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Welkom bij deze actuele editie van onze nieuwsbrief 
MKBInside. U leest hierin over de vorderingen van 
onze fondsen en de onderliggende deelnemingen. 
Nieuwe ontwikkelingen komen aan bod en we lichten 
onze Buy-and-Build investeringsstrategie verder toe. 
Daarnaast beschrijven we de meest recente transacties, 
kijken we terug op het afgelopen jaar en werpen we 
een blik vooruit.

Het jaar 2021 betekende een flinke groei in fonds-
volume en investeringen in het MKB. In juli werd de 
succesvolle groothandel Marindex toegevoegd aan 
onze portefeuille. We helpen Marindex onder meer 
bij het vinden van partners om synergie te realiseren. 
De veerkracht die dit bedrijf maar ook onze andere 
partners tijdens de coronacrisis hebben getoond, 
biedt veel vertrouwen in de toekomst. Zo hebben 
wij in december 2021 ook Woning Media Nederland 
kunnen aankopen.

Nieuw adres
Als u kijkt in ons colofon dan ziet u een nieuw adres 
staan. Per 14 februari 2022 is ons kantoor gevestigd 
aan de Jachthavenweg 124 in het hart van de 
Amsterdamse Zuidas. Een locatie die letterlijk en 
figuurlijk nog meer ruimte biedt aan ondernemingen 
om te investeren in groei en innovatie. Passend bij onze 
sterke bedrijfscultuur die zich kenmerkt door openheid 
van zaken en constante toegankelijkheid tot mensen 
en systemen, zorgend voor een sterk partnerschap met 
beleggers en ondernemers. Behalve het adres blijven 
al onze andere contactgegevens hetzelfde.

NMP was het afgelopen jaar ook aanwezig in de media. 
Zo werd NMP onder andere genoemd door Brookz, 
het grootste overnameplatform van Nederland, 
en door het Ondernemersbelang. Deze artikelen treft u 
op de laatste twee bladzijden van dit magazine.

Ik wens u veel leesplezier met dit magazine en behalve 
een goede gezondheid uiteraard veel zakelijk succes in 
2022. NMP is in ieder geval van plan om de komende 
jaren flink door te groeien. Groeit u met ons mee?

Met vriendelijke groet,
J.A.N. Breed
Algemeen directeur

Geachte lezer,
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Mesa Products International B.V. is al ruim 30 jaar 
actief in de import en export van de meest inno-
vatieve consumentenartikelen op huishoudelijk 
gebied. De producten vinden hun weg via gere-
nommeerde retailers, Direct Response Television, 
postorderbedrijven en het internet. Het bedrijf 
dat stamt uit de jaren ’80 staat sinds 2010 onder 
leiding van Eric Uyttenboogaard. Sindsdien is 
het assortiment enorm uitgebreid en geprofes-
sionaliseerd. Mesa laat al jaren een sterke groei 
zien en de eerder uitgestippelde groeistrategie is 
verder omgezet in beleid. 

 

“We ontwikkelen en produceren onze producten zelf, 
in samenwerking met diverse fabrieken in Azië”, vertelt 
Uyttenboogaard. “Tijdens de productie worden in eigen 
beheer verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd. 
Daarbij wordt gelet op de kwaliteitsvereisten van deze 
tijd en de verpakkingsvoorschriften zoals deze bij onze 
afnemers gelden. Door dit samenspel zijn we in staat om 
onze klanten van een perfect eindproduct te voorzien.” 
Met succes, want het bedrijf groeit al jaren als kool.

Groei en continuïteit
Het afgelopen jaar is de omzet nogmaals met 25% 
gegroeid. “Hoewel veel van onze producten uit 
Azië komen, waren we ondanks de problemen in de 

Autonome groei voor 
Mesa Products International
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transportwereld en de sterk gestegen containerprijzen 
toch in staat om ook de EBITDA navenant te verbeteren. 
We hebben die autonome groei vastgehouden en willen 
die de komende jaren verder doorzetten. Ons doel is 
een omzet van € 20 miljoen in 2024, uiteraard met een 
bijbehorende EBITDA.” Deze forse groei stelt de nodige 
eisen aan de verkoopkracht van de onderneming. 
“Samen met NMP is besloten om iemand aan te 
trekken die zowel de dagelijkse leiding als een deel 
van de verkoop op zich neemt. We zijn erg blij met de 
aanstelling van Gerard de Graaf die in januari begon als 
algemeen directeur. Zijn roots liggen op het inkoopvlak 
bij A.S. Watson, een van de grootste retailers van de 
wereld. Zo versterken en verjongen we het management 
waardoor de continuïteit van de onderneming nog beter 
geborgd is.”

Synergie
Mesa heeft intussen ook een gezonde spin-off naar 
de klassieke retailmarkt bewerkstelligd, binnen en 
buiten de Benelux. Ook daarbij liep het bedrijf tegen 
de eigen grenzen aan. “Wij willen als IHG groep ook 
verder groeien door toepassing van de Buy-and-Build 
investeringsstrategie”, aldus Uyttenboogaard. “Dit 
betekent dat we actief op zoek zijn naar organisaties en 
bedrijven die aansluiten op Mesa waardoor er synergie 
ontstaat. Die acquisitie is in goede handen bij NMP. 
Hierbij geldt ‘the sky is the limit’; het kan gaan om een 
enkel bedrijf maar ook om een stuk of tien, de toekomst 
zal het leren. Vanuit de markt is de geldstroom ruim 
voldoende, NMP biedt de financiële middelen. Dat geeft 
ons nog meer mogelijkheden om goede resultaten te 
behalen en verder te groeien.”  
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Vorig jaar is Fonds IV succesvol gesloten voor 
inschrijving. De vraag naar de MKB-obliga-
ties was groot. We mochten ruim 250 relaties 
verwelkomen in dit vierde MKB-obligatie-
fonds, dat in een periode van vijf maanden 
helemaal volgetekend was. Het fonds had 
ook goedkeuring van de Autoriteit Finan- 
ciële Markten, die de documentatie toetste 
op leesbaarheid en consistentie voor beleg-
gers. Via Fonds IV is voor een bedrag van  
€ 10.500.000,- aan MKB obligaties geplaatst. 
Daarnaast is er € 4.500.000,- eigen vermogen 
ingebracht door de aandeelhouders. Het totaal 
opgehaald fondskapitaal bedraagt daarmee  
€ 15.000.000,-. 

Complementair
Na de sluiting voor inschrijving is direct gestart met de 
investeringsactiviteiten. Het fonds investeert in winstge-
vende ondernemingen die actief zijn in de sectoren IT, 
Digital marketing en E-commerce, die juist in de huidige 
economische omstandigheden blijven presteren of zelfs 
outperformen. Daarnaast investeren we in onderne-
mingen in de food sector (AGF) omdat we ook potentie 
in de groente en fruit sector zien en daar goede relaties 
hebben. Het Investeringsteam selecteert in voorge-
noemde sectoren ondernemingen die complementair 
zijn aan het huidige portfolio. Vanzelfsprekend worden 
onze relaties over de voortgang van de transacties via 
het Dynamo Investor Portal op de hoogte gehouden van 
de vorderingen.

Stabiel
In deze lastige tijd zijn stabiele ondernemers een 
welkome aanvulling op onze actieve Buy-and-Build 
investeringsstrategie om gericht maar versneld onze 
portfolio-ondernemingen te laten groeien. In de 
komende jaren willen we verder doorgroeien. 
Waar NMP in 2021 een totaal fondsvolume beheerde 
van € 100.000.000,- verwachten we de komende jaren 
exponentieel te groeien naar een fondsvolume van ruim 
€ 175.000.000,-. Het kapitaal wordt ingezet voor inves-
teringen in het Nederlandse MKB, waarbij geen gebruik 
wordt gemaakt van overnamefinanciering door 
de fondsen.   

Sluiting Nederlandse MKB 
Participatiemaatschappij IV B.V.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV BV
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Aanbieding van Nederlandse MKB obligaties

P R O S P E C T U S

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV BV
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Aanbieding van Nederlandse MKB obligatiesP R O S P E C T U S



Gemakkelijk bereikbaar
Het project Zuidasdok zal de bereikbaarheid van ons 
kantoor alleen maar gemakkelijker maken, zowel over de 
weg als met het openbaar vervoer. De A10-Zuid wordt 
verbreed van acht naar twaalf rijstroken en in het centrum 
van de Zuidas gaat de snelweg ondergronds om ruimte te 
maken voor het totaal vernieuwde NS-station. De combi-
natie van prima bereikbaarheid en directe nabijheid van een 
groene omgeving maakt dit een ideale hotspot voor NMP.

Intussen is onze nieuwe werkplek al helemaal ingericht 
naar eigen stijl en visie met een logische indeling per 
afdeling en volop mogelijkheden om wanneer nodig te 
kunnen uitbreiden. Onze voordeur ziet er weliswaar anders 
uit, maar behalve ons adres zijn alle contactgegevens 
hetzelfde gebleven. Van harte welkom ‘op Zuid’!   
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We zijn 
verhuisd!

Per 14 februari 2022 verruilden we de 18e etage 
van de Piet Heinkade voor onze nieuwe locatie in 
Amsterdam Zuid, Jachthavenweg 124. Naast de 
Zuidas en tegenover het Amsterdamse Bos, met 
zo’n duizend hectare het grootste en mooiste 
groengebied van Amsterdam. Zo kunnen we in 
alle rust nog beter sparren met aan te kopen 
ondernemingen.
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‘We willen verder groeien 
door de Buy-and-Build 
strategie toe te passen. 
Dit betekent dat NMP samen 
met ons actief zoekt naar 
bedrijven die aansluiten op 
Mesa waardoor er synergie 
ontstaat’

Eric Uyttenboogaard 
CEO Mesa Products International
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Bij elke bedrijfsovername verwachten we als 
koper synergievoordelen te realiseren. Synergie-
voordelen hebben één ding met elkaar gemeen: 
ze zorgen ervoor dat de waarde van de twee of 
meerdere bedrijven samengevoegd groter is 
dan wanneer de bedrijven als losse onderdelen 
opereren.

Bij ons wordt vaak zowel financiële als operationele 
synergie behaald. Een financiële synergie kan bijvoor-
beeld leiden tot een verbeterde efficiency op het gebied 
van bedrijfsfinanciering. Een operationele synergie houdt 
in dat wanneer operationele activiteiten gebundeld 
worden, er vervolgens kostenbesparingen kunnen plaats-
vinden. Door bedrijven samen te voegen kan er een 
steviger positie worden verkregen in de markt. Zo kunnen 
deze bedrijven bijvoorbeeld op een later moment samen 
een concurrent overnemen. Hierdoor kan er een prijsver-
hoging plaatsvinden, doordat de grotere onderneming 
over meer marktaandeel beschikt. De onderneming kan 
eventueel ook meer omzet genereren door de gezamen-
lijke verkoopkanalen te bundelen.

Waardecreatie
Het uiteindelijke doel van al deze exercities is waarde 
creëren in de portfolio. Dat kan volgens NMP op twee 
manieren. De eerste is via organische groei, bedrijven 
moeten op eigen kracht kunnen groeien. De tweede 
is door aansluiting bij een Private Equity partij. Dat 
betekent in eerste instantie dat er voor kansrijke 
bedrijven voldoende kapitaal beschikbaar is om te 
groeien. Daar komt voor NMP nog bij dat het accent 
ligt op strategische groei. Bedrijven moeten niet alleen 
complementair zijn, maar ook qua cultuur bij elkaar 
passen. Deze combinatie biedt nog meer mogelijk-
heden voor synergie. NMP omschrijft deze aanpak als 
een Buy-and-Build strategie, om gericht maar versneld 
onze portfolio-ondernemingen te laten groeien.

 

Ambitieus
Los van het bovenstaande moeten de bedrijven een 
EBITDA hebben tussen € 0,5 - € 2 miljoen euro. Dat moet 
op termijn naar € 3 - € 10 miljoen. Klinkt dat misschien 
wel héél ambitieus? Wij geloven dat deze ambitie eerder 
realistisch is. NMP heeft de nodige financiële slagkracht 
en beschikt over fondskapitaal van in totaal € 125 miljoen. 
Het is de bedoeling jaarlijks € 25 miljoen te investeren 
in zo’n zeven bedrijven. Op deze manier bouwt NMP 
geleidelijk maar gestaag aan zijn ambitie, met de 
geruststellende zekerheid dat we desgewenst opnieuw 
fondskapitaal kunnen binnenhalen!    

Buy-and-Build  

‘NMP zoekt samen met ons naar 
andere groothandels die een 
aanvulling kunnen zijn op onze 
business om meer synergie te 
genereren. De gesprekken met NMP 
hierover verlopen uitermate prettig 
en we denken hetzelfde over de 
gewenste aanpak’

Kees Dolman, CEO Marindex

‘Ik sta geheel achter de filosofie 
van de Buy-and-Build investerings-
strategie. NMP heeft niet alleen 
financieel in ons geïnvesteerd maar 
is ook een hele menselijke partij die 
echt met ons meedenkt en een 
duidelijke visie heeft’

Wilfred Neuteboom, CEO VoucherCompany
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Marindex is een B2B groothandel met een 
breed assortiment aan huishoudelijke artike-
len. De onderneming richt zich op bedrijven en 
instellingen die zich bezighouden met tijdelijke 
huisvesting, waaronder recreatiebedrijven, 
shortstay, studentenhuisvesting, arbeidsmi-
grantenhuisvesting, crisisopvang en begeleid 
wonen. Het productaanbod bestaat uit alle 
soorten inventaris, van bestek tot stofzuigers. 
Marindex levert ook schoonmaakartikelen en 
tuininventaris. De afgelopen jaren is Marindex 
jaarlijks met circa 10% gegroeid. Vorig jaar is 
Marindex opgenomen in de NMP-portfolio. 

Technologische ontwikkelingen op het gebied van web 
service en magazijnbeheer worden ingezet en er wordt 
scherp ingekocht bij betrouwbare leveranciers om de 
klanten efficiënt en op maat te leveren. “Een 9 tot 5 
mentaliteit kennen wij niet”, zegt algemeen directeur 
Kees Dolman, die desgevraagd terugblikt op de 
periode waarin Covid zijn intrede deed. “Van de eerste 
lockdown hebben we net als iedereen stevig last gehad, 
klanten stopten in eerste instantie met bestellen en met 
betalen. Hierop hebben we geanticipeerd door hen de 
mogelijkheid te bieden om opdrachten te cancelen, 
behalve uiteraard lopende opdrachten die specifiek 
voor hen werden uitgevoerd.” 

Goed voorbereid
Marindex kwam goed door deze periode heen, waarna 
de business stevig aantrok. “Zodanig zelfs dat we de 
stijgende lijn die we in het verleden al hadden ingezet 
gewoon konden doorzetten”, vertelt Dolman. “Dat 

Marindex en NMP 
al snel samen op een lijn
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heeft erin geresulteerd dat we aan het eind van 2021 
opnieuw een hele mooie plus konden laten zien. Online 
ondernemen was gelet op onze B2B portal natuurlijk 
niet nieuw voor ons. In die manier van werken, van ons 
en van onze klanten, is eigenlijk niets veranderd. We 
hebben net als onze klanten uiteraard wel met regeltjes 
te maken, maar in een magazijn is altijd ruimte genoeg 
om verantwoord om te gaan met Covid-maatregelen. 
Zo waren we eigenlijk onbedoeld al goed voorbereid 
op wat ging komen.”

Prettige samenwerking
“De samenwerking tussen ons en NMP is pas een 
half jaar op weg en moet logischerwijs nog handen 
en voeten krijgen, maar er zijn al serieuze gesprekken 
geweest met bedrijven die ongetwijfeld tot een 
daadwerkelijke deal zullen leiden. NMP zoekt samen 
met ons naar andere groothandels die een aanvulling 
kunnen zijn op onze business om meer synergie te 
genereren. Die samenwerking en overleggen en de 
communicatie zijn uitermate prettig en bevallen ons 
goed. Daarnaast hebben we op het operationele vlak 
uiteraard onze rapportageverplichtingen. Ook dat 
verloopt prima omdat we al redelijk goed voorbereid 
waren op dat vlak en onze rapportages al redelijk strak 
hadden opgesteld voor intern gebruik. We zijn regel-
matig met NMP in overleg en denken hetzelfde over de 
aanpak, zo zijn we gevraagd om van bank te wisselen en 
ook op dat punt konden we het goed vinden.”

Afscheid
De verwachtingen voor de toekomst zijn erg positief. 
Dolman: “In de eerste weken van het nieuwe jaar 
hadden we alweer een flinke plus te pakken. Niet omdat 
klanten toevallig iets meer bestellen maar omdat onze 
klantenportefeuille steeds verder wordt uitgebreid. Het 
is wel de bedoeling dat ik over enige tijd afscheid ga 
nemen van het bedrijf en ook dat proces is samen met 
NMP in gang gezet. Dat was ook een van de wensen 
toen ik het bedrijf te koop zette. Ik heb inmiddels de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en samen met 
NMP zijn we zeer actief om voor mij een opvolger te 
vinden. De manier waarop we met NMP naar kandi-
daten kijken en daarover communiceren verloopt erg 
prettig en ook hierbij zitten we samen op een lijn.”   

“Dat heeft erin 
geresulteerd dat we 

aan het eind van 2021 
een hele mooie plus 
konden laten zien.”

Kees Dolman, CEO Marindex
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VoucherCompany B.V. biedt sinds 2012 consu-
mentengoederen aan via een eigen website en 
een mobiele applicatie (iOS en Android). Door 
haar sterke concept, inkoopnetwerk en uitmun-
tende marketingmachine ontwikkelde het bedrijf 
zich tot een leidende online aanbieder met de 
focus op Nederland en België. De omzet is de 
afgelopen jaren sterk gestegen en samen met 
NMP zal VoucherCompany de komende periode 
via een Buy-and-Build investeringsstrategie haar 
marktpositie verder uitbreiden.

Alle producten in de webshop van VoucherCompany 
zijn handmatig geselecteerd en uitgezocht voor 
de doelgroep. Van kleding tot tuinartikelen en van 
hobbyspullen tot gadgets. “We hebben onze klanten 
hoog in het vaandel staan en dat is terug te zien 
aan de klanttevredenheid”, vertelt directeur Wilfred 
Neuteboom. “Dagelijks staat ons klantenserviceteam via 
telefoon, chat en mail klaar om vragen te beantwoorden. 
In 2018 werden we uitgeroepen tot ‘Website van het 
jaar’ in de categorie voordeel. Om veilig aankopen te 
garanderen beschikken we bovendien over het Qshops 
keurmerk.”

Buy-and-build
Neuteboom staat geheel achter de filosofie van de 
Buy-and-Build investeringsstrategie. “Hoewel het 
productaanbod verschilt zijn een aantal dingen voor 
verschillende e-commerce bedrijven hetzelfde, zoals de 
marketingkanalen via welke je dingen verkoopt. Samen 
kun je ook besparen op bijvoorbeeld contracten met 
verzenddiensten zoals DHL en zo zie ik veel positieve 
ontwikkelingen. Daarom sta ik open voor samenwerking 
met bedrijven die op een vergelijkbare manier hun 
sales doen, waarbij de producten niet eens zo veel 
uitmaken. Gezamenlijk kun je beter finetunen en beter 
resultaat behalen.” Hierbij geldt: ‘meten = weten’, stelt 

Neuteboom. “Volgens de 80/20 regel genereert 20% 
van je producten 80% van je omzet. Binnen twee uur na 
het verschijnen van onze dagelijkse nieuwsbrief weten we 
al of een product iets gaat doen of niet.”

Kwaliteit
Een webshop opzetten lijkt misschien eenvoudig, maar 
volgens Neuteboom zit je echter ‘midden in een bos’. 
Hoe ga je de mensen door het bos leiden en de wegen 
ernaar toe maken? “Marketing is waanzinnig belangrijk. 
ROI is ook belangrijk, voor elke euro die je erin stopt 
moet je meer terugkrijgen anders hou je het niet lang 
vol. Achter veel grote e-commerce bedrijven zitten inves-
teerders die soms alleen op bereik kopen en continu 
verliezen accepteren, denkend ‘dat het toch wel loopt’. 
Iedereen kan productie in China kopen, maar men heeft 
vaak geen idee hoe je kwaliteit kunt verzekeren. Ik zie op 
Amazon of Bol soms belachelijk lage prijzen waarvoor 
we niet eens kunnen inkopen. Men heeft echter geen 
idee dat je garantie moet geven, belasting moet betalen, 
portokosten et cetera. Het is belangrijk om je assor-
timent af te stemmen op de kansen, op wat je kunt en 
wat je snapt. Dan pas kun je groeien.” 

Groei
In het ‘maximale coronajaar’ 2020 kende Voucher-
Company een enorme groei doordat het bedrijf zich 
focuste op producten die de mensen op dat moment 
ook nodig hadden. “Die groei hadden we normaal 
gesproken nooit kunnen realiseren. Het is natuurlijk 
niet reëel om elk jaar zo’n groei te verwachten, maar 
we hebben ook in 2021 een keurig jaar gedraaid. 
Ondanks de containerprijs die vertienvoudigde en de 
sterk gestegen prijzen van grondstoffen, waardoor 
ook producten die je naar Nederland laat komen veel 
duurder zijn. Het is erg belangrijk om goed op te blijven 
letten wat je verkoopt en hoe hoog je kosten zijn. Als 
je de ene hobbel hebt genomen komt er alweer een 
volgende, maar dat maakt het ondernemen ook zo leuk!”

VoucherCompany blijft 
continu schakelen
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Hobbels
NMP helpt VoucherCompany om die hobbels zo comfor-
tabel mogelijk te passeren. “Het is prettig dat NMP in 
meerdere keukens kijkt en daarom interessante adviezen 
kan geven, of soms juist de vinger op een gevoelige plek 
kan leggen. En vanuit een kantoorpositie heb je vaak 
andere informatie dan wanneer je op de werkvloer staat. 
NMP helpt ons ook te koppelen aan nieuwe partners. 
We staan nog aan het begin van dat proces maar er zijn 
wel bedrijven waar we heel dichtbij staan. Het lijkt me 
superleuk om overkoepelend zo’n groep aan te sturen 
om op die manier optimaal resultaat te kunnen behalen. 
NMP heeft niet alleen financieel in ons geïnvesteerd 
maar is ook een hele menselijke partij die echt met ons 
meedenkt en een duidelijke visie heeft. Zeker om die 
reden wil ik mijn rol graag nog een tijdje volhouden. We 
hebben weliswaar alle aandelen verkocht, maar ik blijf 
een echte ondernemer.”

Uitdaging
“Wat voor alle bedrijven geldt dat geldt ook voor ons, 
dat er de komende tijd een behoorlijke uitdaging voor 
ons ligt mede door de veranderingen in de economie en 
in de wereld. Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt 
dan ga je het niet redden. Je moet alert blijven, creatief 
kijken naar mogelijkheden en flexibiliteit behouden. 
Vroeger wist je niet wat er aan de andere kant van de 
wereld gebeurde maar nu kijkt iedereen mee, ook naar 
een goed idee om dat vervolgens eerder op de markt 
te brengen. Als ondernemer moet je blijven kijken of het 
nog steeds rendabel is wat je doet, want je moet ook 
je personeel betalen en in die zin verantwoordelijkheid 
nemen.” Neuteboom besluit met een kort maar krachtig 
advies: “continu blijven schakelen!”  
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“Het is prettig dat NMP in meerdere 
keukens kijkt en daarom interessante 
adviezen kan geven, of soms juist de 

vinger op een gevoelige plek kan leggen.”

Wilfred Neuteboom, CEO VoucherCompany
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WMN, opgericht in 2015, bedient voornamelijk 
makelaarskantoren en projectontwikkelaars en 
neemt hen de zorg voor het maken van dé optimale 
vastgoed- en verkooppresentatie volledig uit handen. 
Het ervaren team biedt een breed scala aan services: 
van fotoreportages, video’s, artist impressions, NEN 
2580-metingen en plattegronden tot een complete 
op maat gemaakte verkoopbrochure. WMN richt zelfs 
volledige woningen in.

Koploper
Als een koploper op het gebied van technologische 
ontwikkelingen binnen haar branche heeft WMN zich 
gespecialiseerd in alles wat met woningpresentaties te 
maken heeft. Hierin wil zij de beste en de meest aantrek-

kelijke aanbieder zijn. Het gebruik van de nieuwste 
technieken en de jarenlange ervaring vormen samen het 
werkkapitaal. Daarbij maakt de onderneming gebruik van 
efficiënte en slimme procedures met als doel het snel en 
zorgeloos ondersteunen van de klant.

Buy-and-Buildstrategie
In samenwerking met NMP zal het managementteam 
van WMN haar verdere groeiambities realiseren. In het 
bijzonder de hoogwaardige service en de gestroomlijnde 
processen leggen een basis voor verdere uitbreiding 
van het aanbod. Door de participatie van NMP heeft 
WMN nu ook de mogelijkheid om naast autonome groei, 
middels een Buy-and-Buildstrategie, haar marktaandeel 
verder uit te breiden.   

N E D E R L A N D S E
MKB PART IC IPAT IE
M A A T S C H A P P I J

NMP acquireert 
Woning Media Nederland
NMP heeft in december 2021 Woning Media Nederland (WMN) overgenomen. WMN is een toonaan-
gevende speler op het gebied van vastgoed media met een uitstekende reputatie en klantengroep. De 
onderneming is in haar segment een leider op het gebied van vastgoed marketing en is een first mover 
early adaptor op alle gebieden.
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Enthousiaste gezichten bij NMP. Leon Breed en Menno 
Hulst zijn trots. Ze kunnen naar buiten treden met bericht-
geving over hun 4e MKB-obligatiefonds. Na goedkeuring 
van de autoriteit financiële markten op 18 januari opende 
op 26 januari 2021 de inschrijving op het obligatiefonds. 
Hulst: ‘Het verschil met een gewone obligatie is dat je 
ook kan beleggen met kleinere bedragen en ons fonds 
verwerft MKB-ondernemingen zonder bankfinanciering.’ 
Breed voegt daaraantoe: ‘We zijn daarbij een organisatie 
met korte lijnen en zijn pragmatisch. We weten waarvoor 
we staan en zijn constant in contact met onze beleggers 
en met de organisaties waarin we investeren. Met raad en 
daad zorgen we voor een transparante situatie.’  

Slagvaardige groeistrategie 
Breed (bestuurder van NMP) legt uit waarom het aantrek-
kelijk is om via het nieuwe fonds te beleggen: ‘Ons fonds 
investeert in winstgevende ondernemingen die actief 
zijn in sectoren als e-commerce, IT en digital marketing. 
Deze sectoren maken momenteel een groeiversnelling 
door. Daarnaast investeren wij ook ondernemingen in de 
food sector. Wij zien ook potentie in de groente en fruit 
sector en hebben daar goede relaties. In deze lastige tijd 
zijn stabiele ondernemers een welkome aanvulling op 
de investeringsstrategie.’ Hulst, senior portfoliomanager, 
beaamt dit: ‘Er zit een goede balans in onze portefeuille. 
Dit betekent dat er potentie is om samen met inves-
teerders en ondernemingen te groeien. Vooral door de 
versnelde globale digitalisatie zal dit nieuwe MKB-obliga-
tiefonds in Nederlandse MKB-ondernemingen investeren 
die daarin actief zijn. We zien ook een sterke toestroom 
van getalenteerde managers naar onze portfolio-
ondernemingen. Vooral de onafhankelijkheid van financiers 
en de investeringsmogelijkheden die wij onze portfolio-
ondernemingen bieden, trekken managers aan.’ 

Aantrekkelijk rendement 
‘Ons fonds biedt een aantrekkelijk rendement dat 
ieder kwartaal wordt uitgekeerd’, aldus Leon Breed. 
‘Er worden vier klassen MKB-obligaties uitgegeven en 
investeerders kunnen deelnemen vanaf € 20.000,-. De 
MKB-obligaties keren op jaarbasis een couponrente uit 

vanaf 5% tot 6,5%, afhankelijk van de inleg. Het totale 
fondsvolume bedraagt € 15 miljoen opgebouwd uit 
€ 3.75 miljoen eigen vermogen en € 11.25 miljoen aan 
MKB obligaties. Met dit kapitaal verwacht het fonds in 
circa 8 winstgevende MKB-ondernemingen te investeren’.
 
Wij geven ondernemingen ruimte 
Hulst: ‘Wij geven ondernemingen de ruimte om te 
investeren in groei en innovatie. Voor deze financierings-
strategie is gekozen om de aflossingsdruk op de 
MKB-ondernemingen te beperken, waardoor deze 
kunnen investeren in groei. Daarnaast zet onze data 
gedreven managementstijl de ondernemingen direct na 
aankoop op voorsprong. Wij maken hiervoor ook gebruik 
van de kennis binnen onze huidige MKB-portefeuille die 
al actief zijn in groeisectoren.’ 

Een pragmatisch fonds 
‘Wij hebben een sterke bedrijfscultuur’, aldus Breed. 
‘Openheid van zaken, constante toegankelijkheid 
tot mensen en systemen zorgen voor een sterk 
partnerschap met beleggers en ondernemers. Onze 
opstelling zal nooit tot verrassingen leiden omdat we 
open en direct communiceren. We voelen snel aan of 
iets een succes kan worden. Het eerste contact is daarbij 
belangrijk. Wat hebben we aan elkaar, wat kunnen 
we elkaar bieden? Die sensitiviteit delen we met onze 
partners. Ik zeg altijd dat er een wederzijdse klik moet zijn 
want anders kun je er samen geen succes van maken.’ 

De groei zit er in! 
NMP is van plan de komende jaren flink door te 
groeien. Waar NMP in 2020 een totaal fondsvolume van 
€ 30 miljoen beheerde, verwachten zij de aankomende 
jaren exponentieel te groeien, via dit nieuwe MKB-
obligatiefonds (€ 15 miljoen) en haar in 2020 uitgegeven 
participatiefonds (€ 75 miljoen), naar een fondsvolume 
van ruim € 120 miljoen. Het kapitaal wordt ingezet voor 
investeringen in het MKB, waarbij geen gebruik wordt 
gemaakt van bank-financiering door de fondsen. 
Voor Breed en Hulst een goede reden om trots te zijn 
op hun inzet en succes.   

Verantwoord beleggen 
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