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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 met een 
belangrijke rol voor onze succesvolle Buy-and-build 
strategie. Daarnaast beschrijven wij recente transacties, 
kijken we terug op de eerste helft van 2022 en werpen 
we een blik vooruit.

Het jaar 2022 laat reeds halverwege een flinke groei 
zien in fondsvolume en investeringen in het MKB. 
De overname door NMP van Woning Media Nederland 
(WMN) eind vorig jaar, werpt midden 2022 al vruchten 
af. Het bedrijf werkt onder de paraplu van de Prestige 
Residence Group (PRG), onderdeel van NMP, met 
succes aan versnelling van de groei, zowel autonoom 
als via een Buy-and-build strategie. PRG heeft in juli 
ook Houseview verworven, een gespecialiseerde 
onderneming in vastgoedmedia. We verwachten dat 
de synergievoordelen belangrijk zullen toenemen en 
de groei aanzienlijk zal versnellen.

NMP zoekt continu naar complementaire bedrijven 
om dankzij samenwerking op diverse gebieden groei 
te realiseren en om nog meer kostenbesparend te 
werken. Hoe beter we elkaar aanvullen, hoe meer 
synergie en complementariteit. De nieuwste bedrijfs-
groep van NMP is E-com2 Group, dat tevens als Shared 
Service Center vorm krijgt. Behalve Voucher Vandaag 
en The Retro Family is nu ook Fashion Deals Trading 
hierbij aangesloten. In juli verwierf E-com2 Group 
bovendien A.K. for Pets en De Huisdiersuper.

De integratie en synergie van de bij ons aangesloten 
bedrijven komen mede dankzij de Buy-and-build 
strategie goed op stoom. Er gebeurt heel veel en het 
kan alleen maar mooier worden!

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en 
uiteraard veel zakelijk succes. Wij groeien intussen flink 
door. Groeit u mee met NMP?

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

Geachte lezer,
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NMP heeft in de eerste helft van 2022 een aantal 
mooie overnames kunnen doen. De focus ligt 
hierbij op ondernemingen in snelgroeiende 
en non-cyclische sectoren. Veel ondernemers 
besluiten hun onderneming met behulp van 
NMP verder uit te bouwen door te profiteren van 
onze commerciële, pragmatische en menselijke 
invalshoeken. Diverse co-investeerders, strategi-
sche investeerders en family offices hebben zich 
aan ons verbonden, waardoor NMP niet alleen 
kapitaal maar ook kennis inbrengt ten bate van 
onze portfolio-ondernemingen.

 

E-com2 Group
E-com2 Group is onze nieuwste bedrijvengroep 
bestaande uit verschillende groothandels met een sterk 
e-commerce karakter die complementair aan elkaar zijn, 
maar ook qua cultuur naadloos aansluiten. Met onze 
Buy-and-build strategie zijn wij in staat om de portfolio-
ondernemingen gericht en versneld te laten groeien. 
Synergievoordelen zorgen ervoor dat de waarde van 
een bedrijf dat samenwerkt in een groep, groter is dan 
wanneer het bedrijf volledig onafhankelijk opereert. 
Hoewel het productaanbod kan verschillen, zijn een 
aantal facetten voor deze ondernemingen gelijk zoals 
bijvoorbeeld marketingkanalen en verzenddiensten. 
Door gezamenlijke contracten af te sluiten, activiteiten 
te bundelen en gezamenlijke in- en verkoopkanalen 
te gebruiken binnen E-com2 Group, worden 
kostenbesparingen gerealiseerd en betere resultaten 
behaald. Zo staan wij sterker om een solide positie te 
verkrijgen in de markt.

Nieuwe acquisities
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Fashion Deals Trading
In mei heeft E-com2 Group een significant 
meerderheidsbelang in Fashion Deals Trading 
verworven. Fashion Deals Trading is een groothandel 
in diverse topmerkkleding en -schoenen. Met eigen 
labels bij topmerken bedient Fashion Deals Trading 
zowel consumenten via haar eigen webshop als zakelijke 
klanten via haar groothandel, waardoor de onderneming 
een omnichannel karakter kent. Alle schoenen en 
kleding zijn 100% origineel en worden direct vanuit 
voorraad geleverd, waardoor de onderneming scherpe 
inkoopprijzen hanteert.

‘Dubbele’ overname
E-com2 Group heeft in juli A.K. for Pets en 
De Huisdiersuper verworven, middels haar ingezette 
Buy-and-build strategie. Door deze ‘dubbele’ 
overname blijft de chemie tussen beide ondernemingen 
gehandhaafd omdat A.K. for Pets een belangrijke 
leverancier is voor De Huisdiersuper. E-com2 Group 
zal samen met de nieuw aangetrokken bedrijven de 
komende jaren de onlinestrategie verder versterken.

A.K. for Pets
A.K. for Pets is dé spil in de dierenbenodigdheden 
branche. Met meer dan drie decennia aan ervaring 
in de import en export van hoogwaardige 
huisdierbenodigdheden, staat het bedrijf voor kwaliteit, 
vernieuwing en continuïteit. A.K. for Pets levert een 
breed assortiment in dierenbenodigdheden en 
aanvullende diensten aan zowel toeleveranciers als de 
detailhandel, wereldwijd.

De Huisdiersuper
De Huisdiersuper is ontstaan uit een grote voorliefde 
voor dieren en is uitgegroeid tot één van de grootste 
online dierenwinkels in Nederland en België. Al ruim 
10 jaar biedt de onderneming een zo breed mogelijk 
assortiment voor haar klanten op het gebied van honden, 
katten, knaagdieren, konijnen, papegaaien en pluimvee. 
De Huisdiersuper begon als kleine onderneming en 
is uitgegroeid tot een volwassen e-commerce bedrijf 
met grote ambities. Het bedrijf is actief op zowel de 
Nederlandse als de Belgische markt. >>
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Houseview
Prestige Residence Group (PRG), onderdeel van NMP, 
heeft in juli Houseview verworven. Houseview is een 
gespecialiseerde onderneming in vastgoedmedia. 
De onderneming is opgericht in 2009 en verzorgt 
voor makelaars de gehele vastgoedpresentatie, van 
fotografie tot aan de plaatsing op Funda. Sinds 2009 
heeft Houseview voor circa 30.000 vastgoedobjecten 
de presentatie verzorgd. Houseview beschikt over veel 
expertise, zoals hoogwaardige foto- en videografie, 
portretfotografie, drone werkzaamheden, 3D-scanning 
en verkoopstyling. Door goede samenwerkingen 
met bouwtechnische bureaus heeft Houseview 
eveneens ervaring in plattegronden, NEN-metingen en 
energielabels.

Strategische voordelen 
Houseview is complementair aan Woning Media 
Nederland B.V. (WMN), dat eind december 2021 door 
NMP werd overgenomen. 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 aantrekkelijke aanbieder 
zijn. Het aansluiten van Houseview bij WMN biedt drie 
strategische voordelen voor beide ondernemingen. 
Er wordt ten eerste een groter marktaandeel in 
Nederland gerealiseerd, met meer financiële ruimte om 
de verkoopactiviteiten sterk uit te breiden. Daarnaast 
zorgt de overname voor een solide groei van beide 
ondernemingen. Tenslotte zijn WMN en Houseview in 
staat om gezamenlijk nieuwe afzetmarkten te betreden.

Buy-and-build strategie
PRG is momenteel druk in gesprek met meerdere 
marktpartijen, die zich via een participatie door 
PRG willen aansluiten. Hierbij waarborgt PRG de 
dienstverlening aan haar klanten en kunnen de 
deelnemingen gezamenlijk investeren in de nieuwste 
technologieën. Ook heeft de ingezette Buy-and-build 
strategie tot doel het productenpalet van de groep aan 
haar klanten op een kwalitatief hoogwaardige wijze uit 
te breiden. Een mooi voorbeeld, waarvan er wat NMP 
betreft nog vele mogen volgen!   
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Mooie toekomst gloort voor 
E-com2 Group
Frits Böhm werkt al zijn hele werkzame leven in 
de financiële wereld. Na een studie bedrijfseco-
nomie in Rotterdam volgde hij aldaar de oplei-
ding tot register controller. Zijn loopbaan leidde 
hem vervolgens in diverse controller functies 
langs een grote accountant, een internationale 
scheepsbouwer en een succesvolle retailer. Na 
vele reizen, onder meer naar Amerika en Afrika, 
is hij neergestreken in Amsterdam als CFO van de 
nieuwste bedrijfsgroep van NMP.  

 

Frits vertelt: “Tijdens mijn laatste functie bij een fintech 
startup, waar ik verantwoordelijk was voor de gehele 
finance, bracht een recruiter mij in contact met NMP. 
De gesprekken verliepen erg prettig, zowel met de 
investeerder als met de betreffende bedrijven. Dat 
resulteerde uiteindelijk in mijn aanstelling als CFO van 
de E-com2 Group.” NMP heeft inmiddels meerdere 
omnichannel groothandelsbedrijven onder dak en daar is 
een bedrijfsgroep van gemaakt om synergievoordelen te 
behalen. De groep bestaat nu uit Voucher Vandaag, The 
Retro Family, Fashion Deals Trading, AK for Pets en De 
Huisdiersuper. Op termijn komen daar meer bedrijven 
bij. Frits: “Vaak zijn deze ondernemingen te klein om 
zelfstandig de volgende groeistap te zetten. Ik geloof 
er erg in om deze partijen te bundelen en er onder 
gezamenlijk bestuur een succes van te maken.” >>
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Shared Service Center
Op basis van zijn ervaring weet Frits dat het niet altijd 
slim is om in elk bedrijfje een eigen financiële persoon te 
hebben en een eigen administratie te voeren. “Je hoeft 
niet opnieuw het wiel uit te vinden als die kennis al bij 
anderen aanwezig is. Het is veel efficiënter om kennis en 
kunde te bundelen, ook op het gebied van bijvoorbeeld 
marketing of klantenservice. We zijn hiermee net van 
start gegaan maar de contouren staan er. Automatisering 
speelt hierbij een belangrijke rol. Het is als kleiner bedrijf 
vaak beter om bij een bestaand systeem aan te sluiten 

waar ook de kennis aanwezig is. Dat is slimmer dan er zelf 
een project van te maken en systemen in te kopen. De 
E-com2 Group is dus tevens een Shared Service Center 
(SSC) dat nu vorm gaat krijgen. In de komende periode 
zullen steeds meer mensen, die nu nog afzonderlijk 
werken, bij het SSC aansluiten.”

Integratie
Als voorbeeld van synergie noemt Frits het inschakelen 
van een gezamenlijke pakketvervoerder. Maar 
synergievoordelen ontstaan ook bij de inkoop van 
partijen goederen. Frits: “Zo heeft Voucher Vandaag 
een breed palet aan producten waaronder kleding. 
Fashion Deals Trading heeft -zoals de naam al doet 
vermoeden- ook kleding. Die overlap kun je benutten 
door gezamenlijke inkoop van grotere aantallen. Cross 
selling vond al plaats maar kan ook verder worden 
uitgebreid. Fashion Deals Trading, zojuist bij onze groep 
aangesloten, is fysiek verhuisd naar Hoofddorp en 
opereert nu vanuit hetzelfde pand als Voucher Vandaag. 
Van daaruit gaan we verder het integratieproces in. We 
leren ook van elkaar. Een voorbeeld is BVA Auctions, een 
Nederlands online veilinghuis voor re-commerce waar 
Fashion Deals Trading al gebruik van maakt. Voucher 
Vandaag gaat daar nu ook gebruik van maken. Op deze 
manier kun je onverkochte voorraden verkopen zodat je 
daar niet mee blijft zitten. Een eenvoudig te realiseren 
voordeel voor de hele groep.”

Goed voorbereid
Een professionaliseringsslag is volgens Frits zeker bij 
kleinere bedrijven erg nuttig. “Ik merk dat er heel veel 
ideeën zijn binnen de verschillende bedrijven van onze 
groep, maar vaak nog ongestructureerd. Het is mijn taak 
om die te filteren, te structureren en in kaart te brengen. 
Vervolgens kan ik aangeven welke kant we op moeten, 
inclusief het bijbehorende financiële plaatje. Hoewel 
bijvoorbeeld de e-commerce sector in brede zin nog 
herstellende is van de COVID-19, is het noodzaak dat 
wij er goed uitkomen. En dat gaan we ook doen. We 
zijn in deze overgangsperiode goed voorbereid aan het 
zaaien in de overtuiging dat we straks een mooie oogst 
binnenhalen. De systemen worden goed neergezet 
en de integratie van de bedrijven komt op stoom. Er 
gebeurt veel en het kan alleen maar mooier worden!”     

‘Je hoeft niet opnieuw 
het wiel uit te vinden als 
die kennis al bij anderen 
aanwezig is. Het is veel 
efficiënter om kennis 
en kunde te bundelen, 
ook op het gebied van 
bijvoorbeeld marketing 
of klantenservice.’

Fritz Böhm, CFO E-com2 Group

8



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

9

De overname door NMP van Woning Media 
Nederland (WMN) eind vorig jaar, werpt midden 
2022 al vruchten af. Het bedrijf uit Amsterdam, 
dat makelaars, projectontwikkelaars en parti-
culieren helpt met het realiseren van de beste 
woningpresentaties, werkt met succes aan 
versnelling van de groei. Zowel autonoom als 
via een Buy-and-Build strategie. Onder de para-
plu van de Prestige Residence Group (PRG) start 
WMN nu een samenwerking met branchegenoot 
Houseview. 

“Focus is de snelste weg naar succes”, stelt Sebastiaan 
van Gastel, CEO van WMN en van de kersverse PRG. Hij 
weet waar hij het over heeft, zelf afkomstig uit een echte 
ondernemersfamilie. Zijn vader had een eigen project-
ontwikkelingskantoor met vele projecten in binnen- en 
buitenland. “Na mijn studie Bouwkunde rolde ik ook 
het vak in. Mijn achtergrond sluit mooi aan bij wat ik nu 
doe. Het gebruik van de nieuwste technieken en onze 
jarenlange ervaring vormen samen ons werkkapitaal. 
Daarbij richten we ons door onze efficiënte en slimme 
procedures op het snel en zorgeloos ondersteunen van 
onze klant.” >>

Sterke start samenwerking binnen 
Prestige Residence Group (PRG)
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One-stop-shop
“Onze kracht is dat we alles in huis hebben. Fotografen, 
videografen, inmeters, stylisten, grafisch ontwerpers; stuk 
voor stuk professionals die een steentje bijdragen aan 
het maken van een professionele woningpresentatie. Wij 
hebben al deze kwaliteiten gebundeld in onze One Stop 
Shop dienstverlening, we besteden niets uit. Een belang-
rijke tak van onze dienstverlening is verkoopstyling. We 
richten een huis volledig in en als het verkocht is halen 
we de meubels er weer uit. In dit segment hebben we 
eigenlijk geen concurrentie; als men het al aanbiedt dan 
wordt het uitbesteedt.” WMN werkt volledig transparant. 
“Via het online dashboard communiceren we met onze 
klanten, doen we bestandsuitwisseling en is in realtime te 
zien hoe ver we gevorderd zijn in de processen.”

Energielabels
WMN werkt ook veel voor makelaars die klantgegevens 
doorsturen waarna klanten zelf een afspraak inplannen. 
“Maar ook grootbeheerders doen in toenemende mate 
een beroep op ons”, vertelt Sebastiaan, “bijvoorbeeld 
als hun woningen een nieuw energielabel nodig hebben. 
Wie een woning verkoopt, is verplicht een definitief 
energiecertificaat aan te leveren. Niet alle woningen 
hebben dat. Wij zorgen ervoor dat het certificaat met de 
juiste specificaties wordt ingemeten, aangevraagd en 
daarna tijdig beschikbaar is. Bij verhuur zorgen we ook 
voor het in kaart brengen van de juiste puntentelling, 
die sinds 1 mei 2022 is aangepast. De volledige woning-
waarde telt nog maar voor 1/3 mee bij het aantal punten, 
waardoor veel woningen opeens binnen de sociale huur 
vallen i.p.v. de vrije sector. Eigenaren willen hun woning 
dan verbeteren voor een hoger energielabel.”

Houseview
Onder de paraplu van de PRG opereert behalve 
WMN sinds kort ook Houseview, dat vanuit Zaandam 
voornamelijk actief is in de kop van Noord-Holland. 
Houseview begon in 2009 als kleine onderneming in 
een nieuwe markt. Het bedrijf ondersteunt het verkoop-
proces van makelaars en verkopers met professionele 
fotografie, 360 graden fotografie, dronevideo’s en meer. 
“Een hele mooie aanvulling voor ons”, aldus Sebas-
tiaan. “Houseview besteedt veel werk, waaronder alle 
metingen, uit aan een derde partij. Dat kunnen wij direct 

overnemen. Zij hebben auto’s en doen voornamelijk 
opdrachten buiten Amsterdam, wij bezoeken onze 
klanten vooral met elektrische fietsen en scooters wat in 
een stad als Amsterdam veel praktischer is.”

Casa Media Portugal
“Houseview besteedt alle nabewerking van de fotografie 
uit naar Azië. Wij doen dat zelf, dat wil zeggen via 
onze dependance Casa Media in Portugal die volledig 
eigendom is van WMN. Dus ook dat deel van de 
werkzaamheden kunnen wij direct van Houseview 
overnemen. We zijn er best trots op dat we dankzij 
Casa Media snel kunnen opleveren met gegarandeerd 
hoge kwaliteit, maar tegen aanzienlijk lagere kosten. 
In dit segment zien we de komende jaren nog veel 
groeimogelijkheden. De overname door NMP zal dat 
proces ongetwijfeld versnellen.”

Buy-and-Build
Met NMP was er direct een heel goeie klik, vertelt 
Sebastiaan. “We verwachten dat de synergievoordelen 
in belangrijke mate zullen toenemen en onze groei 
aanzienlijk zal doen toenemen. Als CEO van de PRG zal 
ik me richten op het uitwerken van de Buy-and-Build 
strategie en het verkennen van nieuwe markten. Welke 
bedrijven zijn interessant ter overname, wat kunnen we 
samenvoegen, welke zaken kunnen we delen? Tegelij-
kertijd bouwen we systemen die alles aan de achterkant 
koppelen, maar aan de voorkant blijven het aparte 
bedrijven. De bedoeling is om meer bedrijven aan te 
sluiten. Na de overname van Houseview zijn we alweer 
met andere bedrijven in contact wat op dit moment nog 
loopt. WMN is al ‘by far’ de grootste in Amsterdam, 
dankzij de komst van Houseview staan we al als een huis. 
Hierna kijken we naar steden als Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Eindhoven en Arnhem. Zo krijgen we echt body 
in heel Nederland en dat kunnen we later gebruiken voor 
groei naar het buitenland.”   
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Groeispurt voor Fashion Deals 
Trading BV dankzij synergie

Fashion Deals Trading is een groothandel voor 
winkels en grootgebruikers, zoals supermarkten 
en grote ketens. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
merkkleding, merkschoenen en aanverwante 
artikelen waaronder horloges. Levering is direct 
uit voorraad tegen zeer scherpe inkoopprijzen 
en/of op voororder basis. Persoonlijk advies, 
betrouwbaarheid en goede service staan hoog 
in het vaandel. Dit trok de aandacht van NMP 
en Fashion Deals Trading is nu onderdeel van de 
nieuwe deelneming E-com2 Group. 

De vele nationale en internationale klanten van Fashion 
Deals Trading worden behalve via de groothandel 
ook bediend met de eigen Business-to-Consumer 
webwinkels FashionforLess en OneDayFashion deals. 
“Het een kan niet buiten het ander; de groothandel 
niet zonder de websites en de websites niet zonder de 
groothandel”, vertelt CEO Hans Pennings. Met 35 jaar 
ervaring in sport- en vrijetijdsartikelen, zowel kleding 
als hardware, is hij geen onbekende in de retail wereld. 
Hans begon in de windsurf industrie en belandde via de 
snowboard en ski industrie in de textielbranche. Hij was 
onder meer verkoopleider en werkte als internationaal 
handelsagent voor een private label, voordat hij 12 jaar 
geleden begon met Fashion Deals Trading.  >>
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Slofjes en schoenen
Voor de groothandel in het algemeen is de COVID-
periode erg nadelig geweest. Fashion Deals Trading 
ontsprong die dans, vertelt Hans Pennings. “Alle (outlet) 
winkels waren gesloten en supermarkten vonden het 
daardoor niet ethisch verantwoord om sport-vrijetijds 
kleding te gaan verkopen. Daarentegen maakten de 
websites een enorme groei door. In de groothandel pak 
je het snelle dubbeltje en op de websites het langzame 
kwartje. Uiteindelijk resulteerde dat in een goeie marge 
dankzij toegenomen verkoop via onze websites en 
gelieerde platformen. Nu alle winkels weer open zijn zien 
we ook de verkoop via de groothandel weer toenemen. 
We plussen nog steeds, terwijl veel andere online shops 
een stuk minder draaien. Een verklaring kan zijn dat 
we tijdens COVID-19 nauwelijks schoenen verkochten. 
Thuiswerkers zaten gewoon ‘op hun slofjes’ achter de 
computer. Sinds de winkels weer open zijn verkopen we 
enorm veel schoenen. We laten bij de diverse merken 
ook exclusief voor ons geproduceerde ‘special make ups’ 
(smu’s) maken.”

Delen = vermenigvuldigen
Via een goede zakenrelatie kwam Hans in contact met 
NMP. “Zij zochten complementaire bedrijven om dankzij 
cross selling en samenwerking op diverse gebieden 
groei te realiseren. Zo is het balletje gaan rollen en 
raakten we betrokken bij de nieuwe bedrijvengroep 
E-com2 Group. In de toekomst zullen meer bedrijven 
hierbij aansluiten voor nog meer synergie en comple-
mentariteit. Veel kleinere omnichannel groothandels-
bedrijven en webshops worden geconfronteerd met 
hoge en toenemende kosten voor marketing, adminis-
tratie, magazijnbeheer et cetera. Als je dat kunt delen 
kun je ook vermenigvuldigen. Het is mijn taak om 
binnen E-com2 Group te kijken welke zaken we bij of in 
elkaar kunnen schuiven om nog meer kostenbesparend 
te werken. Hoe beter we elkaar aanvullen, hoe meer 
synergie en complementariteit.”

Groeipotentie
“We zien een enorme groei dankzij synergie met 
onze handelspartner Voucher Vandaag. Belangrijk 
hierbij is cross selling, waarbij we onze producten op 
elkaars website verkopen. Zo kunnen we naast kleding, 

schoenen en horloges ook andere artikelen aanbieden 
die in de groep aanwezig zijn. Dit ondanks de verschil-
lende doelgroepen. Zo wordt het dankzij een professi-
onaliseringsslag ook voor de grootwinkelbedrijven vele 
malen interessanter om bij ons aan te kloppen. Wat erg 
goed verkoopt is ons eigen label Subprime waarin we 
nog veel groeipotentie zien. We laten zelf winterjassen, 
sweaters, hoodies, t-shirts en polo’s produceren. 
Dat willen we in de toekomst verder uitbouwen met 
aanverwante producten die we ook internationaal 
inkopen. Behalve uit Nederland halen we vooral veel 
kleding uit Italië, het fashion land pur sang.”

Professionalisering
Professionalisering en specialisatie zijn erg belangrijk, 
weet Hans uit ruime ervaring. “Ik denk dat kleine 
webshops, vooral de ‘zolderkamer boys’, het in de 
toekomst lastiger zullen krijgen. Wij hebben in het 
verleden ook uitstapjes gemaakt naar iPad hoesjes 
en dergelijke, maar je moet jezelf afvragen: wie ben 
je, wat kun je en waar ben je nu echt goed in? Wees 
duidelijk! Onze focus ligt puur op fashion, A-merken 
tegen gunstige prijzen. Dat is wat de consument op dit 
moment zoekt. Doordat wij aan grote winkels en groot-
winkelbedrijven verkopen, kunnen we groter inkopen 
en betere kortingen bedingen. Zo kan onze website het 
ook voordeliger aanbieden. Onze kracht is dat we met 
een zo beperkt mogelijk aantal fte’s en dankzij efficiënte 
automatisering een zo hoog mogelijke omzet en dito 
rendement realiseren. Als je alles goed automatiseert en 
bepaalde zaken uitbesteedt kun je veel bereiken.”

Synergie
Een webshop is vaak duurder dan een fysieke winkel, legt 
Hans uit. “Je hebt onder meer te maken met zaken zoals 
Google Shopping, provisies van de diverse platformen, 
en logistiek. Synergie biedt dan veel voordelen. 
Als ik bijvoorbeeld hoor wat anderen betalen voor hun 
zendingen, dan betalen wij een prima prijs. We hebben 
met onze partners de koppen bij elkaar gestoken en 
maken gebruik van een gezamenlijke vervoerder voor al 
onze pakketten, en dat zijn er honderdduizenden. Met 
een dergelijk volume kunnen we ook een betere prijs 
bedingen. Een goed voorbeeld waarom synergie zo 
enorm belangrijk is.”     
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‘Een rechtvaardige transactieprijs 
en geen verrassingen’

Geo-politieke crisis, inflatie, hoge energieprijzen 
ten spijt; in de Nederlandse M&A- en investe-
ringswereld heerst nog altijd topdrukte. Al is er 
zeker sprake van veranderingen en verschuivin-
gen door bijvoorbeeld de stijgende rente.  

Leon Breed, Managing Partner en CEO van Nederlandse 
MKB Participatiemaatschappij (NMP): “Je ziet bijvoor-
beeld dat due diligence-trajecten langer duren en dat 
de bevindingen hieruit kunnen leiden tot substantieel 
lagere waarden van targets. En waar deals tot voor kort 
vaak sneller tot closing leidden, kunnen kopende en 
verkopende partijen nu wel een jaar lang in gesprek zijn 
wanneer in de transactie risico’s worden geïdentificeerd. 
Due diligence heeft een enorme impact op de waarde van 
een onderneming. Mede door de risico’s van deze tijd.” 

Ruim een jaar geleden heeft NMP het vierde MKB 
obligatiefonds succesvol gesloten voor inschrijving. 
NMP geeft momenteel geen MKB-obligaties uit. Menno 
Hulst, Investment Director bij NMP daarover: “Ons 
fonds verwerft MKB-ondernemingen zonder bankfinan-
ciering. Wij zijn van de korte lijnen, wij zijn pragmatisch. 
Er is voortdurend contact met onze beleggers én met 
de organisaties waarin wij investeren.” Vier obligatie-
fondsen, twee klassieke participatiefondsen. Transpa-
rantie staat bij NMP op pole position. “Wij investeren in 
winstgevende bedrijven die actief zijn in sectoren als IT, 
digital marketing, e-commerce, groothandel”, zegt 
Leon Breed. “Sectoren die stuk voor stuk een groeiver-
snelling doormaken. Daarnaast focussen we op de food 
sector, we zien potentie in de niches van de groente- en 

fruitsector en hebben in alle markten waar we actief zijn 
wijdvertakte netwerken. NMP zit momenteel uitsluitend 
aan de koopkant van de transacties.” 

Onderscheidend door onafhankelijkheid
Menno Hulst vult aan: “Onze onafhankelijkheid van 
financiers en de investeringsmogelijkheden die wij onze 
portfolio-ondernemingen bieden, zijn onderscheidend. 
We zien dan ook een toestroom van managementtalent 
naar die portfolio-bedrijven. Onze focus richt zich op 
(familie)bedrijven waarbij onze fondsen een rol spelen 
in het opvolgingsvraagstuk. NMP zet in op groei door 
kapitaal én kennis aan te bieden aan deelnemingen. Het 
gaat om bedrijven in groeisectoren, om acquisities die 
onze deelnemingen versterken. In bijvoorbeeld e-com-
merce beschikken wij over enorm veel netweken. Bij een 
participatie staat onze infrastructuur al klaar en krijgt de 
ondernemer de ruimte verder te groeien.” 

Voor financieel advies koos NMP recent voor samen-
werking met Grant Thornton. Want due diligence, carve 
out en integratie worden, ook met het oog op risico’s door 
de gevolgen van rentestijging, inflatie en geo-politieke 
onrust, steeds belangrijker. Grant Thornton staat voor 
grondige analyses van financiële resultaten, fiscale risico’s 
en de concurrentiepositie van potentiële targets.  >>

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP) 
kiest voor Grant Thornton als financieel adviseur.
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Wilfred van der Lee, Partner Transaction Advisory 
Services bij Grant Thornton, heeft ruim 25 jaar ervaring 
als financieel adviseur. Hij richt zich met name op 
(vendor) due diligence en operationele business reviews 
voor bedrijven, investeerders en schuldeisers. “We kijken 
kritisch naar zaken als werkkapitaal en current trading”, 
legt hij uit. “Naar financiële en fiscale risico’s. En ook hoe 
is het gesteld met cyber security, of met IT bij een partij 
waarin mogelijk geïnvesteerd gaat worden? Ook wij zijn, 
net als NMP, van de korte lijnen. Zijn er links of rechts 
meer onderzoeken gewenst, nodig? En, ook belangrijk, 
na closing van een deal blijft Grant Thornton aan boord.” 

‘Wat is de behoefte aan werkkapitaal?’ 
Kevin van den Berg, Manager Transaction Advisory 
Services bij Grant Thornton, en al twintig jaar in dienst 
bij de financieel adviseur: “Wordt de onderneming 
niet te mooi voorgesteld, wat is de marge-ontwik-
keling per klant, zijn er nog verplichtingen waar cliënt 
in de toekomst mee te maken krijgt, wat is eigenlijk 
de behoefte aan werkkapitaal? Ons due diligence-on-
derzoek geeft antwoord op die vragen. Uiteindelijk gaat 
het erom een rechtvaardige transactieprijs, passend bij 
de voorwaarden en zonder verrassingen op de langere 
termijn, voor cliënt te realiseren.” 

“Wij werken bijvoorbeeld voor buitenlandse corpo-
rates die voor het eerst in Nederland een dga-bedrijf 
overnemen”, vult Van der Lee aan. “Ik hoor vaak dat zij 
blij zijn met het als soepel ervaren overnameproces, 
mede omdat wij cultuurverschillen kunnen overbruggen. 
Wij zijn betrokken van due diligence tot en met closing.” 

Ook de samenwerking tussen Grant Thornton en NMP 
wordt door partijen als ‘heel positief, pragmatisch, 
behulpzaam’ ervaren. Waar onderling bijvoorbeeld over 
wordt gesproken, zijn de Environment, Social en Gover-
nance (ESG) -prestaties van een potentiële target.  
“Er wordt vanuit de financiële verslaggeving naar ESG 
gekeken”, zegt Leon Breed van NMP. “Wij zitten als 
NMP heel behoorlijk in Environmental, Social en Gover-
nance aspecten van een deal. Prestaties daarin wegen 
zeker mee in de waardering van een onderneming, die 
prestaties implementeer je in je deelnemingen. Denk 
aan zaken als groene stroom, maar ook het sollicitatie-
beleid van een bedrijf. Hoe zit dat nou precies in elkaar? 
De wetgeving op ESG-terrein verandert ook binnenkort 
waardoor dit relevanter gaat worden.” 
 
‘Niet alleen maar bitterballen…’ 
Ook bij Grant Thornton tellen ESG en sustainability 
zwaar. “Onlangs deden we op dat terrein nog twee 
overnames”, vertelt Wilfred van der Lee. “Boutique 
adviesbureaus, jonge mensen. Met een andere blik, met 
andere ideeën.” Zijn collega, Kevin van den Berg: “Dat 
is goed, zo’n verandering. Vegetarische hapjes bij een 
receptie. Met traditionele bitterballen alléén kom je er 
anno 2022 echt niet meer…”  
NMP stapt gemiddeld na zes tot acht jaar uit, nadat 
geïnvesteerd is in een bedrijf, al is die termijn zeker niet 
in beton gegoten. Voorbeeld van een deelneming van 
NMP: het in Heerhugowaard gevestigde Pielkenrood, 
wereldwijd actief in de olie- en gassector. Een MKB-on-
derneming met een rijke historie, begonnen in 1895 toen 
Jacob Pielkenrood de stalen oliedrum uitvond. Nu geldt 
Pielkenrood als voorloper op het gebied van cleantech 
oplossingen en beschikt over een grote, internationale 
clientèle. 

Op 26 september 2018 heeft NMP na afronding van een 
succesvolle groeistrategie de aandelen aan de familie 
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‘Ik hoor vaak dat zij blij 
zijn met het als soepel 
ervaren overnameproces, 
mede omdat wij cultuur-
verschillen kunnen 
overbruggen’.

Wilfred van der Lee, Partner Transaction 
Advisory Services Grant Thornton
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VLNR: Wilfred van der Lee (Grant Thornton), Kevin van den Berg (Grant Thornton), Leon Breed (NMP) en Menno Hulst (NMP)

Pielkenrood verkocht. Waardoor de familie sinds die 
tijd wederom volledig eigenaar is van de onderneming. 
Samen met NMP heeft het management binnen twee 
jaar een mijlpaal weten te bereiken door de twee onder-
nemingen Marant en Pielkenrood samen te voegen. 
Waardoor synergievoordelen en kosten efficiency 
werden behaald. De omzet nam sindsdien sterk toe en 
beide bedrijven vertegenwoordigen de Nederlandse 
Clean Tech markt wereldwijd onder de naam Dutch 
Clean Tech Holding.  

“Het eerste contact is belangrijk, we willen leden van 
het Management Team en van die key-medewerker in 
de ogen kunnen kijken, een blik in het bedrijf werpen 
voor we tot participeren besluiten”, zegt Leon Breed. 
Zijn collega bij NMP, Menno Hulst: “Soms zelfs ná 
sluitingstijd… Wij voelen snel aan of iets een succes 
kan worden. Wat hebben we aan elkaar, wat kunnen we 
elkaar bieden? Zonder wederzijdse klik geen succes. 
En ja, voor dit jaar staat er nog wel het een en ander te 
gebeuren! Twee transacties closen we op korte termijn, 
er zitten er nog een aantal in de pijplijn.” Daarbij zijn 

goede adviseurs van cruciaal belang, zo benadrukken 
Leon Breed en Menno Hulst, ook omdat de dga’s vaak 
geen benul hebben van de statische waardering van 
hun bedrijf. Hulst: “Hoelang blijft de dga aan, of is hij 
na participatie opeens wel heel erg druk met golfen?” 
Lachend: “Al dekken we dat laatste meestal wel redelijk 
af… Wij hebben de voorkeur dat Management Teams 
aanblijven nadat NMP is ingestapt. Vanwege kennis en 
netwerken.” 

Toekomstbeeld, zowel bij Grant Thornton als Neder-
landse MKB Participatiemaatschappij? Redelijk positief, 
zegt het viertal eensgezind. Risico’s zien zij vooral in 
de beschikbaarheid van human capital. “Zo telt Grant 
Thornton in Nederland 650 medewerkers en hebben 
we tegelijkertijd 50 vacatures”, zegt Wilfred van der 
Lee, “dat zijn wel cijfers.” Zijn collega, Kevin van den 
Berg: “Gelukkig zijn we internationaal heel erg groot, 
zijn we sterk in data analytics waardoor we effectiever 
kunnen werken en kunnen we altijd een beroep doen op 
collega’s uit bijvoorbeeld Polen of Zuid-Afrika.”    



16

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

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

Bezoekadres:  Jachthavenweg 124
 1081 KJ AMSTERDAM
Postadres: Postbus 37004 
 1030 AA AMSTERDAM
Telefoon: 020 213 8700
Web: www.mkbpartmij.nl
Email: info@mkbpartmij.nl


