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PARTNER 
INBUSINESS
Het eerste kwartaal van dit jaar waren spannende tijden voor beleggers. 
De beurs is fors onderuit gegaan. De beurs is net de politiek: de waan van 
de dag regeert. Er wordt gehandeld op basis van incidenten en emotie 
zonder de lange termijn in de gaten te houden. Voor ons als private 
equity-investeerders gaat het niet om de waan van de dag. Wij investeren 
voor de lange termijn. Daarom is een deelname in een Antea-fonds voor 
onze participanten zo ideaal: je hoeft niet steeds op je PC of smartphone 
te kijken wat de koers van Antea doet. Geen slapeloze nachten. 

We hebben deze commotie op de beurs dan ook langs ons heen laten 
gaan en niet stil gezeten. Het investeringstempo ligt op een hoog 
niveau. Sinds het verschijnen van de vorige InBusiness werden belangen 
genomen in L. ten Cate (een MBI) en in Yxion (een pre-exit). Ook werd 
afscheid genomen van transportbedrijf Zwatra en Antea-deelneming 
Finalist deed een belangrijke overname. In dit nummer van InBusiness 
volop aandacht voor deze bedrijven.

De overnamemarkt blijft, ondanks de malaise op de beurs, onverminderd 
positief. In het MKB blijven DGA’s op leeftijd geïnteresseerd in 
verkoop van het bedrijf. In de presentaties die ik in het land geef 
over het onderwerp Bedrijfsoverdracht merk ik dat ondernemers 
participatiemaatschappijen steeds vaker zien als een mogelijke koper. 
Daar waar vroeger gold “Onbekend maakt onbemind”  wordt de rol van 
participatiemaatschappijen bij de financiering van groeibedrijven en 
bij de oplossing van het financieringsvraagstuk steeds bekender. Vooral 
de pre-exit waarbij een DGA die op termijn afscheid wil nemen een 
deel verkoopt aan een investeerder en samen met de investeerder gaat 
werken aan opvolging en exit wint steeds meer terrein. De transactie die 
we deden met de DGA’s van Yxion en vorig jaar met Zonneveld zijn hier 
goede voorbeelden van. Antea is de ideale partner in business.   

Ook op Corporate Governance-gebied zaten we niet stil. Ik ben blij met 
de toetreding van ex-NVP voorzitter Philip Houben tot het bestuur van 
de Stichting Prioriteit van Antea. Deze Stichting houdt zich onder meer 
bezig met de voordracht van commissarissen van de fondsen en met de 
winstbestemming. Er is niemand in Nederland die de private equity-
sector zo goed kent als Philip en toen hij aankondigde afscheid te gaan 
nemen bij de NVP heb ik hem direct benaderd. In deze InBusiness een 
kennismaking met deze aanwinst voor Antea.

Ik wens u veel leesplezier en goede zaken.

Robert De Boeck
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Op de
huid

Een heel bekend merk. Goed 
winstgevend. Opgericht in 
1952. Een textielbedrijf dat 
niet afhankelijk is van de 
modegrillen van het publiek 
of van het weer. Antea hoefde 
niet lang na te denken toen zij 
hoorde dat L. ten Cate te koop 
was.

Antea had echter één belangrijke uit-
daging bij de voorgenomen overname 
van dit gerenommeerde textielbedrijf: 
het vinden van een opvolger. Zittend di-
recteur  Jan van Nijendaal, de man die 
voor eigenaar Geert Steinmeijer sinds 
1994 Ten Cate heeft gerund, gaf te ken-
nen later dit jaar te willen terugtreden. 
Via headhunter Ebbinge startte Antea de 
zoektocht naar een opvolger. Aan belang-
stelling geen gebrek. Robert De Boeck: 
“in korte tijd hebben we een groot aan-
tal uitstekende kandidaten gesproken. Er 
sprong er één bovenuit: Jeroen van Dou-

veren. Jeroen heeft een goed track record 
als algemeen directeur, onder meer in 
textiel. Hij heeft ervaring met merken, 
met consumentenproducten en interna-
tionalisatie. Verder heeft hij ervaring met 
verschillende disciplines: van inkoop tot 
verkoop, van styling tot financiën. Dit  
alles paste perfect bij het profiel voor de 
opvolger van Jan van Nijendaal bij Ten 
Cate.” 

Wereldberoemd
Jeroen van Douveren, die eerder bij 
textielbedrijf Vlisco algemeen direc-
teur was, ziet veel parallellen tussen dit 
Helmondse bedrijf en Ten Cate. “Vlisco 
is een bedrijf dat 160 jaar bestaat. Zij 
maakt batik stoffen die in West-Afrika 
worden verkocht. Als je in Lagos of 
Nigeria vrouwen op straat vraagt naar 
drie bekende merken, dan noemen ze 
Apple, Coca-Cola en Vlisco. Hetzelfde 
geldt in Nederland voor Ten Cate. In 
Nederland zijn we een wereldberoemd 

merk. Aan mij de schone taak om dat 
uit te breiden naar een groter gebied.” 

Van Douveren heeft een internatio-
nale carrière in voedingen consu-
mentenproducten achter de rug. 
Hij heeft ervaren dat een corporate 
achtergrond geen voordeel is bij het 
vinden van een management Buy-In in 
het MKB. “Investeerders denken al gauw 
dat je weinig zelfstandig hebt gepresteerd 
en leunde  op het hoofdkantoor. Ik kan 
me dat beeld voorstellen, maar in mijn  
geval klopt het niet. Ik ben bij veel 
bedrijven verantwoordelijk geweest 
voor aansturing van een buitenlandse 
operatie. Ik had daar een grote mate 
van vrijheid en we waren altijd op 
ons zelf aangewezen en stonden los 
van het hoofdkantoor. Toen ik voor 
FrieslandCampina terug kwam uit 
Rusland heb ik me bewust gericht 
op het realiseren van een MBI: je 
eigen strategie kunnen bepalen 

en ook financieel de vruchten 
plukken van je eigen succes. Zoveel 
mogelijk centjes investeren in een  
eigen bedrijf past daarbij. Gelukkig heb 
ik Antea kunnen overtuigen van mijn 
geschiktheid voor een MKB-bedrijf als 
Ten Cate.”
Ten Cate was niet de eerste propositie 
die op zijn pad kwam. “Ik heb 6 à 7 
proposities bekeken, maar die bleken 
toch niet bij me te passen. Affiniteit met 
het product is cruciaal; ik moet echt 
verbeterpotentieel en groeimogelijk-
heden zien en zelf waarde kunnen 
toevoegen.” Op de vraag of Ten Cate 
aan die eisen voldeed antwoordt hij 
eerlijk.  “Toen headhunter Ebbinge me 
benaderde dacht ik in eerste instantie: 
Onderbroeken, wat moet ik ermee? Als 
ik bij De Bijenkorf kom weet ik precies 
wat voor onderbroeken ik nodig heb. Ik 
sta in een paar minuten weer buiten. 
Toen ik mijn vrouw en kinderen er 
echter over sprak zeiden ze direct: Ten 

Cate, o wat gaaf. De gêne die kerels 
hebben om over ondergoed te praten 
hebben vrouwen en kinderen veel 
minder. Me daarin verdiepend werd ik 
enthousiast en zag ik de mogelijkheid om 
in deze markt merken te bouwen. Want 
dat is wel de rode draad in mijn carrière: 
merken bouwen en groei realiseren.”

Badmode
Van Douveren zet graag de merken van 
Ten Cate op een rijtje. “In ondergoed 
hebben we voor dames, heren en kin-
deren sinds 1952 het merk Ten Cate. 
Daarnaast hebben we in badmode het 
merk Tweka, dat deze maand 100 jaar 
bestaat. Voor de jongere vrouw hebben 
we het badkledingmerk TC WOW en 
tot slot hebben we in licentie het merk 
Lief! voor kinderondergoed.” 

Behalve merken is een belangrijk deel 
van de omzet van Ten Cate private label. 
“De kennis die dit bedrijf de afgelopen 

tientallen jaren heeft opgebouwd in de 
merken is ook heel nuttig voor retailers 
die een eigen label in ondergoed 
willen hebben. Ten Cate is daar een 
perfecte partner voor. We doen dit 
al voor grotere ketens als Kruidvat, 
Albert Heijn en ANWB. Voor het 
Kruidvat nemen we het hele traject van 
productontwikkeling tot productie, van 
verpakkingen tot schapmanagement 
en logistiek van hen over. We zijn een 
volwaardige partner voor hen.”

Ten Cate heeft de veranderingen in 
het retaillandschap goed voorzien. 
“Vijftien jaar geleden werd ondergoed 
vooral in speciaalzaken gekocht. Die 
zijn inmiddels voor een belangrijk deel 
verdwenen en ondergoed wordt nu  
op veel meer plekken verkocht. Ten 
Cate is goed meegegaan in die trend. 
Je ziet onze producten nu op vele 
plekken liggen: van webshops tot  
supermarkten, van speciaalzaken 

DEALFLOW
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Uniekaas wint 
Antea-Award

E V E N T S

De Antea-Award 2015 voor de beste ondernemer van 
het jaar is toegekend aan Willem Jan Rote en Paul 
Wilde van kaasbedrijf Uniekaas uit Kaatsheuvel. 

De Award werd uitgereikt tijdens de Antea-
Nieuwjaarsreceptie die op 11 januari jl. plaatsvond in  
museum De Zwarte Tulp in Lisse en werd uitgereikt 
door Arie Breure, voorzitter van het bestuur van het 
tulpenmuseum. Andere genomineerden waren Ruud 
Egas van transportbedrijf Zwatra en Hans Ketterings 
van IT-bedrijf Finalist, de winnaar van 2014.

Enkele citaten uit het juryrapport: “Willem Jan Rote 
en Paul Wilde hebben in 2015 met Uniekaas een 

forse groei laten zien…. Hiermee hebben Willem 
Jan en Paul het hoofd kunnen bieden aan lastige 
marktomstandigheden. Zo werden zij in het najaar 
van 2014 kort na de MBO en de uitkoop van Parcom 
samen met Antea geconfronteerd met een boycot 
van Europese zuivelproducten door Rusland, een 
belangrijke exportmarkt voor Uniekaas.….. Een extra 
aanbeveling voor Willem Jan Rote en Paul Wilde is dat 
zij hebben laten zien dat zij harde maatregelen niet 
uit de weg gaan.…. Ook is in 2015 een start gemaakt 
met het ontginnen van de belangrijke Aziatische 
markt.… Willem Jan en Paul zijn ambitieus. Het zijn 
geen mannen die op hun lauweren rusten. Zij hebben 
een ambitieus 5-jaren plan opgesteld….” ■

FACTS & FIGURES L. TEN CATE
■ Ontwikkeling en verkoop van 

ondergoed en badmode
■ Merken: Ten Cate, Tweka en 

TC WOW 
■ Daarnaast: private label voor 

o.a. Kruidvat, Albert Heijn en 
ANWB

■ Omzet: € 22 miljoen
■ 65 medewerkers
■ December 2015: aankoop door 

Antea en Jeroen van Douveren 
■ Belang Antea: 92%

Website: www.tctencate.nl

tot warenhuizen. Datzelfde 
geldt ook voor onze badkleding 

waar vooral de sportwinkels en sport-
ketens belangrijk zijn.”

Kwaliteit
In Geesteren vindt sinds begin van 
deze eeuw geen productie meer plaats. 
Van Douveren: “Twente was ooit de  
bakermat van de textielindustrie in  
Nederland, maar we konden niet meer 
op tegen de concurrentie in de lagelonen-
landen. Sindsdien produceren we bij onze 
productiepartners in Turkije voor het 
ondergoed en in het Verre Oosten voor 
de badkleding. We werken daar met vaste 
partners die een uitstekende kwaliteit 
leveren. Dat is  cruciaal, want Ten Cate 
staat bekend om haar hoge kwaliteit.”

Van Douveren ziet legio groeimogelijk-
heden voor Ten Cate. “Op Internet zijn 
we nauwelijks zichtbaar. We hebben 
altijd de angst gehad om onze klanten 

tegen het hoofd te stoten door zelf via 
Internet te verkopen. Daar moet je niet 
bang voor zijn. Ieder gerenommeerd 
merk verkoopt via een eigen site.” 
Verder ziet hij kansen in export. 
“Onze omzet komt nagenoeg volledig 
uit Nederland en België. Ik zie volop 
potentie met name in de merkenomzet. 
Landen als Duitsland, Engeland en 
Scandinavië staan op ons verlanglijstje 
om te betreden. Ik ben m’n hele leven 
in het buitenland actief geweest, dus 
daar ligt mijn eigen toevoegde waarde. “

Op de slotvraag of hij nog tips heeft  
voor managers die overwegen een MBI  
te doen is hij stellig. “Je moet heel goed 
kijken of jij bij het bedrijf past. Ben jij 
de juiste persoon om de groeimoge-
lijkheden en het verbeterpotentieel 
te benutten? Verder moet je goed 
nagaan of jij bij de investeerder past. 
Ik heb heel veel mensen gesproken 
die ervaring hebben met Antea. Daar 

kwam een positief beeld uit. Ze zijn 
heel pragmatisch en no-nonsense. Ze 
zijn betrokken zonder je op de huid te 
zitten. Die stijl spreekt me aan. Ik heb 
er zin in.” ■

‘Vrouwen hebben geen gêne om over 
ondergoed te praten’

Willem-Jan Rote en Paul Wilde
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Nieuwjaarsreceptie in  Hollandse sfeer
Op 11 januari jl. vond onder grote 
belangstelling de jaarlijkse Antea 
Nieuwjaarsreceptie plaats. Zo’n 150  
relaties hadden de weg naar Museum 
De Zwarte Tulp in Lisse weten te  
vinden. Onder de genodigden waren  
participanten, directies en commis-
sarissen van deelnemingen en fusie-  
en overname-adviseurs. Voor de lief- 
hebbers was het mogelijk een rond-
leiding te krijgen met een gids door het 
museum.

In zijn speech legde Robert De Boeck 
van Antea de keuze voor de locatie uit: 
“Als dé investeerder voor het Nederlands 
MKB hebben we gekozen voor een 
typisch Nederlandse locatie en wat is 
er Hollandser dan de tulp en de Bollen-
streek.” De Boeck blikte terug op een 
succesvol jaar voor Antea. De succesvolle 
funding van Antea Participaties VII 
werd gevolgd door een tweetal mooie 
exits (ACT en Arbo Support) en tot slot 
werden in 2015 drie nieuwe partici-

paties aangekocht (in Ingenieursbureau 
Zonneveld, in detacheerder Yxion en in 
ondermode-bedrijf L. Ten Cate).

Ook de vooruitzichten voor 2016 zijn 
positief: “De marktomstandigheden zijn 
gunstig. De behoefte aan opvolging en 
pre-exits neemt in het MKB zienderogen 
toe. Daar waar al jaren geroepen wordt 
dat het aantal bedrijfsoverdrachten 
zal gaan toenemen zien we het nu 
daadwerkelijk gebeuren”, aldus de 

Antea-directeur. “Onze pijplijn is goed 
gevuld en we verwachten in 2016 een 
forse uitbreiding van de portefeuille.” 
Ook gaf hij aan de interne procedures 
zo veranderd te hebben, dat Antea 
binnen 6 weken na closing tot een LOI 
kan komen. “Snelheid is belangrijk. 
Voor ondernemers leidt het aantrekken 
van een investeerder of verkoop van 
het bedrijf af en daarom moeten we de 
doorlooptijd zo kort mogelijk houden, 
zonder de zorgvuldigheid geweld aan te 

doen. Ondernemers moeten zich met 
hun business kunnen bezig houden.”

Na De Boeck was het woord aan Arie 
Breure, voorzitter van het bestuur 
van Museum de Zwarte Tulp die iets 
vertelde over het museum en de recente 
ingrijpende verbouwing. Hij vergeleek 
de tulpenmanie uit de Gouden Eeuw 
met de beurshandel. In de zeventiende 
eeuw werden grachtenpanden in 
Amsterdam betaald met een tulpenbol. 

Volgens geruchten was ook Rembrandt 
toen hij stierf berooid vanwege zijn 
deelname aan de tulpenmanie. Breure 
deed vervolgens de uitreiking van de  
Antea-Award waarna de afsluitende 
woorden voor Jan van Vliet waren, 
voorzitter van het Gilde De Zwarte 
Tulp, een business-club van en voor 
ondernemers. Hij was verheugd met 
de keuze van Antea voor deze locatie. 
We zijn benieuwd voor welke locatie 
volgend jaar wordt gekozen. ■
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De Private 
Equity-kenner

‘Private Equity blijft natuurlijk in essentie 
een pure vorm van kapitalisme’ Philip Houben

Je bent van 2010 tot 2015 voorzitter geweest van de NVP. Hoe 
heb je de Private Equity-sector zien veranderen in die periode?
“Gedurende mijn voorzitterschap heb ik een drang 
naar toenemende regulering vanuit de politiek gezien. 
Dat is ook niet onlogisch gezien de toegenomen maat-
schappelijke betekenis van Private Equity: steeds meer 
bedrijven in Nederland worden gefinancierd door 
participatiemaatschappijen. Ik verklaar dat onder meer door 
de enorme regulering die is gaan gelden voor beursfondsen, 
die heeft geleid tot een voorkeur bij veel bedrijven voor 
private equity in plaats van kapitaal ophalen via de beurs. 
Als je alleen al de regelgeving ziet voor beursfondsen over 
bijvoorbeeld voorkennis: je moet zo voorzichtig zijn met je 
communicatie, ook naar je eigen personeel. Als CEO van 
Wavin heb ik dat zelf ondervonden.”

Hoe kijk je aan tegen die toenemende regulering voor de  
PE-sector?
“In essentie is die wel begrijpelijk, maar zoals vaak dreigt de 
politiek  door te schieten naar overregulering. Er  wordt één 
belangrijk ding vergeten: regulering is vooral van belang 
voor de kleine investeerder, die beschermd moet worden. 
Maar in de private equity-sector wordt vooral deelgenomen 
door professionele partijen als pensioenfondsen, Family 
Offices en Informals van wie je mag aannemen dat ze zelf 
risico’s kunnen inschatten en afwegen.”

Wat vind je van het imago van Private Equity bij de 
politiek, die hen uitmaakt voor sprinkhanen, graaiers, niet-
transparant e.d.? 
“We moeten ons geen illusie maken: het imago van Private 
Equity zal altijd gevoelig liggen. Let maar eens op het volgende 
verschijnsel: als er iets misgaat bij een beursfonds of een 
familiebedrijf dan wijst iedereen naar het bestuur of naar 
de bank. Bij een bedrijf waarin een participatiemaatschappij 
deelneemt, dan is gelijk de investeerder de grote boosdoener. 
Kijk maar eens naar de publiciteit rondom V&D. Maar 
Private Equity-fondsen mogen ook de hand in eigen boezem 
steken. Traditioneel gezien hebben zij altijd een zekere 
angst gehad voor publiciteit. Ze zullen toch echt meer 
moeten werken aan transparantie: inzicht geven in wat je 
doet en waarom je iets doet. Veel fondsen hebben al enorme 

transparantiesprongen gemaakt als je kijkt naar hun website, 
rapportages, jaarverslag en prospectus. Maar wat je ook doet, 
het blijft een illusie om te verwachten dat deze sector breed 
applaus krijgt vanuit de maatschappij. Private Equity blijft 
natuurlijk in essentie een pure vorm van kapitalisme. En 
hoewel de wereld in de afgelopen eeuw aantoonbaar beter 
is geworden van die economische ordening, zullen er altijd 
mensen zijn die daar anders over denken.” 

Wat zijn je verwachtingen voor Private Equity voor de 
komende jaren?
Geld is meer dan ooit op zoek naar rendement. Naarmate 
er minder rendement behaald wordt op risicoloze 
beleggingen zoals momenteel het geval is, zal er meer geld 
naar participatiemaatschappijen stromen gezien hun track 
record op dit vlak. Tegelijkertijd moet de buitenwereld 
er aan wennen, dat de rendementen op private equity-
investeringen in de toekomst lager zullen liggen dan in het 
verleden. Het rendement op risicodragende investeringen 
is altijd een risico-opslag bovenop risicoloze beleggingen. 
Als je kijkt naar de rentestand dan is het volstrekt 
logisch dat bij een gelijke risico-opslag het rendement 
op private equity zal afnemen. Verder is het statistisch 
gezien eenvoudig om te voorspellen dat PE-fondsen  
vaker een misser zullen hebben met daarbij discussies in de 
pers en in de politiek. Immers, steeds meer bedrijven komen 
in handen van participatiemaatschappijen en bij een groter 
aantal wordt de kans op een misser ook groter. Deze sector 
moet voorbereid zijn op de discussies die dit zal geven.”

Toen je werd benaderd om bestuurslid van de Stichting 
Prioriteit te worden zei je direct ja. Waarom?
“Ik draag de sector een warm hart toe. De BV Nederland 
heeft baat bij een goedlopende private equity-sector. Verder 
heb ik altijd met plezier gekeken naar Antea als speler in 
het MKB-segment, een segment dat nu en in de toekomst 
altijd behoefte heeft aan financiering. Het MKB is en blijft 
de aanjager van de Nederlandse economie. En tot slot:  
Antea is een voorbeeld van een investeerder die nooit 
geschuwd heeft de publiciteit te zoeken en openheid te 
geven. Dat spreekt me aan en is een goed voorbeeld voor 
de rest van de sector.” ■

C O R P O R AT E  G O V E R N A N C E

‘Het is een illusie te 
 verwachten dat deze sector  
 breed applaus krijgt’

Weinig mensen in Nederland weten meer van Private Equity dan Philip Houben. Eerst werkte 
hij als CEO van Wavin jarenlang samen met private equity-investeerders; later werd hij voor-
zitter van de branchevereniging, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen 
(NVP). Sinds 1 januari jl. is hij bestuurslid van de Stichting Prioriteit Antea Participaties.
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Op 19 februari jl. bereikte ons het 
droevige bericht dat op 17 februari  
onze voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van Antea 
Participaties V en commissaris 
van Antea Participaties VI, Harrie 
Berden, is overleden.
Vlak voor Kerst stuurde Harrie 
aan bekenden een mail waarin 
hij het slechte nieuws meldde: 
kanker. Dit kwam bij ons als een 
schok binnen. Wij kenden Harrie 
als een vitale kerel. In diezelfde mail verontschuldigde 
hij zich voor het feit dat hij de afgelopen weken niet of 
nauwelijks had gereageerd op zaken die voorbij kwamen. 
Dat typeerde Harrie: altijd bescheiden en zich in dienst 
stellend van de ander. Na dat bericht was bij Harrie en 
zijn naasten de hoop aanwezig dat behandeling nog 
mogelijk was. Na een operatie in januari was deze hoop 
verdwenen en Harrie stuurde op 24 januari een mail 
waarin hij zakelijk aangaf dat behandeling niet meer 
mogelijk was en dat hij nog 2 tot 4 maanden te leven had. 
Het is er uiteindelijk minder dan 1 geworden. 
Ik kende Harrie al sinds de start van ons eerste fonds 
in 1992. Toen we de eerste deelneming deden vroeg ik 
aan de Controller van Staal Bankiers: “Weet jij iemand die 
voor ons het due diligence-onderzoek zou kunnen doen?” 
Hij wist wel iemand: “Een uitstekende accountant. Zijn 
naam is Harrie Berden.” Ik maakte kennis met Harrie en 
hij bleek inderdaad een uitstekende accountant te zijn: 
messcherp, maar ook een innemende persoonlijkheid. 
Ik kan me nog goed herinneren dat ik na een paar 
jaar gedwongen was om de directeur van die eerste 
deelneming te ontslaan. Dat was op een vrijdagavond. 
De man was nogal in paniek en moest uren later nog 
tot bedaren worden gebracht. Om 11 uur belde hij uit 
Den Haag met Harrie Berden, die accountant van de 
onderneming was geworden. De man wilde graag direct 
bij Harrie langskomen en zou voor middernacht in  
Etten-Leur, de woonplaats van Harrie, kunnen zijn. Of dat 
schikte. Dat was geen probleem voor Harrie. Hij was van 
harte welkom. De volgende ochtend belde ik met Harrie 
hoe het gegaan was. De man had uren bij Harrie gezeten 

en stoom kunnen afblazen. Dat 
was Harrie ten voeten uit: dag 
en nacht beschikbaar en een 
innemende persoonlijkheid.
Harrie nam op relatief jonge 
leeftijd afscheid als partner bij 
BDO. Hij was toen 55 jaar. Hij 
bleef nog wel klussen doen voor 
BDO en ging zich inzetten als 
commissaris bij bedrijven.  
Jaren later toen hij was uitge-
treden als partner bij BDO besloot  

hij bij ons te participeren. Dat was in 2006 in Antea 
Participaties V. Ik was heel blij met zijn benoeming 
tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als 
directeur kun je zo’n commissaris heel goed gebruiken. 
Met Harrie als commissaris heb je een financiële kanjer 
in je gelederen en weet je dat mocht je een foutje 
maken Harrie er altijd is om die te corrigeren. Ook bij 
de bespreking van proposities was hij bijzonder kritisch. 
Vlijmscherp maar op een prettige manier. Wat dat 
betreft was Harrie een echte Brabander. Gezien die goeie 
ervaringen was het voor de hand liggend dat de Stichting 
Prioriteit Harrie in 2011 ook vroeg commissaris bij Antea 
Participaties VI te worden. Harrie zei daar direct ja op. 
Ik vond het een genot om 10 jaar lang met Harrie samen 
te werken.
Harrie was een echte Brabander: innemend, gezellig 
en altijd van de partij op feestjes en borrels. Bij vele 
evenementen die Antea organiseerde was Harrie 
aanwezig. Of het nu de borrels waren na afloop van de 
Aandeelhoudersvergaderingen, bedrijfsbezoeken aan 
deelnemingen of de Antea-Nieuwjaarsreceptie of een  
Antea-jubileum, Harrie was er bij en ging meestal als een 
van de laatsten weg. En altijd met die bekende glimlach 
op zijn gezicht. 
Met het overlijden van Harrie is een vriend van het huis 
heengegaan. 
Harrie Berden is 67 jaar geworden. We zullen hem 
missen en wensen zijn vrouw Annie en de kinderen heel 
veel sterkte bij dit verlies. ■

Robert De Boeck

Finalist neemt iProfs over Harrie Berden
IT-bedrijf Finalist heeft op 26 februari jl. iProfs in Amsterdam 
overgenomen. Finalist is een deelneming van Antea. Antea 
Participaties VI heeft sinds 2012 een belang van 63%. 
iProfs ontwerpt, bouwt en beheert Internettoepassingen, 
die de onlinedoelstellingen van haar klanten helpen 
verwezenlijken. Het hart van de oplossingen van iProfs is 
Java-technologie. Bij het bedrijf zijn 45 mensen werkzaam, 
die gezamenlijk een omzet behalen van circa € 5 miljoen.
Finalist is IT-specialist op het gebied van het ontwikkelen 
en  beheren van applicaties. De focus ligt op de sectoren 
Zorg en  Onderwijs. Naast het hoofdkantoor in Rotterdam 
heeft zij vestigingen in Maarssen en Eindhoven. Bij het 
bedrijf zijn 90 medewerkers werkzaam. Het bedrijf heeft 
een omzet van circa € 10 miljoen. 
De overname is bancair gefinancierd. Deze ruimte was  
aanwezig; Finalist was schuldenvrij. De overname heeft geen 

gevolgen voor de werkgelegenheid. Het gehele management-
team van iProfs blijft betrokken bij de onderneming.
Hans Ketterings, CEO en mede-aandeelhouder in 
Finalist: “Samen met Antea hebben we een buy-and-build 
strategie afgesproken. iProfs sluit heel goed bij ons aan. 
We halen hiermee Java-kennis in huis die we goed kunnen 
gebruiken in onze projecten voor klanten. Het vinden van 
goeie mensen is een belangrijke uitdaging bij het realiseren 
van onze groeidoelstellingen. Met de overname van iProfs 
krijgen we in één klap 45 professionals erbij. Verder 
hebben we nu met iProfs ook een kantoor in Amsterdam 
erbij. Ik ben ervan overtuigd, dat deze overname zal gaan 
bijdragen aan de aandeelhouderswaarde van Finalist. 
Dat is goed voor mij, voor Antea en voor de ex-DGA 
van iProfs. Hij wordt voor een stukje aandeelhouder in 
Finalist.” ■

Antea verkoopt Zwatra 
           aan Boerman Transport

Antea heeft haar belang van 72% in Zwatra Transport 
in Delft verkocht aan Boerman in Hardinxveld-
Giessendam.
Zwatra is gespecialiseerd in zwaar transport en 
industriële verhuizingen en heeft 50 wagens. 
Boerman heeft 90 wagens. Met de combinatie 
Boerman/Zwatra is sprake van een serieuze speler 
in de markt voor gespecialiseerd transport.
Zwatra was een participatie van Antea sinds 
december 2006.

Ruud Egas, directeur van Zwatra, blijft na de verkoop 
door Antea aan als directeur. “Wij zijn heel blij met 
de overname door Boerman. Hiermee hebben we de 
schaalvergroting bereikt die we wenselijk achten. 
We hebben dit zelf de afgelopen jaren gerealiseerd 
door een aantal kleinere overnames en krijgen er 
met Boerman nu een grote partij bij. We werken al 
samen op deelterreinen en na deze overname zal deze 
samenwerking worden geïntensiveerd.” ■

I N  M E M O R I A M
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De control-freaks

Edward van der Most en Bert Stakelbeek

Antea heeft in december jl. een 
belang genomen in Yxion, een 
detacheerder van technisch 
personeel. Een kennismaking 
met deze parel in de markt 
voor flexibele arbeid.

Edward van der Most en Bert Stakelbeek 
zijn de twee DGA’s van Yxion, die vanuit 
hun kantoor op het Science Park in 
Amsterdam vooral Nederlandse maar 
ook  buitenlandse farmaceutische en 
voedingsmiddelenbedrijven helpen bij 
de opzet en uitvoering van technische 
projecten en bij de implementatie van 
kwaliteitsstandaarden. “In de farma-
sector worden enorm hoge eisen 
gesteld aan kwaliteit. De essentie is, 
dat ieder proces van een farmabedrijf 
reproduceerbaar moet zijn. Ze moeten 
in control zijn met hun processen. Het 
eerste tabletje moet exact hetzelfde zijn 
als het miljoenste  dat van de band rolt. 
Dat bereik je door allerlei vergaande 
richtlijnen bij de productie en distributie 
van medicijnen. Onze mensen helpen 
farmabedrijven bij de implementatie 
van deze richtlijnen en zien toe op 
de naleving hiervan bij projecten en 
operaties”, aldus Bert Stakelbeek die 
sinds 2008 aandeelhouder/directeur is 
van Yxion. Zijn collega Edward van der 
Most startte Yxion 15 jaar geleden. “Als 
freelancer kwam ik mede-éénpitters 
tegen die vanuit andere disciplines actief 
waren voor de farmasector en dacht we 
kunnen beter onze krachten bundelen. 
Zo ontstond Yxion. Die verschillende 
disciplines zie je nu nog steeds terug. 
Onze technici en project managers 

(ingenieurs, procestechnologen en 
levensmiddelentechnologen) leveren 
een breed pakket aan ondersteuning. 
Zo kunnen we Merck ondersteunen 
bij de opzet en implementatie van een 
laboratoruim, maar ook Sanquin bij 
de uitbreiding van productiecapaciteit 
of FrieslandCampina bij het ontwerp 
en de bouw van  van een fabriek voor 
kindervoeding.”

Welzijn
De focus op farma en food heeft de 
onderneming geen windeieren gelegd. 
De onderneming heeft een forse groei 
doorgemaakt en behoort met 60 mensen 
tot de top-3 in de markt. Stakelbeek legt 
uit hoe zij in food actief zijn geworden. 
“Ook in de foodsector is “in control” 
zijn heel belangrijk. Zeker na het 
melamine-schandaal in China waar 
kinderen gestorven zijn na gebruik van 
besmet poedermelk heeft dat een vlucht 
genomen. Dat vind ik ook het mooie van 
ons vak. Ik wil werk doen dat iets toevoegt 
aan het welzijn van mensen. Werken aan 
medicijnen of gezonde voeding draagt bij 
aan een betere wereld.”

Groei
De beide DGA’s zien een gouden 
toekomst weggelegd voor Yxion. Van 
der Most: “Bedrijven concentreren zich 
steeds meer op hun core-business. Ik 
ben ervan overtuigd dat over 10 jaar  
bedrijven alleen nog maar het hoog-
nodige aan eigen personeel hebben en 
de rest van buiten inhuren. Dat zien we 
nu al. De vraag is enorm. De grootste 

uitdaging is het vinden en binden van 
goed gekwalificeerd personeel.” Bert 
Stakelbeek vult hem aan: “Vroeger 
was recruiten het beheren van een 
kaartenbak. Inmiddels gaat dat veel 
verder. Je moet bekend staan als een 
leuk bedrijf dat boeiende projecten 
heeft en waar mensen zich kunnen 
ontwikkelen. Vroeger was je 30 jaar bij 
hetzelfde bedrijf werkzaam en zat je je 
20 jaar te vervelen en te wachten op je 
pensioen. Lifetime employment bestaat 
niet meer. Ook Shell gooit je er uit als 
de olieprijs in elkaar stort. Je kan niet 
meer vertrouwen op je werkgever. Er is 
1 ding waar je op kunt vertrouwen en 
dat ben je zelf. Dat zelfvertrouwen kun 
je borgen met een interessant CV. Ons 
werk past bij de huidige tijdsgeest die 
gericht is op ontwikkeling en variatie. 
Het moet boeiend zijn, mensen willen 
niet meer op de winkel passen; zij 
willen variatie. Wij bieden mensen die 
mogelijkheid. De gemiddelde looptijd 
van een project is bij ons anderhalf jaar 
en dan bieden we onze medewerkers 
weer een andere interessante uitdaging 
bij een andere klant.” 

Concurrentie
In het segment waarin Yxion actief is 
zijn ook de allround uitzenders actief. 
Stakelbeek vreest deze concurrentie 
niet. “Klanten willen het beste. 
Daarvoor ga je naar een specialist. 
Als je Italiaans wilt eten ga je ook 
naar een Italiaans restaurant en niet 
naar een restaurant dat Thais, 
Chinees, Frans en Italiaans eten 

D E A L F L O W
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‘Lifetime employment bestaat niet meer’

verkoopt. Hetzelfde zie je in 
de reisbranche. Als je op Safari 

wil in Tanzania dan ga je naar de Safari-
specialist en niet naar Arke. In onze 
branche werkt dat ook zo.” Van der Most: 
“Onze klanten willen het idee hebben 
dat je het snapt. In drie zinnen moet je 
begrijpen wat ze bedoelen. Wij krijgen 
ook bijna nooit een functiebeschrijving 
bij een aanvraag. Als wij horen “we zoeken 
een bioprocestechnoloog” dan weten we 
genoeg. Bij commodity leveranciers 
moet de klant eerst uitleggen wat zo 
iemand doet.” 

ZZP-ers
Een andere grote groei-impuls voor 
Yxion de komende jaren is de nieuwe 
wetgeving die vanaf 2016 gaat gelden 
voor ZZP-ers. “Onze klanten huren soms 
ook een ZZP-er in. Dat gaat veranderen. 
Bij ZZP-ers is er, ingeval ze lang voor 
een bepaalde klant werken, sprake van 
een schijnzelfstandigheid. Tot eind 2015 
werden de inhurende partijen hiervoor 

gevrijwaard door een zogenaamd “Var-
verklaring. ”In de nieuwe wet komt 
er meer verantwoordelijkheid en aan-
sprakelijkheid bij de inhurende partij, 
dus bij de bedrijven, te liggen. Die hebben  
daar geen trek in, zien daar teveel  
risico’s in  en zullen minder snel met 
ZZP-ers in zee gaan. Daardoor komen 
die ZZP-ers moeilijker aan het werk en 
zullen zij eerder geneigd zijn in dienst 
te gaan bij een bedrijf als Yxion of zal 
de ondersteuning door ZZP-ers via een 
intermediar als Yxion verlopen. Dus 
aan twee kanten een voor ons positieve 
ontwikkeling”, zo legt Edward van der 
Most uit.

Klankbord
Yxion wil fors verder groeien. Stakelbeek: 
“De behoefte bij onze klanten aan 
gespecialiseerd technisch personeel zal 
alleen maar toenemen en we willen zo 
min mogelijk nee-verkopen. We hebben 
gezocht naar een partner die ons kan 
helpen bij het in goede banen leiden 

van die groei. Antea heeft zowel de 
ervaring als het netwerk dat we zoeken.  
Als ondernemer sta je er toch vaak  
alleen voor. Met Antea krijgen we er een 
netwerk van ervaren ondernemers bij. 
Daar komt bij dat hun filosofie ons erg 
aanspreekt. Antea laat de ondernemer 
vrij in het ondernemen. We zoeken 
meer een inspirator en klankbord dan 
iemand die het stuur overneemt.” ■

FACTS & FIGURES YXION
■ Projectondersteuning voor 

farma en voedingsmiddelen-
bedrijven

■ Klanten o.a. Merck, Johnson & 
Johnson, Abbott, Sanquin en 
FrieslandCampina

■ Omzet € 8 miljoen
■ 60 medewerkers
■ Belang Antea: 48%

Website: www.yxion.nl

Bedrijfsbezoek 
Zonneveld
Antea organiseert regelmatig bedrijfs-
bezoeken voor haar participanten aan 
de portefeuille-bedrijven. Op 15 februari 
jl. was het de beurt aan Zonneveld, het 
ingenieursbureau waar Antea sinds 
juni vorig jaar in participeert. Bijna 30 
participanten waren naar Rotterdam 
afgereisd waar Zonneveld kantoor 
houdt in het prachtig gerestaureerde 
voormalig hoofdpostkantoor naast het 
Centraal Station, kantoorgebouw Central 
Post. Frans van der Linde, directeur 
van Zonneveld, heette de participanten 
van harte welkom en gaf aan de hand 
van foto’s van aansprekende projecten 
inzage in de hoofdactiviteit van 
Zonneveld: engineering van hoogbouw-
projecten in binnenstedelijk gebied. 
Veel van de projecten waar Zonneveld 
bij betrokken is geweest in Rotterdam 

konden met een blik naar buiten live 
gezien worden. Na Van der Linde was 
het de beurt aan Harm Hoorn, Manager 
bij Zonneveld, die een presentatie hield 
over een belangrijk specialisme van dit 
ingenieursbureau: gebouwen bestand 

maken tegen bijzondere belastingen van 
buiten als aardbevingen en terroristische 
aanslagen. Hoorn ging uitgebreid in 
op de aardbevingen-problematiek in 
Groningen waar de NAM een belangrijke 
opdrachtgever is van Zonneveld. ■
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Zweten op 
       Zweinstein

C O L U M N

Een siddering van angst ging door Corporate Nederland. 
MKB Nederland kondigde zojuist aan een zwarte lijst te gaan 
opstellen van grote bedrijven die structureel te laat betalen 
aan kleinere bedrijven. Er komt een meldpunt waar MKB-
bedrijven kunnen klagen als grote bedrijven over de schreef 
gaan. En het CDA, de partij voor grote gezinnen en kleine 
middenstanders, diende een wetsvoorstel in om bedrijven de 
mogelijkheid te bieden aan grote opdrachtgevers een boete 
op te leggen als zij hun rekening niet binnen de wettelijke 
termijn van 60 dagen betalen. Volgens mij kansloze 
initiatieven. Kleine bedrijven zijn vaak zo afhankelijk van 
grote opdrachtgevers dat ze het wel uit hun hoofd laten om te 
klagen bij het meldpunt van MKB-Nederland of om boetes in 
rekening te brengen, zeker als je concurenten dat niet doen. 
Het werkt alleen als je met alle MKB-ers afspreekt één lijn 
te trekken. Maar dat mag weer niet van de overheid, want 
dat zijn anti-mededingingsafspraken. Een ander gevaar van 
zo’n wet is dat 60 dagen de norm wordt. Je moet gewoon 
binnen 15 of 30 dagen betalen. En wat een boete betreft: 
gelijk hebben is één ding, maar gelijk krijgen een ander 
ding. Als een groot bedrijf de boete niet betaalt kun je als 
Calimero naar de rechter om je gelijk te krijgen. Dan ben je 
zo vele tienduizenden euro’s en jaren verder. Als je € 50.000 
van iemand te goed hebt loont een rechtszaak niet. Je kunt 
in dit land beter een miljoen van iemand tegoed hebben dan 
vijftigduizend euro. 
In plaats van boetes voor grote bedrijven kan de politiek 
zich beter druk maken om een soepeler rechtssysteem. Ons 
rechtssysteem is gemaakt voor grote bedrijven. Rechtszaken 
duren eindeloos en zijn daarmee kostbaar, hetgeen in het 
voordeel is van grote partijen. Grote bedrijven zijn net 
verzekeraars: vertragen, vertragen en vertragen in de hoop 
dat de wederpartij blut of overspannen raakt en afhaakt. Wat 
echt zou helpen zijn twee dingen. Allereerst een verkorting 
van de procedures. Dat kun je bereiken door meer geld 
beschikbaar te stellen aan Justitie om de achterstanden 
daarmee weg te werken. Bij het Hof Den Bosch zijn de 
achterstanden inmiddels zo groot dat bij het aanvragen van 
pleidooi door een van de partijen standaard de zaak wordt 
uitgesteld naar 2017. Uitstel van minstens een jaar! Er zijn 
zelfs Kamervragen gesteld over de achterstanden bij het Hof 
Den Bosch. Niet dat dat helpt, maar het klinkt interessant: “We 

hebben er Kamervragen over gesteld.” Wat MKB-bedrijven ook 
zou helpen in hun juridische acties richting grote bedrijven 
is een meer modern kostenveroordelingssysteem. Nu betaalt 
de verliezer van een rechtszaak de juridische kosten van de 
winnaar slechts voor een vast forfaitair bedrag. Dit forfaitaire 
bedrag stamt uit een archaïsche wet die dateert van ergens 
begin 19e eeuw. Voor dat bedrag kun je nog geen 1e jaars-
Rechtenstudent inhuren. Als we overgaan tot een systeem 
waarbij de verliezer de werkelijke gemaakte juridische 
kosten van de winnaar betaalt (zoals in de VS), dan bedenk je 
je wel twee keer om je niet aan je afspraken te houden. En als 
eisend klein bedrijf weet je dan dat je bij het winnen van een 
rechtszaak  de kosten van je advocaat vergoed krijgt. Maar je 
moet natuurlijk wel zeker weten dat je gelijk hebt. Als je dat 
niet bent moet je niet procederen. Dat zorgt gelijk voor een 
verlichting van de rechterlijke macht. De rechtszaal is geen 
casino. Voor gokkers die denken “ach, laat ik het maar eens 
proberen” is de rechtbank niet bedoeld. Als we die gokkers 
verhinderen een juridisch gokje te wagen, dan zijn we gelijk 
van de achterstanden van Hof Den Bosch verlost. 
Tegelijkertijd: MKB Nederland moet niet doen alsof alleen 
grote bedrijven zich niet aan gemaakte afspraken houden. Ik 
zie dat helaas ook kleinere bedrijven soms doen. Mocht je het 
leuk vinden om sprookjes te horen, dan moet je voor de lol 
eens een rechtszaal binnenlopen. Ik vind menig ondernemer 
fantasieloos als ik kijk naar hun strategie en business-plan, 
maar dat kun je ze niet verwijten in de rechtszaal. Het zijn 
mooie fantasten, deze Harrie Potter-ondernemers. Als ik 
ze sprookjes hoor vertellen vraag ik me af: waar zou jij dat 
hebben geleerd? Op de Erasmus? Op Fontainebleau? O nee, 
natuurlijk niet. Op Zweinstein. Het zou me niets verbazen 
als J.K. Rowling rechter is geweest. Ze moet toch ergens 
inspiratie voor haar boeken hebben opgedaan. Misschien 
een leuk welkomstgeschenk voor nieuwe leden van MKB-
Nederland: een Harrie Potter-box. ■

Robert De Boeck
Directeur Antea

‘Mocht je het leuk vinden 
 om sprookjes te horen, 
 dan moet je voor de lol eens 
 een rechtszaal binnenlopen’

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