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Uitdagingen
Het jaar 2022 ligt weer achter ons. Voor Antea was 
het een topjaar. We lanceerden Antea  Participaties 
IX, een nieuw fonds met een recordvermogen van 
€ 50 miljoen. We deden vijf mooie investeringen in 
JBL&G, Medisch Adviesbureau, Kwalitaria,  Ventus 
en  The  People Group. De portefeuille-bedrijven 
 behaalden goede groeicijfers en twee deelnemingen  
groeiden door een overname: Interhal nam AKB over 
en  Kwalitaria breidde uit met de koop van Burger 
 Business. En last but not least: met de verkoop van 
IT-detacheerder Working Spirit aan Unica hadden we 
een superexit. Voor onze investeerders behaalden we 
maar liefst een rendement van 52% per jaar. Al dat 
moois kwam samen in het winnen van de Award bij 
overname platform Brookz voor Beste Investerings-
maatschappij van het jaar. We zijn trots op deze 
prestigieuze prijs en danken alle relaties die hun stem 
op Antea hebben uitgebracht. 

Maar: een nieuw jaar, nieuwe kansen. Met voor alle 
ondernemers grote uitdagingen: een hoge inflatie, 
een krappe arbeidsmarkt en een gestegen rente. 
 Tegelijkertijd, dit soort uitdagingen zijn van alle 
 tijden. De meeste ondernemers zijn juist ondernemer 
 geworden om dit soort dynamiek aan te kunnen. Dit 

maakt het leven van een entrepreneur spannend. 
Als je daar niet mee kunt omgaan dan was je wel 
 ambtenaar geworden. 

In dit soort turbulente markten is het aloude gezegde: 
‘Het gaat om de vent in plaats van de tent’ zeker waar. 
In deze moderne tijd kunnen we daaraan toevoegen: 
‘Het gaat om het wijf in plaats van het bedrijf’. Steeds 
vaker zien we in onze Antea-praktijk vrouwelijke CEO’s, 
CFO’s en commissarissen. Daar hebben we geen 
 vrouwenquotum voor nodig. Juist in deze turbulente 
tijden komt het aan op goed ondernemerschap: 
 creativiteit om tegenslagen weerstand te bieden en 
waar nodig het bijstellen van de strategie. 

Ik ben ervan overtuigd dat onze deelnemingen weer 
een mooi jaar tegemoet gaan. De verwachtingen zijn 
hooggespannen. Met vereende krachten van jullie, 
ons en ons netwerk van Informal Investors zijn we in 
staat om die verwachtingen waar te maken. De Antea 
Award 2023 voor Beste Antea-ondernemer belooft 
een spannende strijd te worden. Ik wens jullie heel veel 
 succes het komend jaar. 

Robert De Boeck

V O O R W O O R D
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Kwalitaria
Commissarissen Wiet Heerkens Thijssen en Sjouke 
Kuindersma evalueren de participatie in Kwalitaria

Van Nelle
Ralph van den Broek, Robert-Jan Daniëls en  
Emile Bakker amuseren zich bij Van Nelle

Kwalitaria
Retailgoeroes Maarten Kop (L) en 
Ton ten Have (R) wisselen ervaringen uit

InContact

Kunstmuseum
Rik Stikkelbroeck (L) en Ramon Schuitevoerder (R)  
hebben ook verstand van kunst

N E T W E R K E N
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Van Nelle
Joost Quant (M) en Kees Saton (R) hangen  
aan de lippen van Roland Pechtold (L)

Kwalitaria
Eric Vermeulen (L) en Sef Brackel (R)  
wachten op het hoofdgerecht

Van Nelle
Pieter Wilde heeft de aandacht van Rutger (L) en Reinout Prakke (M). Of andersom

The People Group
Bas van Laar van The People Group (M) is een inspiratiebron voor Pieter Wilde (L) en Robert De Boeck (R)
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Is het een ingenieursbureau? Nee. Is het een 
 consultant? Nee. Is het een softwarebedrijf? 
Nee. Het is alle drie in één. Antea participeert 
sinds eind vorig jaar in The People Group van 
 rasondernemer Bas van Laar. “Wij doen in People, 
Projects en Software. Die combinatie maakt  
ons uniek.”

“We ontzorgen gemeenten, nutsbedrijven 

en  aannemers bij het ontwerpen van vooral 

 ondergrondse infrastructuur. We verzorgen niet 

zelf de aanleg, we zijn geen grondroerder. Dat 

doen onze opdrachtgevers. Dus als KPN of Enexis 

bijvoorbeeld glasvezel of elektra in een wijk wil 

aanleggen dan kunnen ze met onze software 

zien waar er al gasleidingen, waterleidingen en 

 elektraleidingen in die wijk lopen. Onze mensen 

maken de ontwerpen, maar kunnen  bijvoorbeeld 

ook het projectmanagement voor hun  rekening 

nemen.” The People Group is actief in vele 

 segmenten, zoals wegontwerp, energie, telecom, 

ruimtelijke ordening en bouw. De onderneming 

heeft meerdere kantoren in Nederland, Spanje en 

Duitsland. Bas van Laar (51) richtte het bedrijf in 

2008 op nadat hij een mooie carrière bij software-

bedrijf Bentley Systems had opgebouwd. “Ik vond 

de tijd rijp om voor mezelf te beginnen. Midden 

in de Kredietcrisis zijn we met een paar mensen 

gestart. Inmiddels heeft The People Group 350 

medewerkers en zijn we toe aan de volgende stap.” 

Buitenland
Van Laar legt de achtergrond van de  transactie 

met Antea uit. “In Nederland zijn we vrij sterk. We 

willen de kennis en kunde die we in  Nederland 

 hebben opgebouwd gaan inzetten in het 

 buitenland. We hebben al kantoren in Spanje en 

Duitsland maar willen vooral in het buitenland 

overnames doen. Voordeel van die overnames 

is dat we daarmee kennis van de lokale markt in 

huis halen. Vooral op het gebied van software-

ontwikkeling willen we overnames doen. Het grote 

voordeel van software is dat het geen eenmalige 

business is maar altijd om terugkerende omzet 

Verborgen parel  
in Nieuwkuijk

Bas van Laar: 
Het voordeel van  
software is dat de  
klant nooit weg gaat

“
”

N I E U W E  I N V E S T E R I N G
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gaat. Als de klant eenmaal klant is dan blijft-ie binnen 

boord. Voor die buy-and-build strategie zochten we 

een kapitaalkrachtige partner die we in Antea hebben 

gevonden.” 

Managementparticipatie
In de transactie met Antea hebben naast Van Laar 

ook zeven managers geparticipeerd. Van Laar: 

“Die  mensen waren aandeelhouder in de werk-

maatschappijen. Nadeel daarvan was dat iedereen op 

zijn eigen eilandje aan het werk was. Nu de  managers 

bovenin deelnemen kunnen we optimale synergie 

bereiken tussen de diverse activiteiten. Het is vanaf 

nu ‘One Team, One Fight’. Omdat er zoveel mensen 

en adviseurs bij betrokken waren was het best een 

 complexe en langdurige transactie. We zijn er al met  

al wel een jaar mee bezig geweest.” 

De groei-ambitie is groot bij de Brabantse 

 ondernemer. “De doelstelling is om over 5 jaar 

een omzet te hebben van € 100 miljoen, zowel via 

 autonome groei als via overnames. Autonoom groeien 

we al jaren 25% per jaar. Vooral de uitrol van het glas-

vezelnetwerk in Nederland en Duitsland zorgt hiervoor. 

Maar zeker ook de energietransitie biedt ons nog 

heel veel potentie. Met de support van Antea en hun 

netwerk moet het zeker lukken om die doelstelling te 

halen. Dat netwerk blijkt te werken. Ik heb nu al via een 

van de Antea-participanten een introductie gehad bij 

een van de topmensen van een groot energiebedrijf 

waar we nog geen zaken mee doen.”

Uitdaging
De grootste uitdaging wordt de krapte op de arbeids-

markt. “We zullen moeten groeien in mensen en 

 mensen moeten behouden. Dat is niet eenvoudig. Het 

gras is bij de buren vaak groener. Maar via gerichte 

wervingscampagnes, opleidingen en de doorgroei-

mogelijkheden die wij onze mensen bieden moet dat 

lukken. Al willen we niet iedereen in dienst hebben. 

Alleen de beste mensen.”

Bas van Laar, The People Group

Het is vanaf nu  
One Team, One Fight ”“

Facts & Figures 

The People Group 
• specialist in infra
• omzet € 30 miljoen
• opgericht in 2008
• 350 medewerkers
• belang Antea: 51%

Website: www.thepeoplegroup.nl
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AvA 
Antea IX 
in de 
Van Nelle 
Fabriek
De Aandeelhoudersvergadering van het nieuwste fonds, Antea Participaties 
IX, vond op 26 september jl. plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit 
iconische gebouw dat dateert uit de jaren 1927-1930 is in 2014 tot UNESCO 
werelderfgoed verklaard. Voorafgaand aan de vergadering bestond de 
gelegenheid samen met een gids deze voormalige koffie-, thee- en tabaks-
fabriek te bezichtigen. Veel participanten maakten hiervan gebruik. Voorts 
werd een korte presentatie gehouden door Henk van Maanen, de directeur 
van de Van Nelle Fabriek over de historie van dit bewonderenswaardige 
bouwwerk in beton, staal en glas. Dit voornaamste industriële monument 
in Nederland dat bruist van ondernemerschap vormde een geschikt decor 
voor dit Antea-event. Tijdens de AvA waar 120 participanten aanwezig 
waren werd stil gestaan bij de deal-flow en werd de participatie in IT-
dienstverlener Ventus aangekondigd. Na afloop werd door Antea een diner 
aangeboden waarbij participanten via diverse tafelschikkingen met elkaar 
konden kennismaken. Het bleef nog lang onrustig in Rotterdam.

E V E N T S
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Interhal Group (hoofdkantoor Breda), 
totaalleverancier van hoogwaardige 
en duurzame non-food merkproduc-
ten voor de professionele keuken en de 
gedekte tafel, heeft AKB Grootverbruik in 
Zeist  overgenomen. AKB is leverancier in 
 keuken- en tafelbenodigdheden met een 
sterke positie bij met name ziekenhuizen en 
zorginstellingen. AKB gaat verder als zelf-
standige divisie binnen de Interhal Group. 
Met deze stap verstevigt Interhal Group 
haar positie in de Healthcare & Foodservice 
markt. 

Door de krachtenbundeling van beide 
 bedrijven zullen AKB en Interhal hun posities 
in de Nederlandse markt verder versterken. 
Daardoor zullen zij beter in staat zijn een 
breder en duurzamer productaanbod aan te 
bieden aan hun klanten. 

AKB heeft een rijke historie en een grote vaste 
klantengroep in Nederland. Deze bestaat 
onder andere uit ziekenhuizen, zorg instellingen 
en horecabedrijven die door de overname 
toegang krijgen tot een nog completer 
 productportfolio. AKB heeft een omzet van 
ongeveer € 5 miljoen. Ook de klanten van 
Interhal hebben voortaan toegang tot het 
gespecialiseerde assortiment kwaliteits-
producten van AKB en worden breder 
bediend. Interhal is actief op het gebied van 
de gedekte tafel voor hotel of restaurant. 
Het totaalaanbod omvat zowel modern als 
 klassiek porselein, karaktervol keramiek en 
keukenmaterialen. Naast de gedekte tafel 
biedt Interhal elegant en eigentijds glas-
werk. Interhal werkt uitsluitend met A-merken 
 waarbij specifiek wordt geselecteerd op 
 duurzaamheid en topkwaliteit. Regelmatig 
komt Interhal met nieuwe producten op de 
markt met een toonaangevend of innovatief 
design. De producten worden geleverd via 
een omvangrijk dealernetwerk én rechtstreeks 
aan de professionele horeca zoals hotels, 

 restaurants en zorginstellingen. Naast de professionele food-
service markt, is Interhal ook actief in het Retail segment met 
twee deelnemingen gericht op koken & tafelen, woonaccessoires, 
cadeaus, stationary en lifestyle. 

Interhal Group neemt 
AKB Grootverbruik over

Pieter Schouten en Guus van der Borgt 
zijn blij met  de overname van AKB

Pieter Schouten, algemeen directeur Interhal Group, is 
blij met de overname: “AKB en Interhal zijn een match op 
meer dan één vlak. We treffen elkaar op het gebied van 
duurzaamheid, kwaliteit en service. Bovendien sluiten de 
expertises van onze teams uitstekend op elkaar aan. Met 
de overname zetten we dus een belangrijke stap waar 
beide bedrijven sterker van worden.”  

Commercieel directeur Guus van der Borgt: “Toen Antea 
toetrad in 2018 hebben we een buy-and build strategie 
afgesproken. Na de overname van Ton Hagedoorn, de 
fusie met Pabst & Pabst en de doorstart van Cortina (o.a. 
de Moleskine-notitieboekjes) is AKB het vierde bedrijf dat 
we sindsdien toevoegen aan de Interhal-groep.  Met de 
overname van AKB vergroten we ons productaanbod en 
kunnen hierdoor beter inspelen op de behoeften die leven 
in de markt. Bovendien profiteren leveranciers van een 
groter afzetkanaal, zowel via Interhal als via AKB.”

Antea heeft een belang van 50% in Interhal. De rest van de 
aandelen is in handen van het management. 

O V E R N A M E
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Nieuwjaarsreceptie 
weer als vanouds
Het was alweer 3 jaar geleden dat 
in De Waterreus op  Scheveningen 
de Antea Nieuwjaarsreceptie 
plaatsvond. Corona gooide roet in 
het eten en in 2021 en 2022 moest 
dit event digitaal  plaatsvinden. 
Ook leuk, maar toch heel wat 
minder geslaagd dan echt 
 bijeenkomen. Antea hecht namelijk 
sterk aan de netwerkgedachte en 
de al decennialang op de tweede 
maandag van het jaar door Antea 
georganiseerde Nieuwjaars-
bijeenkomst is daar een uitgelezen 
mogelijkheid voor.

Op 9 januari jl. vond deze onder 
grote belangstelling plaats. Zo’n 
150 relaties waren  gekomen naar 
strandpaviljoen De  Waterreus. 
Onder de genodigden waren 
 participanten, directies en 
 commissarissen van  deel nemingen,  
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 

2022. Dick Benschop, Glennis Grace, 
Gerard Sanderink, Qatar en Marc 
Overmars kwamen aan bod.
Na de Nieuwjaarstoespraak van 
De Boeck was het podium voor 
Peter Rikhof van overnameplatform 
Brookz. Hij reikte de Antea Award uit, 
de prijs voor de beste  ondernemer 
van het jaar. 
De afsluitende Nieuwjaarsduik was 
geheel op vrijwillige basis.

E V E N T S
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Interhal wint 
Antea Award

Interhal-directeuren Guus van der Borgt en Pieter Schouten hebben de Antea Award 2022 gewonnen. Die Award 
wordt toegekend aan de beste ondernemer uit de Antea-portefeuille van het afgelopen jaar. Guus en Pieter 
 kregen de Award, die voor de 18e keer werd toegekend, uitgereikt tijdens de Antea Nieuwjaarsreceptie door 
Peter Rikhof, directeur van overnameplatform Brookz. De jury prees de directie van deze Bredase horeca- en 
retailgroothandel voor de forse winstgroei in 2022 en het krachtige herstel na de lastige Coronajaren. Ook 
 werden zij geprezen voor de buy-and-build strategie die zij sinds de toetreding van Antea gestalte hebben 
gegeven. Zo werd in 2021 horecagroothandel Pabst & Pabst via een fusie met een dochter toegevoegd aan de 
Interhal-groep en werd Cortina (met onder meer het hoogwaardige notieboekjesmerk Moleskine) vanuit een 
doorstart geacquireerd. Eind vorig jaar werd met de overname van AKB Grootverbruik een entree gemaakt in  
de  zorgsector. 

De jury prees beide winnaars tenslotte voor 
de geruisloze overdracht van het algemeen 
 management. Guus van der Borgt die in 2018 
met Antea een pre-exit deed is het commercieel 
management gaan voeren en in 2020 is Pieter 
Schouten aangetrokken als algemeen directeur. 
Door de goede samenwerking tussen Guus en 
Pieter is Interhal een schoolvoorbeeld van een 
perfecte pre-exit. 

De jury bestond uit Peter van Es (voorzitter van de 
Raad van  Commissarissen van Antea  Participaties 
VI), Peter van Dobben de Bruyn (voorzitter RvC VII 
en VIII), Wiet Heerkens  Thijssen (voorzitter RvC IX) 
en Robert De Boeck van Antea. De jury had een 
moeilijke taak dit jaar. Veel portfolio-bedrijven 
maakten in dit  eerste post-Coronajaar een goede 
 ontwikkeling door. De verwachtingen voor 2023 zijn 
hoog  gespannen. 

A W A R D

Peter Rikhof reikt de Award uit aan Interhal-directeuren 
Guus van der Borgt en Pieter Schouten 
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De Jungle van Moordrecht 
Patrick König (Yxion) en Antonio Stroes  
(Kwalitaria) hebben er zin in

Lastig koers houden voor Ad van Sprang (iTrainee) en Wibo Pollmann (Finalist)

Antea-deelneming Fundustry organiseerde voor een 
groep van 40 directeuren van Antea-deelnemingen 
en ex-deelnemingen een sportief evenement. Op de 
vestiging in Moordrecht werd een cursus Offroad-
rijden gehouden. Ook bestond de mogelijkheid mee 
te doen aan een workshop Driften of het volgen 
van een Slipcursus. De slipcursus vertoonde veel 
overeenkomsten met ondernemen. Bijsturen en het 
oorspronkelijke doel in zicht houden zijn cruciaal 
om te overleven. De dag werd afgesloten met een 
barbecue op het zonovergoten terras waarbij werd 

teruggeblikt op de afgelopen Coronajaren. Veel 
ondernemers waren zo positief over dit evenement 
dat zij van plan zijn met hun personeel een soort-
gelijke dag te organiseren. Fundustry helpt graag bij 
de organisatie hiervan.

Antea organiseert met enige regelmaat bijeen-

komsten voor de directies van de deelnemingen. Op 

deze manier ontstaat een nuttig netwerk waarbij 

ervaringen en waardevolle bedrijfscontacten met 

elkaar kunnen worden gedeeld.

Directie-event
bij Fundustry

E V E N T S

12



Vorig najaar investeerde Antea in IT-detacheerder 
Ventus in Rijswijk en Heerenveen. Daar waar veel 
bedrijven gezien de krapte op de arbeidsmarkt de 
medewerker centraal stellen doet Ventus dat al sinds 
de start in 1998. “Bij ons is dit geen reclamefolder-
taal”, aldus de directeuren Sandra ter Horst en Flip 
Houtman.

Er zijn heel veel IT-detacheerders.  
Waarin  onderscheidt Ventus zich? 
Oprichter Flip Houtman: “Ons motto is de Klant is 
Koning, maar de medewerker is Keizer. Zonder mensen 
ben je nergens. Zo komen we al vier jaar op rij als Beste 
werkgever uit de bus bij een jaarlijks onderzoek van 
Computable naar de secundaire arbeidsvoorwaarden 
onder IT-bedrijven. Bij ons staat de medewerker écht 
centraal. Dat zit in onze genen sinds de oprichting. 
Terwijl veel concurrenten de medewerkers altijd als een 
nummer hebben gezien en pas de laatste jaren iets 
anders roepen. IT-ers prikken daar doorheen.” 

Als je de beste arbeidsvoorwaarden wilt bieden, gaat 
dat niet ten koste van je winst? 
Sandra ter Horst, die na een aantal banen in de 
 IT-sector in 1999 Flip kwam versterken bij Ventus en het 
operationeel management voert: “Nee  integendeel, 
want die aandacht voor het team én die goede 
arbeidsvoorwaarden zorgen ervoor dat we weinig 
verloop kennen. En een hoog verloop kost geld. Bij 
ons geldt Behandel mensen zoals je zelf behandeld 
wilt worden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat bij ons een 
medewerker nauw betrokken wordt bij de keuze van een 
volgende opdracht. Bij de grote detacheerders kunnen 
mensen zonder overleg te horen krijgen dat ze  morgen 
ergens op intake moeten, dat zal bij Ventus nooit 
gebeuren.” 

Waarom deze transactie met Antea?
“Dit heeft een tweeledige achtergrond. Op de eerste 
plaats was een uitkoop van onze mede-aandeelhouder 
PMH Investments van de Friese ondernemers Durk en 
Bart van der Meer aan de orde. Zij zijn 24 jaar lang 
een prima aandeelhouder voor ons geweest, maar 
we  hadden nu behoefte aan nieuwe impulsen om 

de  aanwezige potentie te benutten. Antea kan die 
impuls bieden. We zien hun toetreding als een nieuwe 
push aan de onderneming. Antea onderscheidde 
zich van  anderen waarmee we gesproken hebben 
 doordat Antea vooral over de kansen sprak, terwijl hun 
 concurrenten het alleen maar hadden over de risico’s. 
De tweede reden was dat we na bijna 25 jaar wel 
behoefte hadden aan wat Antea een pre-exit noemt. 
Op die manier maak je een deel van de opgebouwde 
waarde nu al liquide voordat we over een aantal jaren 
tot een volledige exit overgaan”, aldus Houtman. 

Kun je meer zeggen over die potentie?
Houtman: “We hebben een externe consultant een 
onderzoek laten uitvoeren naar de groeimogelijkheden 
voor Ventus. De conclusie van dat onderzoek was dat 
we over 5 jaar verdubbeld moeten kunnen zijn in aantal 
mensen. Het fundament staat klaar.” 

De klant is koning, de 
medewerker is keizer

N I E U W E  I N V E S T E R I N G

Sandra ter Horst
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Voor het benutten van die potentie moet je het 
 aantal medewerkers uitbreiden. Hoe ga je dat doen 
in deze krappe arbeidsmarkt?
Sandra ter Horst: “We vissen in twee vijvers. De eerste 
vijver is de groep die minimaal 4 tot 5 jaar ervaring heeft 
bij de grotere IT-consultancybureaus als  CapGemini, 
Accenture en Ordina en toe zijn aan een volgende 
stap. En de tweede is die van ervaren mensen die 5 
tot 10 jaar vergelijkbare IT-functies vervullen in dienst 
van eindklanten. Die mensen moeten wel veranderen, 
want niet bewegen is stilstand in je carrière. Overstap-
pen naar een detacheerder is dan een mogelijkheid 
voor die groep. Beide vijvers zijn groot genoeg om in te 
 vissen, maar je moet wel kúnnen vissen. En dat kunnen 
wij blijkt uit onze instroom.” “We zoeken vooral mensen 
met  realisatiekracht die het leuk vinden om zich in de 
eerste 6 weken van een opdracht te bewijzen. Als je er 
niet tegen kunt dat je vandaag een soort God bent 
binnen een organisatie en je morgen binnen een andere 
 omgeving opnieuw moet bewijzen, dan ben je niet 
geschikt voor detachering”, vult Flip Houtman haar aan.

Behalve Ventus is ook het bedrijf Xantara-it gekocht. 
Wat is het verschil met Ventus? 
Flip Houtman: “De overname van Xantara-it past in de 
door ons gewenste verbreding van activiteiten. Ven-
tus zit vooral in coördinerende IT-functies bij de Top-
500 bedrijven in Nederland. Xantara-it zit veel meer 
in  technisch applicatiebeheer en databasebeheer. 

Ik ben daar begonnen als commissaris, later hebben 
we bij een MBO een belang vanuit Ventus verworven. 
Bij de transactie met Antea zijn we 100% aandeel-
houder geworden in Xantara-it en de directeuren van 
 Xantara-it  aandeelhouder in de holding.”

Staan er meer overnames op stapel? 
Sandra ter Horst: “We hebben de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in versterking van de interne  organisatie. 
Het fundament is gebouwd. We zijn nu klaar voor 
 verdere groei, ook door overnames. We richten ons 
daarbij op niches die we zelf nog niet doen, zoals 
software-ontwikkelaars en data-specialisten. De eerste 
gesprekken zijn gaande. We zijn heel blij dat we voor 
dit soort overnames gebruik kunnen maken van het 
netwerk en de expertise van Antea.”

Sandra ter Horst en Flip Houtman: De  vijver  
waarin Ventus vist is groot genoeg, maar je  
moet wel  kunnen vissen!

“
”

Facts & Figures 

Ventus 
• detachering IT-managers en -specialisten
• opgericht in 1998
• omzet € 15 miljoen
• 90 medewerkers
• belang Antea: 54%

Website: www.ventus.nl
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Antea-deelneming Kwalitaria wordt de nieuwe 
eigenaar van franchiseformule Burger Business. De 
formule, die in 2015 is opgericht door  jeugdvrienden 
Valentijn Prince en Daan van Loon, richt zich op 
het bezorgen van ambachtelijk bereide premium 
burgers: ‘Fair, fast and fresh, delivered to your 
door.’ De overname biedt de franchisenemers van 
de vier Burger Business locaties in Tilburg, Breda, 
 Eindhoven en Nijmegen veel samenwerkings-
voordeel.  Cafetariaformule Kwalitaria ziet op haar 
beurt  kansen om voordeel te halen uit de uitstekende 
knowhow van het premium burger segment.

Kwalitaria ziet al jaren een toename in de verkoop 
van burgers. Voor de cafetariaformule, met ruim 
135 vestigingen in Nederland, is dit een interessante 
 productgroep om zich duidelijker in te onderscheiden. 
Veel aandacht gaat uit naar het verduurzamen van 
de recepturen. Met de overname van Burger Business 
haalt Kwalitaria een schat aan kennis in huis om deze 
 productgroep in 2023 verder door te ontwikkelen.
Joep Leemans, algemeen directeur van Kwalitaria: “Ik 
kijk enorm uit naar de samenwerking met de nieuwe 
franchisenemers. De overname past bij onze  ambitie 
om onze leidende positie in de markt verder uit te 

bouwen. Maar bovenal geloven we van toegevoegde 
waarde te zijn voor de bestaande Burger Business 
klant en Burger Business franchisenemer. Zeker in 
deze  turbulente tijden is ons motto ‘samen sterk’ van 
 toepassing waarbij wij altijd de beste voorwaarden 
scheppen voor onze ondernemers.”
In januari zal gestart worden met een pilot in Tilburg om 
de beide formules met elkaar te verbinden: Het beste 
van premium burgers en het beste van Kwalitaria. De 
twee merken moeten elkaar gaan versterken. De beide 
oprichters zullen de integratie van Burger Business in 
2023 gaan begeleiden. Plannen om de formule verder 
te laten groeien moeten zich nog verder ontwikkelen en 
zijn afhankelijk van de pilot.

Valentijn Prince, oprichter van Burger Business: 
 “Samen met jeugdvriend Daan ben ik 8 jaar geleden 
dit  avontuur aangegaan. De overname door Kwalitaria 
zien we als een mooie, logische stap in dit  avontuur. 
Het biedt de bestaande franchisenemers betere 
 ondernemerskansen. Ze kunnen zo beter gebruik maken 
van de voordelen door schaalgrootte en de kennis van 
deze grotere franchiseorganisatie.”
In april 2022 verwierf Antea een belang van 55%  

in  Kwalitaria.

Burger Business 
onderdeel van Kwalitaria

O V E R N A M E
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Antea is dit seizoen lid geworden van de Business 
Club van Sparta, een netwerk van ruim 400  bedrijven. 
Robert De Boeck: “Natuurlijk ben ik al bijna mijn hele 

leven fan van deze mooie club, maar dit lidmaatschap 

dient vooral een zakelijk doel. De Business Club van 

Sparta bestaat uit bedrijven die mogelijk  interessant 

zijn om in te participeren of waar portefeuille- 

bedrijven van Antea mee samen kunnen werken. Ook 

zijn er ongetwijfeld DGA’s lid van de Business Club 

die  interesse hebben om in de Antea-fondsen deel 

te nemen. Daarnaast hebben we op deze manier de 

mogelijkheid een paar keer per jaar enkele relaties uit 

te nodigen bij een wedstrijd op het Kasteel. Sparta is 

een club waar we ons als Antea graag mee associëren: 

een club met een historie (in april wordt het 135-jarig 

bestaan gevierd waarmee Sparta de oudste profclub 

is van Nederland), waar nooit rellen of gedoe is, die 

er financieel goed voor staat en die op sympathie bij 

een groot deel van het Nederlands voetbalpubliek kan 

rekenen.” Dave van der Meer, commercieel manager 

bij Sparta en ex-speler: “Robert De Boeck is een van 

de grootste Sparta-fans en laat geen gelegenheid 

 onbenut om zijn liefde voor deze club te uiten. We zijn 

blij dat we nu ook zakelijk gaan samenwerken met 

Antea als sponsor. Sparta en Antea hebben veel met 

elkaar gemeen: we gaan beide voor de winst, het zijn 

beide nette clubs met veel sympathie in het land en we 

zijn beide op 1 april jarig, zo begreep ik. Ik hoop dat dit 

het begin is van een mooie jarenlange relatie.” 

Afgelopen najaar vond voor de derde keer de 
 Masterclass Commissariaat plaats.  Tijdens deze 
tweedaagse opleiding die Antea in  samenwerking 
met Ebbinge organiseert w orden voor 
 commissarissen relevante governance thema’s 
besproken en ervaringen uitgewisseld. 

Bij deze masterclass zijn Hugo Reumkens van Van 

Doorne Advocaten en Lineke Sneller van Nyenrode 

Business Universiteit de externe sprekers naast Mark 

 Weterings van Ebbinge. Hugo Reumkens  behandelde 

onder meer de cases Schiphol, Volksbank en Jumbo 

waar  interessante Corporate  Governance- aspecten 

aan zitten. De  Masterclass is bedoeld voor Antea- 

participanten die interesse hebben om een 

 commissariaat te vervullen en voor commissarissen 

bij de  portefeuille-bedrijven. Antea heeft er enkele 

jaren geleden voor gekozen om deze opleiding voor 

 participanten te starten met als doel de functie van 

de commissarissen bij bestaande en  toekomstige 

 deelnemingen verder te  professionaliseren. Om 

zoveel mogelijk interactie te bereiken is het aantal 

Antea lid  
Business Club Sparta

Antea  Commissarissen

Dave van der Meer verwelkomt Antea als partner Antea-relaties te gast bij de wedstrijd Sparta - Ajax
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Sinds kort is Robert De Boeck van Antea iedere 
 donderdag om tien over twee te gast in het radio-
programma Zakendoen dat wordt gepresenteerd 
door Thomas van Zijl. Hij geeft hierbij aan iemand die 
dan in het nieuws is Ongevraagd Advies. Zo kwamen 
Mark Rutte, Minister Christianne van der Wal, de AFM 
en Gerard Sanderink al aan bod. 

Op BNR.nl kunt u zien op welke frequentie deze 

 radiozender te beluisteren is bij u in de regio. Ook kan 

via computer of smartphone het advies van De Boeck 

live of achteraf worden gehoord. Naast BNR is de 

Antea-oprichter al 8 jaar lang columnist in zakenblad 

Quote waar hij op de laatste pagina menig BN-er, 

bestuurder of politicus met zijn vlijmscherpe fileerpen 

de stuipen op het lijf jaagt.

d eelnemers per sessie  gemaximeerd op 11, naast altijd 

2 Antea-directeuren (dit keer Roelant Scheepens en 

Robert De Boeck). 

Gezien de positieve reacties zal deze opleiding in 2023 

opnieuw worden georganiseerd.

Ongevraagd Advies op BNR

Academy
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- In Memoriam -

Arnold Steenbakker

Op 8 december jl. bereikte ons het droevige 
bericht dat Arnold Steenbakker,   

commissaris van Antea  Participaties VIII, 
 plotseling is  overleden.

Arnold was sinds de start van het fonds in 

2017  commissaris en wij hebben hem leren 

 kennen als een deskundig, betrokken en  kritisch 

 commissaris. Hij heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de opbouw van de portefeuille 

van dit fonds. Arnold was in zijn actieve  carrière 

onder meer CEO bij Fugro en Stork. Na zijn 

afscheid bij Stork in 2016 is hij commissaris 

geworden onder andere bij Ingenieursbureau 

Zonneveld, Vekoma en Antea VIII.

Arnold is slechts 65 jaar geworden.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met 
dit  verlies.

Directie en Raad van Commissarissen Antea 

 Participaties VIII

Roelant Scheepens:
We zijn heel erg  
blij met deze  
prestigieuze prijs

“
”

Antea wint  
Brookz-Award

Op het Fusie- en Overnamecongres van 

 overname platform Brookz is Antea gekozen tot 

Beste Investeringsmaatschappij van 2022. Bijna 1700 

 overnamespecialisten brachten hun stem uit naast 

bijna 7000 publieksstemmen. De prijs werd in het 

Van der Valk Hotel in Houten uitgereikt door Peter 

Rikhof, directeur van Brookz, waarbij 250 fusie- en 

 overnames-adviseurs, investeerders en advocaten 

aanwezig waren. Andere genomineerden waren Gilde, 

Holland Capital, Foreman Capital en  Intersaction. 

Roelant Scheepens, partner bij Antea: “We zijn 

heel erg blij met deze prestigieuze prijs. De andere 

 genomineerden zijn stuk voor stuk mooie namen uit 

onze sector. Als je dit soort partijen verslaat dan geeft 

dat extra cachet aan deze Award. Ik begrijp goed 

dat we dit jaar als winnaar uit de bus zijn gekomen. 

Antea is dit jaar bij maar liefst 8 transacties betrokken 

geweest waarmee we een prominente investeerder 

zijn in het MKB.” Collega Pieter Wilde: “Ik wil graag 

iedereen bedanken, zowel de professionals als het 

publiek, die op Antea hebben gestemd. Ook vorig jaar 

waren we genomineerd maar grepen toen net naast 

de hoofdprijs. Veel van onze relaties dachten toen: 

“Ik hoef niet te stemmen want Antea wint toch wel”. 

Nee dus. Het is net als bij verkiezingen: de favoriet 

wint alleen maar als de kiezer ook daadwerkelijk gaat 

stemmen. Dat is dit keer gelukkig gebeurd.”

A W A R D
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Winter in  
Walhallaland
Het is winter. Ook economisch gezien. Barre 
tijden breken aan. De afgelopen 5 maanden 
was er alleen maar slecht nieuws: toren-
hoge inflatie, oplopende rente,  belastingen 
die omhoog gaan, energie prijzenrecords, 
krapte op de arbeidsmarkt en een extreem 
laag  consumentenvertrouwen. Voor 
 ondernemers worden het uitdagende 
tijden. De bokken gaan van de  schapen 
worden gescheiden. 
Ook private equity-huizen zullen aan 

extra dijkbewaking  moeten doen. Welke 

 managers van de portefeuillebedrijven zijn 

 mooiweerzeilers en wie kunnen er ook in dit 

zware klimaat  presteren? Ondernemers die 

de populariteitsprijs bij hun personeel  willen 

 winnen zullen het niet redden. Kostenbespa-

ringen, saneren en focus zijn onvermijdelijk. 

Sommige ondernemers die alleen maar 

goede tijden gewend zijn kunnen dat niet. 

Steun van de politiek valt niet te  verwachten. 

Ondernemers en vermogenden  dreigen de 

 pinautomaat van dit Kabinet te worden. Het 

ondernemingsklimaat is fors  verslechterd de 

afgelopen jaren. Zelfs zo erg dat  volgens een 

enquête van de Universiteit van  Amsterdam 

een vijfde van de Nederlandse  bedrijven 

overweegt activiteiten te verplaatsen 

naar het buitenland. Gaat Nederland dan 

 ontvolken hoor ik u  denken? Nee hoor, 

dankzij immigratie groeien we aardig door. 

We zitten al op 18 miljoen inwoners. Vorig 

jaar weer bijna 200.000 inwoners erbij, 

de omvang van een stad als Breda. Het 

kan niet anders of Nederland heeft op de 

 vluchtelingenvergelijkingssites in veel landen 

5 sterren. Waar we al die mensen moeten 

laten: geen idee. We hebben geen huizen, 

niet genoeg kinderopvang, onvoldoende 

gezondheidszorg en onderwijs, overvolle 

 treinen, steeds langere files en een tsunami 

aan stikstof.  We zitten met te veel mensen 

op dit kleine stukje aarde. De problemen 

stapelen zich op. Niet voor niets  overwegen 

ondernemers emigratie. Nederland zakt 

steeds verder weg op diverse  internationale 

lijsten. Het valt dit Kabinet niet te  verwijten 

dat het een krachteloos geheel is. Dat is 

inherent aan de politieke versplintering die 

we hebben met meer dan 20 partijen in de 

Kamer. Het is net als met bedrijven: te veel 

gepraat maakt je lam. Je hebt een  krachtig 

leider nodig die knopen doorhakt. Het zou 

een zegen zijn voor dit land als we naar 

een systeem gaan met een  kiesdrempel. 

Alleen partijen met minimaal 10 zetels in 

de  peilingen kunnen meedoen aan de 

 verkiezingen. Dat dwingt tot fusies. En geef 

de sleutels 4 jaar in handen van de  winnaar. 

Coalities leggen het land plat. Aan de 

 winnaar is het om te laten zien waar ze toe 

in staat zijn. De politieke afrekening volgt wel 

na 4 jaar bij de volgende verkiezingen. 

Ik ben net jarig geweest. Ik ben in de 

 winter van mijn leven aanbeland. Ik ben 60 

 geworden. Deze zomer was ik op vakantie 

in Zürich. Zwitserland is een geweldig land: 

heerlijke  temperatuur in de zomer, schoon, 

netjes en beleefde mensen. Een beetje als 

Nederland in de jaren zestig. Niet voor niets 

staat Zwitserland in veel internationale lijstjes 

op nummer 1. En volledig op eigen kracht: 

geen lid van de EU, geen NAVO-lid en geen 

euro. Mijmerend in het zonnetje lopend langs 

het meer in Zürich zei ik tegen mijn vrouw: 

“Als we later willen emigreren dan zou ik wel 

naar Zürich willen”. Mijn vrouw antwoordde: 

“Later? Wanneer is dan later? Je bent bijna 

60.” Heerlijk die Rotterdamse nuchterheid. 

Gelukkig houden we van de winter. En van 

Nederland.  

Nederland heeft op de vluchtelingen
vergelijkingssites in veel landen 5 sterren“ ”

“ ”Snoeien is groeien

C O L U M N Robert De Boeck
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