse blik van een jongere 
professional bij kunnen gebruiken. We richten ons daarbij 
op drie soorten projecten: talentontwikkeling, strategie-
activatie en verandertrajecten.” “Onze naam zegt precies 
wat we leveren: een frisse blik. 
Net afgestudeerden kijken 
met een open mind en out of 
the box naar organisaties en 
naar situaties. Die zitten niet 
vastgeroest in een bepaald 
denkstramien. ‘Kan niet’ komt 
niet voor bij jongeren”, aldus mededirecteur Mathijs van 
Duurling die sinds 2013 bij Frisse Blikken werkzaam is.

Hoe komen jullie aan goede mensen?
Thijs de Wert, het derde directielid: “Jongeren willen 
vrijheid en verantwoordelijkheid. Wij bieden beide. Onze 
cultuur is volledig op de jonge professionals gericht. Zij 
willen niet het strakke keurslijf en een ouderwetse manier 
van werken als bijvoorbeeld vaste werktijden. Juist door 
onze ondernemende cultuur krijgen we de beste talenten 
binnen. Onze naam zingt rond op menig studievereniging 
en campus. We merken weinig van de war on talent. We 
krijgen jaarlijks zo’n 1.000 sollicitanten en nemen er 20 
aan.” 

Frisse blikken klinkt leuk, maar hebben klanten 
soms geen behoefte aan meer ervaring dan 
alleen maar starters?
Mathijs: “Natuurlijk hebben we soms ook projecten waar 
naast een frisse blik van een net afgestudeerde een meer 
ervaren expert nodig is. Die hebben we ook in huis. Vaak 
zijn dat mensen die bij een corporate hebben gewerkt 
en daar het ondernemerschap misten. We noemen  
die corporate vluchtelingen. En mochten we die  
ervaring niet in huis hebben, dan kunnen we die inhuren 
bij onze samenwerkingspartners. Regelmatig zijn dat voor-
malige Frisse Blikkers, die voor zichzelf begonnen zijn.”

Kunnen jullie wat voorbeelden geven van 
projecten die jullie doen?
“Voor Heineken hebben we een Young Professional Pro-
gramma ontwikkeld om jong talent te ontwikkelen”, zegt 
Thijs de Wert. “En voor Irdeto, een cyber security-bedrijf 
dat onderdeel is van Naspers, een escape room voor nieuw 
personeel waardoor ze voor hun eerste dag de organisa-

tie leren kennen. Juist op de 
moeilijke arbeidsmarkt voor 
hoogwaardige technici is zo’n 
innovatieve manier van weg-
wijs maken van nieuw personeel 
belangrijk.”
“Maar we doen ook projecten 

voor het topmanagement van organisaties”, vult Lonneke 
hem aan. “Zo hebben we voor de Top-350 van KPMG een 
festival ontwikkeld om op een creatieve manier de strate-
gie te delen met de directeuren en partners. We hebben 
daar zeer positieve reacties op gekregen.”  
Mathijs, die onder meer verantwoordelijk is voor de ves-
tiging in Eindhoven,  wil zijn belangrijke klant ASML niet 
onvermeld laten. “ASML neemt 300 mensen per maand 
aan. Via 2 digitale games die we ontwikkeld hebben (bij 
onze vestiging in Indonesië) maken we die mensen op een 
creatieve manier wegwijs binnen ASML. Verder hebben 
we een programma ontwikkeld om de top van het bedrijf 
verbinding te laten houden met al deze mensen via een 
virtueel informeel netwerk en 1 keer per jaar een fysiek 
samenzijn. Verbinden is heel belangrijk voor zo’n snelle 
groeier.  Als je zo snel groeit als ASML moet je een aan-
trekkingskracht hebben op de arbeidsmarkt voor technisch 
personeel.”

De twee oprichters wilden het bedrijf verkopen. 
Hoe kijken jullie terug op dit verkoopproces?
“Voor ons als management was heel belangrijk dat we de 
unieke propositie van Frisse Blikken kunnen behouden 
samen met de gewenste operationele vrijheid als onder-
nemers. We waren dan ook intensief bij het selectieproces 
betrokken, want we wilden ook een investeerder 
die ons kan helpen het bedrijf een volgende fase in 

‘Goeie mensen 
genereren werk’

Op de vraag wie de concurrenten van Frisse Blikken zijn, valt een 
lange stilte. Het management-team van de nieuwste Antea-deelneming 
kent geen ander consultancy-bureau met zo’n unieke propositie als dit 
bedrijf. Een kennismaking met het jonge, frisse management laat zien 
dat het inderdaad om een bijzonder bedrijf gaat.
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te loodsen. Antea voldeed aan alle voor-
waarden en had unaniem onze voor-
keur”, aldus Thijs de Wert die samen 
met Lonneke en Mathijs heeft meege-
participeerd met Antea. Lonneke: “We 
hebben vooraf met z’n drieën en met de 
oprichters, die nog betrokken blijven bij 
Frisse Blikken, afgesproken dat we alle 
vijf een goed gevoel bij de participatie-
maatschappij zouden moeten hebben. 
Als een van ons dat niet zou hebben zou 
het niet doorgaan. Zo’n afspraak is een 
soort teambuildingtest. Je leert elkaar 
heel goed kennen in zo’n proces.”

Die gezamenlijkheid is ook goed 
zichtbaar in jullie directieteam. 
Anders dan veel bedrijven is er 
niemand algemeen directeur 
en doen jullie het echt met z’n 
drieën.  
Matthijs: “We willen ieder gevoel van 
hiërarchie vermijden. We hebben wel 
een taakverdeling, maar die is niet geba-
seerd op hiërarchie als in een traditioneel 
CEO-model met een algemeen directeur. 
Daarin zijn we waarschijnlijk anders dan 
de meeste bedrijven.” Thijs: “Naast die 
functionele taakverdeling houden we ons 
alle drie met commercie en met het bou-
wen en onderhouden van relaties bezig.”

Sinds de oprichting in 2011 zijn 
jullie ieder jaar gegroeid. Hoe 
lang houden jullie dat nog vol?
Lonneke: “De rek is er in onze bestaande 
business nog lang niet uit. De vraag naar 
jonge, ondernemende en creatieve men-
sen bij grote organisaties blijft groeien. 
De 90 mensen die wij nu hebben is een 
druppel op een gloeiende plaat. Als we 
erin slagen meer goede mensen te vin-
den zijn de opdrachten geen probleem. 
Goeie mensen genereren werk. Zestig 
tot zeventig procent van onze opdrach-
ten is een vervolgopdracht of komt van 
bestaande klanten.”
Mathijs ziet vooral nog kansen op het 
gebied van verdere digitalisering. “Op tal 
van terreinen (als event-management, 
recruitment en onboarding, het wegwijs 
maken van nieuw personeel) staat dit 
nog maar in de kinderschoenen. Met de 
combinatie van onze conceptuele kennis 
hier in Nederland en ontwikkelingsken-
nis in Indonesië kunnen we bedrijven 
hierbij helpen.”
Thijs: “Los van groei met ons bestaande 
business-model zien we tal van mogelijk-
heden voor aanpalende activiteiten. We 
weten hoe je talent moet binnenhouden 
en moet ontwikkelen. Met onze mensen 
en aanpak kunnen wij waarde toevoe-

gen en daar is geld mee te verdienen. 
Ook onder de vele sollicitanten die bij 
ons afvallen zitten hele goeie mensen 
die bruikbaar zijn voor bedrijven waar 
we meer voor willen kunnen betekenen. 
We zijn druk bezig met de opzet van een 
aanvullend business-model hiervoor. 
Frisse Blikken gaat een mooie toekomst 
tegemoet.”  ■ 

FACTS & FIGURES 
FRISSE BLIKKEN
■ consultancy-bureau
■ 90 young professionals
■ niches: talentontwikkeling, 

strategie-activatie en 
verandertrajecten

■ opgericht in 2011
■ omzet € 11 miljoen
■ vestigingen in Utrecht, 

Eindhoven en Indonesië
■ klanten: o.a. ING, ASML, 

Heineken, KPMG en Arcadis
■ belang Antea: 53%

Website: www.frisseblikken.com

‘Kan niet komt niet voor bij young professionals’
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Op 29 augustus jl. luidde Robert De Boeck, algemeen 
directeur van Antea, de beursgong op Beursplein 5 in ver-
band met het 20-jarig bestaan van Antea.

Antea was door Euronext uitgenodigd om de opening van 
de beurs in Amsterdam te doen in verband met “de bete-
kenis die Antea heeft voor de financiering van vele MKB-
bedrijven sinds 1999.”
Antea heeft in die 20 jaar aan veel ondernemingen in 
het MKB groeifinanciering verstrekt en DGA’s van MKB-
bedrijven geholpen bij de opvolging of een pre-exit.

Bij dit feestelijk evenement was niet alleen de directie 
van Antea aanwezig, maar waren ook vele directeuren 
van Antea-deelnemingen en Antea-commissarissen van 
de partij.

Robert De Boeck: “Als participatiemaatschappij verstrek-
ken wij, anders dan de beurs waar het gaat om public 

equity, private equity. Het één hoeft het ander niet uit te 
sluiten. Het zou kunnen zijn dat een van onze bedrijven 
ooit naar de beurs gaat. We sluiten dat in de toekomst niet 
uit. We vinden het een eer om vandaag vanwege ons jubi-
leum als beursknecht de gong te mogen luiden op Beurs-
plein 5, dat wij zien als het symbool van de financiële sector 
in Nederland, waar wij als Antea ook onderdeel van uit 
mogen maken.”

Op een positief Damrak steeg de AEX die dag met 1%. ■

 Antea naar 
         de beurs

Boeckje      
    Quote-
columns

De Volkskrant noemde hem als opiniemaker al eens 
“snoeihard” en “zonder enig erbarmen”. En de Quote rept 
van “een van de meest gevreesde columnisten van het land”. 
Antea-directeur Robert De Boeck is sinds 2014 columnist 
in zakenblad Quote. Sindsdien laat-ie iedere maand onder 
de titel Boeckwinst zijn licht schijnen over actuele zaken 
uit de zakenwereld en de politiek. Ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van Antea is zojuist een boekje versche-
nen waarin zijn 25 beste Quote-columns zijn gebundeld. 

Oud-hoofdredacteur Jort Kelder schreef het voorwoord. 
Enkele citaten: “De Boeck heeft een stijl die je nog zelden 
tegenkomt in de door politieke correctheid en kwispelende 
woordvoerders gepolijste pakkenwereld”…….”Yoga en quinoa 
zullen niet op zijn dagelijkse menu staan”…….“De Boeck trapt 
stevig met zijn monkstraps tegen die onoprechtheid. Tikje 
directief, tikje jaren tachtig. Doet u mij daar maar een boekje 
van.” Relaties van Antea kunnen het boekje gratis aanvra-
gen op info@antea.nl of per telefoon (070-311 59 59). ■
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Zweder van Hövell tot Westerflier (ex-directievoorzitter 
Staalbankiers en ex-lid RvB Achmea) heeft in verband met 
het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens afscheid geno-
men als bestuurslid van de Stichting Prioriteit Antea Parti-
cipaties.
Hij was vanaf de oprichting van Antea in 1999 bestuurslid 
van deze Stichting die onder meer de voordracht doet voor 
de commissarissen bij de verschillende participatiefond-
sen. Hij was als directievoorzitter van Staalbankiers in 1992 
actief betrokken bij de oprichting van Staal Participaties, de 

voorganger van Antea. De Directie van Antea bedankt Zwe-
der van Hövell van harte voor zijn jarenlange inzet voor 
Antea. Na zijn aftreden bestaat het bestuur van de Stichting 
Prioriteit uit voorzitter Emile Bakker (ex-PARNIB/Alpin-
vest), Joost van Heyningen Nanninga (Egon Zehnder) en 
Philip Houben (ex-voorzitter NVP en ex-CEO Wavin). Deze 
laatste ontbreekt op de foto. De Stichting Prioriteit Antea 
Participaties houdt zich eveneens bezig met de goedkeu-
ring van overdracht van participaties in het fonds en met 
de jaarlijkse winstbestemming. ■

     Afscheid 
Zweder 
van Hövell 
     tot 
Westerflier

DVK Media      
koopt Zwinq

DVK Media Group in Houten heeft uitgeverij Zwinq 
volledig overgenomen. DVK was reeds 50% aandeelhouder 
in Zwinq. Zij heeft nu de overige 50% van mede-
aandeelhouder Cleario B.V. overgenomen. Directeur 
Klaartje Droste zal de onderneming verlaten.
DVK is nu volledig eigenaar van drie titels op het gebied 
van nascholing voor verpleegkundigen in Nederland 
onder het label Nurse Academy. DVK bouwt het portfolio 
hiermee verder uit en ziet voor de drie titels – die zich 
richten op ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en 
ouderen- en thuiszorg met ruim 9.000 abonnees – vooral 
groeikansen in het op maat aanbieden van content voor 
zorginstellingen én het organiseren van events.
DVK Media Group is een leverancier van vakinformatie 
aan professionals in de gezondheidszorg met de nadruk op 
nascholing. Zij heeft een reeks van titels voor verschillende 
doelgroepen: van psychiaters tot tandartsen, van huisartsen 

tot anesthesiologen. DVK richt zich op de combinatie van 
vaktijdschriften, e-learning en events. Het bedrijf werd in 
april 2017 overgenomen door Antea en het management. 
DVK heeft een omzet van ruim € 10 miljoen en bijna 40 
medewerkers.
IJsbrand Theunissen, directeur van DVK (links op de 
foto): “Wij zijn verheugd met deze overname. Verpleegkundigen 
behoren tot onze kerndoelgroep en wij zien goede mogelijkheden 
om Zwinq met de kennis en ervaring die wij hebben verder te 
laten groeien. Wij danken Klaartje Droste voor haar inzet de 
afgelopen jaren en voor de prettige samenwerking.”
André Matera, directeur van DVK (rechts op de foto): 
”Zwinq is actief in de markt voor verpleging die ik goed ken. 
Ook heeft Zwinq reeds titels in de Duitse markt, waar ik 
grote kansen zie voor Zwinq en uiteindelijk ook voor DVK 
als geheel.”
Roelant Scheepens, partner Antea: ”Vanuit Antea zijn wij blij 
met het verkrijgen van het volledige belang in Zwinq. De markt 
voor verpleegkundigen is een grote markt met veel professionals 
en daarmee veel potentie. Ook biedt Zwinq mogelijkheden voor 
andere activiteiten binnen DVK. Zo kunnen wij bijvoorbeeld 
profiteren van de kennis over grote zorginstellingen, waar 
Zwinq al een entree heeft gemaakt en waar we als DVK graag 
naar willen uitbreiden.” ■
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Traditiegetrouw organiseerde Antea weer de Tennis- 
Clinic, een event voor M&A-adviseurs. Bij tennisclub 
Leimonias in Den Haag gaven 40 Corporate Finance-
adviseurs op een zonovergoten tennispark acte de 
presence. Leimonias, een club van 131 jaar oud, 
beschikt over een prachtige locatie in Den Haag, een 
groene oase in een wereldstad als Den Haag. Gestart 
werd met een Clinic waarbij de volley, smash en  
service werden geoefend. Daarna werden drie dubbels 
gespeeld. De prijswinnaars dit jaar waren bij de heren: 
1. André Bennink (ING) 2. Patrick Boertien (EY) en  
3. Marlon Brand (Improved). Bij de dames ging de  
hoofdprijs naar Lieke Duijndam (Kasius & Partners) en 
werd Mirjam Terhorst (Fundiq) tweede. Na de prijsuitrei-
king en een kort praatje van Robert De Boeck waarbij hij 
stilstond bij de ontwikkeling van Antea vond aansluitend 
een borrel en buffet plaats. Antea kan weer terugkijken 

op een geslaagd sportevenement  voor deze groep inter-
mediairs, die belangrijk is voor haar deal-flow. Volgend 
jaar staat 9 juni 2020 (de 2e dinsdag in juni) alweer in de 
agenda’s voor de volgende Antea Tennis-Clinic. ■

DVK Media      
koopt Zwinq   Tennis-Clinic 

        bij Leimonias

De winnaars v.l.n.r. Patrick Boertien (EY), André Bennink (ING), Lieke Duijndam (Kasius & Partners), 
Marlon Brand (Improved), Mirjam Terhorst (Fundiq)

Wereldtopper Sem Verbeek (nummer 150 van de wereld) van Improved was ook van de partij
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Jubileum Antea
    in stijl gevierd

In een bomvol Theater Diligentia in Den Haag vond 
op zaterdagavond 21 september jl. de viering plaats van 
het 20-jarig bestaan van Antea. Zo’n 450 participanten, 
directeuren van (ex-)deelnemingen, bankiers en adviseurs 
waren naar Den Haag gekomen voor een gevarieerd 
programma vol Muziek en Humor. Presentator van deze 
bijzondere avond was Jort Kelder. Optredens waren er van 

de Delftse Studenten Big Band, cabaretier Martijn Koning 
en zangeres Maan. Robert De Boeck van Antea bedankte 
in zijn speech alle Antea-relaties voor de samenwerking en 
het vertrouwen in de afgelopen 20 jaar. Naast terugblikken 
wilde hij vooral vooruitblikken. Antea is pas 20 en heeft nog 
een hele toekomst voor zich. Er zullen nog vele lustrums 
volgen. Het bleef nog lang onrustig in Den Haag. ■

De Deltse Studenten Big Band zorgde voor een spetterende opening

Maan, de beste 
zangeres van 
Nederland

Vooral rij 1 denkt 
nog vaak terug aan 
het optreden van 
Martijn Koning
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Drie Antea-ondernemers geïnterviewd door Jort Kelder

Het bleef nog lang onrustig in Den Haag
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     De 
rasondernemer

“Voor de horeca breken gouden tijden aan. Tweeverdieners willen steeds meer gemak. 
De tijd dat moeder de vrouw 2 uur per dag besteedt aan boodschappen doen en koken 
is voorbij. Mensen hebben veel minder tijd en willen minder tijd aan koken besteden. 
Buiten de deur eten wordt de trend”, aldus Mario Peters, DGA van horeca-inrichter 
en Antea-deelneming Horequip. 

Hoewel je zou verwachten dat deze 
trend ten koste van de supermarkten 
gaat is dat volgens Peters niet het geval. 
“De consument wil twee dingen: gemak 
en vers. Supermarkten zullen hierop in 
spelen. Zo hebben wij net op de Lijn-
baan in Rotterdam in een Albert Heijn 
een Food Service Afdeling ontworpen 
en gebouwd waar verse gerechten 
bereid gaan worden die de klant direct 
kan kopen en thuis alleen maar in de 
magnetron hoeft te doen. Als dat een 
succes is zullen wij voor Albert Heijn 
meer vestigingen gaan herinrichten.” 

Jura
Peters begon in 1989 na een discussie met 
zijn werkgever voor zichzelf. “Ik werkte 

als verkoper bij Veenman Kopieerma-
chines. Ook al was ik de beste verkoper, 
volgens mijn baas moest ik dingen toch 
anders doen. Als ik domme dingen moet 
gaan doen, dan stop ik. De rest van mijn 
leven werken voor niet-slimme mensen 
vind ik vervelend en dus werd ik zelfstan-
dig ondernemer. Vanuit de zolderkamer 
begon ik met de import van Jura-koffie-
machines uit Zwitserland en die leverde 
ik aan de horeca. Op enig moment kwam 
de vraag van klanten of ik ook de vaat-
wasser kon leveren en uiteindelijk de 
complete keukeninrichting. Zo ontstond 
Horequip. Toen de zolder te klein was 
geworden zei ik tegen mijn vrouw: we 
verhuizen het bedrijf naar de woonka-
mer en gaan zelf op zolder wonen. En zo 

gebeurde. Al vrij snel daarna waren we 
ook uit de woonkamer gegroeid en ver-
huisden we naar een eigen huurpand. 
Sinds 2001 zitten we in een nieuw eigen 
pand in Steenwijk.”

Inmiddels richt Horequip zich op een 
brede doelgroep bij de inrichting van 
(bedrijfs)restaurants. Dit gaat veel ver-
der dan alleen de horeca-restaurants en 
de supermarkten. Veel advocaten- en 
accountantskantoren op de Zuidas heb-
ben hun bedrijfsrestaurant door Hore-
quip laten ontwerpen en bouwen. Maar 
ook ziekenhuizen en zorginstellingen zijn 
klant naast hotels, schepen en boorplat-
forms. “Soms is de klant de eindgebruiker, 
soms treden we met een cateraar samen 
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op in een consortium. Het voordeel voor 
de cateraar is dat vaak dankzij ons ont-
werp de opdracht wordt verkregen.” 

Onderscheidend
Volgens Peters onderscheidt Horequip 
zich heel duidelijk van de concurrentie. 
“Wij zijn de enige partij in West-Europa 
die een compleet restaurant kan opleve-
ren tegen een vaste prijs en op een vaste 
datum. Wij doen turn-key projecten op 
basis van fixed price. Turn-key houdt in 
dat wij een integrale oplossing aan de 
klant bieden: wij ontwerpen, bouwen en 
doen de inrichting. Concurrenten van 
ons doen maar een stukje van de puzzel, 
wij doen het totaal. Voor de klant is die 

totale ontzorging een zegen. Als je met 
verschillende partijen werkt is de kans op 
communicatieproblemen en vertraging 
groot. Wij helpen horeca-ondernemers 
die een droom hebben om die droom te 
verwezenlijken. Een restyling kunnen 
we in 8 weken realiseren; nieuwbouw 
vanaf casco in 12 weken.”

Peters voorziet een concentratietendens 
in de horeca. “Vergeleken met andere 
landen is het aandeel onafhankelijke 
horeca-ondernemers in Nederland groot. 
Dat aandeel zal gaan afnemen. Het zul-
len meer en meer ketens worden. Die 
trend is gunstig voor Horequip. Als je een 
concept wilt uitrollen heb je een andere 

inrichting en veel verbouwingen nodig. 
Horeca-ondernemers willen niet alleen 
hun succes dupliceren, ook het tekort 
aan mensen (bediening, maar vooral 
koks) noopt tot systeemdenken. Koken 
is niet meer dan een proces. McDonalds 
heeft geen chef-kok, maar wel overal 
dezelfde kwaliteit. Dat vraagt om consis-
tentie en het borgen van processen. Als 
je systematiseert kan ook minder hoog-
geschoold personeel de zaak draaiend 
houden. Het mooie voor Horequip van 
een keten als klant is dat we niet iedere 
keer research en engineering hoeven te 
doen. Het is een kwestie van één keer 
bedenken en dan uitrollen. Ik 
zeg altijd: laat ons één vestiging 

Mario Peters bij Paleis Het Loo, klant van Horequip
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FACTS & FIGURES 
HOREQUIP
■ ontwerpen, bouwen en 

onderhouden van  
foodservice-inrichtingen

■ opgericht in 1989
■ omzet € 14 miljoen
■ 35 personeelsleden
■ bouw via vaste  

onderaannemers
■ belang Antea: 49%

Website: www.horequip.nl

‘In de horeca zullen steeds meer ketens komen’

bouwen en kijk hoe dat bevalt.”  
Niet alleen bij de bouw van res-

taurants voor horecaketens is sprake van 
terugkerende omzet, ook bij de onder-
houdspoot van Horequip is dat het geval. 
“We doen bijvoorbeeld voor Albert Heijn 
het onderhoud van alle bakovens in de 
winkels waar de croissants en pistoletjes 
in worden afgebakken. Die onderhoud-
stak is nu ongeveer een derde van de 
totale omzet en we verwachten ook daar 
veel groei de komende jaren.”

Pre-exit
“Wij willen nog een aantal jaren flink 
gas geven. De markt is heel goed. Er is 
veel vraag naar wat wij doen. Zowel in 
binnen- als buitenland. We hebben een 
partner gezocht die ons kan helpen bij 
die groei. We hebben met diverse par-
tijen gesproken en hebben in Antea de 
juiste partner daarvoor gevonden. Mijn 
Corporate Finance-adviseur heeft een 
paar partijen aangedragen, maar Antea 
zat daar niet bij. Ik wilde perse ook met 
Antea kennismaken. De columns van 

Robert De Boeck in de Quote spraken me 
aan. Ik hou van die stijl. Wees duidelijk 
en zeg wat je denkt. De combinatie van 
pragmatisch en duidelijk maakt Antea tot 
de geschikte partij voor Horequip”, aldus 
Mario Peters die nog heel veel groei voor 
Horequip mogelijk acht. 

“Wij kunnen iets waar veel bedrijven 
behoefte aan hebben. Als we eenmaal in 
contact zijn met een prospect dan scoren 
we in 8 van de 10 gevallen een opdracht. 
Omdat we uniek zijn. Het punt is dat de 
meeste bedrijven niet van ons bestaan 
weten. Op marketinggebied kunnen we 
nog behoorlijke stappen zetten. Ik ben 
ervan overtuigd dat de Raad van Com-
missarissen die zal worden gevormd en 
Antea ons hierbij kunnen helpen.”

Tenslotte ziet Peters veel synergie met 
een andere Antea-deelneming die zich 
richt op de horeca: groothandel Interhal 
in Breda. “De klanten van Interhal en 
Horequip zijn vaak dezelfde. Het assorti-
ment is complementair. Als wij voor een 

hotel bijvoorbeeld een nieuw restaurant 
ontwerpen en bouwen, dan levert Inter-
hal vervolgens het servies, het bestek, het 
glaswerk en het keukengereedschap. Met 
Guus van der Borgt van Interhal heb ik 
afgesproken dat we elkaar introduceren 
bij onze vaste relaties. Samen kunnen we 
de klant nog beter ontzorgen. Echt een 
voorbeeld van 1 plus 1 is 3.”  ■
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Regelmatig komen de directeuren van de Antea-
deelnemingen bijeen. Om kennis te maken, om te 
leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen. En 
om waar mogelijk samen te werken en gebruik te 
maken van de verschillende netwerken. Ook dit jaar 
werd dit event georganiseerd. In het kader van het 
jubileumjaar van Antea was dit keer gekozen voor een 
bijzonder evenement: paintballen bij Antea-deelneming 
Fundustry in Harderwijk. Op 27 juni jl. trokken zo’n 30 
directeuren tegen elkaar ten strijde. Het was een strijd 
op leven en dood. Ook hier was duidelijk te zien dat deze 
groep mensen streeft naar het allerhoogste en altijd wil 
winnen. Winnaar werd Albert Kraak (Palladio) die in de 
finale Rik Ruts (ViaVideo) versloeg. De kleurenpallet-
prijs voor de meest beschoten persoon van de dag was 
voor Wil Sampers (Cumulus). Na het paintballen was het 
tijd voor een borrel en een barbecue aan het water in 
de stralende zon. Er kan worden teruggekeken op een 
door Fundustry perfect georganiseerd evenement, dat 
als voorbeeld gold voor een aantal Antea-deelnemingen. 
Enkele deelnemers aan dit event hebben voor hun 
bedrijf al een boeking gemaakt bij Fundustry voor hun 

personeelsuitje. Fundustry verzorgt vanuit 10 locaties 
in Nederland en België diverse soorten bedrijfsuitjes. 
Niet alleen voor paintballen maar ook voor quad rijden, 
een slipcursus of een escape room bent u bij Fundustry 
aan het juiste adres. Meer informatie vindt u op  
www.fundustry.nl. ■

willen winnen
Altijd

E V E N T S
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Ad van Sprang 

‘SAP is een van de grootste en meest succesvolle 
softwarebedrijven van de wereld’
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“Het afgelopen jaar hebben we 
weer 80 mensen opgeleid en naar een 
toekomstig werkgever gebracht. We 
hebben een goed netwerk in de univer-
siteitswereld. We houden presentaties 
bij studieverenigingen en zijn aanwezig 
op informatie- en voorlichtingsdagen. 
Ook via social media weten we de bijna-
afgestudeerden in met name Informa-
tica, Bedrijfskunde en Economie goed 
te bereiken.” Van Sprang is gewend om 
personeel te werven onder jong afge-
studeerden. “Bij mijn vorige bedrijf, 
Nspyre, hebben we bij studentenvereni-
gingen gevraagd: Wat is voor jullie het 
meest belangrijk naast je studie? Het 
antwoord was simpel: Bier. We introdu-
ceerden vervolgens het Kratje van Adje, 
een krat bier voorzien van een wikkel 
met het logo van Nspyre erop en een 
foto van mij. Het werd onze meest suc-
cesvolle wervingsactie ooit.”

Toppers
ITrainee biedt net afgestudeerden een 
opleiding van 3 maanden, waarna zij 15 
maanden training on the job bij de klant 
krijgen. Na die 18 maanden treden ze 
als SAP-specialist in dienst van de klant. 
“Al 12 jaar hebben we zowel bij stu-
denten als bij klanten een uitstekende 
naam. Klanten weten dat ITrainee staat 
voor een uitstekende kwaliteit mensen. 
Wij halen de toppers van de universiteit 
en hanteren een zware selectie. Voor 
studenten die een brede interesse heb-
ben en actief willen zijn in consultancy, 
big-data, programmeren of procesopti-

malisatie is een SAP-opleiding bij ITrai-
nee een mooie kruiwagen om binnen te 
komen bij interessante werkgevers als 
Atos, Deloitte, NN en ASML.” 

Ondernemen
Voor Ad van Sprang is ondernemen en 
samenwerken met Private Equity niet 
nieuw. “In 2008 deed ik samen met 
een collega-directeur en met Gilde een 
MBO van Ordina Technische Automati-
sering. Later hebben we de naam omge-
doopt naar Nspyre. In 2015 verkochten 
we het bedrijf aan Altran, een Franse 
wereldspeler in de IT. Ik ben nog 2 jaar 
aangebleven. Daarna heb ik bij DPA 
een jaar als interim-directeur gewerkt. 
Een mooie baan met een leuke salaris-
strook, maar je ruimte als ondernemer 
is beperkt. Ik wil graag iets uitbouwen 
en zocht een Management Buy-In. Via 
Ebbinge kwam ik in contact met ITrai-
nee en met Antea. ITrainee past heel 
goed bij me. Ik kom uit de IT en hou 
van dynamiek. Als er een investeer-
der aan boord is dan weet je dat er een 
groei-ambitie is. Dat spreekt me aan. 
Voor een beheersklus moet je mij niet 
hebben.”

Groei
Die groei-ambitie is er zeker bij Antea 
en Van Sprang. “We zitten nu alleen in 
Den Bosch. 45% van onze trainees komt 
uit Brabant. En maar 5% bijvoorbeeld 
uit Noord-Holland. We laten trainees 
liggen die de afstand naar Den Bosch 
te groot vinden. Studenten uit Amster-

dam vinden alles buiten de Ring A10 al 
snel ver weg. Als we een trainingsloca-
tie in Amsterdam (en daarna wellicht 
ook Rotterdam) hebben weten we ook 
die studenten aan te trekken.” Daar-
naast zijn er ook internationaal volop 
mogelijkheden. “We zetten nu de eerste 
stapjes naar België en Duitsland. We 
doen dat niet door daar zelf kantoren 
te beginnen, maar via bestaande Neder-
landse klanten die een buitenlandse 
dochter of zusterbedrijf hebben.” 

Op de vraag waar ITrainee over 5 jaar 
staat is Ad van Sprang duidelijk. “We 
zijn dan nog steeds een toptrainer op 
SAP-gebied. We hebben dan voet aan 
de grond in het buitenland en leveren 
tussen de 150 en 200 trainees per jaar 
af. SAP is groter dan groot. De komende 
5 tot 6 jaar staat er nog heel veel inno-
vaties op stapel. SAP heeft een gouden 
toekomst. En wij ook.”  ■

Het kratje
van Adje

FACTS & FIGURES 
ITRAINEE
■ opleider en detacheerder van 

SAP-consultants
■ opgericht in 2007
■ omzet € 6 miljoen
■ 2018: 80 mensen opgeleid
■ klanten: o.a. Atos, EY, 

Rabobank, Simac, ASML
■ belang Antea: 62%

Website: www.itrainee.nl

“Wij halen de toppers van de universiteiten. Wij geven 
afgestudeerden een mooie kruiwagen met extra bagage.” 
Kersvers algemeen directeur Ad van Sprang van opleider 
en detacheerder van SAP-consultants ITrainee is niet bang 
voor de War on talent.
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De wegpoetsers 
               van de Zuidas

CO L UMN

Hoe groot zou de pakkans zijn als u zelf met een slok 
op achter het stuur onderzoek zou mogen doen naar het 
alcoholpromillage in uw bloed? Of als u zelf uw snelheid 
zou mogen controleren als u 130 rijdt waar u 80 mag? 
Zal natuurlijk nooit gebeuren. Bij fraude-onderzoek door 
grote bedrijven is dat wel het geval. Het OM wil fraude- 
en corruptie-onderzoek vaker uitbesteden aan advocaten 
die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt 
minder beslag op rechercheurs 
van de Fiod en op het OM. 
Een onvoorstelbare vorm van 
privatisering. In een rechtsstaat 
hoort vervolging en het daartoe 
noodzakelijke onderzoek te 
gebeuren door de overheid en 
nooit door de verdachte zelf. 
Minister Grapperhaus denkt daar 
anders over. Je kunt wel zien dat 
deze man uit de advocatuur afkomstig is. Zijn voormalige 
collega’s bij Allen & Overy varen er goed bij. Ze kunnen 
vele uurtjes voor vermeende fraudeurs als Shell, Damen 
en SBM maken. Voor de maatschappij ben ik bang, dat ze 
toch net iets minder kritisch zijn in hun onderzoek dan 
de specialisten van de Fiod. Wiens brood men eet wiens 
woord men spreekt. Waarheidsvinding aan bedrijven 
en door hen betaalde advocaten overlaten is de dood in 
de pot. Niet alleen wordt de kans op een veroordeling 
kleiner, ook zullen meer zaken onder het vloerkleed 
blijven. Zaken worden zonder gang naar de rechter en 
zonder krantenkoppen  afgedaan. Niet echt passend in 
een tijd waarin transparantie de boventoon voert. Sietze 
Hepkema van SBM, die een klokkenluider over corruptie 
in Brazilië ooit de huid vol schold, zal zijn ex-collega bij 
Allen & Overy Ferdinand Grapperhaus dankbaar zijn. 
Mocht een frauderend bedrijf door een Fiod-inval toch 
in de problemen dreigen te komen dan is er nog altijd 
het beroepsgeheim voor advocaten die hen kan helpen. 
Volgens het NRC lopen strafrechtelijke onderzoeken naar 
corruptie bij Damen Shipyards en Shell vast door discussies 
over de reikwijdte van dit beroepsgeheim. Zo mogen 

volgens Shell, dat Nigeriaanse ambtenaren zou hebben 
omgekocht, door de Fiod in beslag genomen documenten 
niet worden gebruikt omdat een interne jurist van Shell 
(bedrijfsjurist) heeft meegekeken in deze documenten. 
Daarmee zou dat onder het verschoningsrecht vallen. 
Volgens de Fiod claimen advocaten van verdachte 
bedrijven dat van in beslag benomen databestanden alles 
waar op staat advocaat of vertrouwelijk niet mag worden 

gebruikt omdat dat onder het 
beroepsgeheim valt. Daarom 
ligt het corruptieonderzoek bij 
Damen al 2 jaar stil. De Sietze 
Hepkema’s van deze wereld 
weten wel om  te gaan met deze 
ruis. Zet op alle documenten 
maar vertrouwelijk of client 
privileged en je kunt gewoon 
doorgaan met je illegale 

praktijken. De bescherming van verdachten gaat veel te 
ver in dit land. Niet alleen voor Sietze H. zijn we zeer 
clement ook voor Thijs H. Deze verdachte van 3 moorden 
keerde met bloed op z’n kleren terug in de kliniek van 
een verlof maar de kliniek sloeg geen alarm vanwege het 
medisch beroepsgeheim. Het  moet niet gekker worden. 
Hoeveel moorden moeten er nog gepleegd worden door 
TBS-ers op verlof voordat Grapperhaus sneuvelt? Over 
de toekomst van Ferdinand hoeven we ons geen zorgen 
te maken: hij wordt bij Allen & Overy met open armen 
ontvangen. En ook bij Shell of Damen kan-ie direct aan 
de slag. Als bedrijfsjurist of als schoonmaker. Bij Allen & 
Overy heeft-ie leren wegpoetsen.  ■

Robert De Boeck
Directeur Antea

‘Zet op alle documenten 
vertrouwelijk en je kunt 
gewoon doorgaan met 
je illegale praktijken’

Ook te volgen op         via: Twitter.com/RobertDeBoeck 
en maandelijks met een column in de Quote



19



Antea Participaties, Stadhouderslaan 100, 2517 JC Den Haag, Nederland.

Tel. 070-311 59 59, Fax. 070-311 59 50, E-mail: info@antea.nl, Internet: www.antea.nl


